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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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أصل امللك:

03 موافق   03/09/2019 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم   -  1

 محرم 1441 مضمن اصلها بعدد 233 صحيفة 454 عدد 100 بتاريخ 

01/10/2019؛

2 - شهادة ادارية بتاريخ 30/08/2019؛

3 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28/01/2017 موافق 29 ربيع الثاني 1438 

مضمن اصلها بعدد 164 صحيفة 282 عدد 192 بتاريخ 02/02/2017؛

ذي   03 موافق   17/07/2018 في  مؤرخ  بنظائر  عدلي  اراثة  رسم   -  4

القعدة 1439 مضمن اصلها بعدد 72 صحيفة 128 عدد 209 بتاريخ 

25/07/2018؛

ذي   04 موافق   06/02/2003 في  مؤرخ  بنظائر  عدلي  اراثة  رسم   -  5

احلجة 1423 مضمن اصلها بعدد 469 كناش التركات عدد 19 بتاريخ 

07/02/2003؛

6 - تصميم املوقع.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم : 30 أبريل 2020 

على الساعة العاشرة صباحا. 

 احملافظ على األمالك العقارية بالرباط - حسان 

      اجلياللي احلليمي   

محافظة طنجة

مطلب رقم 28082 - 06

تاريخ اإليداع: 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: عبد الناصر الزاوي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الزاوي. 

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني و ثالث مقلص ؛

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر بنعجالت.

مساحته: 69س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: خالد الزاوي ؛

شرقا: طريق محدثة ؛

جنوبا: طريق عمومي ؛

غربا: طريق محدثة ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يوليوز2014،

2 - رسم وكالة عدلية مؤرخة في 11 يوليوز2014،

3 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 27 اغسطس 2008،

محافظة الرباط - حسان

مطلب رقم 41230 - 03

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020. 

طالبوا التحفيظ: السادة

1 - محجوبة حامت بنت مسعود بنسبة 1106/8064؛ 

2 - موالي العباس العلوي بن موالي احلسان العلوي بنسبة 1176/8064؛

3 - موالي عبدالهادي العلوي بن موالي احلسن بنسبة 1176/8064؛

4 - موالي علي العلوي بن موالي احلسن بنسبة 1176/8064؛

5 - موالي احمد العلوي بن موالي احلسن بنسبة 1176/8064؛

6 - لال مرية العلوي بنت موالي احلسن بنسبة 588/8064؛

7 - سيدي عبداملنعم العلوي بن موالي ادريس بنسبة 350/8064؛

8 - موالي حلسن العلوي بن موالي ادريس بنسبة 350/8064؛

9 - لال حبيبة العلوي بنت موالي ادريس بنسبة 175/8064؛

10 - لال احلسنية العلوي بنت موالي ادريس بنسبة 175/8064؛

11 - رضى العربي بن احمد بنسبة 63/8064؛

12 - نوفل العربي بن احمد بنسبة 63/8064؛

13 - يونس حلبي بن بوشعيب بنسبة 196/8064؛

14 - سيف الدين حلبي بن بوشعيب بنسبة 196/8064؛

15 - أسماء حلبي بنت بوشعيب بنسبة 98/8064.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "دار الشرفاء" 

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

نوعه: ارض بها بناية من قبو وطابق سفلي وطابقني علويني. 

الصني  زنقة  ماراسا  حي  حلسان،  احلضرية  اجلماعة  الرباط،  موقعه: 

رقم26.

مساحته: 04 آ 75 س تقريبا. 

حدوده: 

شماال: زنقة؛

شرقا: رع رقم 22321/راء؛

جنوبا: محمد بن عمر؛

غربا: رع رقم 6274/راء. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء. 
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4 - رسم اراثة و احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 06 يوليوز1996. 

على  ابريل2020   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28083 - 06

تاريخ اإليداع: 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: مينة عفيف. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اقرا. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر البرانص.

مساحته: 82س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ملك أبجا ؛

شرقا: ملك الغير ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: ملك ابجا محمد ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ابريل 2014،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 2012،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 نوفمبر 2011 

على  ابريل2020   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28084 - 06

تاريخ اإليداع: 21 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: محمد بن عبد القادر بخات. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: لينا. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر اجلبيلة.

مساحته: 25س10آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رحمة ؛

شرقا: الواد، ورثة احمد املنقوشي ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 157924 - 06 ؛

غربا: طريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2017،

2 - نسخة احصاء متروك عدلي مؤرخ في 30 مايو 2017،

3 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2017. 

على   2020 ابريل   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28085 - 06

تاريخ اإليداع: 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: جماعة طنجة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: خزان اخلرب. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة البحراويينب مدشر اخلرب.

مساحته: 70س24آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق قم 577 ؛

شرقا: ملك البائعني ؛

جنوبا: الطريق رقم 578 ؛

غربا: الطريق رقم 581 ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 مارس 1949،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ابريل 1955،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 مارس 1976،

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 1980،

5 - نسخة رسمية من رسم شراء مؤرخ في 10و 16 ابريل2019. 

على   2020 ابريل   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28086 - 06

تاريخ اإليداع: 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: احلسن ايت افرض. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: حمزة و مرمي. 

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل ؛

موقعه: طنجة مدشر احمار.

مساحته: 85س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ملك بلحاج ؛

شرقا: طريق عمومي ؛

جنوبا: اخملتار برمان ؛

غربا: محمد برمان ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2007،

2 - رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ 07 ابريل 2014،
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3 - رسم تصريح ببناء عدلي مؤرخ في 17 سبتمبر 2013،
على   2020 ابريل   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " مزيان " 
مطلب رقم 24649 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 763 املؤرخـة في : 14 اغسطس2013 
: 26 نوفمبر 2019 فإن مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 
حتفيظ امللك املدعو" مزيان " موضوع مطلب التحفيظ 24649 - 06 
الكائن ب، طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني. ستتابع من اآلن 

فصاعدا في اسم :
1 - شريفة بنت عمر مزيان ،

على  )25س(  مساحتها  ارضية  قطعة  حدود  في  العافية  جنيب   -  2
بهذا  سالفا  املودعـة  الرسوم  حسب  والكل  بينهم  فيما  الشياع 

املطلب.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ابراهيم " 
مطلب رقم 21081 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1086 املؤرخـة في : 23 اكتوبر 2019 
مسطرة  فإن   2020 فبراير   26  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو" ابراهيم " موضوع مطلب التحفيظ  21081 - 06 
الكائن ب، طنجة مدشر بوخالف. ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم :

1 - عبد العزيز بن محمد العمراني،
2 - فوزية بنت محمد العمراني اخلالدي ،

3 - ورثة محمد بن عياد في حدود قطعة ارضية مساحتها )13س07آر(.
والكل حسب الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب و كذا :

1 - رسم مقاسمة بنظير عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 1991،
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 1991،
3 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 10 يونيو 1996،

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يناير 1993،
5 - نسخة رسم وكالة عدلي مؤرخ في 08 يناير 2020،

6 - نظير رسم اراثة عدلي مؤرخ في 03 مارس2004،
7 - رسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 05 اكتوبر 2017،

8 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 فبراير 2019،
9 - رسم وكالة على البيع مؤرخ في 28 مارس2019.

احملافظ على األمالك العقارية  بطنجة 
        محمد الزخوني  

محافظة فاس

مطلب رقم 25044 - 07 
تاريخ اإليـداع :  05 مارس 2020

طالب التحفيظ : احمد بن ابراهيم اوفقير
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: اوفقير الطالعة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" اوفقير الطالعة "

نوعــه : ارض بها بناء يتكون من طابق ارضي واخر علوي

موقعـه :فاس املدينة، امللحقة اإلدارية البوعنانية ، 

مساحتـه  : 01 آ 33 س  تقريبا.

حــدوده :

شماال: مسجد

شرقا : االحباس

جنوبا :  عبد احلق الغزاوي

غربا : شارع

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في: 06 شتنبر  2019 املوافق 

06 محرم 1441 

الساعة  على   2020 ماي   04  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

             احملافظ املساعد على األمالك العقارية بفاس 

عبد احلميد العرمي     

محافظة الناظور

مطلب رقم 43627 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- مامة اعريبا بنت محمد بنسبة 1320/58080.

- عبد السالم اعريبا بن بورحايل بنسبة 1680/58080.

- ربيع اعريبا بن بورحايل بنسبة 1680/58080.

- سعيد اعريبا بن بورحايل بنسبة 1680/58080.

- بنعيسى اعريبا بن بورحايل بنسبة 1680/58080.

- محمد اعريبا بن بورحايل بنسبة 1680/58080.

- فريدة اعريبا بنت بورحايل بنسبة 840/58080.

- احلسن اعريبا بن شعيب بنسبة 2112/58080.

- احمد اعريبا بن شعيب بنسبة 2112/58080.

- محمادي اعريبا بن شعيب بنسبة 2112/58080.

- متيمونت اعريبا بنت شعيب بنسبة 1056/58080.

- ميينة اعريبا بنت شعيب بنسبة 1056/58080.

- جناة اعريبا بنت شعيب بنسبة 1056/58080.

- نادية اعريبا بنت شعيب بنسبة 1056/58080.

- فاطمة يفراني بنت عمرو بنسبة 1320/58080.

- محمد اعريبا بن احمد بنسبة 2310/58080.

- عمر اعريبا بن احمد بنسبة 2310/58080.

- هوارية اعريبا بنت احمد بنسبة 1155/58080.

- فاطمة اعريبا بنت احمد بنسبة 1155/58080.
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- فتيحة اعريبا بنت احمد بنسبة 1155/58080.

- ميمونة اعريبا بنت احمد بنسبة 1155/58080.

- محمادي خالدي بن موح بن خالد بنسبة 3520/58080.

- حبيبة خالدي بنت موح بن خالد بنسبة 1760/58080.

- ميمونت خالدي بنت موح بن خالد بنسبة 1320/58080.

- جمال اعريبا بن ميمون بنسبة 4620/58080.

- رشيدة اعريبا بنت ميمون بنسبة 2310/58080.

- فضم اعريبا بنت ميمون بنسبة 2310/58080.

- ميينة الغرباوي بنت محمد بنسبة 1320/58080.

- سعيد اعريبا بن املصطفى بنسبة 1680/58080.

- زوهير اعريبا بن املصطفى بنسبة 1680/58080.

- عمر اعريبا بن املصطفى بنسبة 1680/58080.

- محمد اعريبا بن املصطفى بنسبة 1680/58080.

- جنيمة اعريبا بنت املصطفى بنسبة 840/58080.

- اميمة اعريبا بنت املصطفى بنسبة 840/58080.

- كنزة اعريبا بنت املصطفى بنسبة 840/58080.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية. 

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

مساحته: 02 هـ 28 آر 91 س

حدوده:

شرقا: ورثة اعريبا محمد احمد.

شرقا: الطريق و مطلب التحفيظ عدد 16498 - 11 

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق و مطلب التحفيظ عدد 35311 - 11 .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 08/02/2020.

- رسم حساب الفريضة الشرعية عدلي مؤرخ في 07 - 11 /2017.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 18/08/2016.

- صورة طبق األصل رسم االراثة عدلي مؤرخ في 18/08/2016.

- صورة طبق األصل رسم االراثة عدلي مؤرخ في 18/08/2016.

- رسم االراثة عدلي مؤرخ في 18/08/2016.

- رسم االراثة عدلي مؤرخ في 18/08/2016.

- رسم االراثة عدلي مؤرخ في 27/03/2003.

- نسخة عدلية من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 30/05/1994.

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

00:11 صباحا.

مطلب رقم 43628 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- مامة اعريبا بنت محمد بنسبة 1320/58080.

- عبد السالم اعريبا بن بورحايل بنسبة 1680/58080.

- ربيع اعريبا بن بورحايل بنسبة 1680/58080.

- سعيد اعريبا بن بورحايل بنسبة 1680/58080.

- بنعيسى اعريبا بن بورحايل بنسبة 1680/58080.

- محمد اعريبا بن بورحايل بنسبة 1680/58080.

- فريدة اعريبا بنت بورحايل بنسبة 840/58080.

- احلسن اعريبا بن شعيب بنسبة 2112/58080.

- احمد اعريبا بن شعيب بنسبة 2112/58080.

- محمادي اعريبا بن شعيب بنسبة 2112/58080.

- متيمونت اعريبا بنت شعيب بنسبة 1056/58080.

- ميينة اعريبا بنت شعيب بنسبة 1056/58080.

- جناة اعريبا بنت شعيب بنسبة 1056/58080.

- نادية اعريبا بنت شعيب بنسبة 1056/58080.

- فاطمة يفراني بنت عمرو بنسبة 1320/58080.

- محمد اعريبا بن احمد بنسبة 2310/58080.

- عمر اعريبا بن احمد بنسبة 2310/58080.

- هوارية اعريبا بنت احمد بنسبة 1155/58080.

- فاطمة اعريبا بنت احمد بنسبة 1155/58080.

- فتيحة اعريبا بنت احمد بنسبة 1155/58080.

- ميمونة اعريبا بنت احمد بنسبة 1155/58080.

- محمادي خالدي بن موح بن خالد بنسبة 3520/58080.

- حبيبة خالدي بنت موح بن خالد بنسبة 1760/58080.

- ميمونت خالدي بنت موح بن خالد بنسبة 1320/58080.

- جمال اعريبا بن ميمون بنسبة 4620/58080.

- رشيدة اعريبا بنت ميمون بنسبة 2310/58080.

- فضم اعريبا بنت ميمون بنسبة 2310/58080.

- ميينة الغرباوي بنت محمد بنسبة 1320/58080.

- سعيد اعريبا بن املصطفى بنسبة 1680/58080.

- زوهير اعريبا بن املصطفى بنسبة 1680/58080.

- عمر اعريبا بن املصطفى بنسبة 1680/58080.

- محمد اعريبا بن املصطفى بنسبة 1680/58080.

- جنيمة اعريبا بنت املصطفى بنسبة 840/58080.

- اميمة اعريبا بنت املصطفى بنسبة 840/58080.

- كنزة اعريبا بنت املصطفى بنسبة 840/58080.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية. 

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

مساحته: 02 هـ 28 آر 91 س

حدوده:

شرقا: ورثة اعريبا محمد احمد.

شرقا: الطريق و مطلب التحفيظ عدد 16498 - 11 

جنوبا: الطريق.
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غربا: الطريق و مطلب التحفيظ عدد 35311 - 11 .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة طبق األصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 08/02/2020.

- صورة طبق األصل لرسم حساب الفريضة الشرعية عدلي مؤرخ في 

.2017/ 11 - 07

- صورة طبق األصل لصورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 

.18/08/2016

- صورة طبق األصل لصورة طبق األصل رسم االراثة عدلي مؤرخ في 

.18/08/2016

- صورة طبق األصل لصورة طبق األصل رسم االراثة عدلي مؤرخ في 

.18/08/2016

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 18/08/2016.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 18/08/2016.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 27/03/2003.

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

.30/05/1994

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

00:12 زواال.

مطلب رقم 43629 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: احلاج محمد العطار بن احلاج ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " العطار".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة تزطوطني .

مساحته: 02 ار 25 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق .

شرقا: بلغنو البشير.

جنوبا: الشارع.

غربا: عبد القادر بوعمارة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : - رسم البيع عدلي مؤرخ في 26/12/2018.

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

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43630 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: فريدة بونكاب بنت محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مزارع اوالد امهلهل ".

نوعه: أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اوالد ستوت ، احملل املدعو مزارع اوالد 

امهلهل.

مساحته: 96 ار 27 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ملك االوقاف.

شرقا: أوالد لزعر.

جنوبا: الطريق.

غربا: جلول عبد الرحيم.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 17/12/2012.

- رسم اثبات امللك عدلي مؤرخ في 13/09/2012.

- رسم اثبات امللك عدلي مؤرخ في 13/09/2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 أبريل 2020 على الساعة 

11 :00 صباحا.

مطلب رقم 43631 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: ميمون مسوسي بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " سوسي".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعراصي.

مساحته: 85 س تقريبا.

حدوده:

شماال: شركة إلها.

شرقا: زهير العمراوي.

جنوبا: الشارع.

غربا: أغربي عبد اهلل.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 15/07/2008.

- نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 09 - 11 /2001.

- نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 02/10/1994.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 28/10/2019.

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

14 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43632 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: حسني كركوش بن عبد العزيز.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " كركوش".
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نوعه: أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو دوار اوالد العربي.

مساحته: 01 ار 68 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: عرصة بومدين.

جنوبا: ورثة الهنطاري محمد محمد الطاهر.

غربا: ميمون القرمودي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06/05/2019.

- نسخة عدلية لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 25/02/2017.

- نسخة عدلية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 21 - 11 /2007.

- نسخة عدلية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 20/12/2001.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 11 أبريل 1995.

- نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 أبريل 2010.

- شهادة إدارية عدد 04 مؤرخة في 05/02/2020.

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

00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43633 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: ميمون بنعمرو بن مزيان.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ميمون 55".

نوعه: أرض عارية .

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

مساحته: 02 هـ 42 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ميمون بنعمرو و ميمون بنعيسى.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 17359 - 11 .

جنوبا: بالل بنعمرو.

غربا: مرابط عبد احلق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : - رسم امللكية عدلي مؤرخ في 06/07/2015.

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

30:11 صباحا.

مطلب رقم 43634 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: سعيد التجاري بن موح.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " التجاري".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة الناظور ، حي براقة.

مساحته: 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: بوشيخي محمد و أجواو عبد القادر.

غربا: بوشيخي محمد و أجواو عبد القادر.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- عقد القسمة عرفي مصحح االمضاء في 16/03/1995.

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 11/05/1990.

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع و شراء عرفي 

مصحح االمضاء في 22/09/1989.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 أبريل 2020 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43635 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- عبد اهلل كزار بن احمد.

- نادية بوحميدي بنت عمرو . مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض فالحية .

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

مساحته: 01 هـ 08 ار 85 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة بنعيسى اخلضير.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة الشيخ محمد و ورثة بنعيسى اخلضير.

غربا: ملك املياه و الغبات.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 11/09/2009.

- رسم اثبات امللكية عدلي مؤرخ في 27/08/2009.

- رسم االراثة عدلي مؤرخ في 05/02/2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 أبريل 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43636 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- عبد اهلل كزار بن احمد.
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- نادية بوحميدي بنت عمرو.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض فالحية .

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

مساحته: 19 ار 39 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ملك زرورة.

شرقا: ورثة بنعيسى اخلضير.

جنوبا: ورثة بنعيسى اخلضير.

غربا: ورثة قرضية عبد السالم.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11/09/2009.

- صورة طبق االصل لرسم اثبات امللكية عدلي مؤرخ في 27/08/2009.

- صورة طبق االصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 05/02/2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 أبريل 2020 على الساعة 

10 :30 صباحا.

مطلب رقم 43637 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- نور الدين احلروب بن محمد.

- ميمون برغوتي بنت محمد. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " نور الدين 1".

نوعه: أرض عارية. 

ابوعرفاتن  املدعو  احملل   ، البركانيني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

سيدي ابراهيم.

مساحته: 05 ار 40 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: أيدمي محمد.

جنوبا: بوعرفة محمد. 

غربا: أيدمي متيمونت.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة عدلية لرسم الشراء عدلي مؤرخ في 17/09/2010.

- صورة طبق االصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 12/08/2010.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 أبريل 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43638 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فرح 3 ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو موالي بغداد .

مساحته: 01 ار 60 س تقريبا.

حدوده:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: الطريق.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 24412 - 11 

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 

.30/09/2007

- شهادة إدارية عدد 146 مؤرخة في 25/09/2019.

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

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43639 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فرح وئام ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو موالي بغداد .

مساحته: 03 ار 27 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 19770 - 11 .

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم ملحق عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

- صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

- صورة طبق االصل لشهادة إدارية عدد 146 مؤرخة في 25/09/2019.

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

10 :00 صباحا.
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مطلب رقم 43640 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو موالي بغداد .

مساحته: 02 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 24412 - 11 .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم ملحق عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

- صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

امللكية عدلي مؤرخ  - صورة طبق األصل لنسخة عدلية من لرسم 

في 30/09/2007.

- صورة طبق االصل لشهادة إدارية عدد 146 مؤرخة في 25/09/2019.

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

10 :15 صباحا.

مطلب رقم 43641 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو موالي بغداد .

مساحته: 02 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: الطريق .

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 24412 - 11 .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم ملحق عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

- صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

امللكية عدلي مؤرخ  - صورة طبق األصل لنسخة عدلية من لرسم 

في 30/09/2007.

- صورة طبق االصل لشهادة إدارية عدد 146 مؤرخة في 25/09/2019.

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

10 :30 صباحا.

مطلب رقم 43642 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو موالي بغداد .

مساحته: 01 ار 80 س تقريبا.

حدوده:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: الطريق.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 24412 - 11 .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم ملحق عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

- صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

امللكية عدلي مؤرخ  - صورة طبق األصل لنسخة عدلية من لرسم 

في 30/09/2007.

- صورة طبق االصل لشهادة إدارية عدد 146 مؤرخة في 25/09/2019.

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

10 :45 صباحا.

مطلب رقم 43643 - 11 

تاريخ اإليداع: 26 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ السادة:

- يحيى قيلول بن احمد.

- حلبيب قيلول بن الطاهر. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " وئام ناهد ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو البرج الزاوية 

مبزارع املرابطني أوالد احلاج .

مساحته: 02 ار 15 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محمد الزخنيني.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.
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غربا: محمد الزخنيني.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21/09/2017.

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

11 :30 صباحا.

مطلب رقم 43644 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- الطاهرة بهادي بنت محمد.

- ميينة الغول بنت محمد.

- عائشة الغول بنت محمد.

- خديجة الغول بنت محمد.

- الزهرة الغول بنت محمد.

- فاطمة الغول بنت محمد.

- ميمونة الغول بنت محمد.

- كرمية الغول بنت محمد.

- محمد الغول بن محمد.

- نادية الغول بنت محمد.

- بتولة الغول بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الكدية احلمراء 3 ".

نوعه: أرض فالحية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة افرني ، احملل املدعو الكدية احلمراء 

بدوار توريرت تيوزكاغني.

مساحته: 24 ار 65 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ادريس عالل.

شرقا: ورثة احلاج امزيان.

جنوبا: الشعبة.

غربا: ورثة احلاج محمد اخملتار اومعزة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06/12/2017.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 10 - 11 /1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 28 أبريل 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43645 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- الطاهرة بهادي بنت محمد.

- ميينة الغول بنت محمد.

- عائشة الغول بنت محمد.

- خديجة الغول بنت محمد.

- الزهرة الغول بنت محمد.

- فاطمة الغول بنت محمد.

- ميمونة الغول بنت محمد.

- كرمية الغول بنت محمد.

- محمد الغول بن محمد.

- نادية الغول بنت محمد.

- بتولة الغول بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الكدية احلمراء 1 ".

نوعه: أرض فالحية بجزء منها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة افرني ، احملل املدعو الكدية احلمراء 

بدوار توريرت تيوزكاغني.

مساحته: 72 ار 94 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: ادريس عالل.

جنوبا: مسلك.

غربا: ورثة احلاج مزيان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 06/12/2017.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 10 - 11 /1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 28 أبريل 2020 على الساعة 

10 :30 صباحا.

مطلب رقم 43646 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- الطاهرة بهادي بنت محمد.

- ميينة الغول بنت محمد.

- عائشة الغول بنت محمد.

- خديجة الغول بنت محمد.

- الزهرة الغول بنت محمد.

- فاطمة الغول بنت محمد.

- ميمونة الغول بنت محمد.

- كرمية الغول بنت محمد.

- محمد الغول بن محمد.

- نادية الغول بنت محمد.

- بتولة الغول بنت محمد.

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

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة افرني ، احملل املدعو الكدية احلمراء 

بدوار توريرت تيوزكاغني.

مساحته: 18 ار 30 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشعبة.

شرقا: حدو احلاج امزيان.

جنوبا: مسلك.

غربا: ورثة امحمد بن علي و حدو احلاج امزيان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 06/12/2017.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 10 - 11 /1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 28 أبريل 2020 على الساعة 

11 :00 صباحا.

مطلب رقم 43647 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- الطاهرة بهادي بنت محمد.

- ميينة الغول بنت محمد.

- عائشة الغول بنت محمد.

- خديجة الغول بنت محمد.

- الزهرة الغول بنت محمد.

- فاطمة الغول بنت محمد.

- ميمونة الغول بنت محمد.

- كرمية الغول بنت محمد.

- محمد الغول بن محمد.

- نادية الغول بنت محمد.

- بتولة الغول بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الكدية احلمراء 8 ".

نوعه: أرض فالحية بجزء منها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة افرني ، احملل املدعو الكدية احلمراء 

بدوار توريرت تيوزكاغني.

مساحته: 44 ار 63 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة احلاج محمد عبد القادر.

جنوبا: الشعبة.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 06/12/2017.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 10 - 11 /1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 28 أبريل 2020 على الساعة 

11 :30 صباحا.

مطلب رقم 43648 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- الطاهرة بهادي بنت محمد.

- ميينة الغول بنت محمد.

- عائشة الغول بنت محمد.

- خديجة الغول بنت محمد.

- الزهرة الغول بنت محمد.

- فاطمة الغول بنت محمد.

- ميمونة الغول بنت محمد.

- كرمية الغول بنت محمد.

- محمد الغول بن محمد.

- نادية الغول بنت محمد.

- بتولة الغول بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الكدية احلمراء 6 ".

نوعه: أرض فالحية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة افرني ، احملل املدعو الكدية احلمراء 

بدوار توريرت تيوزكاغني.

مساحته: 31 ار 05 س تقريبا.

حدوده:

شماال: حدو احلاج مزيان و الشعبة.

شرقا: ادريس عالل.

جنوبا: الشعبة.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 06/12/2017.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 10 - 11 /1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 28 أبريل 2020 على الساعة 

12 :00 صباحا.

مطلب رقم 43649 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- الطاهرة بهادي بنت محمد.

- ميينة الغول بنت محمد.
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- عائشة الغول بنت محمد.

- خديجة الغول بنت محمد.

- الزهرة الغول بنت محمد.

- فاطمة الغول بنت محمد.

- ميمونة الغول بنت محمد.

- كرمية الغول بنت محمد.

- محمد الغول بن محمد.

- نادية الغول بنت محمد.

- بتولة الغول بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الكدية احلمراء 5 ".

نوعه: أرض فالحية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة افرني ، احملل املدعو الكدية احلمراء 

بدوار توريرت تيوزكاغني.

مساحته: 56 ار 75 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشعبة.

شرقا: ورثة احلاج محمد عبد القادر.

جنوبا: ادريس عالل.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 06/12/2017.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 10 - 11 /1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 28 أبريل 2020 على الساعة 

12 :30 صباحا.

مطلب رقم 43650 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- الطاهرة بهادي بنت محمد.

- ميينة الغول بنت محمد.

- عائشة الغول بنت محمد.

- خديجة الغول بنت محمد.

- الزهرة الغول بنت محمد.

- فاطمة الغول بنت محمد.

- ميمونة الغول بنت محمد.

- كرمية الغول بنت محمد.

- محمد الغول بن محمد.

- نادية الغول بنت محمد.

- بتولة الغول بنت محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الكدية احلمراء 2 ".

نوعه: أرض فالحية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة افرني ، احملل املدعو الكدية احلمراء 

بدوار توريرت تيوزكاغني.

مساحته: 22 ار 60 س تقريبا.

حدوده:

شماال: واد.

شرقا: ورثة احلاج محمد عبد القادر.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 06/12/2017.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 10 - 11 /1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 28 أبريل 2020 على الساعة 

13 :00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43651 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- الطاهرة بهادي بنت محمد.

- ميينة الغول بنت محمد.

- عائشة الغول بنت محمد.

- خديجة الغول بنت محمد.

- الزهرة الغول بنت محمد.

- فاطمة الغول بنت محمد.

- ميمونة الغول بنت محمد.

- كرمية الغول بنت محمد.

- محمد الغول بن محمد.

- نادية الغول بنت محمد.

- بتولة الغول بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الكدية احلمراء 9 ".

نوعه: أرض فالحية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة افرني ، احملل املدعو الكدية احلمراء 

بدوار توريرت تيوزكاغني.

مساحته: 04 ار 63 س تقريبا.

حدوده:

شماال: مسلك.

شرقا: حدو احلاج امزيان.

جنوبا: الشعبة.

غربا: ورثة امحمد بن علي و حدو احلاج امزيان.

احلقوق العينية: ال شيء.
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أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 06/12/2017.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 10 - 11 /1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 28 أبريل 2020 على الساعة 

13 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43652 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- الطاهرة بهادي بنت محمد.

- ميينة الغول بنت محمد.

- عائشة الغول بنت محمد.

- خديجة الغول بنت محمد.

- الزهرة الغول بنت محمد.

- فاطمة الغول بنت محمد.

- ميمونة الغول بنت محمد.

- كرمية الغول بنت محمد.

- محمد الغول بن محمد.

- نادية الغول بنت محمد.

- بتولة الغول بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الكدية احلمراء 4 ".

نوعه: أرض فالحية بجزء منها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة افرني ، احملل املدعو الكدية احلمراء 

بدوار توريرت تيوزكاغني.

مساحته: 35 ار 62 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة احلاج محمد عبد القادر.

شرقا: ورثة امحند بن علي.

جنوبا: الطريق.

غربا: ورثة امحند بن علي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 06/12/2017.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 10 - 11 /1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 28 أبريل 2020 على الساعة 

14 :00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43653 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: رشيدة بوزكو بنت عامر.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " رشيدة".

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

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

مساحته: 05 ار 31 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عبد اهلل بغو.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: احمد بوجتليخت.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 08/07/2019.

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 20/10/2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 28 أبريل 2020 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 43654 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: ميمون غوال بن بنعيسى.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة احدادا ، احملل املدعو حي احملمدي.

مساحته: 04 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: البشير احلاج عمرو.

جنوبا: البوناي صالح.

غربا: مومنة الشاوش.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26/07/2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/12/2002.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 12/10/2001.

- نسخة عدلية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 28/02/1992.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 18/06/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 28 أبريل 2020 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43655 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- علي القضاوي بن محمد.

- فظمة الغربي بنت محمد. مناصفة بينهما.
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فاطمة تريكة بنت الصغير.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " حدو ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " حدو ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان ، احملل املدعو دوار جعدار.

مساحته: 01 ار 40 س تقريبا.

حدوده:

شماال: حدو العربي.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: الزاهد حسن محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/10/2009.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/06/1997.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 أبريل 1996.

- نظير رسم القسمة عدلي مؤرخ في 22/03/1989.

- نسخة عدلية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 18/08/1988.

- نسخة عدلية لرسم التنزيل عدلي مؤرخ في 13/08/1987.

- شهادة إدارية عدد 34 مؤرخة في 13/06/1996.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 28 أبريل 2020 على الساعة 

30:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43656 - 11 

تاريخ اإليداع: 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: ملنور كرميي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ابوعرفاتن ".

نوعه: أرض عارية .

ابوعرفاتن  املدعو  احملل   ، البركانيني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار سيدي ابراهيم.

مساحته: 10 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: جلطي فاطمة.

شرقا: الطريق.

جنوبا: مليكة البهالي.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 24079 - 11 .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : - رسم امللكية عدلي مؤرخ في 22 - 11 /2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 أبريل 2020 على الساعة 

10 :30 صباحا.

مطلب رقم 43657 - 11 

تاريخ اإليداع: 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: بلعيد بويقويران بن الهادي.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اشيخيا ".

نوعه: أرض فالحية. 

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

مساحته: 03 هـ 98 ار 69 س

حدوده:

شرقا: عبد الصمد بنتلة.

شرقا: عبد الرحمان بوتنعاش.

جنوبا: عبد السالم بوسوكار.

غربا: عبد الواحد بنتلة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : - رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 05/06/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 أبريل 2020 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43658 - 11 

تاريخ اإليداع: 28 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ السيدين: 

- محمد شوراقي بن محمد.

- عبد السالم املروني بن املفضل. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " املروني و شوراقي".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو حي الشاطئ األحمر .

مساحته: 08 هـ 27 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: مسلك عمومي .

شرقا: اعنونو ظريفة و اعنونو يامنة.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 28649 - 11 و الرسم العقاري عدد 42636 

عدد  التحفيظ  مطلب  و   11  -  36849 عدد  العقاري  الرسم  و   11  -

. 11 - 13088

غربا: ملنور كرميي و مطلب التحفيظ 13088 - 11 .

احلقوق العينية: ال شيء.

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

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 أبريل 2020 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43659 - 11 

تاريخ اإليداع: 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- مصطفى الصلحي بن محمد.

- كرمية الصلحي بنت محمد.

- ابراهيم اهالل بن الورياشي.

- محمد اهالل بن الورياشي.
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- ايوب اهالل بن الورياشي

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الصلحي ".

نوعه: أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بوعرك ، احملل املدعو فذان ابوغنجاين .

مساحته: 09 ار 86 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة بوغرضاين.

شرقا: ورثة الكموش.

جنوبا: الطريق.

غربا: ورثة برابح.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم االراثة عدلي مؤرخ في 12/07/2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 أبريل 2013.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 18/06/1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 أبريل 2020 على الساعة 

14 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43660 - 11 

تاريخ اإليداع: 28 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: حفيظة عايدي بنت سالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو دوار اشاويان فرخانة

مساحته: 10 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة محند الشاوي.

شرقا: ورثة محند الشاوي.

جنوبا: الطريق.

غربا: حليمة بوشناني.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة طبق االصل لرسم ملحق عدلي مؤرخ في 04 - 11 /2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15/10/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14/03/2019.

- صورة شمسية لرسم ملحق عدلي مؤرخ في 27/10/2016.

- نسخة عدلية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 21/03/2016.

- صورة طبق االصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 17/09/2014.

- صورة طبق االصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 08 - 11 /2017.

- صورة طبق االصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 18 - 11 /2017.

- صورة طبق االصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 28/10/2017.

- صورة طبق االصل لشهادة إدارية عدد 20 مؤرخة في 19 أبريل 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 أبريل 2020 على الساعة 

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43661 - 11 

تاريخ اإليداع: 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- ميمونت بولبروق بنت عمر.

- راضية السقالي بنت محمد.

- فضم السقالي بنت محمد.

- عبد القادر السقالي بن محمد.

- زوليخة السقالي بنت محمد.

- فريدة السقالي بنت محمد.

- عالي السقالي بن محمد.

- رحمة بدولو بنت عبد اهلل.

- محمد السقالي بن حمادي.

- رشيدة السقالي بنت حمادي.

- عبد اجمليد السقالي بن حمادي.

- نبيه السقالي بن حمادي.

- عزيز السقالي بن حمادي.

- جميلة السقالي بنت حمادي.

- نادية السقالي بنت حمادي.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

مساحته: 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: الشارع.

جنوبا: ورثة عمرو.

غربا: كالبيلي حلبيب.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة طبق االصل رسم االراثة عدلي مؤرخ في 08/10/2009.

- نسخة عدلية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 14/07/1994.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 - 11 /1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 أبريل 2020 على الساعة 

00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43662 - 11 

تاريخ اإليداع: 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- ميمونت بولبروق بنت عمر.
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- رحمة بدولو بنت عبد اهلل.

- محمد السقالي بن حمادي.

- رشيدة السقالي بنت حمادي.

- عبد اجمليد السقالي بن حمادي.

- نبيه السقالي بن حمادي.

- عزيز السقالي بن حمادي.

- جميلة السقالي بنت حمادي.

- نادية السقالي بنت حمادي.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

مساحته: 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع.

جنوبا: طالب التحفيظ .

غربا: كالبيلي حلبيب.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم االراثة عدلي مؤرخ في 08/10/2009.

- نسخة عدلية لرسم الشراء عدلي مؤرخ في 16 - 11 /1992.

- نسخة ممطابقة للنسخة احملفوظة مبكتب التسجيل و التمبر لعقد 

بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 26/06/1991

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 أبريل 2020 على الساعة 

15:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43663 - 11 

تاريخ اإليداع: 28 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ السادة: 

- نبيه السقالي بن عبد القادر.

- حنان الهبري بنت محمد. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " السقالي 3".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

مساحته: 01 ار 05 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: سعيدة السعودي.

جنوبا: الشارع .

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15/01/2013

- نسخة عدلية لرسم الشراء عدلي مؤرخ في 09/03/2011.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 24/08/2006.

- صورة شمسية لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 24/08/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 أبريل 2020 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " امنوفن "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 43347 - 11 و الذي نشرت خالصته 

باجلريدة الرسمية عدد 1091 بتاريخ 27 - 11 /2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 28/01/2020، مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " امنوفن " ذي مطلب التحفيظ عدد 43347 - 11 

، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ مع اإلشارة إلى 

أن املوقع احلقيقي للملك يقع بإقليم الناظور ، جماعة اعزانا، بدال من 

إقليم الناظور ، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو امنوفن ،

وذلك بناء على محضر التحديد السلبي املؤرخ في 14/01/2020 ، وكذا 

بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " البجكوري "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 35346 - 11 

مسطرة  فإن  مبوجبه   ،25/02/2019 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " البجكوري " ذي مطلب التحفيظ  35346 - 11، 

تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التالية: 72 ار 55 س عوض 54 ار 94 س، 

لتمديد  التكميلي  بالتحديد  املتعلق  العقاري  التصميم  على  بناء  وذلك 

احلدود املؤرخ في 09/01/2020، 

و كذا بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك بالناظور العقارية    

    البشير دحوتي

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 40027 - 14

تاريخ اإليداع: 28 فبراير 2020.

وجماعة  قيادة  ملوظفي  السكنية  االمل  ودادية  التحفيظ:  طالب 

الطاوس ممثلة في شخص رئيسها. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: قصر مرزوكة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: االمل. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة الريصاني، جماعة الطاوس، احملل املدعو: 
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قصر مرزوكة.

مساحته: 46 آر 22 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: زنقة عمومية ومقر اجلماعة ومسكن اداري ؛

شرقا: زنقة عمومية واراضي اجلموع ؛

جنوبا: اراضي اجلموع ؛

غربا: زنقة عمومية واراضي اجلموع ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - عقد اقرار بصديق مؤرخ في 25 نوفمبر 2019. 

2 - عقد بيع مع حق االقرار بالصديق مؤرخ في 25 نوفمبر 2019. 

3 - صورة شمسية لقرار مجلس الوصاية مؤرخ في 22 ابريل 2015. 

4 - صورة شمسية لقرار تعديلي جمللس الوصاية مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.

في  مؤرخ  الوصاية  جمللس  ثاني  تعديلي  لقرار  شمسية  صورة   -  5

04 ابريل 2019.

6 - صورة شمسية التفاقية شراكة مؤرخ في 26 سبتمبر 2019. 

7 - صورة شمسية مللحق اتفاقية الشراكة مؤرخ في 26 ديسمبر 2019.

على   2020 ابريل   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

 

مطلب رقم 40028 - 14

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: قطعة تالغازيت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: قطعة تالغازيت. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: اقليم تنغير، قيادة وجماعة النيف، احملل املدعو: قصر تالغازيت.

مساحته: 78 آر 50 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اراضي اجلموع ؛

شرقا: اراضي اجلموع ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: طريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

 

مطلب رقم 40029 - 14

تاريخ اإليداع: 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ: املكي خيري بن العربي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: رسم ايت والل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك خيري. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو: رسم ايت والل.

مساحته: 13 آر 29 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ورثة امامي محمد وسالم امامي موالي ؛

شرقا: اكمشي احلاج حمو امحمد ؛

جنوبا: رسم ايت وحليم ؛

غربا: امامي احلاج محمد وامامي موالي دريس ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

في  مؤرخ   42 كناش   209 بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  ثبوت  رسم 

7 نوفمبر 2018 

على   2020 ماي   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 40030 - 14

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالبو التحفيظ:

1 - عزيز علوي موالي الكبير بن موالي الزهيد بنسبة 2/11؛ 

2 - عزيز علوي سيدي محمد بن موالي الزهيد بنسبة 2/11؛ 

3 - عزيز علوي موالي احلسن بن موالي الزهيد بنسبة 2/11؛ 

4 - عزيز علوي موالي احمد بن موالي الزهيد بنسبة 2/11؛ 

5 - عزيز علوي موالي املهدي بن موالي الزهيد بنسبة 2/11؛ 

6 - ءامنة عزيز علوي بنت موالي الزهيد بنسبة 1/11.. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: شارع احمليط.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: غرورتان وريحان. 

نوعه: ارض بها بنايتني االولى من سفلي ووالثانية من سفلي وطابق اول ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: شارع احمليط.

مساحته: 22 آر 90 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ابن طاسيل موالي املكي وورثة بعالوي ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: شارع احمليط ؛

غربا: مجرى املاء ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم استمرار ملك مؤرخ في 24 سبتمبر 2019 عدد 151. 

2 - صورة شمسية مطابقة لالصل من رسم اراثة وفريضة مؤرخ في 

فاحت يناير 2011. 

3 - صورة شمسية مطابقة لالصل من رسم اراثة وفريضة مؤرخ في 

10 يوليوز 2017. 

على   2020 ماي   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.
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علي  موالي  نهج   " املسمى  بامللك  تتعلق   - اصالحية  خالصة 

الشريف "  موضوع مطلب رقم 21933 - 14 الـذي أدرجت

 خـالصة  مـطلب حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 4366

املؤرخـة في : 03 يوليوز 1996 

مسطرة  فإن   2020 فبراير   05  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مقتضى 

مطلب  موضوع   " الشريف  علي  موالي  املدعو:"نهج  امللك  حتفيظ 

التحفيظ عدد 21933 - 14 الكائن باجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل 

احلضرية  اجلماعة  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  بوتالمني.  املدعو: 

للرشيدية مبا تبقى من هذا امللك البالغة مساحتة : 07 آر 38 س.

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور. 

 خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بن زعريط "

موضوع مطلـب رقـم 38866 - 14 الـذي أدرجت خـالصة 

مـطلب حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 1096

املؤرخـة في : 11 يوليوز 2018 

مسطرة  فإن   2020 فبراير   03  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " زعريط  بن   " املدعو:  امللك  حتفيظ 

38866 - 14 الكائن باقليم الرشيدية، دائرة ارفود، جماعة عرب الصباح 

زيز، احملل املدعو: غابة قصر اوالد معطى اهلل. تتابع من اآلن فصاعدا في 

اسم االحباس العامة املمثلة في شخص ناظر اوقاف اقليم الرشيدية 

باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي: 18 آر 64 س.

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور. 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اخرز " 

موضوع مطلب رقم 38895 - 14 الـذي أدرجت خـالصة 

مـطلب حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 1021 

املؤرخـة في : 25 يوليوز 2018 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 03 فبراير 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو:" اخرز " موضوع مطلب التحفيظ عدد 38895 - 14 الكائن 

املدعو:  احملل  زيز،  الصباح  عرب  جماعة  ارفود،  دائرة  الرشيدية،  بإقليم 

غابة قصر اوالد مولود. تتابع من اآلن فصاعدا في اسم االحباس العامة 

املمثلة في شخص ناظر اوقاف اقليم الرشيدية باملساحة التي اظهرها 

التصميم العقاري وهي: 06 آر 05 س.

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور

     احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

          حلسن ايت العرج

محافظة سطات

مطلب رقم 41045 - 15 

تاريخ االيداع:27 فبراير2020.

طالبو التحفيظ:

- حسن حرمة اهلل بن امليلودي    بنسبة56/308

- الزوهرة حرمة اهلل بنت امليلودي      "   28/"

- حليمة حرمة اهلل بنت امليلودي      "   28/"  

- خديجة حرمة اهلل بنت امليلودي      "   28/" 

- فاطنة حرمة اهلل بنت امليلودي      "   28/"

- محمد حرمة اهلل بن امليلودي      "   56/"

- فتيحة حرمة اهلل بنت امليلودي      "   28/"

- حكيمة حرمة اهلل بنت امليلودي      "   28/"

- محمد نشدي بن لكزولي                  "   07/"

- فتيحة نشدي بنت محمد       "   03/"

- نعيمة نشدي بنت محمد       "   03/"

- خديجة نشدي بنت محمد       "   03/"

- عبدالغني نشدي بن محمد       "   06/"

- حميد نشدي بن محمد                   "   06/"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض حنا مينة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض حنا مينة"

نوعه:أرض فالحية.

العميريني  العايدي؛دوار  سيدي  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

اجلدات .

مساحته: 87 آ 45 س  تقريبا. 

حدوده:

شماال : مطلب عدد 27742/15؛

شرقا :  رسم عقاري عدد 7041د؛

جنوبا : مطلب عدد 19505/15؛

غربا : مطلب عدد 19505/15؛مطلب عدد 27727/15.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 23 شوال 1440 موافق 27 يونيو2019؛

- رسم اراثة مؤرخ في 15 جمادى الثانية 1435 موافق 15 ابريل2014؛

- رسم اراثة مؤرخ في 23 شوال 1438 موافق 18 يوليو2017؛

- وكالة مؤرخة في 30 ديسمبر2019؛

- وكالة مؤرخة في 15 يناير2019؛

- وكالة مؤرخة في 17 ديسمبر2015؛

- وكالة مؤرخة في 30 ديسمبر2019. 

على   2020 أبريل  املؤقت:27  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة .

مطلب رقم 41046 - 15 

تاريخ االيداع:28 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد جابري بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الكورة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الكورة" 

نوعه:أرض معدة للبناء .
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موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛بلدية ابن احمد؛درب الكورة.

مساحته: 01 آ 04 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : نعيمة  التاغي بنت حلسن؛

شرقا :  التاغي السعدية بنت حلسن؛

جنوبا : نعيمة التاغي بنت حلسن؛

غربا :  الزنقة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- نسخة من رسم ملكية مؤرخ في 22 ذوالقعدة 1407 موافق 

19 يوليو1987؛

- رسم شراء مؤرخ في 29 شعبان 1411 موافق 27 مارس 1990.

على   2020 أبريل  املؤقت:28  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41047 - 15 

تاريخ االيداع:02 مارس 2020. 

طالب التحفيظ:السيد عثمان فاخوري بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ملزارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد الياس"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد رحو؛اوالد موسى.

مساحته: 83 آ 35 س  تقريبا. 

حدوده:

شماال : مليكة ابونوار؛

شرقا :  الطريق؛

جنوبا : نزهة أبونوار؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 15 ذواحلجة1433 موافق 31 اكتوبر2012؛

- رسم شراء مؤرخ في 13 جمادى االولى1441 موافق 09 يناير2020.

على   2020 أبريل  املؤقت:29  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات       

              محمد الزرهوني 

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38442 - 16 

تاريخ االيداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ملك الدولة ) امللك اخلاص (. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسكن الكاتب العام ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " مسكن الكاتب العام ".

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن مسكن اداري.

موقعه : مدينة اخلميسات .

مساحته : 46 آر 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : الزنقة ؛

 شرقا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- نسخة من كناش احملتويات بتاريخ 05/12/2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 24 ابريل 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

 

مطلب رقم 38443 - 16 

تاريخ االيداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ملك الدولة ) امللك اخلاص (. 

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " دار املواطن ".

نوعه : ارض بها بناية ادارية.

موقعه : مدينة اخلميسات احلي االداري.

مساحته : 31 آر 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الدولة امللك اخلاص ؛

جنوبا : الدولة امللك اخلاص ن مطلب 38319/196 ؛

 شرقا : شارع القاضي عياض ؛

غربا : الدولة امللك اخلاص؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- نسخة من كناش احملتويات بتاريخ 05/12/2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 24 ابريل 2020 الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38444 - 16 

تاريخ االيداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ملك الدولة ) امللك اخلاص (. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مالعب ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " مالعب ".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات شارع ابن سينا.
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مساحته : 01 هـ 10 آر 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الدولة امللك اخلاص ، مطلب 37016/16 ؛

جنوبا : الدولة امللك اخلاص ن مطلب 38319/16 ؛

 شرقا : الدولة امللك اخلاص ؛

غربا : شارع ابن سينا؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- نسخة من كناش احملتويات بتاريخ 05/12/2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 24 ابريل 2020 الساعة 

الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38445 - 16 

تاريخ االيداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ملك الدولة ) امللك اخلاص (. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مدرسة ايت اجملدوب ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " مدرسة ايت اجملدوب ".

نوعه : مؤسسة تعليمية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت اجملدوب.

مساحته : 14 آر 29 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : مطلب 1507/16 ؛

جنوبا : احلاج حلسن بوشت ؛

 شرقا : الطريق ؛

غربا : احلاج حلسن بوشت ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : نسخة من كناش احملتويات بتاريخ 05/03/2018 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 24 ابريل 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38446 - 16 

تاريخ االيداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ملك الدولة ) امللك اخلاص (. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مدرسة ايت موسي ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " مدرسة ايت موسي".

نوعه : مؤسسة تعليمية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار موسي.

مساحته : 12 آر 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة اجلياللي ادريس ؛

جنوبا : الطريق ؛

 شرقا : ورثة اجلياللي ادريس ؛

غربا : ورثة اجلياللي ادريس ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : نسخة من كناش احملتويات بتاريخ 30/10/2017 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 27 ابريل 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38447 - 16 

تاريخ االيداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ملك الدولة ) امللك اخلاص (. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مدرسة ايت اعمر ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " مدرسة ايت اعمر".

نوعه : مؤسسة تعليمية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار اعمر.

مساحته : 11 آر 48 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : املقبرة ؛

 شرقا : حمادي مصطفى ؛

غربا : حمادي علي ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : نسخة من كناش احملتويات بتاريخ 30/10/2017 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 27 ابريل 2020 الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38448 - 16 

تاريخ االيداع : 26 فبراير 2020.

طالب التحفيظ :اعسال محمد بن حدو . 

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان حلروش ".

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 88 آر 80 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : املومني حسن؛

 شرقا : املمر ؛

غربا : اعسال فاطمة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 19 موافق   1141 االخر  ربيع  من   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

ديسمبر 2019 ؛ 
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- شهادة ادارية مؤرخة في 31/01/2020 عدد19 ج أإ- ق م ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 29 ابريل 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38449 - 16 

تاريخ االيداع : 26 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ :

1/ مرمي امزيل بنت عالل بنسبـــة 1/3 .

2/ عائشة امزيل بنت عالل بنسبـة 1/3 .

3/ فاطمة الزهراء امزيل بنت عالل بنسبة 1/3 .

بصفتهن طالبات التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان الهميل ".

نوعه : ارض فالحية بها بناية ذات طابق ارضي.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت كنون.

مساحته : 75 آر 67 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 15037/16 ، ورثة امزل ام العني ؛

جنوبا : امزيل رشيد ؛

 شرقا : حنتيت محمد ، حنتيت بلقاسم ، حنتيت احمد ؛

غربا : الطريق ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1440 احلجة  ذي  من   26 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم   -

28 اغسطس 2019 ؛

- رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 22 من صفر 1441 ) 21 اكتوبر 2019 (؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 من شوال 1440 ) 18 يونيو 2019(؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 03/02/2020 عدد 04/ م ت ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 27 ابريل 2020 الساعة 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 38450 - 16 

تاريخ االيداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : محمد أوكرمي بن ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " النصر 937 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " النصر 937 ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارض وطابق اول.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية النصر.

مساحته : 81 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة محمد اوسعيد ؛

جنوبا : الزنقة ؛

 شرقا : قدوري محمد ، قدوري علي ؛

غربا : ورثة مصطفى ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 من شوال 1440 ) 18 يونيو 2019( ؛

موافق  1441 االخرة  جمادى   11 في  مؤرخ  اصالحي  ملحقة  رسم   -

 6 فبراير 2020 ؛

الساعة  املؤقت: 04 ماي 2020  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38451 - 16 

تاريخ االيداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : احلسني افزاز بن بناصر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمو موسى ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " حمو موسى ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت بنبوزيان.

مساحته : 65 آ تقريبا.

اجملاورون:

القطعة االولى:

شماال : امللك الغابوي ؛

جنوبا : الطريق ؛

 شرقا : محمد افزاز ؛

غربا : بنعيسى العلمي ومن معه ؛ 

القطعة الثانية:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : الواد ؛

 شرقا : محمد افزاز ؛

غربا : بنعيسى العلمي ومن معه ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 4 ربيع االول 1441 موافق 2 نوفمبر 2019 ؛

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 من صفر 1441 ) 24 اكتوبر 2019( ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 من ربيع االخر 1413 ) 24 اكتوبر 1992 (؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 02/01/2020 عدد 01 ج أإ- ق م ؛

الساعة  املؤقت: 04 ماي 2020  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة و 45 د صباحا.

مطلب رقم 38452 - 16 

تاريخ االيداع : 03 مارس 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/ مامة عادل بنت عبد السالم بنيسبـة ½.
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طالبا  بصفتهما   .½ بنسبة  البهالي  بن  احليمر  الرحمان  عبد   /2

التحفيظ على الشياع حسب النسبتني املذكورتني اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة 675 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بقعة 675 ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفرح 1.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : عمر سركاف ؛

جنوبا : الزنقة ؛

 شرقا : قندوس عتيقة ؛

غربا : الزنقة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 من شوال 1440 ) 29 يونيو 2019 (؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 24/06/2019 عدد 20 م ت /1 ؛

الساعة  املؤقت: 05 ماي 2020  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38453 - 16 

تاريخ االيداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ : ميمونة امزيان بنت بنعاشير.

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان اقبريون ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران دوار ايت الغازي.

مساحته : 69 آ 40 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : مطلب 30465/16 ؛

جنوبا : مطلب 13206 ؛

 شرقا : مطلب 30465/16 ؛

غربا : مطلب 13206/16 ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

 1441 االول  ربيع  من   24 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  اصل 

موافق 22 نوفمبر 2019 ؛

الساعة  املؤقت: 05 ماي 2020  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة و 45 د صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     

عزالدين شاكر    

محافظة تطوان

مطلب رقم 56161 - 19 

تاريخ اإليداع : : 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : الزيتوني عبد اهلل بن محمد بنسبة 1 / 1. 

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

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

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني حسان، جماعة احلمراء ، احملل املدعو: 

دوار اشكراد. 

مساحته 32 آ 31 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: محمد احمد احللحولي 

شرقا: الطريق 

جنوبا: عبد السالم ازميط 

غربا: ورثة عزوز 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 21ديسمبر 2016 . 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 6 يناير 2017 . 

شهادة إدارية بتاريخ 13فبراير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56162 - 19 

تاريخ اإليداع : 25فبراير 2020.

طالب التحفيظ : اشعاش رشيدة بنت أحمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رشيدة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رشيدة ". 

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من سفل واربع طوابق علوية . 

خباز  املدعو: عني  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 

جتزئة الرباحي ، رقم 31 . 

مساحته 1 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق 

شرقا: الرسم العقاري رقم 27031 / 19 

جنوبا: احمد العمراني 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 32037 / 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 يوليوز 1995 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12يونيو 2009 

عقد موثق موضوعه بيع بتاريخ 3 أغسطس 2018

شهادة إدارية بتاريخ 27سبتمبر 2018 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56163 - 19 

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : اخلياط لطيفة بنت عبد العزيز بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكداوي العليا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكداوي العليا". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

العليا. 

مساحته 2 آ 55 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق 

شرقا: محمد شيش 

جنوبا: اخلندق 

غربا: فطيمة شيش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24ديسمبر 2019 

صورة طبق األصل لنسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 

9 يناير 2020 . 

نسخة رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 6 فبراير 2020 . 

شهادة إدارية بتاريخ 6 فبراير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56164 - 19 

تاريخ اإليداع : 26فبراير 2020.

طالب التحفيظ : اخلياط لطيفة بنت عبد العزيز بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكداوي العليا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكداوي العليا". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

العليا. 

مساحته 2 آ 85 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: محمد شيش، لطيفة اخلياط

شرقا: الطريق 

جنوبا: اخلندق 

غربا: فطيمة شيش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24 يناير 2019 

نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 9 يناير 2020 . 

نسخة رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 6 فبراير 2020 . 

شهادة إدارية بتاريخ 6 فبراير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 14 

و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 56165 - 19 

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : اخلياط لطيفة بنت عبد العزيز بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكداوي العليا 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكداوي العليا 1". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

مساحته 3 آ 23 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: فطيمة شيش 

شرقا: اميان شيش 

جنوبا: الطريق 

غربا: فطيمة شيش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19ابريل 2019

شهادة إدارية بتاريخ 16ديسمبر 2019

نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 9 يناير 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 6 فبراير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 14 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56166 - 19 

تاريخ اإليداع : 28فبراير 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - احلائك عبد اللطيف بن عبد السالم بنسبة 322 / 2304. 

2 - احلائك عبد اإلله بنسبة 322 / 2304. 
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3 - احلائك عائشة بنت عبد السالم بنسبة 161 / 2304. 

4 - الوهابي فاطمة بنت املفضل بنسبة 1338 / 2304. 

5 - احلائك سعيدة بنت عبد السالم بنسبة 161 / 2304. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فاطمة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فاطمة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

مساحته 13 آ 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: احلاج الدليرو 

شرقا: احلاج الدليرو 

جنوبا: عشوشة احلائك بنت العياشي، خدوج بنت محمد العروت

غربا: احلاج علي احلائك بن العياشي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 8 ديسمبر 1986

صورة طبق األصل رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 27أغسطس 2007

نسخة لرسم واحد عدلي بتاريخ 22أكتوبر 2012 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 26سبتمبر 2014 . 

رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 20مارس 2019 . 

بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم  من  لنسخة  األصل  طبق  صورة 

30مارس 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28ابريل 2020 على الساعة 13 

و 30 دقيقة. 

مطلب رقم 56167 - 19 

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : مرصو محمد بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلامة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلامة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

املدعو: مرج امللحة. 

مساحته 27 آ 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: طالب التحفيظ 

شرقا: ورثة بنعيسى بنزكور و ورثة احمد الطنيبر 

جنوبا: الطريق 

غربا: ورثة عبد السالم القاللوسي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 19نونبر 2008 . 

شهادة إدارية بتاريخ 19أغسطس 2009 .

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 2 يونيو 2015 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28ابريل 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56177 - 19 

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ : بنقدور ابراهيم بن ميمون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بن قدور".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بن قدور". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

العليا. 

مساحته 8 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: حليمة ومن معها 

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 55683 / 19 

جنوبا: ورثة محمد املاللي 

غربا: ورثة محمد املاللي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه تنازل بدون عوض بتاريخ 4 يناير 2019

رسم عدلي موضوعه تنازل بدون عوض بتاريخ 4 يناير 2019

نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 18يناير 2020

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 فبراير 2020 . 

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 11فبراير 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 19فبراير 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه إحصاء متخلف بتاريخ 19فبراير 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 19فبراير 2020

شهادة إدارية بتاريخ 27فبراير 2020 . 

 14 الساعة  على   2020 ماي   4 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56178 - 19 

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ : حنان بنت محمد الرحماني رضان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك الرحماني رضان ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الرحماني رضان". 

مشتمالته: أرض بناء يتكون من سفل وطابق أول . 
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موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: بني 

حزمار ، دوار املعاصم. 

مساحته 01 آ 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: املرنيسي محمد 

شرقا: مطلب عدد: 16215/19 

جنوبا: طريق 

غربا: العاقل أخريف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم بيع عدلي بتاريخ 13 أكتوبر 2005 . 

رسم بيع عدلي بتاريخ 01 فبراير 1993.

نسخة من رسم ملكية عدلي بتاريخ 28 فبراير 2020.

رسم إبراء من بقية الثمن عدلي بتاريخ 04 سبتمبر 2006.

رسم توكيل عدلي بتاريخ 06 سبتمبر 2018.

صورة شمسية لرسم مخارجة عدلي بتاريخ 03 نوفمبر 2000.

شهادة إدارية مؤرخة في 11 فبراير 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 04 ماي 2020 على الساعة 13 

و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 56179 - 19 

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالبا التحفيظ :

1 -فدوى بنت عبد الواحد حتايكت ،

2 - نوال بنت عبد القادر الريس مالكني على الشياع مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " رانيا ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رانيا". 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون، احملل املدعو: جتزئة 

حميوش 

مساحته 01 آ 25 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: محمد عقار 

شرقا: الطريق

جنوبا: الطريق 

غربا: محمد الطالب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نظير لرسم مقاسمة عدلي بتاريخ 25 ماي 2015.

رسم اختصاص عدلي بتاريخ 11 فبراير 2020

رسم بيع عدلي بتاريخ 20 فبراير 2020.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي بتاريخ 25 أغسطس 2016.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي بتاريخ 30 أغسطس 2010.

شهادة إدارية مؤرخة في 02 مارس 2020.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 ماي 2020 على الساعة 11 

و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 56180 - 19 
تاريخ اإليداع : 5 مارس 2020.

طالب التحفيظ : كركيش عبد العزيز بن عبد السالم بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدرورو".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: محارث 
بني سالم الدرورو. 

مساحته 17 آ 70 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الطريق 
شرقا: التعاونية احلسنية 

جنوبا: اخلندق 
غربا: اخلندق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31مارس 1989 . 
نسخة من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 13مارس 2019 . 

شهادة إدارية بتاريخ 17فبراير 2020 . 
 12 الساعة  على   2020 ماي   4 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

و00 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " العبدالوي " 
مطلب التحفيظ رقم 55658 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد:  1070 بتاريخ:  03-07-2019 
وكذا اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1089 

بتاريخ 13- 11 - 2019 
فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه في إسم 

السادة :
1 -أميمة بنت محمد العربي العبدالوي.
2 -سارة بنت محمد العربي العبدالوي .

3 -عمر بن محمد العربي العبدالوي. سوية بينهم ،
في مؤرخ  تقييد  طلب  وكذا  ذكرها  السابق  العقود  على  بناء  وذلك 

02 مارس 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الزهرة " 
مطلب التحفيظ رقم 55109 - 19 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد:  1022
 بتاريخ:  01 أغسطس 2018 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 
التي أظهرها التصميم العقاري وهي 04 ار 07 س ، وذلك بناء على العقود 

السابق ذكرها وكذا طلب تقييد ثبت تاريخه في 09 سبتمبر2019.
    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

               املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3577 - 20

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020 .

طالبا التحفيظ :

1( السيد ة فاطمة الزهراء الشرقاوي بنت البشير

 1/3 بنسبة  الشياع  على  مالكان  العربي  ابن  العربي  بن  محمد   )2

لألولى و 2/3 للثاني .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "يامنة "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يامنة"

نوعه : دار للسكنى من طابق أرضي.

موقعه : سال املدينة درب النخلة رقم 9 مقاطعة باب ملريسة.

مساحته : 01 آر 22 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : السيد مبارك آيت ضرين واحلاجة الطاهرة. 

والسيدة  تاهموت  أحمد  والسيد  محمد  شنيتف  السيد   : شرقا 

العزيزة املعتوكي. 

جنوبا : درب النخلة .

غربا : السيد حلسن املسناوي.

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك : 

 1439 القعدة  ذي   21 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  استمرار  عقد   -  1

 27 بتاريخ   20 صحيفة   14 عدد  حتت  مضمن   )2018 اغسطس   04(

اغسطس 2018 كناش األمالك رقم 98 واملسجل بالرباط بتاريخ 16 

اغسطس 2018.

2 - ملحق إصالحي لعقد استمرار ملكية عدلي مؤرخ في 29 جمادى 

األولى 1441 )25 يناير 2020( ضمن بعدد 106 صحيفة 111 بتاريخ 04 

فبراير 2020 كناش اخملتلفة رقم 235.

3 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في فاحت رمضان 1438 )27 ماي 2017( ضمن حتت 

عدد 295 صحيفة 470 بتاريخ 06 يونيو 2017كناش التركات رقم 189 .

4 – نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 07 ديسمبر 2018 . 

5 - وكالة مفوضة عدلية مؤرخة في 09 ربيع األول 1440 )17 نوفمبر 2018( 

نوفمبر 2018 كناش  بتاريخ 28  ضمنت حتت عدد 320 صحيفة 326 

اخملتلفة رقم 217 . 

6 -شهادة ادارية بخصوص عقار غير محفظ عدد 03 بتاريخ 07 ماي 2018. 

التاريخ   188/18 رقم   2018 أكتوبر   17 في  مؤرخة  ادارية  -شهادة   8

 2020 ماي   04 اإلثنني  يوم   : هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر 

على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة

العلمي النعيم    

محافظة تازة

مطلب رقم 21205 - 21

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالبا التحفيـظ :  

 1 - امنة قريش بنت عبد الكرمي

2 -  محمد بوعافية ابن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البركة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "خندق عشاش"

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول.

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة حي القدس، 

مساحته :  01 ار 80 س تقريبا.   

حدوده : 

شماال : الشعبة.

شرقا : البوزكاوي.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة بوشنافة عبد اهلل.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

- رسم شراء باللفيف عدلي مؤرخ في 03 مارس 1982

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في: 06 - 10 - 1991.

على   2020 ابريل   26   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21207 - 21

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ :  محمد حياتي بن علي،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أجمار 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أجمار 1"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

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

ملصارة،

مساحته : 82 ار 67 س تقريبا.   

حدوده : 

شماال : بوصاك عبد اجلليل، عبد القادر بن أحمد.

شرقا : ادريس قيبوس.

جنوبا : عبد القادر بن أحمد.

غربا : قيبوس عبد اهلل.

احلقوق العينية : ال شيء
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اصل التملك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 - 12 - 2019.

على   2020 ابريل   24   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 21208 - 21

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : محمد حياتي بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أجمار2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أجمار2"

نوعه : أرض بها أشجار الزيتون.

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

دوار املصارة،

مساحته : 46 ار تقريبا.   

حدوده : 

شماال : عبد اجلليل بوصاك.

شرقا : قيبوس عبد اهلل.

جنوبا : أحمد شماللي.

غربا : الشعبة.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 - 12 - 2019.

على   2020 ابريل   24   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21210 - 21

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بأعلى باطن الرحمة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بأعلى باطن الرحمة "

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : مدينة تازة ، جماعة تازة، احملل املدعو: حي اجملازر.

مساحته : 01 هـ 53 ار 10 س تقريبا.   

حدوده : 

شماال : ورثة بنجياللي، جتزئة بناني، ورثة حمروش أحمد.

شرقا : جتزئة الصديقي، االحباس، املواكني.

جنوبا : الطريق.

غربا : قشوع احمد، موالي أحمد النجار.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

- احليازة الهادئة

على   2020 ابريل   30   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21211 - 21

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أسفل باب الريح"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أسفل باب الريح""

نوعه : أرض محجرة بها أشجار الزيتون.

موقعه : مدينة تازة ، جماعة تازة، احملل املدعو: حي اجملازر.

مساحته : 02 هـ 62 ار 90 س تقريبا.   

حدوده : 

شماال : أحمد النجار، الغرباوي عبد السالم.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : الشارع.

غربا : بندراعو بوجمعة، ورثة الصنهاجي، ورثة بوعلي.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

- احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  30 ابريل 2020 على 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 21212 - 21

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020.

طالبو التحفيـظ :

  - 1 -  محمد العزوزي بن محمد 2 -  يامنة املطالسي بنت حلسن 3 

فاطنة العزوزي بنت محمد 4 -  عالل العزوزي بن محمد 5 -  الغالية 

العزوزي بنت محمد 6 -  عبد العزيز العزوزي بن محمد 7 -  جمعة 

العزوزي بنت محمد 8 -  عبد السالم العزوزي بن محمد 9 -  املصطفى 

العزوزي بن محمد على الشياع بينهم بنسبة 13 - 104 لالرملة و14 

- 104 للذكور و7 - 104 للبنات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "متلزيت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "متلزيت"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة دائرة تايناست، قيدة باب املروج ،جماعة الطايفة.

مساحته : 08 ار 46 س تقريبا.   

حدوده : 

شماال : ورثة الكريفي البرنوصي منهم ادريس البرنوصي،

شرقا : ورثة الكريفي البرنوصي منهم ادريس البرنوصي،.
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جنوبا : املطلب عدد 13683 - 21، ممر، الشعبة.
غربا : ورثة محمد بن احلسني لعور منهم حلسن لعور.

احلقوق العينية : ال شيء
اصل التملك :

* رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 - 09 - 2016.
- نسخة طبق لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2013.

- ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في: 02 - 01 - 2017
على   2020 ابريل   27   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة  والنصف صباحا.

مطلب رقم 21213 - 21
تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالبو التحفيـظ : 
1 - عبد السالم الغالم بن علي،

2 -  عادل الشريكي بن العياشي
3 -  غريز محمد بن أحمد، على الشياع سوية بينهم،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "هدى"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السهب تازة"

نوعه : أرض عارية.
موقعه : مدينة تازة دائرة تازة جماعة تازة، حي الرشاد

مساحته : 01 ار 22 س تقريبا.   
حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد: 3909 - 21.
شرقا : محمد البشاري.

جنوبا : زنقة.
غربا : زنقة.

احلقوق العينية : ال شيء
اصل التملك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 - 01 - 2020
- تسليم عدلي بدون عوض مؤرخ في 29 ابريل 2015

- رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في: 27 - 11 - 2018
على   2020 ماي   04   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21214 - 21
تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالبو التحفيـظ :
1 -  ميمونة أرماش بنت سعيد

2 -  ادريس فرحون بن علي 
3 -  عبد الرحمان فرحون بن علي 

4 -  يوسف فرحون بن علي على الشياع بينهم بحسب 3 - 24 لألولى 
و7 - 24 لكل من الثاني والثالت والرابع.

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

نوعه : أرض بها بناء من طابق أرضي وطابق أول.
موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي النهضة.

مساحته : 01 ار تقريبا.   
حدوده : 

شماال : الزنقة.

شرقا : سليمي عبد اهلل.

جنوبا : الزنقة.

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 03 ابريل 2017

 -  رسم تنازل عدلي مؤرخ في 22 - 10 - 2018

 -  شهادة ادارية مؤرخة في: 20 فبراير 2020

 -  نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في: 01 - 10 - 2018.

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21215 - 21

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيـظ : عبد القادر الدحماني ابن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "باب العرب"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "باب العرب"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة وجماعة بني فراسن دوار أهل الزاوية.

مساحته : 10 ار تقريبا.   

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : عبد العزيز الدحماني.

جنوبا : عبد العزيز الدحماني.

غربا : اخملتار الدحماني.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

- عقد بيع عرفي مؤرخ في:23 - 06 - 2003

- شهادة عدم اخملالفة مؤرخة في:24 فبراير 2020.

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21216 - 21

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيـظ : عبد العزيز بن خليفة بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشموش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البركة"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ومطحنة تقليدية للزيتون مهدمة.

موقعه : اقليم تازة و دائرة تازة ،جماعة غياثة الشرقية دوار اصدورة.

مساحته : 41 ار 25 س تقريبا.   
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حدوده : 

شماال : طريق، حادة بن خليفة،العالية بن خليفة، أحمد قيش،

شرقا : عبد اخلالق بن خليفة.

جنوبا : مطلب عدد 288 - 21. أحمد قيش،

غربا : أحمد قيش، 

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

- رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في: 20 - 09 - 2017

- صورة شمسية من اراثة عدلية مؤرخة في:30 - 06 - 2003

- رسم شراء عدلي مؤرخ في: 03 - 10 - 1974

- شهادة عدم اخملالفة مؤرخة في 24 فبراير 2020

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21217 - 21

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالبة التحفيـظ : حدهم حماني بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بياضة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بياضة"

نوعه : أرض فالحية بها منزل.

موقعه : اقليم تازة ودائرة تازة، مدينة تازة، دوار امللحة،

مساحته : 07 ار 80 س تقريبا.   

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد: 67327 - 21.

شرقا : الطريق.

جنوبا : رسم عقاري عدد: 53775 - 21.

غربا : : رسم عقاري عدد:34662 - 21

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

 -  نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 - 09 - 1990.

على   2020 ماي   04   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21218 - 21

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيـظ : حلسن بوديك بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العشوشية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ضحى"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل، جماعة غياتة الغربية،

مساحته : 20 ار تقريبا.   

حدوده : 

شماال : طليح محمد بن احميد.

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : طليح محمد بن أحمد.

غربا : طليح مرزوقة، وطليح مليكة.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في: 06 - 12 - 2019

- عقد شراء عرفي مؤرخ في: 24 - 10 - 2000

- شهادة ادارية مؤرخة في: 27 فبراير 2020.

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21219 - 21

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيـظ : حماد بوخرسة بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حمرية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حمرية 1"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة وجماعة كلدمان،دوار جعونة،

مساحته : 30 ار 87 س تقريبا.   

حدوده : 

شماال : بوخرسة عبد القادر.

شرقا : بوخرسة اخملتار.

جنوبا : بوخرسة اخملتار.

غربا :ممر عمومي،

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في: 11 - 10 - 2016.

- شهادة ادارية مؤرخة في: 26 - 12 - 2019

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 21220 - 21

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيـظ : حماد بوخرسة بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حمرية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حمرية 2"

نوعه : أرض فالحية بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول.

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة قيادة وجماعة كلدمان،دوار جعونة،

مساحته : 58 ار 33 س تقريبا.   

حدوده : 

شماال : بوخرصة اخملتار.

شرقا : رسم عقاري عدد: 40557 - 21.
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جنوبا : رسم عقاري عدد: 40367 - 21.

غربا : بوخرصة اخملتار،

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في: 11 - 10 - 2016.

على   2020 ماي   06   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21221 - 21

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيـظ : محمد املومنني ابن محمد،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان البريدعة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني البريدعة "

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

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

عني البريدعة،

مساحته : 02 هـ 48 ار 69 س تقريبا.   

حدوده : 

شماال : الواد.

شرقا : ورثة لطرش، ورثة حلميدي محمد،

جنوبا : الواد.

غربا : الواد، ورثة بوخبزة، عبد القادر العيان،

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

 -  عقد شراء عرفي مؤرخ في: 04 - 07 - 2007.

 -  عقد شراء عرفي مؤرخ في: 13 - 11 - 2008.

 -  عقد شراء عرفي مؤرخ في: 27 ابريل 2011.

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في: 21 - 09 - 1967.

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في: 16 ابريل 2007.

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة 

عبد الرحيم بنعمارة     

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 111283 - 23 

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : أغدوس حسام ابن أحمد بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد احلائط" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد احلائط " 

متر   98 بهوائها مساحتها  بها سكنى سفلية  عارية  أرض   : نوعـه 

ومطفية 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة حد أحرارة، دوار كاروش 

مساحته : 23 آر 64 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : احلمار ادريس 

شرقا : املكاز 

جنوبا : ورثة محمد ابن الهاشمي 

غربا : متيم محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة إدارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 07 ديسمبر 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 

على   2020 ابريل   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111284 - 23 

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : محداد عبد النبي ابن عبد اهلل بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد حيط بن سالم" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد حيط بن سالم " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة ملعاشات، قيادة الصويرية، دوار القليعة 

مساحته : 18 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة محداد محمد منهم عبد الرحيم 

شرقا : محداد ابراهيم 

جنوبا : محداد الركراكي 

غربا : محداد أحمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 16 اكتوبر 2009 

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 مارس 2010 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 مارس 2010 

على   2020 ابريل   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 صباحا. 

مطلب رقم 111285 - 23 

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : العجيلي أحمد بن محمد بن أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك العجيلي أحمد" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك العجيلي احمد " 
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نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اليوسفية ، حي الزالقة 

مساحته : 06 آر 58 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : أحمد العجيلي 

شرقا : جلول العجيلي 

جنوبا : طريق معبدة 

غربا : ورثة شبور حليمة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 10 يونيو 2018 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2018 

على   2020 ابريل   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 111286 - 23 

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : العجيلي أحمد بن محمد بن أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك العجيلي أحمد" 

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

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اليوسفية ، حي الزالقة 

مساحته : 07 آر 70 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : شفيق عبد السالم 

شرقا : ورثة حليمة شبور 

جنوبا : الزنقة 

غربا : أحمد العجيلي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 10 يونيو 2018 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2018 

على   2020 ابريل   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا. 

مطلب رقم 111287 - 23 

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020 

طالبا التحفيظ : 

1( بوخيمة مبارك ابن مسعود بن اسماعيل بنسبة 1/2 

2( أزغب عبد الناجي ابن البشير بن املهدي بنسبة 1/2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلصبة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلصبة " 

نوعـه : أرض فالحية بها خط كهربائي 

موقعـه : اقليم اسفي ، طريق اليوسفية ، جمعة اسحيم 

مساحته : 01 هك 16 آر 20 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق عرضها 20 متر 

شرقا : ملباركي هشام- وملباركي رشيد 

جنوبا : ورثة عبد القادر الغرناطي منهم سي محمد 

غربا : ورثة الشقوري محمد عبد العالي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 02 يناير 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 06 ديسمبر 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2019 

على   2020 ابريل   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 111288 - 23 

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( السبيسي ابراهيم ابن أحمد بن البشير بنسبة 3/36 

2( احليمر اخلوضة بنت مبارك بن عبد الرحمان بنسبة 12/36

3( احليمر عيدة بنت مبارك بن عبد الرحمان بنسبة 12/36 

4( السبيسي نور الدين ابن احمد بن البشير بنسبة 6/36 

5( السبيسي املصطفى ابن احمد بن البشير بنسبة 3/36 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد زيات " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد زيات" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة اجزولة، دوار خلرارزة

مساحته : 01 هك 11 آر 50 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد املالك أبوناجي 

شرقا : الرسمني العقاريني عدد 24646 - 23 – و 51523 - 23 

جنوبا : ورثة منثور الفيطح 

غربا : الفيطح محمد – والفيطح جنمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 1980 

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 يونيو 2018 
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- شهادة ادارية مؤرخة في 03 فبراير 2020 
- صدقة عدلية مؤرخة في 11 ماي 2019 

- شهادة املطابقة مؤرخة في 03 فبراير 2020 
- شهادة املطابقة مؤرخة في 14 فبراير 2020 

على   2020 ابريل   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 00 : 10 صباحا. 

احملافظ على االمالك العقارية بأسفي 
شكيب حيمود      

 

محافظة احلسيمة

 
مطلب رقم 131145 - 24

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.
طالبا التحفيظ :

1 - بنعلي إلياس بن محمد بنسبة 1/2
2 - صفاء بنعلي بنت خالد بنسبة 1/2

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

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : " حي مرموشة"
مساحته : 01 اَر 

حدوده : 
شرقا : الطريق؛

شماال : علي بوغابة ؛
جنوبا : ممر ؛

غربا : ممر ؛
احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 
رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 149 صحيفة 036 

عدد 029 بتاريخ 10 يناير 2020.
رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 76 صحيفة 409 

عدد 291 بتاريخ 17 يونيو 2017.
 92 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  احلدود  إصالح  رسم 

صحيفة 467 عدد 383 بتاريخ 19 ديسمبر 2019.
باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 85 صفحة 186 عدد 159 بتاريخ 14 سبتمبر 2018.
صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 02 يناير 2007. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 28 أبريل 2020 على 
الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131146 - 24
تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد السالم اجلوهري بن عبد اللطيف .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلوهري".

نوعـه : أرض عارية

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

"بوطا اجدير

مساحته : 03 ار 95 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق ؛

شماال : الرسم العقاري عدد 32590 - 24 ؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 36436 - 24، مطلب التحفيظ عدد 17937 - 24.

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 47 عدد 32 

صحيفة 32 بتاريخ 09 أكتوبر 2002 .

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 3 عدد 366 

صحيفة 458 بتاريخ 29 ابريل 1994. 

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 31 ديسمبر 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 14 يناير 2020

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

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131147 - 24

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد احلداد بن احمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلداد".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : "حي متسقيذانت

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : مليكة اريفي ؛

شماال : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة اريفي عبد الكرمي

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 147 عدد 44 

صحيفة 55 بتاريخ 12 ديسمبر 2018

صورة لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 27 يوليو 1994.

صورة لرسم مقاسمة رضائية عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

العقارية رقم 123 صحيفة 107 عدد 092 بتاريخ 09 ديسمبر 2016.

 58 رقم  األمالك  بدفتر  مضمن  أصلها  عدلي  شراء  لرسم  صورة 

صحيفة 486 عدد 569 بتاريخ 04 يونيو 1974.
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باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 092 صحيفة 304 عدد 236 بتاريخ 26 سبتمبر 2019.

رسم وكالة عدلي مضمن بسجل الزواج وباقي العقود رقم 07 حتت 

عدد 72 صحيفة 72 بتاريخ 23 اغسطس 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 21 يناير 2020 

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

الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 131148 - 24

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ :

1 - اسماعيل بوغابة بن شعيب بنسبة 48/168

2 - علي بوغابة بن شعيب بنسبة 48/168

3 - جميلة بوغابة بنت شعيب بنسبة 24/168

4 -عائشة بوثزاخت بنت محمد بنسبة 6/168

5 -شيماء بوغابة بنت حسن بنسبة 7/168

6 -شهناز بوغابة بنت حسن بنسبة 7/168

7 -فردوس بوغابة بنت حسن بنسبة 7/168

8 -سارة بوغابة بنت حسن بنسبة 7/168 

9 -محمد ايوب بن حسن بنسبة 14/168

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ميرامونطي".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "

مساحته : 02 هـ 58 آر 46 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق ؛

شماال : مطلب التحفيظ عدد 20343 - 24 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12739 - 24؛

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية من اجل التحفيظ عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق 

رقم 39 صحيفة 187 عدد 207 بتاريخ 19 مارس 2008.

صورة طبق األصل لرسم إثبات املوت وعدة الورثة عدلي أصلها مضمن بسجل 

التركات رقم 47 صحيفة 156 عدد 101 بتاريخ 02 ديسمبر 2016.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 75 حتت عدد 016 صفحة 020 بتاريخ 14 ديسمبر 2016.

صورة طبق األصل لوكالة عدلية أصلها مضمن بسجل باقي الوثائق 

رقم 78 صحيفة 443 عدد 323 بتاريخ 09 اكتوبر 2017.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 85 حتت عدد 159 صفحة 186 بتاريخ 14 سبتمبر 2018.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 81 حتت عدد 050 صفحة 053 بتاريخ 18 نوفمبر 2017.

التزام بتحديد احلصص عرفي ثابت التاريخ في 17 ديسمبر 2018.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 16 يونيو 2008.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 29 أبريل 2020 على 

الساعة 30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131149 - 24

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : فريد بوقيش بن عمر. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوقيش".

نوعـه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق علوي والطابق الثاني بالتراجع. 

حي   3 رقم  أبطيح  زنقة   "  : املدعو  احملل  احلسيمة،  مدينة   : موقعه 

سيدي عابد"

مساحته : 01 اَر 10 س 

حدوده : 

شرقا : ورثة محمد السكاكي؛

شماال : محمد املرابط؛

جنوبا : الشارع ؛

غربا : محمد خالي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 102 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  مقاسمة  رسم 

صحيفة 297 عدد 344 بتاريخ 16 سبتمبر 2014

صورة مطابقة لألصل من رسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 48 صحيفة 140 عدد 153 بتاريخ 30 سبتمبر 2011

صورة مطابقة لألصل من رسم إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 31 صحيفة 358 عدد 371 بتاريخ 03 سبتمبر 2010

في  مؤرخ  أصلها  عرفية  مقاسمة  رسم  من  لألصل  مطابقة  صورة 

06 مارس 1973

بدفتر  مضمن  أصلها  عدلي  شراء  رسم  من  لألصل  مطابقة  صورة 

األمالك رقم 14 عدد 70 صحيفة 61 بتاريخ 18 نوفمبر 1964.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 26 فبراير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 04 ماي 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "اخلياري" 

ذي املطلب  رقم 9681 - 24.

مبقتضى مطلب إيداع مؤرخ في 17/02/2020 صادر عن السيد محمد 

فإن  التحفيظ-،  –طالب  اخلياري  حسن  السيد  عن  نيابة  اندلوسي 

مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع من اآلن فصاعدا حتت نفس 

التسمية وفي اسم نفس طالب التحفيظ وباملساحة التي أظهرها 

التصميم العقاري واملقدرة ب 03 آر 67 س بدل املساحة املصرح بها 

عند إيداع املطلب وذلك بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا باإلضافة 

إلى رسم إثبات امللكية عدلي مؤرخ في 05/12/2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"سليمة"

 ذي املطلب  رقم 5559/ن.

مندوب  السيد  عن  صادر   10/02/2020 في  مؤرخ  إيداع  مطلب  مبقتضى 

تتابع  أعاله  املذكور  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن  باحلسيمة،  الدولة  أمالك 

حكم  على  بناء  وذلك  اخلاص-،  –امللك  الدولة  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من 

ابتدائية احلسيمة، رقم 30، الصادر في ملف رقم 05/96، بتاريخ 17 مارس 

1998 القاضي بعدم صحة التعرض، وقرار استئنافية احلسيمة عـدد 217، 

الصادر بتاريـخ 20/03/2001، في امللف عدد 268/99، القاضي بتأييد احلكم 

املستأنف، وقرار الغرفة املدنية ) القسم االول( باجمللس االعلى الصادر في 

بتاريخ 16/10/2002،  املدني عدد 1613/1/1/2002، حتت رقم 3174/1  امللف 

على  الدعوى  واحالة  املذكور  االستئنافي  القرار  وابطال  بنقض  القاضي 

نفس احملكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى، وقرار استئنافية احلسيمة 

الصادر بعد النقض واالحالة حتت عـدد 500 بتاريـخ 17/06/2003 في امللف 

عدد 103/8/2003 القاضي بالغاء احلكم املستأنف وإرجاع امللف للمحكمة 

االبتدائية باحلسيمة للبت فيه طبقا للقانون، وحكم ابتدائية احلسيمة، 

رقم 45، الصادر في ملف رقم 13/03، بتاريخ 29/03/2004 القاضي بعدم 

بتاريـخ  الصادر   ،622 عـدد  احلسيمة  استئنافية  وقرار  التعرض،  صحة 

املستأنف،  احلكم  بتأييد  القاضي   ،566/04 عدد  امللف  في   ،12/07/2005

وقرار الغرفة املدنية ) القسم االول( باجمللس االعلى الصادر في امللف املدني 

عدد 486/1/1/2006، حتت رقم 3514/1 بتاريخ 22/11/2006، القاضي بنقض 

وابطال القرار االستئنافي املذكور واحالة الدعوى على نفس احملكمة للبت 

فيه من جديد بهيئة أخرى، وقرار استئنافية احلسيمة الصادر بعد النقض

 واالحالة حتت عـدد 641 بتاريـخ 29/07/2008 في امللف عدد 18-8/07 

القاضي بتأييد احلكم املستأنف وقرار الغرفة املدنية ) القسم االول( 

مبحكمة النقض، الصادر في امللف املدني عدد 2697/1/1/2009، حتت رقم 

5222/1 بتاريخ 29/11/2011 القاضي بنقض وابطال القرار االستئنافي 

املذكور واحالة الدعوى على نفس احملكمة للبت فيه من جديد بهيئة 

حتت  واالحالة  النقض  بعد  الصادر  احلسيمة  استئنافية  وقرار  أخرى، 

عـدد 122 بتاريـخ 18/02/2014 في امللف عدد 16/1403/2012 القاضي 

بالغاء احلكم املستأنف واحلكم تصديا بصحة التعرض، وقرار الغرفة 

املدنية ) القسم االول( مبحكمة النقض، الصادر في امللف املدني عدد 

برفض  القاضي   25/04/2017 بتاريخ   321/1 رقم  حتت   ،957/1/1/2009

الطلب.  

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10100 - 25

تاريخ االيداع : 20 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي راقي بن السبتي .

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

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

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد

احملل املدعو " اوالد اخلدير " 

مساحته : 1 هـ 01 آ 91 س تقريبا . 

شماال : ورثة عبو بن الغازي ؛

شرقا : فاطنة راقي؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : فطومة راقي ، اجلياللي راقي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم موجب حيازة عدلي مضمن بكناش 120 عدد 23 في 05 فبراير 2020؛

صورة شمسية لرسم موافقة على حدود عدلي مضمن بكناش 108عدد 59 

في 22 يناير 2019؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 61عدد 264 في 12 

نوفمبر 2017؛
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صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 10 عدد 42 في 03 يناير 2018؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 23 عدد 325 في 3 سبتمبر 2003؛

صورة شمسية خلبرة مؤرخة في 02 يناير 2019؛

على   2020 أبريل   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10101 - 25

تاريخ االيداع : 20 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي راقي بن السبتي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر حلمر 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر حلمر 1 ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " اوالد اخلدير " 

مساحته : 56 آ 89 س تقريبا . 

شماال : محمد ليلي ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 24209 - 25؛

جنوبا : راقي اجلياللي ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم موجب حيازة عدلي مضمن بكناش 120 عدد 23 في 05 فبراير 2020؛

صورة شمسية لرسم موافقة على حدود عدلي مضمن بكناش 108عدد 59 

في 22 يناير 2019؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 61عدد 264 في 12 

نوفمبر 2017؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 23 عدد 325 في 3 

سبتمبر 2003؛

على   2020 أبريل   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 10102 - 25

تاريخ االيداع : 20 فبراير 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة راقي بنت السبتي .

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوخلالخل 1 ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " اوالد اخلدير " 

مساحته : 73 آ 36 س تقريبا . 

شماال : ورثة عبو بن الغازي ؛

شرقا : ورثة احمد بن احملفوظ؛

جنوبا : الطريق، عبد الكرمي راقي ؛

غربا : عبد الكرمي راقي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم موجب حيازة عدلي مضمن بكناش 120 عدد 23 في 05 فبراير 2020؛

صورة شمسية لرسم موافقة على حدود عدلي مضمن بكناش 108عدد 59 

في 22 يناير 2019؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 61عدد 264 في 12 

نوفمبر 2017؛

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 10 عدد 42 في 06 

فبراير 2020؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 23 عدد 325 في 3 

سبتمبر 2003؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 161 عدد 166 في 21 فبراير 2019؛

رسم استدراك عدلي مضمن بكناش 107 عدد 165 في 27 فبراير 2019؛

على   2020 أبريل   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10103 - 25

تاريخ االيداع : 20 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل متقي بن املكي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلمد هلل ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف احملل املدعو " اوالد املكي ".

مساحته : 37 آ 43 س تقريبا . 

شماال : بوعسيلة احلاج عبد اهلل ؛

شرقا : بوعسيلة احلاج عبد اهلل؛

جنوبا : بوعسيلة بوشعيب ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 67626/س، مطلب

التحفيظ رقم : 67627/س .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 173 عدد 14 في 22 يناير 2020؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 15 يناير 2020؛

على   2020 أبريل   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10104 - 25

تاريخ االيداع : 21 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : السيد عمرو احلمامي بن املعطي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر القدميري ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار العودة ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 04 هـ 17 آ 93 س تقريبا . 

شماال : ورثة احلاج محمد بن احلفيان، الرسم العقاري رقم : 19678 - 25 ؛

شرقا : ملك الدولة؛

جنوبا : الرسوم العقارية رقم : 25725 - 25، 13850 - 25، 18871 - 25 

، 22461 - 25، ورثة فاطنة بنت ناصر؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 171 عدد 94 في 05 فبراير 2020

 28 في   345 عدد   69 بكناش  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  نسخة 

سبتمبر 2007

 13 في   12 عدد   10 بكناش  مضمن  عدلي  مخارجة  لرسم  نسخة 

سبتمبر 1995؛

على   2020 أبريل   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 10105 - 25

تاريخ االيداع : 25 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : السيد زياتي نور الدين بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العبوالت ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حفصة ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " اوالد العالي "

مساحته : 34 آ 46 س تقريبا . 

شماال : بن الضاوي بوعزة ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 7789 - 25 ؛

غربا : احلاج نور الدين .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 112 عدد 182 في 12 ماي 2014؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 111 عدد 259 في 20 ماي 2014؛

شهادة إدارية مؤرخة في 05 أبريل 2014؛

على   2020 أبريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10106 - 25

تاريخ االيداع : 26 فبراير 2020 

طالب التحفيظ املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " خزان مرتفع 150 م3 6ر ق01 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خزان مرتفع 150 م3 

6ر ق01 ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " الغزاونة العثامنة ".

مساحته : 10 آ 07س تقريبا . 

شماال : حسن الشاوي ؛

شرقا : حسن الشاوي ؛

جنوبا : حسن الشاوي ؛

غربا : حسن الشاوي

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

محضر اتفاق بالتراضي مؤرخ في 28 يونيو 2019؛

صورة شمسية لرسم هبة مضمن بكناش 27 عدد 195 في 14 أبريل 1999؛

صورة شمسية لرسم وكالة عرفية مؤرخة في 15 يناير 2015؛

نسخة من اجلريدة الرسمية عدد 5488؛

تصميم جتزيئي .

على   2020 أبريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10107 - 25

تاريخ االيداع : 26 فبراير 2020 

طالب التحفيظ املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قناة ابن احمد والكارة ق 86"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قناة ابن احمد والكارة ق 86"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو " ظهر احلمار ".

مساحته : 05 آ 20 س تقريبا . 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 27423 - 25 ؛

شرقا : حخدوج الزحاف ؛

جنوبا : اخريشفة احلاج بن اجلياللي ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

محضر اتفاق بالتراضي مؤرخ في 17 يوليو 2019؛

صورة شمسية لعقد عرفي مؤرخ في 02 سبتمبر 1998؛

نسخة من اجلريدة الرسمية عدد 4942؛

تصميم جتزيئي .

على   2020 أبريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10108 - 25

تاريخ االيداع : 28 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : السيد بلحمر امحمد بن الغزواني .

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

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " البصاصلة "

مساحته : 1 هـ 89 آ 32 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 22410 - 25 ؛

شرقا : احلاج بوشعيب العثماني؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 15248 - 25 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 26291 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 173 عدد 25 في 22 يناير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2019؛

على   2020 أبريل   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 10109 - 25

تاريخ االيداع : 28 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : السيد بلحمر امحمد بن الغزواني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حوض ليهودي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حوض ليهودي ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " البصاصلة "

مساحته : 1 هـ 78 آ 63 س تقريبا . 

شماال : الطالبي العلمي ؛

شرقا : الطالبي العلمي ، الرسم العقاري رقم : 27016 - 25؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 47921 - 25 ، الطالبي العلمي؛

غربا : الطالبي العلمي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 173 عدد 26 في 22 يناير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2019؛

على   2020 أبريل   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10110 - 25

تاريخ االيداع : 02 مارس 2020 

طالب التحفيظ : السيد يوسف لبيض بن احمد .

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

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

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة احملل املدعو " اوالد سالمة "

مساحته : 28 آ 58 س تقريبا . 

شماال : العايدي الطالعي ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 19376/ر؛

جنوبا : زهرة الطالعي؛

غربا : ممر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 153 عدد 85 في 09 ماي 2018؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 157 عدد 34 في 09 ماي 2018؛

شهادة إدارية مؤرخة في 18 أبريل 2018؛

على   2020 أبريل   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10111 - 25

تاريخ االيداع : 02 مارس 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة الفهم بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تويرسة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تويرسة ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو " اوالد يعكوب"

مساحته : 1 هـ 46 س تقريبا . 

شماال : عبد القادر اجملدوبي، الرسم العقاري رقم : 20358 - 25، الرسم 

العقاري رقم : 19597 - 25 ؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : موالي عبد اهلل اجملدوبي؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 133 عدد 17 في 09 يونيو 2016؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 167 عدد 232 في 09 أكتوبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 03 مارس 2016؛

على   2020 أبريل   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .
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مطلب رقم 10112 - 25
تاريخ االيداع : 02 مارس 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة االدريسي بنت اخلدير.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد املير حلسن القسومات ".

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

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك احملل املدعو "العبادلة "
مساحته : 85 آ 68 س تقريبا . 

شماال : عزالدين السعيدي ؛
شرقا : ورثة محمد العمري؛
جنوبا : ورثة محمد العمري؛

غربا : الطريق .
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 172 عدد 193 في 25 فبراير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 14 فبراير 2020؛
على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .
احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41391 - 27
تاريخ االيداع : 27 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : املصطفى امحزون بن موحى اعقى . 
االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مونة "
نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي عبارة عن دكاكني .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : امالو اغرينب 
مساحته : 01 آر40 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : ورثة احلاج حمادي ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛
جنوبا : اعفير عمر؛

غربا : ورثة احلاج حمادي.
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدد 609 مؤرخ في فاحت مارس 2004 .
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41392 - 27
تاريخ االيداع : 28 فبراير 2020. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 
1 - هشام ا زين بن املصطفى ؛

2 - سارة نور بنت محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هشام سارة"

نوعه : ارض فالحية بها بناية وبئر.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ،جماعة اكلمام ازكزا ، املكان املدعو : 

ايت عمو عيسى .

مساحته : 33 آر58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بحادي ياسني ؛

شرقا : الطريق) ملك عمومي (؛

جنوبا : املهاوي ارقية ؛

غربا : مزال محني.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 104 مؤرخ في 19 يوليو 2017 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 205 مؤرخ في 04 سبتمبر 2017 ؛ 

3 - رسم شراء عدلي عدد 63 مؤرخ في 12مارس 2019؛

4 - عقد شراء عدلي عدد 228 مؤرخ في 30 سبتمبر 2019 ؛

5 - رسم شراء عدلي عدد 293 مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 . 

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

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41393 - 27

تاريخ االيداع : 28 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف العادل بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غيثة "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي.

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

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : موالي احمد بن حلبيب؛

جنوبا : بجاز املعطي ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم قسمة عدلي عدد 363 مؤرخ في 11فبراير 2013.

2 - صورة شمسية مطابقة لالصل لرسم صدقة عدلي عدد 2460/93 

مؤرخ في 05 نوفمبر 1993.

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

الساعة التاسعة.
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خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " فدان الفطحة "

مطلب رقم 2272 - 27 الذي أدرج االعالن عن خالصته

باجلريدة الرسمية عدد 580 املؤرخة في 10 فبراير 2010 . 

فان   2020 فبراير   13 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى  مبقتضى 

رقم  املطلب  ذي   " الفطحة  فدان   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة 

2272 - 27 الكائن باقليم خنيفرة، دائرة القباب ، جماعة ايت اسحاق 

، املكان املدعو فدان ايت بوريدو ، تتابع من االن فصاعدا على الشياع 

وبالتساوي في اسم السادة :

1 - الدامي يوسف بنحمي 

2 - الدامي احلسني بنحمي

3 - الدامي ابراهيم بنحمي وذلك زيادة على العقود املودعة سابقا تأييدا 

ملطلب التحفيظ وكذا : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 618/92 مؤرخ في17 نوفمبر 1992؛

2 - حكم ابتدائي عدد 66 بتاريخ 18ابريل 2016 ؛

3 - قرار استئنافي عدد 170 مؤرخ في 27سبتمبر 2018 ؛

4 - شهادة بعدم النقض عدد 552/2019 مؤرخة في 03 يونيو 2019

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 50476 - 28

تاريخ اإليداع :  27  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السـيد بورشوق ابراهيم بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك بورشوق.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك بورشوق. 

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق سفلي وطابقني علويني ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : حي السالم.

مسـاحتـه : 66 س تقريبا.

حــدوده : 

شمــاال : الطريق .

شـرقـا : محمد بورشوق .

جـنـوبا : الطريق .

غـربـا : احلسني بن علي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 اغسطس 2017 

- شهادة ادارية مؤرخة في 27 سبتمبر 2016 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  27  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 50477 - 28

تاريخ اإليداع :  02  مارس 2020.

طالب التحفيظ : السـيد الراوي محمد بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك الراوي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك الراوي. 

نـوع امللك : ارض جزء منها به بناية من طابق سفلي وطابق أول و جزء 

اخر به أرض عارية ؛

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

تابونت.

مسـاحتـه : 03 ار 09 س تقريبا.

حــدوده : 

شمــاال : اهموش محمد .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : ايت احلاج محمد و ايت سيدي محمد محمد .

غـربـا : شنتو كلتومة وقدوري اسماعيل .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 ماي 2018

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 مارس 1985 

- رسم تسليم عدلي مؤرخ في 23 ماي 1978 

- شهادة ادارية مؤرخة في 06 فبراير 2020 ؛

التاسعة   : الساعة  على   2020 ماي    04  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 50478 - 28

تاريخ اإليداع :  02  مارس 2020.

امالك  مندوب  عنها  -ينوب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الثانوية االعدادية ابن حزم.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : الثانوية االعدادية ابن حزم. 

نـوع امللك : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة تاغبالت، احملل املدعو : أملو.

مسـاحتـه : 01 هك 20 ار تقريبا.

حــدوده : 

شمــاال : أراضي اجلموع .

شـرقـا : أراضي اجلموع .

جـنـوبا : أراضي اجلموع .

غـربـا : أراضي اجلموع .

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل املـلك :

- نسخة طبق األصل من قرار مجلس الوصاية مؤرخ في 12 اكتوبر 2017 

باإلقتناء  لإلدن  املالية  و  اإلقتصاد  وزير  قرار  من  األصل  طبق  -نسخة 

مؤرخ في فاحت أبريل 2019 

-رسم شراء مثبث اإلمضاء بتاريخ 06 اغسطس 2019

- رسم تخطيطي ؛

التاسعة   : الساعة  على   2020 ماي    04  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 50479 - 28

تاريخ اإليداع :  02  مارس 2020.

امالك  مندوب  عنها  -ينوب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الثانوية التأهيلية املتنبي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : الثانوية التأهيلية املتنبي. 

نـوع امللك : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة تزارين، احملل املدعو : تزارين.

مسـاحتـه : 01 هك 60 ار تقريبا.

حــدوده : 

شمــاال : جبل تازولت .

شـرقـا : جبل تازولت .

جـنـوبا : الطريق الوطنية رم 12 .

غـربـا : جبل تازولت و واد تزارين .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : نسخة طبق األصل من قرار مجلس الوصاية مؤرخ في 

12 اكتوبر 2017 

باإلقتناء  لإلدن  املالية  و  اإلقتصاد  وزير  قرار  من  األصل  طبق  -نسخة 

مؤرخ في فاحت أبريل 2019 

-رسم شراء مثبث اإلمضاء بتاريخ 06 اغسطس 2019 

- رسم تخطيطي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  04  ماي 2020 على الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 50480 - 28

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - الورزازي خيرة بنت يوسف 

2-  خيرة ايت بن عيسى بنت داود 

3- جالل الورزازي بن ميمون 

4- نور الدين الورزازي بن ميمون 

5- - محمد الورزازي بن ميمون 

6-  حلسن الورزازي بن ميمون 

7-  فاطمة الورزازي بنت ميمون

8-  خالد الورزازي بن ميمون 

9-  نعيمة الورزازي بنت ميمون. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك الورزازي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك الورزازي. 

نـوع امللك : ارض بها بناية عبارة عن فيال من سفلي ؛

موقعه : مدينة ورزازات، احملل املدعو : حي سيدي حساين.

مسـاحتـه : 03 ار 50 س تقريبا.

حــدوده : 

شمــاال : الطريق .

شـرقـا : الطريق .

جـنـوبا : رسم عقاري -4265 28 .

غـربـا : رسم عقاري -1529 28 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 25 يونيو 1999 

-نسخة مطابقة لألصل مللحق عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 

25 15 ابريل 2003

- نسخة مطابقة لألصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 22 أكتوبر 2002 

-صورة شمسية لشهادة الوفاة مؤرخة 08 مارس 2004 

- شهادة إدارية مؤرخة في 03 فبراير 2020؛

عملية حتديده ستقع يوم :  04  ماي 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقم 50481 - 28

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السـيد ابراهيم ايت علي ايدير بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك الزبير.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك الزبير. 

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

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

نورار بتاجدة.

مسـاحتـه : 01 ار 09 س تقريبا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : ورثة ايت عمي حمو .

غـربـا : اللوزي محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 يونيو 2018 

-ملحق عقد شراء عدلي مؤرخ في 18 يوليو 2018 
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- نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 30 يناير 2017 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ماي 2008 

- شهادة إدارية مؤرخة في 15 اكتوبر 2019. ؛

التاسعة   : الساعة  على   2020 ماي   05  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 50482 - 28

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

امالك  مندوب  عنها  ينوب   - اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اعدادية اخلوارزمي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : اعدادية اخلوارزمي. 

نـوع امللك : 01 هك 20 ار ؛

موقعه : اقليم ودائرة تنغير، احملل املدعو : دوار تيكوتار.

مسـاحتـه : 01 هك 20 ار تقريبا.

حــدوده : 

شمــاال : اراضي اجلموع .

شـرقـا : اراضي اجلموع .

جـنـوبا : اراضي اجلموع .

غـربـا : اراضي اجلموع .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : قرار اإلذن باإلقتناء مؤرخ في 12 ابريل 2019

- صورة من قرار مجلس الوصاية مؤرخ في 19 ديسمبر 2016

- عقد شراء مثبت اإلمضاء بتاريخ 07 اغسطس 2019

- مستخرج من كناش احملتويات امالك الدولة بورزازات 

- تصميم موقعي ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 ماي   06  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146015

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محمد االمام العزاوي بن أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك : " فدان محمد بن مسعود بتماللت الساحل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان محمد بن مسعود"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " دوار 

متاللت ايت الربع " ،

مساحته : 11 آ 26 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ابراهيم ادغير، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : احلسن ادغير ،

غربا : ورثة ابورك ادغير بن ابراهيم ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 مارس 2018 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 08 فبراير 2018،

مؤرخ  وفريضة عدلي  اراثة  رسم  لنسخة  االصل  نسخة طبق 

في 30 سبتمبر 1997 ،

نسخة طبق االصل لعقد قسمة تابت التاريخ في 09 مارس2017،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 10 نوفمبر 2016،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مسجلة حتت عدد 2/30 ،

نسخة طبق االصل لنسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 فبراير1967 

صورة من حكم صادر عن ابتدائية تيزنيت بتاريخ 20 نوفمبر 2003 عدد 3918 

ملف ح م ج رقم 4826/2003 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 07 ابريل 2017 عدد 21 .

على   2020 ابريل   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146016

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 .

طالبي التحفيظ : 

السيد عبد العزيز هناني بن محمد ،

السيد بن علي مصطفى بن علي ،

السيد الطيب أعراب بن محمد ،

السيد مبارك سبار بن احلسن ،

السيد احلسني اكزو بن محمد ،

بصفته طالب التحفيظ على الشياع بينهم بنسبة 1/5 لكل واحد منهم.

االسم الذي يعرف به امللك : " فدان محمد بن مسعود "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان محمد بن مسعود "

نوعه : أرض عارية ،

 " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  : جماعة  موقعه 

دوار متاللت " ،
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مساحته : 11 آ 26 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : فاطمة املك ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : العربي ادغير ،

غربا : ورثة ابورك ادغير بن ابراهيم ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يوليو 2018 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 08 فبراير 2018،

مؤرخ  وفريضة عدلي  اراثة  رسم  لنسخة  االصل  نسخة طبق 

في 30 سبتمبر 1997 ،

نسخة طبق االصل لعقد قسمة تابت التاريخ في 09 مارس2017،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 10 نوفمبر 2016،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مسجلة حتت عدد 2/30 ،

نسخة طبق االصل لنسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 فبراير1967،

صورة من حكم صادر عن ابتدائية تيزنيت بتاريخ 20 نوفمبر 2003 عدد 3918 

ملف ح م ج رقم 4826/2003 ،

شهادة ادارية مؤرخة في07 ابريل 2017 عدد16

على   2020 ابريل   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146017

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 .

طالبا التحفيظ السيد عبد العزيز هناني بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك : " فدان محمد بن مسعود "

بن  محمد  فدان   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

مسعود"

نوعه : أرض عارية ،

 " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  : جماعة  موقعه 

دوار متاللت " ،

مساحته : 08 آ 05 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : فاطمة ادغير، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ابراهيم ادغير ،

غربا : ورثة ابورك ادغير بن ابراهيم ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2018 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 08 فبراير 2018،

نسخة طبق االصل لنسخة رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 30 

سبتمبر 1997 ،

نسخة طبق االصل لعقد قسمة تابت التاريخ في 09 مارس2017،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 10 نوفمبر 2016،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مسجلة حتت عدد 2/30 ،

نسخة طبق االصل لنسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 فبراير 1967 ،

صورة من حكم صادر عن ابتدائية تيزنيت بتاريخ 20 نوفمبر 2003 عدد 3918 

ملف ح م ج رقم 4826/2003 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 07 ابريل 2017 عدد 17 .

على   2020 ابريل   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146018

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 .

طالبا التحفيظ السيد ابراهيم الرايسي بن أحمد ،

االسم الذي يعرف به امللك : " فدان محمد بن مسعود "

بن  محمد  فدان   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

مسعود"

نوعه : أرض عارية ،

 " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  : جماعة  موقعه 

دوار متاللت " ،

مساحته : 05 آ 64 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : فاضمة ادغير، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : فاطمة املك ،

غربا : ورثة ابورك ادغير بن ابراهيم ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2018 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 28 سبتمبر 2006،

مؤرخ  وفريضة عدلي  اراثة  رسم  لنسخة  االصل  نسخة طبق 

في 30 سبتمبر 1997 ،

نسخة طبق االصل لعقد قسمة تابت التاريخ في 09 مارس2017،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 10 نوفمبر 2016،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مسجلة حتت عدد 2/30 ،

نسخة طبق االصل لنسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 فبراير1967،

صورة من حكم صادر عن ابتدائية تيزنيت بتاريخ 20 نوفمبر 2003 عدد 3918 

ملف ح م ج رقم 4826/2003 ،
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شهادة ادارية مؤرخة في 07 ابريل 2017 عدد 18 .

على   2020 ابريل   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146019

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد العربي بن بوجمعة بوقريان ،

االسم الذي يعرف به امللك : " سيدي بنوار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي بنوار"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " سيدي بنوار " ،

مساحته : 92 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بن بابا احلسن ، 

شرقا : الطيب اديحيا ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 مارس 2010 ،

نسخة طبق االصل لعقد شراء عرفي مسجل في 03 أبريل 2008،

شهادة ادارية مؤرخة في 18 فبراير 2020 عدد 39 .

على   2020 ابريل   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146020

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسن حيدون بن مبارك ،

االسم الذي يعرف به امللك : " بوحرايت 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوحرايت 1 "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار تبلكوكت " ،

مساحته : 01 آ 14 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : عائشة حيدون ، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-128528 ،

جنوبا : محمد حيدون ،

غربا : زنقة ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 مارس 2019 ،

على   2020 ابريل   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146021

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسن حيدون بن مبارك ،

االسم الذي يعرف به امللك : " بوحريت 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"بوحريت2"

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار تبلكوكت " ،

مساحته : 04 آ 73 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة جمود مطلب التحفيظ رقم 17330-31 و 31-17606 ، 

شرقا : محمد حيدون ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : احتوش فاضمة ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 أكتوبر 2017 ،

على   2020 ابريل   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146022

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد رشيد بواليم بن احلسني ،

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك بواليم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بواليم "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " حي تيرت 2 " ،

مساحته : 01 آ 17 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بواليم محمد ، 

شرقا : الطريق ،
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جنوبا : بواليم البشير ،

غربا : رع رقم 31 28748- ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 ،

على   2020 ابريل   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 زواال .

مطلب رقم 31-146023

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد امبارك بنمار بن ابراهيم ،

االسم الذي يعرف به امللك : " تضوارت 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تضوارت1 "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " دوار تدوارت " ،

مساحته : 80 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ابراهيم مجني ونور الدين ايت همو ،

جنوبا : احلسني بنمار ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 أكتوبر 2014 ،

نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في08 ديسمبر 2011

نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في10 ديسمبر 1991

نسخة طبق االصل لرسم ملحق عدلي مؤرخ في 08 ماي 2013

شهادة ادارية مؤرخة في 30 يناير 2020 عدد 14 ،

اشهاد باملوافقة عرفي مصحح االمضاء في 11 فبراير 2020 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 23 نوفمبر 2011 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 29 ماي 2013 ،

وكالة عرفية مؤرخة في 13 فبراير2020 ، 

على   2020 ابريل   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146024

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسني بنمار بن ابراهيم ،

االسم الذي يعرف به امللك : " تضوارت 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تضوارت2 "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " دوار تدوارت " ،

مساحته : 80 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بينومار مبارك ، 

شرقا : رع رقم 39358-31 و 31-39150 ،

جنوبا : ابراهيم موجني وشركاؤه ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 أكتوبر 2014 ،

نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ديسمبر 2011

نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 1991

نسخة طبق االصل لرسم ملحق عدلي مؤرخ في 08 ماي 2013

شهادة ادارية مؤرخة في 30 يناير 2020 عدد 15 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 23 نوفمبر 2011 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 29 ماي 2013 ، 

على   2020 ابريل   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146025

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد يوسف الرموك بن علي ،

االسم الذي يعرف به امللك : " زويكة 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الرموك"

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مزارع دوار تبلكوكت " ،

مساحته : 02 آ 39 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة رمون سلطانة ، 

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ورثة رمون فاضمة ،

غربا : ورثة محمد اوعلي ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم استمرار ملكية عدلي مؤرخ في 18 يوليو 2017 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 يوليو 1986،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في01 أغسطس 2018،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 يوليو 2007،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 03 يوليو 2014،
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نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 أبريل 2017،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2014،

أربع شواهد مطابقة االسم مؤرخات في 14 فبراير 2020 ،

شهادة ثبوت الشخصية مؤرخة في17 فبراير 2020 عدد 20/180

نسخة طبق االصل لوكالة بنظير عدلية مؤرخة في 27 سبتمبر 2019،

شهادة ادارية مؤرخة في 27 يناير 2020 عدد 07/2020 .

على   2020 ماي   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146026

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسن اكلزوم بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك : " فدان اجلمل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان اجلمل "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " أزرو زكاغن " ،

مساحته : 01 آ 91 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-1913 ، 

شرقا : الطريق بعضا ومطلب التحفيظ رقم 23741-31 بعضا آخر،

جنوبا : رع رقم 31-1915 ،

غربا : ورثة ادبركا ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يناير 2020 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 21 مارس 2013 ،

نسخة طبق االصل لرسم ملحق اراثة عدلي مؤرخ في 24 أبريل 2013،

نسخة طبق االصل لوكالة مفوضة تابتة التاريخ في 19 فبراير 2018،

نسخة طبق االصل لوكالة مفوضة تابتة التاريخ في 19 فبراير 2018،

على   2020 ماي   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146027

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة ساالر جوييل بوليت ،

االسم الذي يعرف به امللك : " بوليت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوليت "

نوعه : أرض بها منزل به سفلي ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " دوار الزاوية " ،

مساحته : 02 آ 86 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة طالب سعيد عبد اهلل – ادبيهي احسون ورثة أكرام ، 

شرقا : احمد بن حلسن بن علي ،

جنوبا : يامنة لفتوتي ومن معها ،

غربا : ورثة سيدي أحمد اوبلعيد ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

عقد شراء عرفي مؤرخ في 29 يونيو 2001 ،

عقد شراء عرفي مؤرخ في 22 نوفمبر 2006 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 30 يناير 2019 عدد01

على   2020 ماي   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 31-146028

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد أحمد الرحوي بن علي ،

االسم الذي يعرف به امللك : " ثالث ارحال "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ثالث ارحال "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " دوار اضاض " ،

مساحته : 01 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ايت بلقاسم ، 

شرقا : احلسن بن امبارك اولك ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : مازوز،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يونيو 2016 ،

رسم هبة عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2012 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 1982 ،

وكالة عرفية مؤرخة في 11 ديسمبر 2019 ،

على   2020 ماي   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146030

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة سفرت بنت احلسني ،

االسم الذي يعرف به امللك : " سفرت 3 "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"سفرت 3 "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني اقليم سيدي ايفني احملل املدعو 

" حي احمليط تامحروشت " ،

مساحته : 02 آ 69 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 15545-31 و رع رقم31-47181، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-15549 ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2019 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 13 يناير 2016 ،

على   2020 ماي   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146031

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسني ادبيهي بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك : " اخلوربات "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"اخلوربات"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " ساقية البشنة حي الدوتركا ،

مساحته : 01 آ 87 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ادبيهي بوجمعة ، 

شرقا : ورثة زينة بوخزرون وورثة رقية اغرغار 

جنوبا : موالي يعقوب ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في20 سبتمبر 2018،

رسم هبة عدلي مؤرخ في 03 مارس 2020 ،

على   2020 ماي   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146032

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محمد بوضاض بن أحمد ،

االسم الذي يعرف به امللك : " بوقريان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوقريان "
نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بناية من سفلي وطابق أول والباقي 

عبارة عن حديقة ،
 " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  : جماعة  موقعه 

سيدي بوالفضايل " ،
مساحته : 06 آ 44 س تقريبا ،

حدوده : 
شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ،
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-22675 ،

غربا : ر ع رقم 31-43266 ،
احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 
نسخة طبق االصل لرسم شراءعدلي مؤرخ في22 أغسطس 1946

عقد شراء عرفي مؤرخ في 04 مارس 2009 ،
نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 06 مارس 2009 عدد 11،

تصريح بالشرف مصحح االمضاء في 05 مارس 2020 ،
على   2020 ماي   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" أسوخ "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 445 

بتاريخ 11 يوليو 2007

مسطرة  فإن   2020 فبراير   20 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى " أسوخ " مطلب التحفيظ رقم 17744 - 31 
الكائن ببلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو حي متدغوست تتابع من 
اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 

02 آر 31 سنتيار وحدوده كاآلتي : 
شماال : الطريق 

شرقا : العربي بيه
جنوبا : ورثة عائشة بنت احلاج ابراهيم ، ايت بوش عبد السالم ويحيا احلسن 

غربا : بوفوس عبد اهلل 
وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور .

والباقي بدون تغيير .
احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62276 - 35
تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : حبيبة فتح الدين بنت عمر.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا : العظموني.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : العظموني.

نوعه : أرض فالحية.

دوار  اداوكرض،  جماعة  تدزي  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

العظامنة.

مساحته : 17 آ 80 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13789/م.

غربا : الرسم العقاري عدد 31643 - 35.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 اغسطس 2019.

- شهادة إدارية عدد 82/2019/ ق ق ج مؤرخة في 01 اغسطس 2019.

- نسخة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 01 اكتوبر 2018.

- صورة شمسية لتصميم موقعي.

تاريخ التحديد 30 ابريل 2020 مع 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 62277 - 35

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : حبيبة فتح الدين بنت عمر.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : طامو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : طامو.

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 28 آ تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

شرقا : ورثة حماد كدالي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13789/م.

غربا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 اغسطس 2019.

- شهادة إدارية عدد 83/2019/ ق ق ج مؤرخة في 01 اغسطس 2019.

- نسخة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 01 اكتوبر 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 30 ابريل 2020 مع 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 62278 - 35

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد اإلله احلارتي ابن مبارك.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فدان أوناغة 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان اوناغة 2.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة، دوار القليعة.

مساحته : 20 آ تقريبا.

حدوده

شماال : مبارك احلارتي. 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 10069 - 35.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26486 - 35.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 مارس 2017.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2016.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 108/2015 مؤرخة في 16 نوفمبر 2015.

- تصريح عرفي مصادق عليه بتاريخ 27 فبراير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 30 ابريل 2020 مع 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62279 - 35

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : إبراهيم بوناصر ابن محمد – حسن بوناصر ابن محمد.

بصفتهم طالبا للتحفيظ على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بيزضاض.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بيزضاض.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة آيت داوود، قيادة وجماعة بيزضاض، دوار 

تسيال.

مساحته : 19 آ 10 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة احلسني كرمة. 

شرقا : ورثة احلسني كرمة.

جنوبا : طريق إقليمية رقم 2220.

غربا : أحمد املاضي - علي حنان.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2017.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 04/2017 مؤرخة في 30 يونيو 2017.

- صورة شمسية لتصميم موقعي.

تاريخ التحديد 04 ماي 2020 مع 09 : 30 صباحا.
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مطلب رقم 62280 - 35

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : سيدي بوبراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سيدي بوبراهيم.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة أقرمود جماعة سيدي علي الكراتي.

مساحته : 24 هـ 63 آ 50 س تقريبا.

حدوده

عبيد   – املومني  الكبير  عبد   - رحمون  ورثة  الهنداوي-  ورثة   : شماال 

بلغزال- خليفة اكرومة. 

شرقا : محمد الهاني - ورثة عبد السالم بن سي همة - عبد الرحيم 

بن املوذن – عالل بن عبد الرحمان - عبد الكبير املومني - عبد السالم 

بن املوذن – عبد الرحمان بن املوذن – ورثة عزوز بن عبد الرحمان - ورثة بن 

سي حمو - ورثة املوذن – حسن بن عمر – طريق عمومي.

جنوبا : ورثة مستور – الركراكي بن املوذن - عالل بن خيضر - لشهب 

بن اكرام – شعبة.

عبد  خضير-  بن  محمد   – الهاني  محمد  الهنداوي-  محامد   : غربا 

الكبير املومني - خليفة اكرومة –عالل بن خضير – ورثة بن خضير – 

طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 301 مؤرخة في 24 فبراير 2020.

- التصريح بأسماء وعناوين اجملاورين. 

تاريخ التحديد 04 ماي 2020 مع 11 : 30 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32799  - 36

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020

طالب التحفيظ : مصطفى بن حمدان بن سليمان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »اخلير" 

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم العرائش، جماعة العوامرة احملل املدعو : حفرة بلفقيه".

مساحته : 40 آر 09 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 52644  - 36

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 12731/ط

غربا : الطريق 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

األمالك  بدفتر  مضمن  عدلي  مقاسمة  لرسم  األصل  طبق  -نسخة 

رقم 19 صحيفة 304 عدد 365 بتاريخ : 08 يوليو 1999.

- نسخة طبق األصل لرسم مقاسمة عدلي مضمن بدفتر األمالك 

رقم 20 صحيفة 438 عدد 500 بتاريخ : 02 نوفمبر 1999.

- نسخة طبق األصل لعقد بيع عرفي بتاريخ : 08 نوفمبر 1995.

- نسخة طبق األصل لرسم إحصاء متخلف عدلي مضمن بكناش 

التركات رقم 16 صحيفة 433 عدد 288 بتاريخ : 14 يونيو 1999.

 384  : عدد  -أ    67 رقم  األمالك  بكناش  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

صحيفة 387 بتاريخ : 09 يناير 2020

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

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32800  - 36

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف العرائش 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد بوحمصي"

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد بوحمصي". 

نوعه : ارض فالحية بها بناية.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة زعرورة احملل املدعو : مسجد بوحمصي”.

مساحته : 22 آر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلماعة الساللية.

جنوبا : محمد ألواث  -الطريق

شرقا : محمد العمراني

غربا : محمد ألواث 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة هادئة طويلة األمد ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 27 ابريل 2020 على 

الساعة 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 32801  - 36

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف العرائش 

الزرارقة  مسجد   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

وغرسة اجلامع زرقونة 65040"
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد الزرارقة وغرسة اجلامع 

زرقونة 65040". 

نوعه : ارض فالحية بها بناية.

مسجد   : املدعو  احملل  الساحل  جماعة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

الزرارقة وغرسة اجلامع زرقونة ".

مساحته : 26 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : العياشي الكمري

جنوبا : محمد العباسي

شرقا : الطاهر غيالن

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة هادئة طويلة األمد ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 27 ابريل 2020 على 

الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32802  - 36

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف العرائش 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني عالق 65090"

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني عالق 65090". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة الساحل احملل املدعو : عني عالق 65090”.

مساحته : 13 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : عيسى أغمير.

جنوبا : ورثة عبد السالم الكالعي.

شرقا : ورثة عبد السالم الكالعي

غربا : أحمد الوزكاني. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة هادئة طويلة األمد ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 27 ابريل 2020 على 

الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32803  - 36

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020

طالب التحفيظ : 

1 -محسن بن محمد القطاري بنسبة 2/10.

2 -محمد بن محمد القطاري بنسبة 2/10.

3 -عبد السالم بن محمد القطاري بنسبة 2/10.

4 -فاطمة بنت محمد القطاري بنسبة 1/10.

5 -لطيفة بنت محمد القطاري بنسبة 1/10.

6 -عبد احلميد بن محمد القطاري بنسبة 2/10.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ القطاري”

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير احملل املدعو : حي املسيرة”.

مساحته : 01 آر 37 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 820  - 36.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 19514  - 36.

شرقا : شارع.

غربا : 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك :

-رسم شراء عقار عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 27 صحيفة 317 

عدد 328 بتاريخ : فاحت ابريل 1974.

-رسم إراثة عدلي مضمن بكناش التركات رقم ج8 عدد : 236 صحيفة 278 

بتاريخ : 7 يناير 2004.

- رسم إراثة وفريضة عدلي مضمن بكناش التركات رقم 62 عدد 354 

صحيفة 360 بتاريخ : 26 سبتمبر 2019.

 243 عدد  -أ   57 رقم  اخملتلفة  بكناش  مضمن  عدلي  توكيل  رسم   -

صحيفة 195 بتاريخ : 12 سبتمبر 2019.

-رسم ملحق إصالحي عدلي مضمن بكناش اخملتلفة رقم 53 عدد 728 

صحيفة 89 بتاريخ : 26 سبتمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 28 ابريل 2020 على 

الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32804  - 36

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “بوقصيبات 2- 247558-”

اإلسم الذي يعرف به امللك : “بوقصيبات 2- 247558-”.

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني كرفط احملل املدعو : بوقصيبات 

”-247558 -2

مساحته : 01 هكتار 56 آر 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الهاشمي العسري.

جنوبا : الفقيه الشدادي.

شرقا : األحباس.

غربا : األحباس.
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احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 04 ماي 2020 على 

الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32805  - 36

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ القصيبات 247587”

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ القصيبات 247587””.

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني كرفط احملل املدعو : القصيبات 247587””

مساحته : 01 هكتار 24 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الوردي –ورثة أحمد بن عبد السالم.

جنوبا : محمد الهاشمي -األحباس

شرقا : طريق.

غربا : األحباس.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 04 ماي 2020 على 

الساعة 11 : 30 صباحا

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى” بوحجار “

ذي املطلب رقم 1785  - 19 ، الواقع مبنطقة ضم األراضي

املدعوة “ هضاب 2 للشمال “ بحوض اللوكوس ،إقليم العرائش،

جماعة الزوادة ،مدشر ابداوة 

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من االن فصاعدا على الشكل التالي : 

- في اسم طالب التحفيظ األصليني بنسبة 144 / 121 وهم السادة 

و السيدات : 

- محمد بن شاهد بن زروال

- الزهراء بنت شاهد بن زروال

- حميدو بن شاهد بن زروال

- رحمة بنت شاهد بن زروال

- عبد السالم بن اخلليفي بن زروال

- اخلليفي بن اخلليفي بن زروال

- فاطمة بنت اخلليفي بن زروال

- الهاللة بنت اخلليفي بن زروال

- الزعيم القرايشي في حدود 7/144 موضوع التعرض احملكوم بصحته لفائدته.

السادة  وهم   23  /  144 بنسبة  العولة  السالم  عبد  ورثة  اسم  في   -

والسيدات : 

- احمد العولة 

- جلول العولة

- عائشة العولة

- عبد الاله العولة

- عمر العولة 

- محمد العولة

- حياة العولة

- وذلك بناء على الوثائق السابق إيداعها و كذا : 

- عقد شراء عرفي ثابت التاريخ في 03 اغسطس 2001 

- احلكم الصادر عن احملكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير عدد 23 بتاريخ 

16 ديسمبر 2012

 75 عدد  عقاري  ملف  النقض  أو  اإلستئناف  و  التعرض  بعدم  شهادة   -

اكتوبر 9 ملف اعذار عدد 761/6704/2017 مؤرخة في 19 فبراير 2018 .

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش بالنيابة 

خالد املعرف    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 64179 - 37

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020 .

طالبة التحفيظ : الزهراء بولوز بنت العربي .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حيط الزييتونة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حيط الزيتونة ؛

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

املدعو  احملل  اوطابوعبان  جماعة  تيسة  دائرة  تاونات  اقليم   : موقعه 

حيط الزيتونة .

مساحته : 94 ار 22 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة اليوبي قدور ؛ 

شرقا : ورثة محمد بن العربي ؛ 

جنوبا : ورثة محمد بن العربي 

غربا : جبالة امحمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : لطريق عرضها 3 امتار تقريبا 

سند التملك : 

رسم ملكية املؤرخة في 16 سبتمبر 2019 ؛ 

رسم وكالة عدلي بتاريخ 24 سبتمبر 2018 .؛ 

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ابريل 2020 على الساعة

مطلب رقم 64180 - 37

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : عزيز الرحموني بن عبد السالم . 

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

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الدويوار .

مساحته : 00 ار 90 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : إسماعيل الفقير و عزيز الطيبي و البوزيدي الشيخي محمد ؛

شرقا : زينب حدو ؛ 

جنوبا : الطريق 

غربا : الطالب خدوج ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي بتاريخ 24 ديسمبر 2019 ؛ 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 2 ديسمبر 2019 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 24 ديسمبر 2019 .

 .h 11 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ابريل 2020 على الساعة

مطلب رقم 64181 - 37

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : احمد الشطبي بن عبدالواحد . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك الشطبي " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الشطبي ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الدويوار .

مساحته : 01 ار 30 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : املفضل الكتامي ؛ 

جنوبا : احمد الزخوني 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي بتاريخ 23 ديسمبر 2010 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 4 ديسمبر 2014 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 12 فبراير 2020 .

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

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

بن طامة يوسف     

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31676 - 39

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عيسى الغزالي بن ابراهيم.

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

نوعـه : دار سفلية.

قيادة عني  اوعمر  احمد  الواد جماعة سيدي  دوار سمومات   : موقعه 

شعيب اقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابراهيم الغزالي؛ 

شرقا : ابراهيم الغزالي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ابراهيم الغزالي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد هبة عرفي مؤرخ في 10 يوليو 2004.

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 30 يونيو 2004.

تاريخ التحديد : 28 ابريل 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31677 - 39

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد اكشاط بن الطيب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اكن ظهران «.    

نوعـه : ارض عارية.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 18 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد ايت القاضي؛ 

شرقا : ايت الشيخ عيسى؛ 

جنوبا : محمد الرحماني؛

غربا : احلسني اورو؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.
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- نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 ماي 2017.

- شهادة ادارية مؤرخة في 27 نوفمبر 2019.

تاريخ التحديد : 29 ابريل 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31678 - 39

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم بندريوش بن املدني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الكندول «.    

نوعـه : أرض عارية.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عكيدة انفلوس؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : عكيدة وفاضمة انفلوس؛

غربا : الساقية والطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 اكتوبر 2018.

- نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 ماي 2016.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 08 سبتمبر 2017.

- نسخة طبق االصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 20 اكتوبر 2017.

- شهادة ادارية مؤرخة في 08 اغسطس 2018.

- وكالة عرفية مؤرخة في 12 ديسمبر 2019.

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

مطلب رقم 31679 - 39

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد امبارك اكوطي بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اكي ظهران «.    

نوعـه : أرض عارية.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 18 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد انفلوس؛ 

شرقا : عميش ابراهيم؛ 

جنوبا : محمد كوطي؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.

- نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 ماي 2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.

- شهادة ادارية مؤرخة في 27 نوفمبر 2019.

تاريخ التحديد : 29 ابريل 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31680 - 39

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد البشير باري بن مبارك.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار افرياط جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب دائرة اوالد 

تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 32 ار 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 17000 - 09؛ 

شرقا : ملك الغير؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 26718 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 29 يناير 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 يناير 2020.

تاريخ التحديد : 29 ابريل 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31681 - 39

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد افقير بن احمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تاع العياشي «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي احملارزة بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته : 10 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ادبا عمر وورثة احللو عبد اللطيف؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 ابريل 2016.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 13 ماي 2016.

تاريخ التحديد : 29 ابريل 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31682 - 39

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسن ايد احمد بن محمد.

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

نوعـه : ارض محاطة بسور بها دار للسكن سفلية ذات طابق علوي.

تالوين  دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  نتدرف جماعة  تزي  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 12 ار 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة ازروال احمد؛

غربا : ورثة ازروال احمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2020.

تاريخ التحديد : 29 ابريل 2020 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 31683 - 39

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد بخشان احلسن بن احلاج .

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

نوعـه : أرض فالحية بها 13 شجرة زيتون.

برحيل  اوالد  دائرة  الفيض  وقيادة  ايت عبد اهلل جماعة  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 09 ار 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق وبخشان عمر؛ 

شرقا : بخشان عمر؛ 

جنوبا : بخشان عمر؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 19 ابريل 1999.

- صورة شمسية لعقد بيع عرفي مؤرخ في 23 اغسطس 1994.

تاريخ التحديد : 29 ابريل 2020 على الساعة 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 31684 - 39

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد ايت يوسف احلاج مبارك بن احلاج احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تينون «.    

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : دوار تدسي جماعة تدسي نسندالن قيادة مشرع العني دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ 00 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : السوكة واحمد بن عبد اهلل؛ 

شرقا : السوكة؛ 

جنوبا : املرابطون منهم االنصاري مصطفى؛

غربا : ايت الشوش منهم اكدار محمد، املرابطون واملسجد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم االستمرار عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 1969.

- شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 26 فبراير 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 18 فبراير 2020.

- نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 02 ديسمبر 2004.

تاريخ التحديد : 04 ماي 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31685 - 39

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد ايت يوسف احمد بن احلاج مبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اسيل «.    

نوعـه : أرض فالحية.

اقليم  العني  مشرع  قيادة  نسندالن  تدسي  جماعة  تدسي  دوار   : موقعه 

تارودانت.

مساحته : 01 هـ 40 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت بوست منهم ايت بوست احملجوب وايت الباز منهم الباز مبارك؛ 

شرقا : ايت احلاج عبد اهلل منهم ايت احلاج عبد اهلل احمد؛ 

جنوبا : ورثة بهرق منهم احمد احور؛

غربا : ايت سي همو منهم احمد احور؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ماي 1945.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر 2013.
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- شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 26 فبراير 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 18 فبراير 2020.

تاريخ التحديد : 04 ماي 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31686 - 39

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد سعيد وزدي بن احمد.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

موقعه : دوار القصيبة جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب دائرة اوالد 

تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلمري امبارك؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : حسن بن مبارك؛

غربا : البالم حلسن؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يناير 2020.

- نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2011.

- نسخة طبق االصل لشهادة املطابقة مؤرخة في 24 ديسمبر 2019.

- نسخة طبق االصل لرخصة البناء مؤرخة في 09 فبراير 2019.

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

مطلب رقم 31687 - 39

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد دلفو تيري كسافيري ستيفان بن كي بن ارنولد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار املالئكة 3 «.    

نوعـه : دار للسكن ذات طابق سفلي وطابق اول من تراب.

موقعه : درب سيدي بوالنخيالت القصبة بلدية تارودانت.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املراقبة مقر الباشوية؛ 

شرقا : ورثة اليعقوبي منهم اليعقوبي علي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 03 ماي 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 1953.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 05 يناير 1957.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2017.

- شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 05 ديسمبر 2017.

- وكالة عرفية مؤرخة في 11 ماي 2018.

- تصريح والتزام عرفي مؤرخ في 04 مارس 2020.

تاريخ التحديد : 06 ماي 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » دار هادي « 

مطلب رقم 12205 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 455 املؤرخة في 19 سبتمبر 2007.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 27 فبراير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى" دار هادي " موضوع مطلب التحفيظ عدد 12205 - 39 

الكائن درب اخضار مدينة تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا وملساحة 

قدرها 01 ار 32 سنتيار في اسم نفس طالبة التحفيظ االصلية، مع 

لهذا  الهندسية  بالتصاميم  اليه  املشار  الهواء  حق  ان  الى  االشارة 

امللك لم يعد قائما بعد شراء طالبة التحفيظ للدار موضوع هذا احلق 

استنادا الى عقد الشراء العدلي احملرر في 09 فبراير 2010.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  الكل 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 09 فبراير 2010.

- ملحق عقد شراء عدلي مؤرخ في 28 ابريل 2010.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 ماي 2009.

- نسخة طبق االصل لعقد اراثة عدلي مؤرخ في 11 مارس 2009.

- نسخة طبق االصل لعقد شراء عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 1965.

- نسخة طبق االصل لعقد شراء عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 1976.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » اصيل « 

مطلب رقم 28578 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 1045 املؤرخة في 09 يناير 2019.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 03 فبراير 2020 فان مسطرة حتفيظ امللك 

دوار  الكائن   39  - التحفيظ عدد 28578  املسمى" اصيل " موضوع مطلب 

عني املديور جماعة وقيادة مشرع العني دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت، 

التحفيظ وملساحة  االن فصاعدا في اسم نفس طالب  ستتابع من 

قدرها 02 ار 70 سنتيار بدال من املساحة املسرح بها ابان ايداع املطلب 

املذكور، وذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة سالفا تدعيما ملطلب 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- موافقة عدد 722 بتاريخ 21 فبراير 2020 صادر عن ناظر اوقاف تارودانت.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     
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محافظة بركان

مطلب رقم 8267 - 40

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : 

1 - ميينة قسامي بنت سعيد بنسبة 1/14؛

2 - ميمونة قسامي بنت سعيد بنسبة 1/14؛ 

3 - الزهرة قسامي بنت سعيد بنسبة 1/14؛

4 - رشيدة قسامي بنت سعيد بنسبة 1/14؛

5 - احلسن قسامي بن سعيد بنسبة 2/14؛

6 - عبد الرحمان قسامي بن سعيد بنسبة 2/14؛

7 - عبد اهلل قسامي بن سعيد بنسبة 2/14؛

8 - محمدين قسامي بن سعيد بنسبة 2/14؛

9 - محماد قسامي بن سعيد بنسبة 2/1؛

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الدمنة 2". 

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار اونوت.

مساحته : 01 آر 70 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية بعرض 06 امتار؛ 

شرقا : ورثة ماحي فاطنة وماحي مومنة وماحي منانة ؛ 

جنوبا : ورثة ماحي فاطنة وماحي مومنة وماحي منانة ؛ 

غربا : ورثة امباركي محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ثبوت ملكية عدد 128 كناش االمالك رقم 31 مؤرخ في 23 يناير 2020 

توثيق بركان.

 64 رقم  التركات  كناش   320 عدد  بفريضة  إلراثة  شمسية  2.صورة 

مؤرخ في 14 ديسمبر 2017. توثيق بركان

على   2020 أبريل   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 8268 - 40

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف والشؤون االسالمية وجدة.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تيخوباي 2 ". 

نوعه : ارض بها بنايات .

موقعه : دائرة اكليم جماعة رسالن سوق األحد.

مساحته : 02 هـكتار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق والرسم العقاري عدد 5042 - 02 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 9874 - 02 ؛ 

جنوبا : واد حدادة ؛ 

غربا : الطريق الرئيسية رقم 6005؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجة من كناش االحصاء مؤرخة في 10  فبراير 2020.

على   2020 أبريل   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8269 - 40

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف والشؤون االسالمية وجدة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اتفالة 2"

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " اتفالة 2 ". 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مثمرة.

موقعه : دائرة اكليم جماعة زكزل دوارتاقربوصت.

مساحته : 03 آر10 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ملك األحباس؛ 

شرقا : ساقية والطريق؛ 

جنوبا : احمد بن بوعزة ؛ 

غربا : احمد بن بوعزة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش االحصاء مؤرخة في 24 يناير 2020.

على   2020 أبريل   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 د.

مطلب رقم 8270 - 40

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف والشؤون االسالمية بوجدة.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " اتفالة 1". 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

موقعه : دائرة اكليم جماعة زكزل دوار تاقربوصت.

مساحته : 10 آر 30 سنتيار تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : طريق ؛ 

شرقا : ساقية وطريق ؛ 

جنوبا : ملك األحباس واحمد بن بوعزة؛

غربا : ورثة احلاج بوعزة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش االحصاء مؤرخة في 24 يناير 2020.

على   2020 أبريل   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 30 د.

مطلب رقم 8271 - 40

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : 

احلسن سويدي بن الطيب بنسبة 154350/1032192

محمد سويدي بن الطيب بنسبة 154350/1032192

فتيحة سويدي بنت الطيب بنسبة 154350/1032192

عبد احلميد سويدي بن الطيب بنسبة 154350/1032192

مليكة سويدي بنت الطيب بنسبة 77175/1032192

ميلودة سويدي بنت الطيب بنسبة 77175/1032192

الزهرة سويدي بنت الطيب بنسبة 77175/1032192

نصر الدين سويدي بن الطيب بنسبة 77175/1032192

سناء سويدي بنت عبد املالك بنسبة 26523/1032192

10 -حسناء سويدي بنت عبد املالك بنسبة 26523/1032192

سفيان سويدي بن عبد املالك بنسبة 53046/1032192

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدار احلمراء 01 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " احلمراء 01 ". 

نوعه : ارض عارية .

موقعه : دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي.

مساحته : 35 آر69 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق اإلقليمية رقم 6020؛ 

شرقا : ورثة مزيان بن قدور؛

جنوبا : الطريق اجلهوية رقم 607؛

غربا : ورثة عمرو بن الهاشمي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدد 148 صحيفة 201 كناش االمالك رقم 139 مؤرخ 

في 28  فبراير 2017 توثيق وجدة.

التركات رقم  2.صورة شمسية الراثة عدد 140 صحيفة 186 سجل 

14 مؤرخة في 12 يناير 1995توثيق وجدة.

3 -صورة شمسية إلراثة بفريضة مصادق عليها في 18 سبتمبر 2019 

عدد 156 كناش التركات رقم 53 مؤرخة في 02  12ديسمبر 2014 .

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8272 - 40
تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : 
احلسن سويدي بن الطيب

محمد سويدي بن الطيب 
فتيحة سويدي بنت الطيب 

عبد احلميد سويدي بن الطيب 
مليكة سويدي بنت الطيب
ميلودة سويدي بنت الطيب
الزهرة سويدي بنت الطيب

نصر الدين سويدي بن الطيب
سناء سويدي بنت عبد املالك

10 -حسناء سويدي بنت عبد املالك
11 -سفيان سويدي بن عبد املالك

بنسبة 154350 لكل من األول والثاني والتالث والرابع و 77175 جزء 
لكل  جزء   26523 والثامن  والسابعة  السادسة  اخلامسةو  من  لكل 
والكل من أصل  و 53046 جزء للحادي عشر  والعاشرة  التاسعة  من 

1032192جزء.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدار احلمراء 02 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الدار احلمراء 02 ". 
نوعه : ارض عارية .

موقعه : دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي.
مساحته : 07 آر 83 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : الطريق اجلهوية رقم 607؛ 

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 607؛
جنوبا : سويدي أحمد بن عيسى؛

غربا : ورثة عمرو بن الهاشمي ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
1.رسم ملكية عدد 149 صحيفة 203 كناش االمالك رقم 139 مؤرخ 

في 28  فبراير 2017 توثيق وجدة.
التركات رقم  2.صورة شمسية الراثة عدد 140 صحيفة 186 سجل 

14 مؤرخة في 12 يناير 1995.
رقم 53  التركات  بفريضة عدد 156 كناش  3 -صورة شمسية إلراثة 

مؤرخة في 02 ديسمبر 2014.
على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8273 - 40
تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف والشؤون االسالمية بوجدة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اتفالة 1".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " اتفالة 1". 
نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

موقعه : دائرة اكليم جماعة زكزل دوار تقربوصت.
مساحته : 10 آر 30 سنتيار تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي ؛ 

شرقا : ساقية وطريق ؛ 

جنوبا : ملك األحباس واحمد بن بوعزة؛

غربا : ورثة احلاج بوعزة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش االحصاء صادرة عن وزارة االوقاف 

والشؤون االسالمية نظارة اوقاف وجدة مؤرخة في 23 يوليو 2017.

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 د.

مطلب رقم 8274 - 40

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف والشؤون االسالمية بوجدة.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " اتفالة 2". 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

موقعه : دائرة اكليم جماعة زكزل دوار تقربوصت.

مساحته : 03 آر 10 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ملك االحباس ؛ 

شرقا : ساقية وطريق ؛ 

جنوبا : احمد بن بوعزة؛

غربا : احمد بن بوعزة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش االحصاء صادرة عن وزارة االوقاف 

والشؤون االسالمية نظارة اوقاف وجدة مؤرخة في 23 يوليو 2017.

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 د.

مطلب رقم 8275 - 40

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ : مبارك زروالي بن عبد الرحمان.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تغزوت".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تغزوت ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اكليم جماعة زكزل دوار تقربوصت.

مساحته : 14 آر 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : شاعري احلسن واحلبوس ؛ 

شرقا : محمودي محمد ؛ 

جنوبا : شاعري احلسن؛

غربا : شاعري احلسن ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

رقم 28  االمالك  بكناش  : ملكية عدلية عدد 420 ضمن  امللك  أصل 

بتاريخ 06 سبتمبر 2019 توثيق بركان. 

على   2020 ماي   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8276 - 40

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ : محمد قلعاوي بن ميمون.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حتت السوق".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " حتت السوق". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة احفير جماعة اغبال دوار القلعة.

مساحته : 04 آر 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية بعرض 03 امتار ؛ 

شرقا : قلعاوي محمد بن احمد ؛ 

جنوبا : الطريق اجلماعية املعبدة بعرض 12 متر؛

غربا : الرسم العقاري عدد 12381  - 02 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : ملكية عدلية عدد 330 صحيفة 429 كناش االمالك رقم 

13 بتاريخ 13 ديسمبر 2017 توثيق احفير.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8277 - 40

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ : موسى سويدي ابن سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملعز".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ملعز ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.

مساحته : 01 هـ 04 ار 84 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة مقروف موسى وورثة غلوش محمد ؛ 

شرقا : ممر عمومي بعرض 05 امتار ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 5557 - 40؛

غربا : الطريق االقليمية رقم 6020 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : عقد ملكية عدد 225 صحيفة 257 ضمن بكناش 171 

بتاريخ 03 مارس 2020 توثيق وجدة.

على   2020 ماي   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

محمد بنموسى     
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محافظة ميدلت     

مطلب رقم 35620 - 42

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ايطو امزيان بنت علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : فاطمة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فاطمة. 

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو الربع اقدمي.

مساحته : 2آ24 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اقويويش موالي امحمد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : سيدي موح ايت الفقيه ؛

غربا : سيدي موح ايت الفقيه؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصله حتت عدد 550 ص397 كناش 

االمالك رقم 50 بتاريخ 27 سبتمبر 2002

كناش   146 ص   151 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

االمالك رقم 8 بتاريخ 4 ابريل 1975

على   2020 ابريل   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35621 - 42

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : نزهة خدير بنت احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ريان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ريان. 

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي وطابقني علويني؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو شارع العياشي رقم 31.

مساحته : 90 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : علي اشرو؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الهياللي احلاج؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 262ص 224كناش االمالك 20 بتاريخ 

27 ابريل 2000

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 230 ص 284 كناش االمالك عدد 73 

بتاريخ 23 اكتوبر2017

على   2020 ابريل   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35622 - 42

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ : طارق اليزامي بن عسو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : طارق

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : طارق. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو رقم 2 شارع محمد السادس.

مساحته : 81 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : رسم عقاري رقم k/11283؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 11283k/؛

غربا : عاللي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 105 ص 116 كناش االمالك رقم 82 

بتاريخ 20 نوفمبر  2019

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 100 ص 110 كناش االمالك رقم 82 

بتاريخ 20 نوفمبر  2019

265 كناش  183 ص  رسم تركة بسند عدلي ضمن اصلها حتت عدد 

التركات عدد 41 بتاريخ 21 فبراير 2019

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                              حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9343 - 43

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : محمد اكنينش بن أحمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فيال روج"

نوعه : أرض فالحية بها منزل من طابق أرضي، مسبح، بئروحديقة ؛ 

موقعه :  عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون دوار ايت مشماش؛  

مساحته  : 50 آر تقريبا  ؛

حدوده : 
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شماال  : مسلك عمومي من 5 أمتار؛

شرقا  : امحمد بن احملجوب ؛

جنوبا : امحمد بن احملجوب ؛

غربا  : ورثة جرادي احملجوب ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 53 صحيفة 53 سجل االمالك رقم 228 

بتاريخ 23 نوفمبر 2015 توثيق مراكش؛

رسم استمرار عدلي ضمن 40 صحيفة 43 سجل االمالك رقم 228 

بتاريخ 09 نوفمبر 2015 بقسم قضاء االسرة مراكش؛

صورة شهادة ادارية رقم 38 /ق ت بتاريخ 18 أغسطس 2014؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 15 أبريل 2020  على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9344 - 43

تاريخ اإليداع  : 24 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

خديجة املدغري بنت محمد بنسبة 1/12؛

موالي الشريف املدغري بن محمد بنسبة 2/12؛

عائشة املدغري بنت محمد بنسبة 1/12؛

مالكة املدغري بنت محمد بنسبة 1/12؛

موالي العربي املدغري بن محمد بنسبة 2/12؛

موالي اسماعيل املدغري بن محمد بنسبة 2/12؛

موالي يوسف املدغري بن محمد بنسبة 2/12؛

زبيدة املدغري بنت محمد بنسبة 1/12؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دويرية املدغري"

نوعه : دويرية من طابق أرضي، طابق اول وسطح ؛ 

موقعه :  مراكش املدينة، الرحبة القدمية درب النخل رقم 59؛  

مساحته : 21 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : ورثة عانية و ورثة املدغري؛

شرقا : ورثة املدغري والرسم العقاري رقم 45546 - 04 ؛

جنوبا : ورثة خليفة والقاسمي محمد ؛

غربا : درب النخل ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق الهواء لفائدة ورثة املدغري 

على هذا املطلب مساحته 4 سنتيارابتداء من علو 3.3 متر؛

حق االرتكاز على الصابة لفائدة هذا املطلب مساحته 32 سنتيارابتداء 

من علو 3.21 متر؛

 29 املدغري مساحته  ورثة  ورثة  املطلب على  لفائدة هذا  الهواء  حق 

سنتيار ابتداء من علو 4.1 متر من االرض؛

حق الهواء لفائدة هذا املطلب على ورثة عانية مساحته 10 سنتيار 

ابتداء من علو 4.1 متر؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   365 صحيفة   327 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 218 بتاريخ 08 يونيو 2015 مبراكش؛

شهادة ادارية عدد 723/ م ج ف بتاريخ 09 أبريل 2015؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 20 أبريل 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9345 - 43

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

خديجة املدغري بنت محمد بنسبة 1/12؛

موالي الشريف املدغري بن محمد بنسبة 2/12؛

عائشة املدغري بنت محمد بنسبة 1/12؛

مالكة املدغري بنت محمد بنسبة 1/12؛

موالي العربي املدغري بن محمد بنسبة 2/12؛

موالي اسماعيل املدغري بن محمد بنسبة 2/12؛

موالي يوسف املدغري بن محمد بنسبة 2/12؛

زبيدة املدغري بنت محمد بنسبة 1/12؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رياض املدغري"

نوعه : رياض من طابق أرضي ، طابق علوي وسطح ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، الرحبة القدمية درب النخل رقم 60؛ 

مساحته : 03 آر 67 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : موالي امبارك لفحل؛

شرقا : محمد مسبك، ادريسي موالي حسن و الرسم العقاري رقم 45546 - 04 ؛

جنوبا : ورثة خليفة وممر ؛

غربا : ورثة عانية وورثة سرمي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق االرتكاز على الصابة لفائدة 

هذا املطلب مساحته 3 سنتيار ابتداء من علو 3.21 متر؛

 4 مساحته  املدغري  ورثة  على  املطلب  هذا  لفائدة  الهواء  حق 

سنتيارابتداء من علو 3.3 متر؛

حق الهواء لفائدة ورثة املدغري على هذا املطلب مساحته 29 سنتيار 

ابتداء من علو 4.1 متر؛

حق الهواء لفائدة هذا املطلب على ورثة عانية مساحته 42 سنتيار 

ابتداء من علو4.1؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   365 صحيفة   426 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 218 بتاريخ 08 يونيو 2015 مبراكش؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 120 صحيفة 127 كناش 

الثاني رقم 70 في 12 يوليو 2004؛
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نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 349 صحيفة 484 كناش 

تركات عدد 62 بتاريخ 23 أغسطس 2005؛

شهادة ادارية عدد 724/ م ج ف بتاريخ 09 بريل 2015؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 20 أبريل 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9346 - 43

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ :  مراد العشاري بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رماس".

نوعه : أرض بها دار من طابق أرضي ، طابق أول وسطح ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، باب دكالة، درب سيدي حلسن وعلي رقم 81؛

مساحته : 01 آر 72 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : زوكيت ، لبجر عبد اهلل؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 11361 م و درب سيدي حلسن وعلي ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 43487 - 04، البارودي و الرسم العقاري 

رقم 5403 - 43؛

غربا : بورع و الرسم العقاري رقم 3288 م ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 443 صحيفة 449 كناش االمالك عدد 

284 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 بتوثيق مراكش؛

 262 1 عدد  491 سجل  445 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 24 يناير 2018 بتوثيق مراكش؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 443 كناش االول عدد 

296 بتاريخ 22 يناير 2020 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 2879 بتاريخ 12 سبتمبر 1990؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 20 أبريل 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9347 - 43

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : سليم بريك بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سليم 3"

نوعه : أرض عارية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وقيادة الويدان، دوار العربي بن بوزيد؛

مساحته : 10 آر تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : سليم بريك؛

شرقا : كرمية وازة و سفيان ناكوي ؛

جنوبا : سليم بريك ؛

غربا : ممر 10 متر؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي بعدد 122 صحيفة 137 كناش االمالك عدد 275 

بتاريخ09 أغسطس 2018؛

وكالة خاصة متبثة االمضاء في 11 فبراير 2020؛

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

مطلب رقم 9348 - 43

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : سليم بريك بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سليم 2"

نوعه : أرض عارية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وقيادة الويدان، دوار العربي بن بوزيد؛

مساحته : 10 آر تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : عمر اتلي؛

شرقا : أحمد اتلي و كرمية وازة ؛

جنوبا : سليم بريك ؛

غربا : ممر 10 متر؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   133 صحيفة   119 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 275 بتاريخ09 أغسطس 2018؛

صورة وكالة خاصة متبثة االمضاء في 11 فبراير 2020؛

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

مطلب رقم 9349 - 43

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : سليم بريك بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سليم "

نوعه : أرض عارية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وقيادة الويدان، دوار العربي بن بوزيد؛

مساحته : 10 آر تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : سليم ابريك؛

شرقا : عبد احلق تيون ؛

جنوبا : ممر من 5 متر ؛

غربا : ممر من 10 متر؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 
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رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 19 صحيفة 17 كناش االمالك عدد 

275 بتاريخ 27 يونيو 2018؛

وكالة خاصة متبثة االمضاء في 11 فبراير 2020؛

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

مطلب رقم 9350 - 43

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 ؛

طالبي التحفيظ : 

محمد الغالي القيسوني بن عبد املولى بنسبة 1/2؛

السعدية زكود بنت عبد القادر بنسبة 1/2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النور "

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، رياض العروس، درب تزكارين رقم 32 ؛

مساحته : 90 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 7076 - 43؛

شرقا : درب تزكارين ؛

جنوبا : ورثة اسماعيل رضى ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 42581 - 04؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   328 صحيفة   281 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 295 بتاريخ 06 فبراير 2020 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1978 بتاريخ 04 أغسطس 1986؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 195 صحيفة 175 الكناش االول عدد 83 

في 24 صفر 1397 بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 23 أبريل 2020 على الساعة 12:30.

مطلب رقم 9351 - 43

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : صالح الدين قنادلي بن احملجوب؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العرصة "

نوعه : أرض فالحية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش ، واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد مسعود، بور 

الساقية احلمراء ؛

مساحته : 01 هكتار 07 آر 74 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : ورثة موالي الكبير محرار؛

شرقا : الرسمني العقاريني رقم 7727 - 43 و 8281 - 43؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : السعداوي عمر؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 348 صحيفة 386 كناش االمالك رقم 

296 بتاريخ 26 ديسمبر  2019 بتوثيق مراكش؛

االمالك  كناش   385 صحيفة   347 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 296 بتاريخ 25 ديسمبر  2019 توثيق مراكش؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله حتت عدد 526 صحيفة 245 ش 

ل منرة 44 في 15 ربيع االول 1377 بتوثيق الرحامنة اجلنوبية؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 24 أبريل 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9352 - 43

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : ابراهيم رشدي بن العربي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كتبية7 "

نوعه : أرض بها فيال ، مسبح ومحل تقني ؛ 

موقعه : عمالة مراكش ، دائرة وجماعة الويدان، دوار بلعربي؛

مساحته : 12 آر 72 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : عمر تاليلي؛

شرقا : رضا مخانتر؛

جنوبا : ممر من 7 أمتار ؛

غربا : احلياني فاطمة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 07 صحيفة 07 كناش االمالك عدد 

273 بتاريخ 27 مارس 2018 ؛

قرار مبثابة رخصة البناء عدد 106/2019 بتاريخ 04 يونيو 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 24 أبريل 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9353 - 43

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : ريضا مخانتربن املصطفى؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كتيبة 6 "

نوعه : أرض بها فيال ، مسبح ومحل تقني ؛ 

موقعه : عمالة مراكش ، دائرة وجماعة الويدان، دوار بلعربي؛

مساحته : 12 آر 12 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : عمر تاليلي؛

شرقا : املصطفى اخملانتر؛

جنوبا : طريق عومي من 7 امتار ؛

غربا : رشدي ابراهيم؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 
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رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 05 صحيفة 04 كناش االمالك عدد 

270 بتاريخ 29 ديسمبر  2017 ؛

قرار مبثابة رخصة البناء عدد 135/2018 بتاريخ 08 يونيو 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 24 أبريل 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9354 - 43

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020 ؛

طالبي التحفيظ : 

خالد ورداوي بن محمد بنسبة 1/2؛

نبيلة فركي بنت محمد بنسبة ½؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الروشي "

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، سيدي ايوب، عرصة سي يوسف رقم 131 مكرر ؛

مساحته : 50 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : احلاج محمد والكبيرة بنت محمد ؛

شرقا : درب العرصة؛

جنوبا : دار السعدية وبناية ؛

غربا : بناية؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق الهواء لفائدة هذا املطلب 

ابتداء من علو 2.8 متر مساحته 9 سنتيار؛

أصل امللك : 

 265 االمالك  سجل   50 صحيفة   31 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 10 نوفمبر 2017 بقسم قضاء االسرة مبراكش ؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن اصلها بعدد 242 صحيفة 255 كناش 

االملك رقم 61 بتاريخ 08 مارس 2002 بتوثيق مراكش؛

كناش   41 صحيفة   32 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  اراثة  رسم  نسخة 

التركات رقم 96 بتريخ 04 أبريل 2008 توثيق مراكش؛

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

 

مطلب  رقم 9355 - 43

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020 ؛

طالب التحفيظ :  رشيد هوار بن احملجوب؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هوار"

نوعه : أرض فالحية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة و جماعة الويدان، دوار البكارة أوالد مومن؛  

مساحته : 16 آر 43 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : ياسني الشرعي؛

شرقا : طريق عمومي من 7 أمتار ؛

جنوبا : بن فكري ابراهيم ؛

غربا : طيب صالح ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 449 صحيفة 470 كناش االول عدد 

296 بتاريخ 05 فبراير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 ماي 2020 على الساعة 09:30.

مطلب  رقم 9356  - 43

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020 ؛

طالب التحفيظ : نبيل برطيب بن العربي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بوهالل "

نوعه : أرض عارية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة و جماعة الويدان، دوار البكارة أوالد مومن؛  

مساحته : 12 آر 28 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : طريق من 3 امتار ؛

جنوبا : أرض فالحية ؛

غربا : محمد دنان ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء ؛

أصل امللك : 

271 ش االمالك رقم  483 صحيفة  رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 

274 ب 17 سبتمبر 2018 مبراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 203 صحيفة 235 ش االمالك رقم 294 

بنتاريخ 04 نوفمبر 2019 مبراكش؛

رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 346 صحيفة 257 ش االمالك رقم 287 

بتاريخ 13 سبتمبر 2019 مبراكش؛

رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 441 صحيفة 483  ش االمالك رقم 

260 بتاريخ 13 سبتمبر 2018 مبراكش؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 82 صحيفة 132 كناش 

التركات رقم 126 بتاريخ 24 أبريل 2012 بتوثيق مراكش؛

 22 بتاريخ   377 نسخة رسم استمرار عدلي حفظ أصلها حتث عدد 

أكتوبر 1991 توثيق ثالث نيعقوب؛

شهادة ادارية رقم 24/2020 بتاريخ 28 فبراير 2020؛

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 04 ماي 2020 على الساعة 10:30.

مطلب  رقم 9357  - 43

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

ناجية بنحنينو بنت بوعيشة بنسبة 30/128؛

بدر جيدار بن عبد اهلل بنسبة 30/128؛

رقية الرابحي بنت عالل بنسبة 34/128؛ 

محمد بنحنينو بن محمد بنسبة34/128؛
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار أبليا "

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، باب ايالن، بوطويل، درب الفران رقم 31؛  

مساحته : 01 آر 28 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : درب الفران؛

شرقا : صك عقاري رقم 26600 - 43 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 39726 - 04 واحلاج عبد هلل ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 26600 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 484 صحيفة 442 كناش املالك رقم 

282 بتاريخ 09 يناير 2020 بتوثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 213 صحيفة 224 كناش 2 عدد 63 مكرر 

بتاريخ 13 يناير 2006؛

 14 81 في  24 ش ل رقم  30 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

أبريل 2004 في مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 04 ماي 2020 على الساعة 12:30.

مطلب  رقم 9358  - 43

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد الغني الكرماعي بن عبد القادر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كاتاال "

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، درب ضباشي، درب الورقة رقم 5؛  

مساحته : 50 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 38300 - 04؛

شرقا : امينة بنحيون ؛

جنوبا : درب الكماعي ؛

غربا : درب الكرماعي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد ضمن 231 صحيفة 221 كناش االمالك 

رقم 91 بتاريخ 12 أكتوبر 2005 ؛

وكالة متبثة االمضاء بتاريخ 12 ديسمبر 2019؛

ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 14 صحيفة 12 كناش اخملتلفة 

رقم 252 بتاريخ 22 يناير 2020 بتوثيق مراكش؛

اشهاد باقرار عدلي ضمن بعدد 139 صحيفة 103 كناش اخملتلفة رقم 

250 بتاريخ 17 فبراير 2020 بتوثيق مراكش؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 263 صحيفة 252 كناش 

عدد ش 2 رقم 70 بتاريخ 20 ديسمبر 2004؛

نسخة ملحق اراثة عدلي ضمن أصلها عدد 413 صحيفة 302 كناش 

4 رقم 91 بتريخ 18 أبريل 2005 بتوثيق مراكش؛

 10 375 بتاريخ  نسخة رسم مخارجة عدلي حفظ أصلها حتت عدد 

فبراير 1988؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 05 ماي 2020 على الساعة 09:30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "  ملك اخلير1 "

مطلب رقم 9302  - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1100 بتاريخ  29 يناير 2020

مسطرة  فإن  2020؛  مارس   02 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

- 43؛   9302 رقم  املطلب  ذي  "؛  اخلير1  "  ملك  املسمى  امللك  حتفيظ 

تتابع من  159؛   رقم  القاضي  درب  ايالن،  باب  املدينة،  مراكش  الكائن 

اآلن فصاعدا في اسم السيد  جيافاني باسي؛ وذلك مبقتضى العقود 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا عقد موثق مؤرخ في 18 

 77 صحيفة   72 بعدد  ضمن  عدلي  وكالة  برسم  مرفق   2020 فبراير 

كناش اخملتلفة رقم 247 بتريخ 05 نوفمبر 2019 توثيق مراكش  ؛ 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "  ليماري "

مطلب رقم 9336  - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1104 بتاريخ  26 فبراير 2020

مسطرة  فإن  2020؛  مارس   03 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "  ليماري "؛ ذي املطلب رقم 9336 - 43؛ الكائن  

مراكش املدينة، باب ايالن، درب احلمام  رقم 149؛  تتابع من اآلن فصاعدا 

في اسم السيد جون دومينيك ليماري؛ وذلك مبقتضى العقود املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا 

- عقد موثق مؤرخ في 14 فبراير 2020 مرفق بوكالة موثقة مؤرخة في  

صحيفة 02 ديسمبر 2019  ؛ 

 احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

      جواد شريفي.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18756 - 53

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد شكيب الكوهن .

االسم الذي كان يعرف به امللك : النسينسة . 

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

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار اوالد سليمان .

مساحته  : 14 آر 01 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 3011 من 30 متر ؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم 31/ د ؛

جنوبا : مطلب رقم 11176 - 53 و مطلب رقم 11053 - 53  ؛ 

غربا : الطريق االقليمية رقم 3011 من 30 متر  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 354 صحيفة 283 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 06 يناير 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 128 مؤرخة في 12 ديسمبر 2019.

بتاريخ  - نسخة مطابقة لالصل لوكالة عرفية مصححة االمضاء   

28 يناير 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 28 ابريل 2020 على الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم 18757 - 53

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد شكيب الكوهن .

االسم الذي كان يعرف به امللك : النسينسة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : النسينسة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار اوالد سليمان .

مساحته  : 93 آر 09 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال :  الرسم العقاري رقم 2067/د و  الرسم العقاري رقم 1068/ت ؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم 26966/ س ؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 31/د ؛ 

غربا : الطريق االقليمية رقم 3011 من 30 متر  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 353 صحيفة 282 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 06 يناير 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 129 مؤرخة في 12 ديسمبر 2019.

بتاريخ  - نسخة مطابقة لالصل لوكالة عرفية مصححة االمضاء   

28 يناير 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 28 ابريل 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال .

مطلب رقم 18758 - 53

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : عمر بوحقى بن عبد اهلل .

االسم الذي كان يعرف به امللك : اجلارية . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اجلارية .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الدروة دوار لوشاشنة .

مساحته  : 16 آر 65 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال :  الرسم العقاري رقم 12384 - 53 و طريق من 3 امتار ؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم 25488 - 53 ؛

جنوبا : حلمر عبد الكبير ؛ 

عبد  و  محمد  احلنصالي  و  علي  موالي  ورثة  و  الزوهرة  بودالي   : غربا 

الرحمان زريدة  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 438 صحيفة 348 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 06 فبراير 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 07 مؤرخة في 21 أكتوبر 2019.

 - نسخة مطابقة لالصل لوكالة عرفية خاصة مصححة االمضاء 

بتاريخ 06 يوليو 2018.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 04 ماي 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18759 - 53

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ السادة  : 

مرمي حلرش بنت علي بنسبة 7/88 

فاطمة باحلمدية بنت احلاج اجلياللي بنسبة 11/88 

زهرة حلرش بنت علي بنسبة 7/88 

ابراهيم حلرش بن علي بنسبة 14/88 

فتيحة حلرش بنت علي بنسبة 7/88 

سعيدة حلرش بنت علي بنسبة 7/88 

لطيفة حلرش بنت علي بنسبة 7/88 

حياة حلرش بنت علي بنسبة 7/88 

حليمة حلرش بنت علي بنسبة 7/88 

بوشعيب حلرش بن علي بنسبة 14/88 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرومية . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الرومية .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار العسيالت .
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مساحته  : 69 آر 09 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : مسلك من 4 امتار ؛

شرقا : مطلب رقم 11348 - 53 و  الرسم العقاري رقم 42936 - 53 ؛

جنوبا : طريق اقليمية رقم 3005 من 20 متر ؛ 

غربا : مسلك من 4 امتار  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 196 صحيفة 146 

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 28 ماي 2019.

 80 صحيفة   101 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  رسم   -  

كناش التركات عدد 25 بتاريخ 08 يناير 2005.

 - نظير لرسم وكالة خاصة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 501 

صحيفة 326 كناش مختلفة عدد 53 بتاريخ 03 أبريل 2018.

 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق اكادير بعدد 15 

صحيفة 14 كناش مختلفة عدد 82 بتاريخ 06 أبريل 2018.

 - حكم ابتدائي رقم 52 مؤرخ في 02 فبراير 2015.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 04 ماي 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 18760 - 53

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ السادة  : 

خدوج رضواني بنت الشيخ بنسبة 11/88

عبد الكرمي عرشاني بن عبد السالم بنسبة 14/88

جميلة عرشاني بنت عبد السالم بنسبة 07/88

فوزية عرشاني بنت عبد السالم بنسبة 07/88

رفيق عرشاني بن عبد السالم بنسبة 14/88

ميلود عرشاني بن عبد السالم بنسبة 14/88

مروان عرشاني بن عبد السالم بنسبة 14/88

نادية عرشاني بنت عبد السالم بنسبة 07/88

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض املرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض املرس .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من سفلي و اسطبل و بئر و اشجار الزيتون .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد ميرة .

مساحته  : 01 هك 23 آر 59 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ورثة فاطنة بنت بوعزة بن العربي ؛

شرقا : عرشاني حسن ؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 11335 س )ق1( ؛ 

غربا : ممر من 5 امتار و ممر و  الرسم العقاري رقم 11335/س )ق1(  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 458 صحيفة 332 

كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 23 يناير 2019.

 210 212 صحيفة  بتوثيق برشيد بعدد  اراثة عدلي مضمن  - رسم   

كناش تركات عدد 57 بتاريخ 17 يوليو 2017.

861 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  - رسم   

473 كناش مختلفة عدد 67 بتاريخ 09 ماي 2019.

 - نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 94/2018 مؤرخة في 19 

نوفمبر 2018.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 ماي 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18761 - 53

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : فتيحة راجي بنت محمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض مول الرويجل . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض مول الرويجل .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار .

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار بطيوة .

مساحته  : 13 آر 82 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ورثة احمد ؛

شرقا : طريق عرضها 20 متر ؛

جنوبا : مسلك عرضه 10 امتار ؛ 

غربا :  الرسم العقاري رقم 40270 - 53  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 35 47 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 63 بتاريخ 14 يناير 2004.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 173 صحيفة 144 

كناش األمالك عدد 63 بتاريخ 13 فبراير 2004.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 227 صحيفة 178 

كناش األمالك عدد 67 بتاريخ 05 يناير 2005.

 - توكيل خاص عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16 ديسمبر 2019.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في 14 فبراير 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 ماي 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18762 - 53

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ : محمد صبري بن امحمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرمل 1 . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الرمل 1 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار املوانيك .

مساحته  : 52 آر 75 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : صبري عالل ؛

شرقا : ورثة فجري التهامي ؛

جنوبا : صبري عبد الكبير و من معه ؛ 

غربا : صبري عبد الكبير و مسلك من 3 امتار  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 34 45 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 09 سبتمبر 2009.

 - نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 70 مؤرخة في 26 يوليو 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 04 ماي 2020 على الساعة الواحدة  زواال .

مطلب رقم 18763 - 53

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ : فاطنة ناجح بنت محمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض البياسون . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض البياسون .

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته  : 02 هك 57 آر 16 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : مطلب رقم 3114 - 53 ؛

شرقا : مطلب رقم 82672 - 53 ؛

جنوبا : مطلب رقم 12645 - 53 ؛ 

غربا :  الرسم العقاري رقم 19587 - 53 و مطلب رقم 14829 - 53  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 214 صحيفة 162 

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 10 يونيو 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 ماي 2020 على الساعة الثانية عشرة  زواال .

مطلب رقم 18764 - 53

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالبي التحفيظ السادة  : 

محمد حجاج بن عبد السالم بنسبة 1/2

فاطنة ناجح بنت محمد بنسبة 1/2 

االسم الذي كان يعرف به امللك : احلفاري 1 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلفاري 1 .

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته  : 03 هك 26 آر 74 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : طريق عرضها 10 امتار ؛

شرقا : مطلب رقم 3114 - 53 ؛

جنوبا : مطلب رقم 14829 - 53 ؛ 

غربا : ورثة املكي ولد التازية  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 211 صحيفة 159 

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 10 يونيو 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 ماي 2020 على الساعة الواحدة  زواال .

مطلب رقم 18765 - 53

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالبي التحفيظ السادة  : 

محمد حجاج بن عبد السالم بنسبة 1/2

فاطنة ناجح بنت محمد بنسبة 1/2 

االسم الذي كان يعرف به امللك : احلفاري 6 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلفاري 6 .

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته  : 03 هك 55 آر 98 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : مطلب رقم 14828 - 53 و مطلب رقم 12645 - 53 ؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم 9659 - 53 ؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 40510 - 53 ؛ 

غربا : نوال اطلسي  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 213 صحيفة 161 

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 10 يونيو 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 ماي 2020 على الساعة الثانية بعد  الزوال .

مطلب رقم 18766 - 53

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ : محمد حجاج بن عبد السالم .

االسم الذي كان يعرف به امللك : احلفاري 4 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلفاري 4 .
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نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته  : 02 هك 44 آر 67 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : مطلب رقم 14829 - 53 و  الرسم العقاري رقم 6587 - 53 ؛

شرقا : مطلب رقم 14828 - 53 ؛

جنوبا : مطلب رقم 14828 - 53 ؛ 

غربا :  الرسم العقاري رقم 19587 - 53 وسليمان احلجاجي  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 212 صحيفة 160 

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 10 يونيو 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 ماي 2020 على الساعة الواحدة  زواال .

مطلب رقم 18767 - 53

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ السادة  : 

محمد حلوان بن محمد بنسبة 2/7

عبد الرحيم حلوان بن محمد بنسبة 2/7

عبد الهادي حلوان بن محمد بنسبة 2/7

خديجة حلوان بنت محمد بنسبة 1/7

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الصفية . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الصفية .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

مساحته االجمالية  : 26 آر 12 س تقريبا.

القطعة االولى  : مساحتها 22 ار 97 س تقريبا و يحدها : 

شماال :  الرسم العقاري رقم 44779 - 53 ؛

شرقا : طريق عرضها 3 امتار ؛

جنوبا : طريق عرضها 3 امتار ؛ 

غربا :  الرسم العقاري رقم 44779 - 53  ؛

القطعة الثانية  : مساحتها 03 ار 15 س تقريبا و يحدها : 

شماال : طريق عرضها 3 امتار ؛

شرقا : مطلب رقم E/440 ؛

جنوبا : مطلب رقم E/440 ؛ 

غربا : طريق عرضها 3 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي و طريق من 3 امتار .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 359 صحيفة 321 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 28 أكتوبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 12 مؤرخة في 02 أكتوبر 2019.

بتاريخ03  االمضاء  مصححة  عرفية  لوكالة  االصل  طبق  نسخة   -  

أبريل 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 06 ماي 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18768 - 53

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ : عبد املولى اليق بن محمد 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض لعكوك. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض لعكوك.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد ابريك.

مساحتها : 07 آر 16 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : ورثة بلمعلم احلاج بوشعيب؛

شرقا : ورثة حمو دجايجي؛

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 3613(  30 متر)؛

غربا : ورثة بلمعلم احلاج بوشعيب؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 49 35 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 10 أكتوبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 121 مؤرخة في 09 سبتمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 06 ماي 2020 على الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 18769 - 53

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ : عبد املولى اليق بن محمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض لعكوك 2. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض لعكوك 2.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد ابريك.

مساحتها : 46 آر 64 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : الطريق اإلقليمية رقم 3613(  30 متر)؛

شرقا : ورثة حمو دجايجي؛

جنوبا : مطلب رقم 322 - 53 و مطلب رقم 12875 - 53؛

غربا : جنيب شهيد؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء
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أصل امللك :

 49 35 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 10 أكتوبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 121 مؤرخة في 09 سبتمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 06 ماي 2020 على الساعة الواحدة بعد زواال.

مطلب رقم 18770 - 53

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ : 

 - احلسني عزالدين بن محمد بنسبة 1/3.

 - عبد العالي عزالدين بن محمد بنسبة 1/3.

 - عبد العزيز توامي عزالدين بن محمد بنسبة 1/3.  

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض السانية. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض السانية.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة.

مساحتها : 20 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال : عبد الرحمان بن املكي؛

شرقا : رسم عقاري رقم 30213/س؛

جنوبا : خديجة الظريف و فاطنة جالل؛

غربا : طريق من 5.36 متر؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 - نسخة من رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 1407 

صحيفة 51 كناش األمالك عدد 1 بتاريخ 12 يونيو 1984.

 -  رسم اشهاد عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 211 صحيفة 90 

كناش اخملتلفة عدد 35 بتاريخ 22 سبتمبر 2008.

 34 صحيفة   35 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش االمالك عدد 03 بتاريخ 22 أكتوبر 2008.

 24 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  في  اصالح  رسم   -  

صحيفة 15 كناش اخملتلفة عدد 03 بتاريخ 16 فبراير 2009.

 - وكالة مفوضة مصححة االمضاء بتاريخ 21 فبراير 2014.

 - وكالة مفوضة مصححة االمضاء بتاريخ 21 فبراير 2013.

 - تصريح بالضياع مؤرخ في 21 فبراير 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 07 ماي 2020 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18771 - 53

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ : 

 - محمد بوعمران بن محمد بنسبة 1/3.

 - فؤاد حمني بن بوجمعة بنسبة 1/3.

 - فؤاد جتري بن عبد الرحمان بنسبة 1/3.  

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض تافة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض تافة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار العثامنة.

مساحتها : 30 آر 06 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : احلينب غلف؛

شرقا : ممر من 10 امتار؛

جنوبا : مطلب رقم 16938 - 53؛

غربا : ورثة عائشة بنت حلسن؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 -  رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 444 صحيفة 458 

كناش األمالك عدد 03 بتاريخ 14 أكتوبر 2016.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 462 صحيفة 476 

كناش االمالك عدد 03 بتاريخ 30 ديسمبر 2016.

 16 مؤرخة   25/2016 عدد  إدارية  لشهادة  لألصل  نسخة مطابقة   -  

ديسمبر 2016.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 08 ماي 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض الكحيلي  "

 مطلب رقم 9806 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه  باجلريدة

 الرسمية عدد 456  بتاريخ 26 سبتمبر 2007  

مسطرة  فان  2008؛  أبريل   29 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " ارض الكحيلي " موضوع املطلب 9806 - 53  

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد سعيد مفتاح بن محمد .وذلك 

: وكذا  التحفيظ  ملطلب  تدعيما  ايداعها  السابق  العقود  مبقتضى 

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 482 صحيفة 357 

كناش األمالك عدد 84 بتاريخ 07 ديسمبر 2007.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " حبل البير و فدان

 احللوفات  " مطلب رقم 13106 - 53 الذي نشرت خالصة

 مطلبه  باجلريدة الرسمية عدد 520  بتاريخ 17 ديسمبر 2008 

و االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 692 

بتاريخ 04 أبريل 2012   

مسطرة  فان  2020؛  فبراير   27 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " حبل البير و فدان احللوفات " موضوع املطلب 

13106 - 53  ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة  : 

 - ادريس البيضاوي بن علي بنسبة 8960/44800

زهراء البيضاوي بنت علي بنسبة 4480/44800



عدد 1106 - 16 رجب 1441 )11 مارس 2020(1868

فاطمة بنت بوزيان بن احلاج بوزيان بنسبة 1120/44800

محمد البيضاوي بن احمد بنسبة 2240/44800

سعيد البيضاوي بن احمد بنسبة 2240/44800

حجيبة البيضاوي بنت احمد بنسبة 1120/44800

فاحتة البيضاوي بنت احمد بنسبة 1120/44800

مينة البيضاوي بنت احمد بنسبة 1120/44800

بوشعيب بن بوزيان بنسبة 4480/44800

عيسى بن بوزيان بنسبة 4480/44800

رحمة بنت بوزيان بنسبة 2240/44800

فاطمة بنت بوزيان بنسبة 2240/44800

احلارثي بن بوزيان بنسبة 4480/44800

الزهرة حمدي بنت محمد بنسبة 560/44800

محمد فنان بن محمد بنسبة 784/44800

مليكة فنان بنت محمد بنسبة 392/44800

عائشة فنان بنت محمد بنسبة 392/44800

عبد الكرمي فنان بن محمد بنسبة 784/44800

مصطفى فنان بن محمد بنسبة 784/44800

خديجة فنان بنت محمد بنسبة 392/44800

العقود  مبقتضى  وذلك   .392/44800 بنسبة  محمد  بنت  فنان  غزالن 

السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :

رقم  امللف  في   2015 مارس   04 في  مؤرخ   163 رقم  ابتدائي  - حكم   

6363 ديسمبر 17.

 - قرار استئنافي رقم 439/2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 في امللف 

رقم 200/15/1403.

 - قرار محكمة النقض رقم 542/1 مؤرخ في 18 يوليو 2017 في امللف 

املدني رقم 3217/1/1/2016.

 134 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة   -  

صحيفة 99 كناش األمالك عدد 48 بتاريخ 02 نوفمبر 1972.

 135 بتوثيق برشيد بعدد   - نسخة لرسم استفسار عدلي مضمن 

صحيفة 91 كناش األمالك عدد 48 بتاريخ 21 نوفمبر 1972.

 - نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 162 صحيفة 

208 كناش التركات عدد 22 بتاريخ 30 أكتوبر 1980.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق البيضاء انفا بعدد 878 صحيفة 40 

كناش عدد 3/3 بتاريخ 19 أبريل 1991.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                                                                 فريد بدري.                                        

  

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22846 - 56

تاريخ اإليداع : 24 فبراير  2020

طالب التحفيظ : احلسن بها بن ابراهيم 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك احلسن بها

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك احلسن بها

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابقني علويني 

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم 

مساحته : 60 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ابراهيم اليوسفي 

شرقا : حسن احنصال؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : ابراهيم اليوسفي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة بيع عدلية مؤرخة في 23 فبراير 1987 مسجل أصلها بعدد 

8220 سجل اإليداع رقم 03 

 110 بعدد  مضمن   2015 يونيو   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  2

صحيفة 110 سجل األمالك رقم 62 بتاريخ 23 يونيو 2015 

3 - شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 14 فبراير 2020 حتت عدد 05/2020. 

2020 على  أبريل    24  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ   

الساعة  : 15 : 30 . 

مطلب رقم 22847 - 56

تاريخ اإليداع : 25 فبراير  2020

طالب التحفيظ : خليلي ويسي بن حمديتي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تيرت إكيسل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تيرت إكيسل 

نوعه : أرض فالحية بها مجموعة من أشجار الزيتون و الرمان و الكرم و احلامض 

موقعه : احملل املدعو تيرت إكيسل جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 13 هكتار 13 آر 38 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 5926 - 56 

شرقا : طريق الغير معبدة؛

جنوبا : واد تلمعدرت؛

غربا : واد تلمعدرت ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 12 فبريار 2020 مضمن بعدد 172 

سجل األمالك عدد 73 بتاريخ 19 ديسمبر 2020 

2  - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 10 يناير 2020 حتت 

عدد 13/ق ش ق 

2020 على  أبريل    27  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ   

الساعة  : 09 : 30
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مطلب رقم 22848 - 56

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020

طالب التحفيظ : بوبكر باريك بن عبداحلي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك أجوي فاطمة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك أجوي فاطمة

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني

موقعه : احملل املدعو : حي أمحيريش ،مدينة كلميم

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : ملك رقية ومحمدخالد؛

جنوبا : اميدان البشير

غربا : عبد اخلالق شر حبيال

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- عقد بيع عدلي مؤرخ في 24 فبراير 1998 مضمن بعدد 387 صحيفة 

473 سجل األمالك رقم 10 بتاريخ 21 ماي 1998 

– عقد بيع عدلي مؤرخ في 8 ديسمبر 2008 مضمن بعدد 224 صحيفة 

237 سجل األمالك رقم 43 بتاريخ 23 ديسمبر 2008 

-  صورة طبق األصل من شهادة ادارية مؤرخة في 27  نوفمبر  2008 

حتت عدد 682

على   2020 أبريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22849 - 56

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020

طالب التحفيظ : حسان اكمي بن احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك اكمي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اكمي

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو فدان الفيجة حي إد بن سليمان ، مدينة بويزكارن 

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : وباعوس اسماعيل

شرقا : طريق؛

جنوبا : اوتكوكا عمر ؛

غربا : وباعوس احمد  ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - ملحق لعقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 14 ماي 2010 

2 - عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء يتاريخ 24 فبراير 2010 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  مخارجة  عقد  من  شمسية  صورة   -  3

بتاريخ 03 يوليو 2009 

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 04 يونيو 2010 حتت عدد 32/2010   

على   2020 أبريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة : 09 : 30

مطلب رقم 22850 - 56 

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020

طالب التحفيظ : 

1 - املهدي دنبا بن محمد

2 - احلسان دنبا بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : معدر البور.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : معدر البور 

نوعه : أرض فالحية بورية 

موقعه : احملل املدعو معدر البور جماعة و قيادة فاصك إقليم كلميم 

مساحته : 10 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : ايت محند أمبارك؛

جنوبا : واد صياد؛

غربا : ايت مبارك ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -رسم ملكية عدلية مؤرخة في 31 مارس 2019 مضمن بعدد 16 

سجل األمالك رقم 12 حتت عدد 16 بتاريخ 03 ماي 2019 

 139 عدد  حتت   2014 أغسطس   08 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

صحيفة 191 سجل األمالك رقم 30 

3 - عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 27  ديسمبر  2002 

4 - صورة طبق األصل من عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 08 

فبراير 1988 

5 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 فبراير 2019 حتت عدد 02/م ش ق 

6 - وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 24  ديسمبر  2019 

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 00

مطلب رقم 22851 - 56 

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020

طالب التحفيظ : اخلضير بخوش بن احمد 

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

نوعه : منزل بالسفلي 

موقعه : احملل املدعو حي املقاومة ، مدينة كلميم

مساحته : 79 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بغاض احلسني 

شرقا : زرباوي احضيه؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 9909 - 56 والزنقة؛

غربا : زنقة املسجد ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2020 مضمن بعدد 229 

سجل االمالك عدد 73 بتاريخ 03  مارس 2020 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 26 فبراير 2020 حتت عدد 01/2020 

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 22852 - 56 

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020

طالب التحفيظ : محمد عدي بن ابراهيم 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عدي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عدي

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو حي املسيرة ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر 51 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عبد اهلل بن محمد الصديق 

شرقا : فاطمة زاكي؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : خديجة بيروك ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -عقد شراء عدلي مؤرخ في 07  سبتمبر  2012 مضمن بعدد 192 

صحيفة 203 سجل األمالك رقم 53 بتاريخ 24 سبتمبر 2012 

2 - صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 05  سبتمبر  

1988 مضمنة بعدد 594 صحيفة عدد 369 سجل اخملتلفة رقم 21 

3 - صورو طبق األصل من نسخة فرع عدلي مؤرخة في 26 ابريل 2012 

 26 بتاريخ   34 رقم  اخملتلفة  سجل   355 صحيفة   994 بعدد  مضمن 

أبريل 2012 

4 - صورة طبق األصل من عقد مخارجة عدلية مؤرخة في 06 أبريل 

2012 مضمنة بعدد 107 صحيفة 441 سجل األمالك رقم 51 بتاريخ 

13 أبريل 2012 

 31 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح  عرفي  تنازل  من  األصل  طبق  صورة   -  5

أغسطس 2010 

6 - صورة شمسية من رسم إراثة عدلية مؤرخة في 22 فبراير 2010 

مضمنة بعدد 18 صحيفة 22 سجل التركات رقم 18 بتاريخ 24 فبراير 

 2010

7 - صورة شمسية من من نسخة فرع عدلية مؤرخة في 04  ديسمبر  

1991 مسجل بكناش اإليداع رقم 6 عدد 84 

8 - شهادة إدارية مؤرخة في 02 ماي 2017 حتت عدد 123 ق.ت.ت/ج.ك 

 01 بتاريخ  اإلمضاء  وكالة عرفية مصححة  - صورة شمسية من   9

يوليو 2017 . 

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 30

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ثالثني افال " 

مطلب رقم 4149 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريـدة الرسمية رقم 435 املؤرخـة في 02 ماي 2007

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   24 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " افال  ثالثني  املدعو"  امللك  حتفيظ 

4149 - 56. الكائن بدوار انامر امسرا اجلماعة القروية إفران األطلس 

الصغير إقليم كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب 

التحفيظ و للمساحة البالغة 03 هكتار 66 آر 44 سنتيار تقريبا ،بدال 

الناجتة عن التصميم الهندسي والكل بناء على نفس  من املساحة 

الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على :

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 17 يناير 2020 مضمن بعدد 364 

صحيفة 402 كناش األمالك رقم 33 في 04 فبراير 2020 

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 14 يناير 2020 عدد 

01/ق ش ق.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                            محمد عرظاوي.

 

محافظة سال اجلديدة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "قريبات حميرة"

مطلب رقم 2463 - 20 الذي أدرج مطلب تسجيله باجلريدة

الرسمية املؤرخة في22 أكتوبر 1997عدد 4434 

مبقتضى مطلب إصالحي، فإن مسطرة حتفيظ املطلب 2463 - 20  في 

اسم السادة :

1 -  مباركة  بنت محمد زين الدين  بنسبة 3224520/29203200
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2 -  فاطنة  الفاحتي بنت بنعيسى بن بوبكر بنسبة1736280/29203200

 3 -  خديجة الفاحتي بنت بنعيسى بن بوبكر بنسبة1736280/29203200

4 -   اجلياللي الفاحتي بن بنعيسى بن بوبكر بنسبة3472560/29203200

5 - احمد الفاحتي بن بنعيسى بن بوبكر بنسبة3472560/29203200

6 - عائشة الفاحتي بنت بنعيسى بن بوبكر بنسبة1736280/29203200

7 - بناصر الفاحتي بن بنعيسى بن بوبكر بنسبة 3472560/29203200

8 -  حليمة الفاحتي بنت بنعيسى بن بوبكر بنسبة 1736280/29203200

9 - عبد الكبير بعازة بن موسى بن عيسى بنسبة 851760/29203200

10 - فاطنة بعازة بنت موسى بن عيسى بنسبة425880/29203200

11 -  محجوبة بعازة بنت موسى بن عيسى بنسبة 425880/29203200

12 - فاطمة كرامة بنت احمد بن يوسف بنسبة189280/29203200

13 - فاظمة كرامة بنت احمد بن يوسف بنسبة189280/29203200

14 -  يوسف كرامة بن احمد بن يوسف بنسبة378560/29203200

 15 -  محمد كرامة بن احمد بن يوسف بنسبة 378560/29203200

16 - امينة كرامة بنت احمد بن يوسف بنسبة189280/29203200

17 - احمد كرامة بن احمد بن يوسف بنسبة378560/29203200

18 - زهور بنطاهر بنت بنعيسى بن الرياحي بنسبة347256/29203200

19 -  مليكة  بنطاهر بنت بنعيسى بن الرياحي بنسبة 347256/29203200

20 - ميلود بنطاهر بن بنعيسى بن الرياحي بنسبة694512/29203200

21 - خديجة بنطاهر بنت بنعيسى بن الرياحي بنسبة 347256/29203200

22 - منانة  الزاير بنت احملفوظ بنسبة 434070/29203200

23 - رشيد الفاحتي  بن محمد بن بنعيسى بنسبة467460/29203200

24 - عزيز الفاحتي  بن محمد بن بنعيسى بنسبة 467460/29203200

25 - امينة الفاحتي  بنت محمد بن بنعيسى بنسبة233730/29203200

26 - حلسن الفاحتي  بن محمد بن بنعيسى بنسبة467460/29203200

27 - احلسني الفاحتي  بن محمد بن بنعيسى بنسبة467460/29203200

28 - سعاد الفاحتي  بنت محمد بن بنعيسى بنسبة233730/29203200

29 - مليكة الفاحتي  بنت محمد بن بنعيسى بنسبة233730/29203200

30 - مجيدة الفاحتي  بنت محمد بن بنعيسى بنسبة233730/29203200

31 - ليلى الفاحتي  بن محمد بن بنعيسى بنسبة233730/29203200

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :

 - رسم اراثة  عدلي مؤرخ في 05 يوليو  2004

 -  رسم اراثة  عدلي مؤرخ في 19يناير 2011 

 -  رسم اراثة  عدلي مؤرخ في10 يناير 2017 

 -  حكم ابتدائي عدد 827 ملف عدد 334/12/1403 بتاريخ 29 ديسمبر   2014.

-  شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 08 أكتوبر 2018.

 - نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 14ديسمبر  2004.

 - صور البطائق الوطنية للورثة.

 - وكالة مؤرخة في 09 يناير 2012.

 - رسم ملحق اصالحي مؤرخ في 12 فبراير 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.        

                                         حسن الشاوي.

 

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 4545 - 59

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بيت 751 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بيت 751" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي ؛

موقعه : زنقة العوادة املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 32 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : السيد حميد احليمر؛

شرقا : السادة  ورثة طونيو احمد ؛

جنوبا : السادة ورثة عزيزي الفطواكي  ؛ 

غربا : زنقة )ملك عمومي( ؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو 20 ابريل 2020 الساعة 10 صباحا؛ 

مطلب رقم  4546 - 59

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بيت 1784-749 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بيت 749-1784 " 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي  ؛

موقعه : زنقة العوادة املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 62 س تقريبا ؛

حدوده : 
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 شماال : السيد  لكراوي لطفي –السيد احمد بوزبعة ؛

شرقا : السادة  ورثة طانيو احمد ؛

جنوبا : السيد حليمر حميد ؛  

غربا : زنقة )ملك عمومي( و االحباس ؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو  20ابريل 2020 الساعة 10و 

30 د صباحا؛

مطلب رقم 4547 - 59

تاريخ اإليداع : 21 فبراير2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل 1900 - 1901  " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محل 1900-1901  " 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محلني جتاريني ؛

موقعه : زنقة القبابني املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 22 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : االحباس ؛

شرقا : االحباس ؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي( ؛ 

غربا : زنقة )ملك عمومي( ؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو 20 ابريل 2020 الساعة11    صباحا؛

مطلب رقم 4548 - 59

تاريخ اإليداع : 21 فبراير2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1533" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محل جتاري 1533" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : زنقة القبابني املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 15 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : الرسم العقاري رقم 2855 ك ؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي(  ؛

جنوبا : االحباس ؛ 

غربا : السادة ورثة احلريف محمد؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة    2020 ابريل   20 هو   : التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

11و30د  صباحا؛

مطلب رقم 4549 - 59

تاريخ اإليداع : 21 فبراير2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " محل جتاري 1542-1541 - 1283" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محل جتاري 1541-1542 - 1283" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : زنقة  العوادة سويقة لبطر املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 38 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة )ملك عمومي(  ؛

شرقا : االحباس و السيد بوزبعة احمد ؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(   ؛ 

غربا : زنقة )ملك عمومي(  ؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو 21 ابريل  2020 الساعة 10   صباحا؛ 

مطلب رقم 4550 - 59

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد اخلواخ" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد اخلواخ " 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به مسجد ؛

موقعه : مسجد اخلواخ امللحقة االدارية االولى ؛

مساحته : 01ار 70 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : االحباس  ؛

شرقا : ممر )ملك عمومي(؛
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جنوبا : االحباس و زنقة )ملك عمومي(؛ 

غربا : زنقة )ملك عمومي( و االحباس ؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة    2020 ابريل   21 هو    : التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

10و30د  صباحا؛

مطلب رقم 4551 - 59

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : رحبة الزرع القدمية  املدينة  القدمية مكناس" ؛

القدمية   الزرع  رحبة   "  : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

املدينة  القدمية مكناس ". 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي  ؛

موقعه : رحبة الزرع القدمية املدينة  القدمية مكناس ؛

مساحته : 75 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : االحباس  ؛

شرقا : االحباس ؛

جنوبا : االحباس؛ 

غربا : رحبة الزرع القدمية و زنقة )ملك عمومي(  ؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو 21ابريل 2020 الساعة 11   صباحا؛

مطلب رقم 4552 - 59

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "روى 3310" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : روى 3310"  

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به روى ؛

موقعه : درب اخلواخ املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 15 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : السيد مصطفى غنام ؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي(؛  

جنوبا : درب )ملك عمومي(؛  

غربا : السيد الفطواكي؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو 21ابريل2020 الساعة 11و30 د صباحا؛

مطلب رقم 4553 - 59

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فندق 3214" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فندق 3214" ؛

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به فندق  ؛

موقعه : زنقة  دار الدبغ  املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 05ار 40 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : الرسم العقاري رقم 9327 ك؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛  

غربا : اجلوطية القدمية؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو  22 ابريل2020 الساعة 10    صباحا؛

مطلب رقم 4554 - 59

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد احلجاج 725" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد احلجاج 725"  

نوعه : ارض بها بناية مكونة من مسجد به طابق سفلي و طابقيني 

علويني و مصرية  ؛

موقعه : باب عيسي احلمام اجلديد املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 02 ار 50  س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : العيساوي عبد الرؤوف ؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي(؛  
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جنوبا : السادة ورثة الطاهر بن عثمان ؛  

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو 22  ابريل 2020 الساعة  11   صباحا؛

مطلب رقم 4555 - 59

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020؛

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات 

1 - اهدي بنعيسى بن احلسني بنسبة 2/9 ؛

2 - اهدي خديجة بنت احلسني بنسبة 1/9 ؛.

3 - اهدي فطيمة بنت احلسني بنسبة 1/9 ؛

4 - اهدي زهراء بنت احلسني بنسبة 1/9 ؛

5 - اهدي لطيفة بنت احلسني بنسبة 1/9 ؛

6 - اهدي نعيمة بنت احلسني بنسبة 1/9 ؛

على  مالكني  بصفتهم  2/9؛  بنسبة  احلسني  بن  املالك  عبد  اهدي   -  7

الشياعفي حق الزينة فقط اما حق الرقبة فهو للدولة املغربية )امللك اخلاص( ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اهدي" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اهدي" ؛

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي ؛

موقعه : زنقة 1 رقم 14 توالل مكناس ؛

مساحته : 64  س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : السيد بوهادي محمد؛

شرقا : السيد بوهادي محمد؛

جنوبا : السيد الرامي محمد ؛  

غربا : زنقة )ملك عمومي(؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 صفر 1441 موافق 30 سبتمبر2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : هو 27 ابريل2020 الساعة 10 صباحا؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

                           البوراحي عبد الواحد. 

 

محافظة الداخلة

مطلب رقم 224 - 62

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدولة 178/قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة 178/قروي". 

 نوعه : نوعه أرض عارية.

 موقعه :  موقعه جماعة بئر انزران

 مساحته :  11770 هكتار تقريبا.

 حدوده : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 01،

شرقا : الدولة امللك اخلاص،

جنوبا : جنوبا الدولة امللك اخلاص و الرسم العقاري رقم 11567 - 62.

غربا : الطريق الوطنية رقم 01 و الرسم العقاري رقم 3753 - 62،

 احلقوق العينية : الشيء.

 أصل امللك :  

- نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة مؤرخ في 03 فبراير 2020 

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 ماي 2020 على الساعة   

صباحا(. دقيقة   30 س   11( صباحا  والنصف  عشرة  احلادية  الساعة 

 مطلب رقم 225 - 62

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020 

طالب التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدولة 181/قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة 181/ قروي". 

نوعه : نوعه أرض عارية.

موقعه :  موقعه جماعة العركوب

مساحته : 7740 هكتار تقريبا.

 حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 12370 - 62،

شرقا : الرسم العقاري رقم 12376 - 62.

جنوبا : الدولة امللك اخلاص.

غربا : الطريق الوطنية رقم 03 و الرسم العقاري رقم 3726 - 62،

 احلقوق العينية :  الشيء

 أصل امللك 

- نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة مؤرخ في 03 فبراير 2020   

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 06 ماي 2020 على الساعة   

دقيقة صباحا(.  30 )11 س  والنصف  صباحا  احلادية عشرة  الساعة 

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة.

                                          رشيد الوردي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12830 - 65

تاريخ اإليداع : 3 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : احلموري السعدية بنت احمد بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "ثالث".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "صباح اخلير". 

مشتمالته : أرض عارية بها دار للسكن من سفلي وطابق أول وبئر . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اوريكة دوار السبيطي. 

مساحته  :  20 آ 50 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : فاطمة بنت بوجمعة 

شرقا : عمر بن بوجمعة 

جنوبا : الطريق العمومية 

غربا : نادية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 ابريل 2015 املوافق لـ18 جمادى اآلخرة 1436 . 

لـ18  املوافق   2015 ابريل   8 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم   -

جمادى اآلخرة 1436 . 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20سبتمبر 2015 املوافق لـ6 ذو احلجة 1436 . 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26ديسمبر 2016 املوافق لـ26 ربيع األول 1438 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 ماي 2020 على الساعة 10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12831 - 65 

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "اكادير امللح 5".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكادير امللح 5 ". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة و جماعة اسني احملل املدعو اكادير امللح . 

مساحته  : 46 آ 70 س تقريبا. 

حدوده  : شماال : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

شرقا : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

غربا : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف لألمد الطويل 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 04 ماي 2020 على الساعة 11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 12832 - 65 

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "اكادير امللح 4".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكادير امللح 4 ". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة و جماعة اسني احملل املدعو اكادير امللح . 

مساحته  : 31 آ 50 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

شرقا : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

غربا : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف لألمد الطويل 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 04 ماي 2020 على الساعة 12 00 دقيقة.

مطلب رقم 12833 - 65 

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "اكادير امللح 3".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكادير امللح 3 ". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة و جماعة اسني احملل املدعو اكادير امللح . 

مساحته  : 05 آ 90 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

شرقا : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

غربا : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف لألمد الطويل 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 04 ماي 2020 على الساعة 12 و30 دقيقة.

مطلب رقم 12834 - 65 

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "اكادير امللح 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكادير امللح 1 ". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة و جماعة اسني احملل املدعو اكادير امللح . 

مساحته  : 50 آ 80 س تقريبا. 

حدوده  :

 شماال : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

شرقا : الرسم العقاري عدد 4365 - م 
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 4365 - م 

غربا : الطريق اجلهوية 203.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف لألمد الطويل 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 04 ماي 2020 على الساعة 13 00 دقيقة.

مطلب رقم 12835 - 65

تارخ اإليداع  :  4 مارس 2020.

طالبة التحفيظ  :  لعزيزة بريان بنت بوجمعة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "اهنية". 

مشتمالته : دار للسكن من سفلي . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات، 

دوار احلماضية.

مساحته  :  01 آ 30 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : عبد اهلل اشويخ  

شرقا : عبد اهلل اشويخ 

جنوبا : عمر اشويخ 

غربا :  الطريق  

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24 مارس 2006 املوافق 23 صفر 1427 . 

- رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 21 مارس 2006 املوافق 20 صفر 1427 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5  ماي 2020 على الساعة 10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12836 - 65

تاريخ اإليداع  :  5 مارس 2020.

طالب التحفيظ  :  عمر أهمو بن أحمد بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "توريرت زكاعن".

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

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة وقيادة اغواطيم، دوار سور تدرارة.

مساحته  :  55 آ 02 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10892 - 65  

شرقا : الرسم العقاري عدد 21084 - م، شعبة 

جنوبا : اهمو إبراهيم  

غربا :  ممر عمومي  

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 08 فبراير 2008 املوافق فاحت ربيع الثاني 1429 . 

- رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 08 فبراير 2008 املوافق فاحت ربيع الثاني 1429

- رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 04 فبراير 2020 املوافق 09 جمادى الثانية 1441.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 06  ماي 2020 على الساعة 13 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12837 - 65

تاريخ اإليداع  :  5 مارس 2020.

طالب التحفيظ  :  عمر أهمو بن أحمد بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "توريرت زكاعن".

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

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة وقيادة اغواطيم، دوار سور تدرارة.

مساحته  :  58 آ 17 س تقريبا. 

حدوده  :

 شماال : الرسم العقاري عدد 22610 - م  

شرقا : الرسم العقاري عدد 22611 - م

جنوبا : أهمو أحمد  

غربا :  ممر عمومي  

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 08 أبريل 2008 املوافق 01 ربيع الثاني 1429. 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 25 مارس 2008 املوافق 17 ربيع األول 1429 

وصل عدد 17 - 26.

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15 يناير 2012 املوافق 22 صفر 1433.

- نسخة مطابقة لألصل لنسخة رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 

19 ديسمبر 1993 املوافق 02 ربيع الثاني 1414.

- رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 25 مارس 2008 املوافق 17 ربيع األول 1429 

وصل عدد 16 - 26.

- وكالة عرفية مؤرخة في 28 ابريل 2008.

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 06 ماي 2008 .

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 04 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 06 ماي 2020 على الساعة 12 30 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد    

 محافظة احلاجب

مطلب رقم 6114 - 67

تاريخ االيداع : 26 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان اجلامع 4.
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االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان اجلامع 4 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن، دوار ايت مرغاد.  

مساحته : 01 هكتار 16 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك األوقاف.

شرقا : ورثة سعيد اوعكي.

جنوبا : ورثة فراجي.

غربا : املطلب رقم: 6028 - 67.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم: 454 مؤرخة في: 31 - 01 - 2020.

على   2020 ابريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 6115 - 67

تاريخ االيداع : 26 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مقبرة ايت ويخلفن.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة ايت ويخلفن ".

نوعـه : مقبرة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

مساحته : 43 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم: 13032 - 67.

شرقا : الرسم العقاري رقم: 13032 - 67.

جنوبا : طريق.

غربا : الرسم العقاري رقم: 13032 - 67.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم: 455 مؤرخة في: 31 - 01 - 2020.

على   2020 ابريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم : 6116 - 67

تاريخ االيداع : 26 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مقبرة تاوجطات.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة تاوجطات".

نوعـه : مقبرة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة عني تاوجطات.

مساحته : 12 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال: الرسم العقاري رقم : 5519 - ك.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 47692 - 05.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 5519 - ك.

غربا : الرسم العقاري رقم : 5519 - ك.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم: 455 مؤرخة في: 31 - 01 - 2020.

على   2020 ابريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6117 - 67

تاريخ االيداع : 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مقبرة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة ".

نوعـه : مقبرة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت بورزوين.

مساحته : 50 آر 74 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم: 23467 - ك.

شرقا : الرسم العقاري رقم: 5789 - ك.

جنوبا : الرسم العقاري رقم: 5789 - ك.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم: 455 مؤرخة في: 31 - 01 - 2020.

على   2020 ابريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6118 - 67

تاريخ االيداع : 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مقبرة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة ".

نوعـه : مقبرة.

موقعه  إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل.

مساحته : 57 آر 90 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني اعوين ومن معه.

شرقا : واد.
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جنوبا : الرسم العقاري رقم: 12437 - ك.

غربا : الرسم العقاري رقم: 22448 - 67.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم: 455 مؤرخة في: 31 - 01 - 2020.

على   2020 ابريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 صباحا.

مطلب رقم 6119 - 67

تاريخ االيداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : محمد غودان بن محمد.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تيسلي اودي 2.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيسلي اودي 2 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل، دوار ايت موسى.

مساحته : 2 هكتار 77 آر 60 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بوخرصة.

شرقا : طريق.

جنوبا: بنيوسف اوميمون وسعيد القرشي.

غربا : ورثة غودان حدو وورثة غودان عمار.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2020  -  01  -  02  : في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

األمالك 70 عدد 51 صحيفة 53 بتاريخ : 29 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6120 - 67

تاريخ االيداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : حمو غودان بن محمد.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : لهميل اوخلو.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  :" لهميل اوخلو".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل، دوار ايت عيسى.

مساحته : 03 هكتار 38 آر 70 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : احمد بوحتوشار.

شرقا : طريق.

جنوبا : الرسم العقاري رقم: 12437 - ك وورثة بالكاس احلسن وسعيد 

اوجو.

غربا : واد.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك :  

بكناش  مضمن   2020  -  01  -  02 في:  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

األمالك 70 عدد 55 صحيفة 59 بتاريخ: 29 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18079 - 68

تاريخ اإليداع  : 02 مارس 2020. 

طالب التحفيظ  : احلاج املولودي الزاوي بن املعطي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "حويضات" 

نوعه  : أرض فالحية بورية.

موقعه   : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار أوالد بوهرو.

مساحته  : 42 آر 88 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال  : الرسم العقاري عدد 31572 - 68؛

شرقا  : الرسمني العقاريني عددي 7741 - 68 و 31155 - 68؛

جنوبا  : الرسم العقاري عدد 31847 - 68؛              

غربا  : احلسن الزاهري؛

احلقوق العينية  : ال شيء.           

  أصل امللك : 

 06 2002 مضمن بعدد  11 مارس  بتاريخ  - رسم تعريف شراء عدلي 

صحيفة 08 ؛

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 31 اكتوبر 2018؛؛

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18080 - 68

تاريخ اإليداع  : 03 مارس 2020. 

طالبو التحفيظ  : 

1 - الكبير موتيق بن محمد؛
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2 - عبد الكرمي موتيق بن محمد؛

3 -  أحمد موتيق بن محمد.

 بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة متساوية بينهم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "احلويضات 1" 

نوعه  : أرض فالحية بورية.

موقعه   : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار أوالد بوهرو.

مساحته  : 02 هكتار 25 آر 44 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال  : امباركة زروق والشرقاوي الغواني؛

شرقا  : املصطفى ايت الزاوية؛

جنوبا  : العربي الغواني؛              

غربا  : عبد القادر الزاهري؛

احلقوق العينية  : ال شيء.           

أصل امللك : 

 139 بعدد  مضمن   2019 ابريل   11 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 216؛

- شهادة إدارية عدد 16 - 2019 بتاريخ 05 أبريل 2019؛

- تقرير احلضور مصحح االمضاء بتاريخ 21 يناير 2019؛

- شهادة إدارية عدد 82 بتاريخ 20 فبراير 2003؛

- شهادة إدارية عدد 834 بتاريخ 25 مايو 2004؛

- اشهاد عدلي بتاريخ 06 يونيو 2018 مضمن بعدد 502 صحيفة 434؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 31 مايو 2018 مضمن بعدد 81 صحيفة 95؛

 316 بعدد  مضمن   2004 يوليو   08 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 343؛

- تقرير حضور مصحح االمضاء بتاريخ 27 فبراير 2020؛

- نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مصادق عليها بتاريخ 24 فبراير 2020 

أصلها بتاريخ 11 ماي 2018؛

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18081 - 68

تاريخ اإليداع  : 03 مارس 2020. 

طالب التحفيظ  : الدولة امللك اخلاص؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "مدرسة أوالد العيش" 

نوعه  : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة.

موقعه   : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد العيش.

مساحته  : 32 آر 04 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال  : ممر عمومي؛

شرقا  : ممر عمومي ؛

جنوبا  : ممر عمومي ؛              

غربا  : ممر عمومي ؛

احلقوق العينية  : ال شيء.           

  أصل امللك : 

أمالك  محتويات  كناش  من  موجزة  لنسخة  االصل  طبق  نسخة   -

الدولة ببني مالل بتاريخ 10 فبراير 2020؛

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18082 - 68

تاريخ اإليداع  : 04 مارس 2020. 

طالب التحفيظ  :  موسى يسافي بن أحمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "باجدي" 

نوعه  : أرض فالحية بها بئرين وأشجار الزيتون وبنايات.

موقعه   : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني و جماعة بني وكيل 

احملل املدعو املركز الفالحي 505.

مساحته  : 03 هكتار 04 ار 20 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال  : الطريق؛

شرقا  : قناة الري والطريق؛

جنوبا  : الطريق؛              

غربا  : اليوسفي بن صالح؛

احلقوق العينية  : ال شيء.           

أصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي بتاريخ 16 ابريل 1966 مضمن بعدد 13 صحيفة 10؛

بعدد  أصله  1966 مضمن  نوفمبر   10 بتاريخ  استمرار عدلي  - رسم 

607 صحيفة 438؛

- شهادة إدارية عدد 22 - 2018 بتاريخ 26 سبتمبر 2018؛

- شهادة إدارية عدد 21 - 2018 بتاريخ 26 سبتمبر 2018؛

لتادلة  عدد  الفالحي  اجلهوي لإلستثمار  املكتب  إدارية من  - شهادة 

421 بتاريخ 19 فبراير 2020؛

- التزام عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 05 فبراير 2020؛

- إراثة بنظير بتاريخ 12 يونيو 1999 مضمن بعدد 229 صحيفة 325؛

 65 بعدد  مضمن   2018 اغسطس   13 بتاريخ  عدلي  فريضة  رسم   -

صحيفة 20؛

- رسم صلح عدلي بتاريخ 12 يونيو 1999 مضمن بعدد 93 صحيفة 90؛

- عقد صدقة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 01 سبتمبر 2008؛

- عقد صدقة عرفي مصحح االمضاء  بتاريخ 31 مارس 2008؛

- ملحق إصالحي موثق بتاريخ 02 و 24 أبريل 2019؛
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- عقد صدقة موثق بتاريخ 30 يونيو 2016؛ 

- تقرير احلضور بتاريخ 04 مارس 2020؛

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18083 - 68

تاريخ اإليداع  : 05 مارس 2020. 

طالبو التحفيظ  : 

1 - محمد دعلوش بن محمد؛

2 - عثمان دعلوش بن محمد؛

3 - أحمد دعلوش بن محمد؛

4 - بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة متساوية بينهم

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

نوعه  : أرض فالحية بورية.

موقعه   : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار اخللط.

مساحته  : 01 هكتار 30 آر 25 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال  : مطلب التحفيظ 16861 - 68؛

شرقا  : طريق عمومية ؛

جنوبا  : مبارك جيراري بن احمد؛              

غربا  : عبد النبي عاضي بن محمد ومن معه؛

احلقوق العينية  : ال شيء.           

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 13 اكتوبر 2019 مضمن بعدد 115 صحيفة 196؛

- رسم ملكية عدلي بتاريخ 01 مايو 2013 مضمن بعدد 119 صحيفة 171؛

- نسخة طبق االصل لرسم إبراء في عقار فالحي مصحح االمضاء 

مضمن   2013 ديسمبر   09 بتاريخ  اصلها   2019 سبتمبر   27 بتاريخ 

بعدد 122 صحيفة 184؛

- وكالة عدلية محررة بسفارة اململكة املغربية ببرن بسويسرا بتاريخ 

15 اغسطس 2019؛

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18084 - 68

تاريخ اإليداع  : 05 مارس 2020. 

طالبو التحفيظ  : 

1 - محمد دعلوش بن محمد؛

2 - عثمان دعلوش بن محمد؛

3 - أحمد دعلوش بن محمد؛

4 - بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة متساوية بينهم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "فدادين تهارس روابع" 

نوعه  : أرض فالحية بورية.

موقعه   : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار اخللط.

مساحته  : 05 هكتار 93 آر 69 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال  : طالب التحفيظ؛

شرقا  : طريق عمومية ؛

جنوبا  : طالب التحفيظ؛ لبداوي لبراوي ومبارك بن احلاج العربي؛              

غربا  : طريق عمومية؛

احلقوق العينية  : ال شيء.           

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 13 اكتوبر 2019 مضمن بعدد 114 صحيفة 192؛

2013 مضمن بعدد  - رسم إبراء في عقار فالحي بتاريخ 09 ديسمبر 

122 صحيفة 184؛

- رسم ملكية عدلي بتاريخ فاحت ماي 2013 مضمن بعدد 123 صحيفة 179؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 06 ابريل 1967 مضمن بعدد 459 صحيفة 341؛

 430 بعدد  مضمن   1967 ابريل   27 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 317؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 11 مارس 1971 مضمن بعدد 170 صحيفة 194؛

 122 بعدد  مضمن   1971 مارس   11 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 126؛

- شهادة امللك العائلي بعدم اخملالفة عدد 185 - 71 بتاريخ 8 مارس 1971؛

بتاريخ  عليها  مصادق  عدلية  وكالة  لرسم  االصل  طبق  نسخة   -

 222 1996 مضمن بعدد  15 اغسطس  بتاريخ  2020 أصلها  يناير   16

صحيفة 404؛

 1306 2019 مضمن بعدد  24 اغسطس  بتاريخ  - رسم وكالة عدلي 

صحيفة 413؛

- نسخة من رسم إراثة عدلي بتاريخ 30 اكتوبر 2019 أصلها بتاريخ 

26 فبراير 2002 مضمن بعدد 181 صحيفة 247؛

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 18085 - 68

تاريخ اإليداع  : 06 مارس 2020. 

طالبو التحفيظ  : 

1 - احلسن وضيف بن عبد اهلل؛

2 - فاطنة وضيف بنت محمد؛

56 لألول  5 اسهم من أصل  بصفتهما شركني على الشياع بنسبة 

وبنسبة سهم واحد من أصل 6 للثانية.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "الزنيدية" 

نوعه  : أرض فالحية بورية.

موقعه   : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني وكيل احملل 

املدعو دوار لشهب أوالد موسى.

مساحته  : 02 هكتار 59 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال  : مطلب رقم 24695 - 10؛

شرقا  : مطلب الحتفيظ عدد 24695 - 10؛

جنوبا  : صالح ضهير وورثة املولودي بن املعطي؛              

غربا  : الطريق؛

احلقوق العينية  : ال شيء.           

  أصل امللك : 

 189 بعدد  مضمن   2011 نوفمبر   15 بتاريخ  عدلي  صدقة  رسم   -

صحيفة 245؛

- نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ 04 نوفمبر 2011 اصلها بتاريخ 

08 اكتوبر 1974 مضمن بعدد 16 صحيفة 09؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 13 فبراير 1978 مضمن بعدد 609 صحيفة 436؛

- رخصة امللك العائلي عدد 354 بتاريخ 14 ديسمبر 1977؛

- نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ 09 نوفمبر 2011 أصلها بتاريخ 

27 يوليو 1973 مضمن بعدد 148 صحيفة 162؛

- عقد بيع موثق بتاريخ 31 اكتوبر 2014؛

- شهادة إدارية عدد 10 - 2019 بتاريخ 16 سبتمبر 2019؛

- صورة شمسية لرسم إراثة بتاريخ 26 ابريل 2016 مضمن بعدد 55 

صحيفة 147 أصلها مودع بالرسم العقاري عدد 17563 - 68؛

- صورة شمسية لرسم فريضة عدلي بتاريخ 20 يونيو 2016 مضمن 

بعدد 81 صحيفة 216 اصلها مودع بالرسم العقاري عدد 17563 - 68؛

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة  صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30756 - 72

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ :  عبد الفتاح ساجد بن عبد القادر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك ساجد"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير احلي اجلديد.

مساحته : 88 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : الزنقة؛

شرقا : مليكة العرفاوي؛

جنوبا : ورثة احلاج البدالي؛

غربا : نادية العرفاوي.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 409 صحيفة 308 سجل األمالك 47  

بتاريخ 29 نوفمبر 2002 توثيق ابن جرير.

- رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 114 صحيفة 110 سجل األمالك 

رقم 40  بتاريخ 02 أكتوبر 2000 توثيق ابن جرير.

على   2020 أبريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30757 - 72

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : زهراء اجلزولي بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك اجلزولي"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي اجملد.

مساحته : 65 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : شفيق امحمد؛

غربا : الغازي مصطفى.

أصل امللك ׃

سجل   387 صحيفة   493 بعدد  ضمن  بنظير  عدلي  شراء  رسم   -

األمالك 53  بتاريخ 15 أكتوبر 2004 توثيق ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 294 صحيفة 240 سجل األمالك 57  

بتاريخ 09 سبتمبر 2005 توثيق ابن جرير.

على   2020 أبريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30759 - 72

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : مينة ساليم بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أمني"
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نوعه ׃ أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اوالد حسون حمري حي االنبعاث.

مساحته : 02 آر تقريبا.

اجملاورون ׃

 شماال : العربي الزعراوي؛

 شرقا : الزنقة؛

 جنوبا : الزنقة؛

 غربا : الزنقة.

 أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1125  بتاريخ 24 ماي 1993 توثيق 

ابن جرير.

على   2020 أبريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 30760 - 72

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ :  مينة ساليم بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سلمى"

نوعه ׃ أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اوالد حسون حمري حي االنبعاث.

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : احلسني اخملتار؛

شرقا : حسن؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزنقة.

أصل امللك ׃

 1993 أكتوبر   29 بتاريخ   2526 عدد  حتت  حفظ  عدلي  شراء  رسم   -

توثيق ابن جرير.

على   2020 أبريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30761 - 72

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : عائشة املنصوري بنت عمر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلاجة عائشة"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة سيدي بوعثمان دوار اوالد منصور.

مساحته : 01 هـ  74 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : الرسم العقاري عدد 5553 - م؛

شرقا : موالي عبد اهلل بن احلاج عمر؛

جنوبا : واد اخلرواع؛

غربا : رشيدة بنت احلاج عمر املنصوري.

أصل امللك ׃

كناش   36 صحيفة   47 بعدد  ضمن  بنظير  عدلي  استمرار  رسم   -

األمالك رقم 143  بتاريخ 23 أبريل 2009 توثيق مراكش.

- نسخة من شهادة إدارية مؤرخة في 17 - 12 - 2003.

على   2020 أبريل   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57409 - 75

تاريخ اإليداع :  24 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : ابراهيم  ديدوش بن عبد الرحيم  .

اإلسم الذي يعرف به امللك " جميع البقعة من األرض".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك ديدوش".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم  سيدي بنور ، دائرة الزمامرة، جماعة الزمامرة ، حي املسيرة.

مساحته :  00 ار 50 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛

شرقا : محمد بن املؤذن؛

جنوبا : ابيه بن قرد؛

غربا : ابن اعوينات عبد الكبير؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 - 05 - 2019.

 -  رسم استدراك عدلي مؤرخ في 03 - 07 - 2019.

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 - 05 - 1980.

 -  رسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 - 02 - 2018.

على   2020 أبريل   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57410 - 75

تاريخ اإليداع :  24 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : سعيد املناني بن موالي يحيى  .

اإلسم الذي يعرف به امللك " ارض حائط عبو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ارض حائط عبو".

نوعه : أرض فالحية.
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سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم    : موقعه 

اسماعيل، دوار الكدارة.

مساحته :  01 ار 00 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : أمني مخلص ؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربا : مليكة الدراز؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 10 - 10 - 2018.

على   2020 أبريل   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57411 - 75

تاريخ اإليداع :  24 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : محمد صبار بن عبد اجمليد  .

اإلسم الذي يعرف به امللك " ارض صبار".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ارض صبار".

نوعه : أرض عارية.

 ، الواليدية  جماعة  الزمامرة،  دائرة   ، بنور  سيدي  إقليم    : موقعه 

دوارحيوط الكاهية.

مساحته :  00 ار 67  سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الغواص عبد السالم ؛

شرقا : زنقة عرضها مترين  والغواص بوشعيب؛

جنوبا : طريق مارة؛

غربا : الغواص فتيحة والغواص الهاشمية والغواص نعيمة؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 26 - 08 - 2019.

على   2020 أبريل   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 57412 - 75

تاريخ اإليداع :  26 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : عبد اإلله جبوري بن محمد  .

اإلسم الذي يعرف به امللك " حائط العنب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حائط العنب" 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم  اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات، 

دوارالشبانات.

مساحته :  10 ار 00  سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : ورثة بن سلطانة  وورثة مكروم امبارك؛

غربا : ورثة مكروم امبارك؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 14 - 01 - 2020.

على   2020 أبريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57413 - 75

تاريخ اإليداع :  26 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : عبد اإلله جبوري بن محمد  .

اإلسم الذي يعرف به امللك " حائط العنب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض املطفي" 

نوعه : أرض فالحية بها خزان مائي.

موقعه : إقليم  اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات، 

دواراملسيكنات.

مساحته :  08 ار 00  سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوشعيب بن عالل  ؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : عبد اجمليد السبيطي ؛

غربا : ورثة بوشعيب بن عالل؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 29 - 01 - 2020.

على   2020 أبريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57414 - 75

تاريخ اإليداع :  28 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : مبارك عدنان بن عبد اهلل  .

اإلسم الذي يعرف به امللك " بالد احلطة 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بالد احلطة 1" 
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نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم  سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الغنادرة، دواراملناقرة.

مساحته :  01 ار 86  سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة  امحمد بن الفاطمي  ؛

شرقا : ورثة عبد السالم بن الفاطمي؛

جنوبا : عبد الرحيم عدنان ونفيسة عدنان والفايزة عدنان ؛

غربا : ممر عمومي؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 - 12 - 2019.

 -  شهادة ادارية عدد 25 - ق.ش.ق مؤرخة في 13 - 12 - 2019.

على   2020 أبريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57415 - 75

تاريخ اإليداع :  28 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : مبارك عدنان بن عبد اهلل  .

اإلسم الذي يعرف به امللك " بالد احلطة 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بالد احلطة 2" 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم  سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الغنادرة، دواراملناقرة.

مساحته :  02 ار 08  سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحيم عدنان  ؛

شرقا : عبد الرحيم عدنان؛

جنوبا : عبد الرحيم عدنان ؛

غربا : ممر عمومي؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 - 12 - 2019.

 -  شهادة ادارية عدد 26 - ق.ش.ق مؤرخة في 13 - 12 - 2019.

على   2020 أبريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57416 - 75

تاريخ اإليداع :  03 مارس 2020.

طالبة  التحفيظ  :  فاطمة الرفيني بنت امحمد  .

اإلسم الذي يعرف به امللك " بالد احلطة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بالد احلطة " 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم  سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الغنادرة، دوارمرس احلجر.

مساحته :  03 ار 17  سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : خديجة اهريود وفاحتة اهريود ومحمد اعبودوا  ؛

شرقا : ممر عمومي ؛

جنوبا : حكيم خديجة والنيبط التايكة  وعيسى بن عالل  ؛

غربا : محمد اعبودو وعيسى بن عالل؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 - 10 - 2019.

 -  شهادة ادارية عدد 15 - ق.ش.ق مؤرخة في 25 - 10 - 2019.

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57417 - 75

تاريخ اإليداع :  03 مارس 2020.

طالب  التحفيظ  : امني السيوطي بن املكي  .

اإلسم الذي يعرف به امللك " جنان عباس ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " جنان عباس " 

نوعه : أرض فالحية.

سيدي  جماعة   ، اسماعيل  سيدي  دائرة   اجلديدة،  إقليم    : موقعه 

احساين بن عبد الرحمان، دوارالبزوات.

مساحته :  47 ار 95  سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عرضه 05 امتار ومطلب عدد 39146 - 75  ؛

شرقا : مطلب عدد 39064 - 75 ؛

جنوبا : العرفاوي عباس  ؛

غربا : مطلب عدد 39143 - 75؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 - عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 19 - 02 - 2020.

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57418 - 75

تاريخ اإليداع :  03 مارس 2020.

طالبا  التحفيظ  : 

التعاونية الفالحية جلمع وتسويق احلليب في شخص ممثلها القانوني 

السيد عزيز حفيان بن عبد اهلل  .
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اإلسم الذي يعرف به امللك " حبيل الباهي ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حبيل الباهي " 

نوعه : أرض فالحية.

 ، متوح  جماعة   ، اسماعيل  سيدي  دائرة   اجلديدة،  إقليم    : موقعه 

دوارالشراتلة.

مساحته :  11 ار 36  سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عزيز منتوف  ؛

شرقا : ورثة لفحل مبارك ؛

جنوبا : طريق بياضة  ؛

غربا : طريق عرضها مترين؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 - عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 14 - 02 - 2020.

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 57419 - 75

تاريخ اإليداع :  03 مارس 2020.

طالبو  التحفيظ  : 

  فاطمة بورزيق بنت محمد بنسبة 4740 من 39936

 صيضاح مباركة بنت امحمد بنسبة  2765 من ذلك

صيضاح عائشة بنت امحمد بنسبة 2765 من ذلك

سناء   صيضاح  ذلك  من   2765 بنسبة  امحمد  بنت  حنان  صيضاح 

بنت امحمد بنسبة  2765 من ذلك صيضاح املصطفى  بن  امحمد 

بنسبة  5530 من ذلك

صيضاح محمد  بن  امحمد بنسبة 5530 من ذلك 

صيضاح نور الدين  بن  امحمد بنسبة 5530 من ذلك 

صيضاح عبد اللطيف  بن  امحمد بنسبة 5530  من ذلك

صيضاح طارق   بن  امحمد بنسبة 5530  من ذلك

عبد اجلليل رضيان بن محمد بنسبة 504 من ذلك

عبد الرحيم رضيان بن محمد بنسبة 504  من ذلك

عبد اهلل رضيان بن محمد بنسبة 504  من ذلك

 سميحة رضيان بنت محمد بنسبة 252  من ذلك

خديجة رضيان بنت محمد بنسبة 252 من ذلك

اإلسم الذي يعرف به امللك " صيضاح 1 ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " صيضاح 1 " 

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم  سيدي بنور، دائرة  الزمامرة ، جماعة الزمامرة ، حي املسيرة.

مساحته :  01 ار 30  سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اوالد امحمد  ؛

شرقا : الزنقة  ؛

جنوبا : سعيد بن الشلح  ؛

غربا : سعيد بن الشلح؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 - 10 - 1973.

 -  رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 - 05 - 2016.

 -  رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 - 06 - 2015.

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 57420 - 75

تاريخ اإليداع :  05 مارس 2020.

طالب  التحفيظ  : محمد حرميل بن بوشعيب   .

اإلسم الذي يعرف به امللك " ارض الساحل ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ارض الساحل" 

نوعه : أرض فالحية.

سيدي  جماعة   ، اسماعيل  سيدي  دائرة   اجلديدة،  إقليم    : موقعه 

اسماعيل  ، دوارالبهالة.

مساحته :  74 ار 39  سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فاطنة بنت احمد وورثة بوطوة  ؛

شرقا : مطلب عدد 49930 - 08 ؛

جنوبا : مطلب عدد 49930 - ج  ؛

غربا : فاطنة بنت احمد؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 - عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 03 - 03 - 2020.

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57421 - 75

تاريخ اإليداع :  05 مارس 2020.

طالب  التحفيظ  : محمد حرميل بن بوشعيب   .

اإلسم الذي يعرف به امللك " ارض  احلطة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ارض احلطة" 

نوعه : أرض فالحية.

سيدي  جماعة   ، اسماعيل  سيدي  دائرة   اجلديدة،  إقليم    : موقعه 

اسماعيل  ، دوارالبهالة.

مساحته :  21 ار 02  سنتيارتقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : بوشعيب القمري  ؛

شرقا : محمد القمري ؛

جنوبا : الطريق  ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 - عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 03 - 03 - 2020.

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

احملافظ املساعد بسيدي اسماعيل - الزمامرة

امبارك سوسي    

محافظة املضيق -  الفنيدق

مطلب رقم 1876 - 76

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020. 

 طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي السلماني بن احلاج محمد؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبد الكرمي " ؛             

نوعـه: أرض عارية.

احملل  الفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  :عمالة  موقعـه 

املدعو : محارث دوار عزفة احملل املدعو البوار.

مساحتـه : 61 آر 65 س تقريبا؛

حـدوده :

شماال :  احلاج عبد السالم قروق ؛

شرقا :  محمد النوينو ؛

جنوبا : ورثة الريفي ؛

غربا :  ارحيمو القصطالي الدامون؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 -  نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 رجب 1397 املوافق لـ 

25 يونيو 1977؛

2 -  صورة شمسية مطابقة لالصل لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 

13 من جمادى الثانية 1439 املوافق لـ 03 مارس 2018؛

3 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 شعبان  1439  املوافق لـ 19  أبريل 2018؛   

4 -   رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 27 من ذي احلجة  1439 املوافق لـ 

08 سبتمبر 2018؛                                                                                                                                                     

5 -  شهادة إدارية صادرة عن بلدية الفنيدق حتت عدد 161/12  مؤرخة 

في 02 - 10 - 2012.

إدارية صادرة عن السيد  6 -  صورة شمسية مطابقة لالصل إلفادة 

رئيس اجمللس البلدي للفنيدق حتت عدد 185/07 بتاريخ 28 - 08 - 2007؛

7 -  صورة شمسية مطابقة لالصل لشهادة إدارية صادرة عن نظارة 

اوقاف تطوان  حتت عدد 2076 بتاريخ 18 - 09 - 2012؛

8 -  صورة شمسية مطابقة لالصل لرسالة من مندوب امالك الدولة الى 

السيد الصديق القسطالي الدامون حتت عدد 22 بتاريخ 04 - 01 - 2013؛

9 - صورة شمسية مطابقة لالصل إلفادة صادرة عن السيد نائب االراضي 

الساللية لدوار عزفة  الفنيدق حتت عدد 167/12 بتاريخ 31 - 01 - 2014؛

10 -  صورة شمسية مطابقة لالصل إلفادة إدارية صادرة عن السيد 

رئيس اجمللس اجلماعي للفنيدق حتت عدد 43/18 بتاريخ 16 - 02 - 2018؛

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 9:30 صباحا . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق  -  الفنيدق 

   عبد العزيز عاكف

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5070 - 77

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020

طالبو التحفيظ : 

1 -  بلشعب رشيدة بنت حمدون بنسبة 7 - 104 ؛

2 - بلشعب بكاوية بنت حمدون بنسبة 7 - 104 ؛

3 - بلشعب امليلود بن حمدون بنسبة 14 - 104 ؛

4 - بلشعب فاطمة بنت حمدون بنسبة 7 - 104 ؛

5 - بلشعب محمد بن حمدون بنسبة 14 - 104 ؛

6 - بلشعب بنيونس بن حمدون بنسبة 14 - 104 ؛

7 - بلشعب احلسان بن حمدون بنسبة 14 - 104 ؛

8 - بلشعب ميمون بن حمدون بنسبة 14 - 104 ؛

9 – خالد الزهرة بنت محمد بنسبة 13 - 104 ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » بلشعب حمدون «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بلشعب حمدون «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار اوالد الهواري ؛ 

مساحته : 03 هـ 99 ار 37 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد 13971 - 77 والتحديد االداري DA 274 - B ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 13948 - 77 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28575 - 77 ؛

غربا : التحديد االداريDA 274 - B ؛

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك :

1 - نسخة  ملكية ضمن اصلها  بعدد 1356 كناش 1 بتاريخ 19 يوليو 1993 ؛

2 - نسخة اراثة عدد 1353 كناش 1 بتاريخ 07 - 06 - 1993 ؛

3 - حكم ابتدائي عدد 513 ملف رقم 1726 - 94 بتاريخ 11 - 02 - 1997 ؛

4 - شهادة بعدم االسثئناف مؤرخة في 25 - 02 - 2009 ؛

5 – محضر اجراء قسمة ملف رقم 91 - 97 بتاريخ 18 - 12 - 1997 ؛

6 - تقرير تنفيد قسمة ملف مدني رقم 1726 - 94 بتاريخ 18 - 06 - 1996 ؛ 

تاريخ إجراء عملية التحديد : 27 ابريل 2020 على الساعة التاسعة  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد: 

عونة كمال     

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 970 - 78

تاريـخ اإليداع :  27 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ السيد : مندوب امالك الدولة بالرباط. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الرملية و فدان اجلوش 

و الكرموسية و املرس «.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  »مرس فدان اجلوش «.

موقعه : عمالة الصخيرات -  متارة، جماعة سيدي يحيى زعير، قبيلة 

بني عبيد دوار اخملاليف.

نوعه : أرض فالحية.

مساحته :   7 هـ 60 ار 84س تقريبا.

حدوده :  

شماال : مطلب رقم 26269 - ر  و شعبة املرس.

شرقا   :  مطلب رقم 26269 - ر  و  ورثة بن عاشر   

جنوبا  :  ورثة بنعاشير و امللك الغابوي و الرسم العقاري عدد 33777 - 78 

غربا : امللك الغابوي  -  و الرسم العقاري عدد 33777 - 78.

احلقوق العينية :   الشىء

أصل امللك :  

 - نسخة من كناش محتويات امالك الدولة

 1958 غشت   22 بتاريخ   2391 عدد  الرسمية  اجلريدة  من  نسخة   -  

جلنة  اصدرتها  التي  االمالك  مبصادرة  االحكام  الئحة  بها  املنشورة 

البحث احملدثة بظهير شريف بتاريخ 27 مارس 1958 في حق مجموعة  

من االشخاص من بينهم عبد الرحمان احلجوي.

 - نسخة من رسم شراء لفائدة عبد الرحمان احلجوي ضمن حتت عدد 

171عدد 324 بتاريخ 13 فبراير 1952 كناش االول لالحواز عدد20.

 - تصميم مبني ملوقع و حدود القطعة االرضية موضوع املطلب.

تاريخ التحديد 27 ابريل 2020 على الساعة  العاشرة والنصف صباحا 

)10.30 صباحا(

مطلب رقم 971 - 78

تاريـخ اإليداع :  27 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ السيد : امحمد بن الشريف احلميري. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  »كمش ايدو «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » كمش ايدو «.

موقعه : عمالة الصخيرات -  متارة، جماعة عني عتيق دوار اوالد سالمة 

الشرقية.

نوعه : أرض فالحية.

مساحته :   1 هـ 86 ار 80س تقريبا.

حدوده :  

شماال : الرسمني العقاريني 2893 - 38 و 34368 - ر.

شرقا   :  مسلك عرضه 03 امتار   

جنوبا  :  طريق عمومية عرضها 20 متر

غربا : مطلب رقم 760 - 78

احلقوق العينية :   ممر عرضه 3 امتار.

أصل امللك :  

 - نظير لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 دي القعدة 1440 موافق ل 

19 - 07 - 2019 ضمن حتت عدد 105 صحيفة 147 بتاريخ 01 - 08 - 

2019 كناش االمالك رقم 100

 - شهادة ادارية عدد 136 بتاريخ 21 - 06 - 2019

 - شهادة ادارية عدد 167 بتاريخ 29 - 01 - 2020.

 - نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 03 - 02  - 2015

 - تصميم.

بعد  والنصف  الثانية  الساعة   على   2020 ابريل   27 التحديد  تاريخ 

الزوال )14.30 بعد الزوال(.

مطلب رقم 972 - 78

تاريـخ اإليداع :  28 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ السيد : بوعزة بوصاحلي بن اجلياللي  

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  »سيد الشارف 2 «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » سيد الشارف 2«

موقعه : عمالة الصخيرات -  متارة، جماعة الصخيرات دوار سيدي علي.

نوعه : أرض فالحية.

مساحته :   31ار 90س تقريبا.

حدوده :  

شماال : بوصاحلي محمد.

شرقا   :  ممر عرضه 4 أمتار.   

جنوبا  :  بوصاحلي  محمد.

غربا : الرسم العقاري عدد 13443 - 78.
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احلقوق العينية :   الشىء

أصل امللك :  

 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 جمادى االولى 1441 موافق ل 14 - 

01 -  2020 مضمن حتت عدد 120 صحيفة 213 بتاريخ 13 فبراير 2020 

كناش االمالك رقم 19.

 - شهادة ادارية عدد 14 - 2019 بتاريخ 12 - 12 - 2019

تاريخ التحديد 28 ابريل 2020 على الساعة  العاشرة والنصف صباحا 

)10.30 صباحا(.

مطلب رقم 973 - 78

تاريـخ اإليداع :  28 فبراير 2020. 

طالبة التحفيظ السيدة : فاطنة احلامدي بنت عبد اهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  »دويرة النجم «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دويرة النجم«.

موقعه : عمالة الصخيرات -  متارة، جماعة الصباح دوار اوالد مسون.

نوعه : أرض فالحية.

مساحته :   05 هـ تقريبا.

حدوده :  

شماال : ورثة محمد السرغيني.

شرقا   :  زهرة بنت الهواري   

جنوبا  :  محمد احلاميدي

غربا : محمد الزرقطوني - محمد الصبري و طالبة التحفيظ

احلقوق العينية :   الشىء

أصل امللك :  

 - عقد استمرار عدلي مؤرخ في 19 دي احلجة 1420 موافق ل 26 - 03 - 

2000 ضمن حتت عدد 395 بتاريخ 27 ابريل 2000 كناش االمالك رقم 6.

 - شهادة ادارية عدد 02 بتاريخ 28 - 03 - 2000

تاريخ التحديد 28 ابريل 2020 على الساعة الثانية  عشرة والنصف 

بعد الزوال )12.30 بعد الزوال(

احملافظ على األمالك العقارية بالصخيرات – الهرهورة بالنيابة

عبد اللطيف بنبوعزة     

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4599 - 79

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " زوزرخيط".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " زوزرخيط ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية ".

مساحته : 02 آ 42 س تقريبا.

حدوده :

شماال : امساعف محمد؛

شرقا : قوراو امحمد؛

جنوبا : حقون عبد القادر؛  

غربا : امساعف محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4600 - 79

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تغيدوين امطالن 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تغيدوين امطالن 1 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية ".

مساحته : 02 آ 70 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الشعبة؛

شرقا : رافق بوشر وامساعف محمد؛

جنوبا : امساعف أحمد؛  

غربا : فورار عبد السالم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4601 - 79

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تغيدوين امطالن 2 ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تغيدوين امطالن 2 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية ".

مساحته : 03 آ 20 س تقريبا.

حدوده :

شماال : امساعف محمد؛

شرقا : امساعف حلسن؛

جنوبا : الشعبة؛  

غربا : اعمارة أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4602 - 79

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " ايزكوغة 1 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " ايزكوغة 1 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية ".

مساحته : 06 آ 91 س تقريبا.

حدوده :

شماال : امساعف أحمد وبلقاسم؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الساقية؛  

غربا : امساعف أحمد وعبد القادر.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4603 - 79

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " ايزكوغة 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " ايزكوغة 2 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية ".

مساحته : 04 آ 65 س تقريبا.

حدوده :

شماال : امساعف أحمد؛

شرقا : امساعف أحمد؛

جنوبا : الشعبة؛  

غربا : امساعف عبد القادر وطرطور حسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4604 - 79

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " البوار 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " البوار 1 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية ".

مساحته : 03 آ 61 س تقريبا.

حدوده :

شماال : اطرطور حسن؛

شرقا : امساعف محمد؛

جنوبا : امساعف امحمد؛  

غربا : اطرطور حسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4605 - 79

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " البوار 2 ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " البوار 2 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية ".

مساحته : 04 آ 36 س تقريبا.

حدوده :

شماال : حقوق عبد القادر؛

شرقا : الطريق، امساعف حلسن ووافق بوبشر؛

جنوبا : امساعف محمد؛  

غربا : امساعف محمد وحلسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4606 - 79

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " البوار 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " البوار 3 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية ".

 مساحته : 07 آ 23 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الزياتي محمد؛

شرقا : امساعف أحمد؛

جنوبا : امساعف بلقاسم؛  

غربا : القون عبد القادر.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4607 - 79

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " البوار 4 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " البوار 4 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية ".

مساحته : 02 آ 19 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الشعبة؛

شرقا : قوراو امحمد؛

جنوبا : امساعف أحمد؛  

غربا : امساعف محمد وبلقاسم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4608 - 79

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " البوار 5 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " البوار 5 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية ".

 مساحته : 05 آ 35 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الشعبة؛

شرقا : امساعف بلقاسم؛

جنوبا : امساعف بلقاسم؛  

غربا : الشعبة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4609 - 79

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " البوار 6 ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " البوار 6 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية ".

مساحته : 08 آ 71 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الرياني محمد؛

شرقا : امساعف محمد؛

جنوبا : الرياني محمد؛  

غربا : الرياني محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " مبروكة "

مطلب رقم 1751 - 21،

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4142 

املؤرخة في 18 مارس 1992

واإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 381 

املؤرخة في 19 أبريل 2006. 

مسطرة  فإن   ،2020 فبراير   25 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو " مبروكة "، ذي املطلب رقم 1751 - 21، الكائن 

مبدينة جرسيف،  احملل املدعو : أوالد حموسة، تتابع من اآلن فصاعدا 

مجزأة على الشكل التالي : 

 -  حتت التسمية األصلية : " مبروكة " بالنسبة للقطعة  األولى من 

امللك املذكور، البالغة مساحتها : 02 هـ 64 آ 32 س في اسم :

 -  السيد محمد املالكي بن لزعر.

 -  السيدة صفية كالم بنت خلضر.

على الشياع سوية بينهما.

البالغة  الثانية  1"  بالنسبة للقطعة   : " مبروكة   -  حتت تسمية 

مساحتها : 47 آ 33 س في في اسم :

 -  السيد محمد املالكي بن لزعر.

 -  السيدة صفية كالم بنت خلضر.

على الشياع سوية بينهما.

تعضيدا  إيداعها  سبق  التي  والوثائق  الرسوم  نفس  مبقتضى  وذلك 

ملطلب التحفيظ املشار إليه أعاله باإلضافة إلى :

 -  عقد بيع عرفي مؤرخ في 07 ديسمبر 2005؛

 -  نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 20 من جمادى الثانية 1391 

موافق 12 أغسطس 1971؛

 -  نسخة مطابقة لألصل ملوجب عدلي مؤرخ في 09 جمادى األولى 1438 

موافق 07 فبراير 2017؛

 -  نسخة مطابقة لألصل لشهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 10 يناير 2017؛

 -  نسخة مطابقة لألصل لشهادة امليالد مؤرخة في 20 ديسمبر 2016.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

ادريس املصلح     

  

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 3123  - 80

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020 .             

طالبة التحفيظ :  حنان بالج بنت جامع.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك بالج ".

نوعه : أرض عارية ،

عمالة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى  تن  حي  إكرمغار   : موقعه 

اشتوكة أيت باها .

مساحته : 01 آر 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عائشة واو بنت محمد  ؛

شرقا : عائشة واو بنت محمد ؛    

جنوبا : طريق؛  

غربا : احلسني واو بن عدي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 588 صحيفة 495 سجل األمالك عدد 

31 بتاريخ 01 - 09 - 2014.

- شهادة إدارية مؤرخة في 06 - 11 - 2013.

 175 صحيفة   193 بعدد  ضمن  صدقة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

كناش األمالك 28 بتاريخ 02 - 10 - 2013.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم بني الورثة عرفي مؤرخ في 17 - 09 - 1997.

- وكالة ألجل التحفيظ عرفية مؤرخة في 29 - 01 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 21 أبريل 2020على الساعة  15 : 00

مطلب رقم 3124  - 80

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020 .             

طالب التحفيظ :  ياسني بن محجوبة.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ياسني ".
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نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار إدازن اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم  اشتوكة أيت باها .

مساحته : 65 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق  ؛

شرقا : محمد أيت لصل ؛    

جنوبا : سعيد أوالرايس بن محمد؛  

غربا : سعيد أوالرايس بن محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم هبة عدلي ضمن بعدد 314 سجل االمالك 62 بتاريخ 10 - 09 - 2019.

االمالك  246 سجل  308 صحيفة  بعدد  - رسم صدقة عدلي ضمن 

عدد 37 بتاريخ 08 - 10 - 2015.

- صورة شمسية لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 08 - 06 - 2002.

تاريخ التحديد املؤقت 21 أبريل 2020على الساعة  13 : 00

مطلب رقم 3125 - 80

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020 .             

طالبو التحفيظ : 

1 - محمد أيت تزكزاوين بن عبد اهلل ، بنسبة 1 - 2. 

2 -  سعيد أيت تزكزاوين بن عبد اهلل ، بنسبة 1 - 2. 

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك تزكزاوين".

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : حي متغدو 2 اجلماعة الترابية أيت باها إقليم اشتوكة أيت باها .

مساحته : 83 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : معطى اهلل بن احلمدو  ؛

شرقا : طريق ؛    

جنوبا : محند أوحالب؛  

غربا : أوالد عدي بن عابد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 159 سجل األمالك عدد 51 بتاريخ 

بتاريخ 26 - 12 - 2017.

 446 بعدد  إستمرار عدلي ضمن  لنسخة رسم  األصل  - صورة طبق 

صحيفة 363 كناش األمالك رقم 01 بتاريخ 25 - 05 - 2004.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 168 صحيفة 231 

كناش األمالك رقم 03 بتاريخ 26 - 05 - 2015.

- وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 08 - 10 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 21 أبريل 2020على الساعة 09 : 00

مطلب رقم 3126  - 80

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020 .             

طالبو التحفيظ :

1 -  محمد شينان بن إبراهيم ، بنسبة 1 - 2. 

2 -  سعيد شينان بن إبراهيم ، بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك إمي تندوش".

نوعه : أرض عارية ،

إقليم اشتوكة  وادي الصفاء  الترابية  داوود اجلماعة  دوار تن   : موقعه 

أيت باها .

مساحته : 10 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق  ؛

شرقا : طريق ؛    

جنوبا : تايس فاضمة و تايس عائشة و تايس خليجة؛  

غربا : تايس خليجة و من معها.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   20 عدد  األمالك  كناش   114 بعدد  عدلي ضمن  رسم شراء   -

.2012 - 02 - 29

- وكالة عرفية مؤرخة في 07 - 02 - 2020.

بتاريخ   20 عدد  األمالك  كناش   97 بعدد  عدلي ضمن  رسم صدقة   -

.2011 - 12 - 28

- صورة طبق األصل لنسخة رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 07 - 08 - 1992.

- صورة طبق األصل ملحق رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 16 - 03 - 1992.

- صورة طبق األصل لرسم تسليم عدلي مؤرخ في 28 - 07 - 1992.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 01 - 03 - 2000.

- شهادة إدارية مؤرخة في 16 - 12 - 2011.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 01 - 10 - 1992.

تاريخ التحديد املؤقت 21 أبريل 2020على الساعة  14 : 00

مطلب رقم 3127  - 80

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020 .             

طالبو التحفيظ :

1 -  عبد اجمليد ويل بن عبد اهلل ، بنسبة 1 - 2.

2 -  حنان جليلي بن ميلود ، بنسبة 1 - 2. 
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االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك حنان و عبد اجمليد ".

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : حي معال اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة أيت باها .

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : يونس مناض  ؛

شرقا : ورثة موالي سالم ؛    

جنوبا : طريق؛  

غربا : ورثة إيجة بنت محند.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

 384 613 صحيفة  بعدد  إراثة عدلي ضمن  لرسم  - صورة شمسية 

كناش التركات عدد 03 بتاريخ 20 - 09 - 1996.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 22 - 11 - 2011.

بتاريخ   62 عدد  األمالك  248 سجل  بعدد  عدلي ضمن  رسم شراء   -

.2019 - 08 - 31

 25 اخملتلفة عدد  219 سجل  بعدد  - ملحق رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 07 - 02 - 2020.

 222 247 صحيفة  بعدد  إراثة عدلي ضمن  لرسم  - صورة شمسية 

سجل التركات عدد 09 بتاريخ 16 - 08 - 2001.

- وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 23 - 08 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 22 أبريل 2020على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 3128 - 80

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 .             

طالب التحفيظ : أسحنون سعيد بن عبد اهلل.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك سعيد".

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و طابق أول،

موقعه : دوار أكنيضيفن اجلماعة الترابية بلفاع  إقليم اشتوكة أيت باها .

مساحته : 74 ار 33 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : أسحنون احلسن  ؛

شرقا : طريق ؛    

جنوبا : ورثة أسحنون عائشة بنت سعيد و صالح بن بيهي؛  

غربا : أسحنون عائشة و أسحنون يامنة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم إستمرار امللكية ضمن حتت عدد 476 كناش األمالك عدد 62 

بتاريخ 14 - 10 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 24 أبريل 2020على الساعة  09 : 30

مطلب رقم 3129 - 80

تاريخ اإليداع : 25فبراير 2020 .             

طالب التحفيظ : محمد نوراوي بن إدريس.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك اخلير".

نوعه : أرض عارية ،

عمالة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  أوعلي  احلسن  أيت  حي   : موقعه 

اشتوكة أيت باها .

مساحته : 90 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عائشة بنت موسى  ؛

شرقا : طريق؛    

جنوبا : طريق؛  

غربا : مطلب التحفيظ عدد 14133 - س.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

االمالك  492 سجل  688 صحيفة  بعدد  - رسم صدقة عدلي ضمن 

رقم 85 بتاريخ 18 - 02 - 2020.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 10 - 12 - 1996.

تاريخ التحديد املؤقت 27 أبريل 2020على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 3130 - 80

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020 .             

طالب التحفيظ :  محمد نوراوي بن إدريس.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك نوراوي 1".

نوعه : أرض عارية ،

عمالة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  أوعلي  احلسن  أيت  حي   : موقعه 

اشتوكة أيت باها .

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عائشة بنت موسى  ؛

شرقا : طريق ؛    

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9347 - 60؛  

غربا : مطلب التحفيظ عدد 14133 - س
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

األمالك  491 سجل  686 صحيفة  بعدد  - رسم صدقة عدلي ضمن 

رقم 85 بتاريخ 08 - 02 - 2020.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 10 - 12 - 1996.

تاريخ التحديد املؤقت 27 أبريل 2020على الساعة 15 : 30

مطلب رقم 3131 - 80

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 .             

طالب التحفيظ : محمد بوجنيخ بن سعيد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " فدان نتكوسني".

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : دوار سيدي أحمد اجلماعة الترابية بلفاع إقليم اشتوكة أيت باها .

مساحته : 03 هكتار 20 ار 24 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق  ؛

شرقا : أحمد بوراس بن عبد السالم؛    

جنوبا : أصوابن؛  

غربا : ورثة احلسني بورا.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 13 - 04 - 1979.

- وكالة عرفية مؤرخة في 09 - 10 - 2017.

تاريخ التحديد املؤقت 27 أبريل 2020على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 3132 - 80

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 .             

طالب التحفيظ :  أكنو عابد بن احلسني.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك أملو".

نوعه : أرض عارية ،

اشتوكة  إقليم  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  اغبالو  دوار   : موقعه 

أيت باها .

مساحته : 20 ار 23 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق  ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 2312 - 80؛    

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1765 - 80؛  

غربا : ابن علي ايناير

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم إستمرار ضمن بعدد 35 سجل أمالك رقم 66 بتاريخ 24 - 12 - 2019.

- صورة طبق األصل لرسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 35 سجل أمالك 

رقم 66 بتاريخ 24 - 12 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 27 أبريل 2020على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 3133 - 80

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020 .             

طالب التحفيظ : موالي هشام علياني إدريسي بن يوسف

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " تلبرايزت".

نوعه : أرض بها بناية من طابق سفلي في جزء منها و أرض عارية في 

جزء أخر ،

اشتوكة  إقليم  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  أغبالو  دوار   : موقعه 

أيت باها .

مساحته : 02 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق  ؛

شرقا : فاطمة املهرد ؛    

جنوبا : سعدية املهرد؛  

غربا : سعدية املهرد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 253 صحيفة 198 سجل األمالك رقم 

22 بتاريخ 26 - 12 - 2011.

- نسخة رسم بيع عدلي ضمن بعدد 580 صحيفة 349 سجل أمالك 

رقم 10 بتاريخ 24 - 12 - 2004.

- نسخة رسم بيع عدلي ضمن أصله بعدد 509 صحيفة 340 كناش 

األمالك رقم 41 بتاريخ 01 - 02 - 1977.

- صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 15 - 12 - 2011.

- صورة طبق األصل لوكالة خاصة عرفية مؤرخة في 08 - 01 - 2020.

- صورة شمسية لشهادة السكنى مؤرخة في 19 - 07 - 2013.

تاريخ التحديد املؤقت 28 أبريل 2020على الساعة 09 : 30
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك مخوخ"

مطلب التحفيظ عدد 2731 - 80 والذي أدرجت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 1049 املؤرخة في 06 - 02 - 2019.

مبقتضى مطلب مؤرخ في 18فبراير 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى : " ملك مخوخ " ذي مطلب التحفيظ عدد 2731 - 80 يقع  

بحي اجلوالن اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة أيت باها، تتابع 

املساحة لنفس  و  التحفيظ  نفسطالب  اسم  في  اآلن فصاعدا  من 

و للموقع اجلديد بحي جوالن اجلماعة الترابية بيوكرى.

وذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة سابقا وكذا بناء على : 

- شهادة إدارية مؤرخة في 14 - 02 - 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " جيبرك" 

مطلب التحفيظ عدد 2732 - 80 والذي أدرجت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 1049 املؤرخة في 06 - 02 - 2019.

مبقتضى مطلب مؤرخ في 18 فبراير 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى : " جيبرك " ذي مطلب التحفيظ عدد 2732 - 80 يقع بحي 

تتابع  باها،  أيت  اشتوكة  عمالة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  اجلوالن 

املساحة ولنفس  التحفيظ  نفسطالب  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من 

و للموقع اجلديد بحي جوالن اجلماعة الترابية بيوكرى.

وذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة سابقا وكذا بناء على : 

- شهادة إدارية مؤرخة في 18 - 02 - 2020 .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " البحيرة"

مطلب التحفيظ عدد 8155 - 60 والذي أدرجت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 528  املؤرخة في 11 - 02 - 2009 .

مبقتضى مطلب مؤرخ في 03 فبراير 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

الكائن   60 -  8155 التحفيظ عدد  البحيرة " ذي مطلب   "  : املسمى 

بدوار أيت بويه اجلماعة الترابية إنشادن إقليم اشتوكة أيت باها، تتابع 

من اآلن فصاعدا في اسم نفس السادة : 

- احلسن ناجيبي بن علي بن محمد ، بنسبة 31598 - 4095.

- بجوك العربي بن محمد بن أحمد ، بنسبة 31598 - 763.

- محمد الوالي بن جامع ، بنسبة 31598 - 7021.

- حسن صغير بن جامع ، بنسبة 31598 - 5634.

- عبد اهلل الوالي بن جامع ، بنسبة 31598 - 5634.

- فاضمة بنت جامع بن محمد ، بنسبة 31598 - 2817.

- زينة الوالي بنت جامع ، بنسبة 31598 - 2817.

- يامنة الوالي بنت جامع ، بنسبة 31598 - 2817.

وذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة سابقا وكذا بناء على : 

- حكم إبتدائي صادر عن احملكمة اإلبتدائية عدد 39 بتاريخ 08 - 03 - 2017.

- إشهاد بعدم الطعن باإلستئناف مؤرخ في 30 - 09 - 2019.

- قرار محكمة اإلستئناف عدد 177 بتاريخ 06 - 03 - 2018.

- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 11 - 07 - 2019.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 469 صحيفة 394 

كناش التركات عدد 08 بتاريخ 05 - 02 - 2001.

 16 رقم   03 08 سجل  169 صحيفة  إراثة عدلي ضمن بعدد  - رسم 

بتاريخ 24 - 07 - 1973.

- رسم فريضة عدلي ضمن بعدد 198 صحيفة 190 سجل التركات 

رقم 12 بتاريخ 26 - 04 - 2012.

312 صحيفة  - صورة طبق األصل لرسم فريضة عدلي ضمن بعدد 

208 سجل اخملتلفة رقم 08 بتاريخ 31 - 08 - 2012.

- إشهاد عرفي مؤرخ في 17 - 01 - 1996.

- إعتراف عرفي مؤرخ في 27 - 12 - 1995.

- إعتراف عرفي مؤرخ في 25 - 11 - 1996.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

بلعيد أيت الرايس.    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4963 - 81

تاريخ اإليداع  : 02 مارس 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع  : 

1.محمد اجلريفي بن العربي بنسبة 1 - 2.

2.فاطمة احلمداوي بنت محمد بنسبة 1 - 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "احلرش".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : " الرشاد 296".       

نوعه  : ارض بها بناية من سفلي.

موقعه  : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد رقم 296.

مساحته  : 72 س تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : الزنقة؛

شرقا  : احلاجة عائشة بنت امبارك؛

جنوبا  : بنعاشير املشطون؛

 غربا  : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : ال شيء. 
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أصل امللك  : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 199 ص 123 كناش العقار رقم 16 

بتاريخ 27 - 11 - 1995 توثيق تيفلت.

الترتيبي  بالعدد  2. نسخة طبق األصل من رسم شراء عدلي ضمن 

415 - 1985 كناش العقار توثيق تيفلت.

3. شهادة إدارية عدد 103 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 13 - 02 - 2020.

بتاريخ   06 رقم  املؤقت  التسليم  محضر  من  األصل  طبق  نسخة   .4

.2020 - 01 - 02

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09   : 00 د.

مطلب رقم 4964 - 81

تاريخ اإليداع  : 03 مارس 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع  : 

1.صباح الديوري بنت محمد بنسبة 1 - 2.

2.ادريس بوفريزي بن بنعيسى بنسبة 1 - 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : " ملك صباح وادريس".       

نوعه  : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.

موقعه  : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السالد جتزئة الوردة رقم32.

مساحته  : 90 س تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : الزنقة؛

شرقا  : محمد بلهردة؛

جنوبا  : مطلب التحفيظ رقم 16300 - 16؛

 غربا  : زهور احلمري.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : ال شيء. 

أصل امللك  : 

266 ص  بعدد  أصله  1. نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن 

233 كناش العقار رقم 50 بتاريخ 06 - 02 - 1998 توثيق تيفلت.

2. ملحق إصالحي عدلي ضمن بعدد 390 ص 226 كناش اخملتلفة رقم 

08 بتاريخ 05 - 10 - 2011 توثيق تيفلت.

3. موافقة على الشراء مؤرخة في 17 - 08 - 2000.

4.شهادة إدارية عدد 108 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 17 - 02 - 2020.

 2020 - 40 4. نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت رقم 

بتاريخ 20 - 02 - 2020.

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10   : 00 د.

مطلب رقم 4965 - 81

تاريخ اإليداع  : 05 مارس 2020.

طالبة التحفيظ  : أسماء زمزامي بنت عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "فدان عني سيدي ظهر لبيرات".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : "مزرعة أسماء".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

مساحته  : 23 آر 20 س تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : الرسم العقاري رقم 49107 - 16؛

شرقا  : ورثة امحمد اخمللوفي؛

جنوبا  : ورثة عبد اهلل كوطو؛

 غربا  : طريق عمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : ال شيء. 

أصل امللك  : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 262 ص 236 كناش العقار رقم 50 

بتاريخ 14 - 02 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 280 ص 356 كناش العقار رقم 48 

بتاريخ 29 - 01 - 2019 توثيق تيفلت.

 -  02 -  13 تيفلت مؤرخة في  1031 عن جماعة  3

.2020

بتاريخ   06 رقم  املؤقت  التسليم  محضر  من  األصل  طبق  نسخة   .4

.2020 - 01 - 02

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09   : 00 د.

مطلب رقم 4966 - 81

تاريخ اإليداع  : 05 مارس 2020.

طالبة التحفيظ  : فاطمة عبد اهلل اوموسى.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : " احلرش".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت العربي.

مساحته  : 01 هـ 14 آر 88 س تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : التوهامية اوموسى؛

شرقا  : طريق عمومية؛

جنوبا  : ادريس عبد اهلل اوموسى؛

 غربا  : الرسم العقاري رقم 41447 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : ال شيء. 

أصل امللك  : 

 56 رقم  العقار  01 كناش  01 ص  1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 06 - 02 - 2020 توثيق تيفلت.

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12   : 00 د.
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خالصة اصالحية  -  تتعلق بامللك املسمى "فدان القوار"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 9647 - 16  الذي نشر االعالن عن 

انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 725 

بتاريخ 21 - 11 - 2012 .  

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 07 فبراير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " فدان القوار " الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة 

دوار ايت حمو ايدير موضوع مطلب التحفيظ رقم 9647 - 16 ستتابع من 

االن فصاعدا مجزأة على الشكل االتي  : 

1.حتت تسمية ملك محمد لقطعة مساحتها 40 آر 82 س في اسم 

السيد عبد اهلل بوكرين بن بنعاشير.

2.ما تبقى من امللك في اسم السيد امحمد احلمداوي بن الرياحي.

 وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا  : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 133 ص 110 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 20 - 10 - 2004 توثيق تيفلت.

2.رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 469 ص 297 كناش العقار رقم 86 

بتاريخ 17 - 11 - 2008 توثيق تيفلت.

3.شهادة ادارية عدد 57 بتاريخ 15 - 10 - 2012.

 20 رقم  العقار  كناش   38 ص   34 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .4

بتاريخ 31 - 10 - 2013 توثيق تيفلت.

5. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 469 ص 459 كناش باقي الوثائق 

رقم 27 بتاريخ 21 - 01 - 2020 توثيق تيفلت.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

      زكرياء الدغمي

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم  2092 - 82

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020 . 

طالبة التحفيظ  :  فاطمة يعقوبي بنت العرابي  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلسنية  "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"احلسنية"

نوعه : أرض بها  دار للسكن ذات سفلي وطابق علوي .

املدعو  احملل   السبت  بن صالح مدينة سوق  الفقيه  إقليم   : موقعه 

"حي الرجاء ".

مساحته: 62 س تقريبا .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري 23195  -  10 ؛ 

شرقا : ممر ؛

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : الرسم العقاري 15126  -  68 .

احلقوق العينية : الشيء            

أصل امللك :

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 17  -  12  -  2007 ؛

 -   محرر تابث التاريخ مؤرخ في 10  -  03  -  2014؛

 -  نسخة من عقد شراء مؤرخ في 17  -  12  -  2007 ؛

 -  صورة شمسية من عقد وكالة عدلي مؤرخ في 17  -  11  -  2006؛

 -  وكالة عرفية مصادق عليها في 02  -  10  -  2019 .

 - صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 06  -  04  -  2007؛

 -  صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 20 - 06 - 2007؛

 -  شهادة إدارية مؤرخة في 11  -  09  -  2019؛

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10:00  صباحا.

مطلب رقم  2093 - 82

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020 . 

طالبا التحفيظ  : 

1 -  احلسن كنار بن العربي؛

2 -  صالح كنار بن العربي . بالتساوي بينهما .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدراع  "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الدراع"

نوعه : أرض فالحية .

: إقليم الفقيه بن صالح قيادة وجماعة حد بوموسى  احملل   موقعه 

املدعو "أوالد رحو ".

مساحته : 06 هـ 97 آر 14 سنتيار تقريبا .

اجملاورون :

شماال : احلسن كنار ومن معه -  محمد لطفي بن احمد  ؛ 

-  املدني رحال  -    68  -  451 : احلسن كنار  -  مطلب التحفيظ عدد  شرقا 

سكاح حسن ؛

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : ورثة امبارك بن الصغير – محمد لطفي بن احمد. 

احلقوق العينية : الشيء            

أصل امللك :

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16  -  08  -  2017 .

 -  إشهاد عرفي 18  -  02  -  2020 .

 -  شهادة إدارية مؤرخة في 03  -  02  -  2020.

 -  شهادة إدارية مؤرخة في 28  -  07  -  2017.

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11:30  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة 

كرمي ناجيم    



األمالك العقارية

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ النشر باجلريدة الرسمية.
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رسم   ،115966/06 عدد  عقاري  رسم   ،27680/06 عدد  مطلب  شرقا: 

عقاري عدد 109769/06؛

جنوبا: طريق عمومي، رسم عدد 92158/06؛

غربا: رسم عقاري عدد 92158/06، رسم عقاري عدد 94203/06؛

طالب التحفيظ السيد: أمينة بنت محمد الكرتاتي.

مطلب رقم 27930 - 06 

اسم امللك: املرج الوسطي 2.

موقعه: طنجة مدشر بوبانة، 

وقع حتديده في: 05 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 97س05آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عرضها 4 متر؛

شرقا: مطلب عدد 27931/06؛

جنوبا: مطلب عدد 27929/06؛

غربا: رسم عقاري عدد 3321/ط؛

طالب التحفيظ السيد: الزهرة العمراتي.

مطلب رقم 27933 - 06 

اسم امللك: بوعود.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 

وقع حتديده في: 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 34س02آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: احمد بن حساين؛

شرقا: طريق؛

جنوبا: مصطفى بن حساين؛

غربا: الكوناشي؛

طالب التحفيظ السيد: محمد بن عبد السالم بوعود.

مطلب رقم 27939 - 06 

اسم امللك: خدوج.

موقعه: طنجة مدشر بوبانة، 

وقع حتديده في: 12 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 00س01آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: عبد اهلل اللغميش؛

شرقا: طريق عمومي؛

محافظة طنجة

مطلب رقم 27902 - 06 

اسم امللك: الشغواني.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر اجزناية، 

وقع حتديده في: 22 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 25س10آر.

نوعه: أرض عارية بها بناء مكون من سفل و اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: طريق معبدة عرضها 20 متر؛

شرقا: رسم عقاري عدد 124244/06؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 55216/06؛

غربا: رسم عقاري عدد 94999/06؛

طالب التحفيظ السيد: مجيد الشغواني و من معه.

مطلب رقم 27949 - 06 

اسم امللك: زكرياء.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر اجزناية، 

وقع حتديده في: 07 اكتوبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 92س02آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومي؛

شرقا: رسم عقاري عدد 132214/06؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 212323/06؛

غربا: طريق معبدة؛

طالب التحفيظ السيد: عمر العتملي.

مطلب رقم 27926 - 06 

اسم امللك: امينة.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر اشراقة، 

وقع حتديده في: 02 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 88س36آر02ه.

نوعه: أرض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 119390/06؛
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جنوبا: خربوش اليدري؛

غربا: عبد اهلل اللغميش؛

طالب التحفيظ السيد: خدوج بليف.

مطلب رقم 27942 - 06 

اسم امللك: كدورة 1.

موقعه: طنجة مدشر احمار، 

وقع حتديده في: 13 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 21س01آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب عدد 27943/06؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: محمد رخروخ؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: اسماعيل كدورة.

إعالنني جديدين بانتهاء التحديد

مطلب رقم 24649 - 06

امللك املسمى "مزيان "

الكائن : بوالية طنجة ، مدينة طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني

طالبا التحفيظ : 

1 - السيدة شريفة بنت محمد مزيان ،

على  )25س(  مساحتها  ارضية  قطعة  حدود  في  العافية  جنيب   -  2

الشياع فيما بينهما.

وقع التحديد في : 09/08/2010

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :33س02آر

 763 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ 14/08/2013.

مطلب رقم 21081 - 06

امللك املسمى "ابراهيم "

الكائن : بوالية طنجة ، مدينة طنجة مدشر بوخالف

طالبا التحفيظ :

1 - السيد عبد العزيز بن محمد العمراني،

2 - فوزية بنت محمد العمراني اخلالدي،

3 -ورثة محمد بن عياد في حدود قطعة ارضية مساحتها )13س07آر( 

على الشياع فيما بينهم

وقع التحديد في : 11/11/2005

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :11س10آر

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1086 

بتاريخ 23/10/2019.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

شويض  السيد  ورثة  عن  نيابة  محمد  شاكر  السيد  ان  للعموم 

احلسني املقيم بالقنيطرة اقامة طيبة شقة 1 شارع املغرب العربي 

 06  -  24258 عدد  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب 

املؤسس للملك املدعو" شنكيشي " الكائن بطنجة طريق تطوان و 

ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم لهم سابقا .

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

 40 زنقة  السواني  حي  بطنجة  املقيم  اللغميش  احلسن  السيد  ان 

رقم 15 طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري  47775 - 06 

املؤسس للملك املدعو" ابضالص 62 " الكائن بطنجة شارع يوسف 

بن تاشفني و ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا .

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

ان السيد سعيد اخلربوشي املقيم بطنجة ارض الدولة زنقة 47 رقم 

 06 - 40403 30 طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد 

املؤسس للملك املدعو" طارق 96 " الكائن بطنجة حي البرانص و ذلك 

بسبب ضياع النظير الذي 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.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم ان السيد مصطفى اهرار املقيم بطنجة اجملمع احلسني اقامة 

العزيزية 2 رقم 60 طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد 

الكائن بطنجة شارع   " املدعو " سمر  32639 - 06 املؤسس للملك 

محمد اخلامس و ذلك بسبب ضياع النظير الذي 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.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

احلسني  اجملمع  بطنجة  املقيم  اهرار  مصطفى  السيد  ان  للعموم 

للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب   60 رقم   2 العزيزية  اقامة 
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العقاري عدد 32643 - 06 املؤسس للملك املدعو" ماركو بولو " الكائن 

بطنجة شارع محمد اخلامس و ذلك بسبب ضياع النظير الذي 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 االمالك العقارية بطنجة    

               محمد الزخوني

محافظة الناظور

مطلب رقم 32992 - 11 

اسم امللك : احلسانية 2.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 أر 07 س.

نوعه: أرض تتكون من بناية بها سفلي وطابق أول وملحق.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 32991 - 11 .

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 44085 - 11 .

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: فريد كنوف بن عياذ.

مطلب رقم 34017 - 11 

اسم امللك : تاوريرت.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اعزانا، احملل املدعو تاوريرت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 17 أر 63 س.

وعمود  التوتر  متوسط  كهربائي  خط  يخترقها  عارية  أرض  نوعه: 

كهربائي.

اجملاورون:

شماال: حمو مايطة.

شرقا: مسلك عمومي. 

جنوبا: عبد الرحمان العزوزي وبلعزيز بطوم.

غربا: حاجي بومديان وعالل أوشن وميمون أوعيد.

طالب التحفيظ السيد: زريوح بنعيسى بن محمد.

مطلب رقم 34514 - 11 

اسم امللك: أزماني 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 02 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ واملطلب عدد 12317 - 11 .

شرقا: املطلب عدد 12317 - 11 .

جنوبا: طالب التحفيظ واملطلب عدد 12317 - 11 .

غربا: املطلب عدد 34310 - 11 والرسم العقاري عدد 13626 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : أزماني فريد بن أحمد ومن معه.

مطلب رقم 34515 - 11 

اسم امللك : أزماني 2.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 42 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ واملطلب عدد 12317 - 11 .

شرقا: مزيان محمد واملطلب عدد 12317 - 11 .

جنوبا: بوديح واملطلب عدد 12317 - 11 .

غربا: املطلب عدد 34309 - 11 واملطلب عدد 34310 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : أزماني فريد بن أحمد ومن معه.

مطلب رقم 35180 - 11 

اسم امللك : عروص.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني سيدال.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 30 آر 78 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبجزء منها بنايتان سفليتان 

وحوض.

اجملاورون:

شماال: العومالي حسن.

شرقا: ورثة أموح عبد السالم.

جنوبا: الطريق.

غربا: ورثة ميمونت حدو أولقاضي.

طالب التحفيظ السيد : عروص حسني بن بنعيسى.

مطلب رقم 35298 - 11 

اسم امللك: مهداوي خروبي.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 4 آر 07 س.

نوعه: أرض بها بناية سفلية وملحق وحديقة ومسبح ومضخة.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: محمد طيب.

جنوبا: ملك الغير.

غربا: طريق.

طالب التحفيظ السيد: ميلود مهداوي بن أحمد ومن معه. 
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مطلب رقم 40346 - 11 

اسم امللك: جلولي.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 2 آر 15 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: البشيري ميمون.

شرقا: زنقة.

جنوبا: البشيري ميلود.

غربا: البشيري حورية.

طالب التحفيظ السيد: يحيى كعموشي بن ادريس ومن معه. 

مطلب رقم 40449 - 11 

اسم امللك : الفاطني.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة حاسي بركان دوار أوالد موسى امحند 

احملل املدعو كرم الضبع.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 13 هكتار 69 آر 52 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها ممر وشعبات.

اجملاورون:

شماال: الواد.

شرقا: املطلب عدد 40448 - 11 .

جنوبا: ورثة لغزاوي القندوسي.

غربا: ورثة لغزاوي القندوسي.

طالب التحفيظ السيدة : أم كلثوم بنت ميمون ومن معها.

مطلب رقم 40550 - 11 

اسم امللك : افريش.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل احملل املدعو تغزوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 12 هكتار 16 آر 11 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: بنحدو عمر.

جنوبا: إيازوزان أوبليازن.

غربا: آيت داود.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى بودراهم بن محمد.

مطلب رقم 40593 - 11 

اسم امللك : البطيوي.

أوالد محمد  دوار  املدعو  احملل  أركمان  الناظور، جماعة  إقليم  موقعه: 

العليا لهدارة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 ار 63 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 39242 - 11 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 39089 - 11 .

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 39095 - 11 .

غربا: ملك الغير واملطلب عدد 39078 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: عبد املنعم البطيوي بن العربي.

مطلب رقم 40739 - 11 

اسم امللك : التوزاني.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة ميضار، احملل املدعو اربيب.

املساحة اإلجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 2 هكتار 31 

آر 23 س.

القطعة األولى:

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 هكتار 42 آر 33 س.

بنايات  ثالث  منها  وبجزء  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض  نوعه: 

سفلية وحوض ومسبح وبئر ومرآب ويخترقها أربع خطوط كهربائية 

منخفضة التوتر وثالث ممرات.

اجملاورون:

شماال: الشعبة.

شرقا: ورثة إيشماللن عبد السالم. 

جنوبا: ورثة أحمد عالل أوحجام والهاشمي فاطنة ومحمد أهراو.

غربا: الرسم العقاري عدد 37580 - 11 .

القطعة االثانية:

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 88 آر 90 س.

كهربائي  خط  ويخترقها  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض  نوعه: 

منخفض التوتر وعموديني كهربائيني.

اجملاورون:

شماال: الواد.

شرقا: ورثة إيشماللن عبد السالم.

جنوبا: الشعبة.

غربا: الرسم العقاري عدد 37580 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : محمد توزاني بن الطاهر.

مطلب رقم 40766 - 11 

اسم امللك : اجلبلي.

موقعه: مدينة الناظور، حي ترقاع.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 9 آر 80 س.

من  مكونة  وبناية  سفليتان  بنايتان  منها  بجزء  عارية  أرض  نوعه: 

سفلي وطابق أول وبها أشجار النخيل.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 40146 - 11 .
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شرقا: مسلك عمومي. 

جنوبا: املطلب عدد 18731 - 11 .

للسكك  الوطني  واملكتب   11  -  24340 عدد  العقاري  الرسم  غربا: 

احلديدية.

طالب التحفيظ السيدة: فظمة اجلبلي بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 40774 - 11 

اسم امللك : فدان معلي.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة بن الطيب احملل املدعو فدان معلي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 75 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: احلرشاوي عمر.

شرقا: ورثة حدوشي عبد السالم.

جنوبا: زنقة.

غربا: عفاطا عيسى.

طالب التحفيظ السيدة : عائشة احلرشاوي بنت محمد

مطلب رقم 40784 - 11 

اسم امللك : الرايس.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة إعزانن، احملل املدعو دوار افنطراس.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 39 ار 04 س.

نوعها: أرض مغروسة بأشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: أفنطراس عياد.

شرقا: أفنطراس ميمون حدو.

جنوبا: أفنطراس ميمون أمعنان.

غربا: أفنطراس محمد.

طالب التحفيظ السيد: ميمون الرايس بن محمد إدريس.

مطلب رقم 40786 - 11 

اسم امللك : الرايس 3.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة إعزانن، احملل املدعو دوار افنطراس.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 هكتار 17 آر 10 س.

نوعها: أرض مغروسة بأشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال: ممر.

شرقا: أفنطراس عبد السالم أحمد.

جنوبا: الغابة.

غربا: أفنطراس محمد بلقايد.

طالب التحفيظ السيد : ميمون الرايس بن محمد ادريس.

مطلب رقم 40798 - 11 

اسم امللك : حداش.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة أمطالسة، احملل املدعو غبار املساكني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 3 هكتار 47 آر 65 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها الشعبة.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 33454 - 11 .

شرقا: ورثة محمد حميد.

جنوبا: قدور حمود ومجيطي يامنة واملطلب عدد 20789 - 11 .

غربا: عياد مجيط.

طالب التحفيظ السيد: حداش محمد بن عمروش.

مطلب رقم 40885 - 11 

اسم امللك: بودالي.

موقعه: مدينة الناظور، حي بوسردون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 14 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 40634 - 11 .

شرقا: أحمد القادري.

جنوبا: زنقة.

غربا: أحمد القادري.

طالب التحفيظ السيد: أحمد بودالي بن محمد.

مطلب رقم 40915 - 11 

اسم امللك: فوزي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة زايو، احملل املدعو شارع سيدي عثمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 81 س.

نوعه: أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: عيسى بن عائشة.

جنوبا: أوخيتة عمر.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: محمد فوزي بن أحمد.

مطلب رقم 40934 - 11 

اسم امللك: دمد 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت، احملل املدعو أوالد منصور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 2 أر 60 س.

نوعه: أرض عارية.

شماال: عمر عمرو.
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شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: عبد السالم دمد بن حلسن. 

مطلب رقم 40935 - 11 

اسم امللك: دمد 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت، احملل املدعو أوالد منصور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 أر 19 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: عمر عمرو.

جنوبا: عمر عمرو.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: عبد السالم دمد بن حلسن.

مطلب رقم 40943 - 11 

اسم امللك: أبو يوسف.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني شيكر، احملل املدعو ازمورا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 25 آر 32 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة مرابط صالح.

شرقا: الطريق.

جنوبا: رثة املرابط ميمون.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: سالم زراري بن محمد. 

مطلب رقم 40944 - 11 

اسم امللك: مرمي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني شيكر، احملل املدعو ازمورا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 أر 18 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: زراري عبد القادر.

شرقا: ثعنانت ومتولوت زراري.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: سالم زراري بن محمد. 

مطلب رقم 41050 - 11 

اسم امللك: ما شاء اهلل.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني، احملل املدعو أبوعرفاتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 آر 86 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية سفلية ومخزن وبئر ومسبح وبعض 

األشجار.

شماال: املطلب عدد 42687 - 11 .

شرقا: محمد يدمي بن أحمد.

جنوبا: الطريق.

غربا: محمد أمزيان.

طالب التحفيظ السيد: عبد الكرمي مساميم بن أحمد.

مطلب رقم 41128 - 11 

اسم امللك: أعراب.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي، حي السكة احلديدية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:2 آر 89 س.

وجب  وبئر  وشرفة  علويني  وطابقيني  سفلية  بناية  بها  ارض  نوعه: 

وملحق.

اجملاورون:

شماال: ميمون بوهتالي ومصطفى بوهتالي.

شرقا: صاحلي محمد. 

جنوبا: مسلك عمومي. 

غربا: طيبي أحمد.

طالب التحفيظ السيد: ادريس أعراب بن امحند.

مطلب رقم 41147 - 11 

اسم امللك: قدوري

موقعه: مدينة الناظور، حي ترقاع.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 19 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقيني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: زنقة.

جنوبا: ورثة علول طيب.

غربا: ورثة أحمد شوقي.

طالب التحفيظ السيد: ميمون قدوري بن محمد.

مطلب رقم 41166 - 11 

اسم امللك: بورزمة.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 آر 41 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقيني علويني وثالث مالحق 

وحديقة وشرفة وبئر.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 3941 - 11 وأوسروتي عالل.
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وعسو  جحو  وإبراهيم  وبوعرفة  جحوح  وأحمد  علي  ساملي  شرقا: 

واملطاب عدد 3941 - 11 .

جنوبا: ملك الغير وجليل والغوباشي اخملتار واملطلب عدد 3941 - 11 .

غربا: الشارع واملطلب عدد 3941 - 11 .

طالب التحفيظ السيدة: بورزمة توشة بنت حماد.

مطلب رقم 41174 - 11 

اسم امللك: الكمبوش 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 97 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: حبيبة حموتي.

شرقا: ورثة حموتي.

جنوبا: ورثة حموتي.

غربا: املطلب عدد 41175 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: خديجة الكمبوش بنت عمرو.

مطلب رقم 41175 - 11 

اسم امللك: الكمبوش 2.

موقعه: مدينة الناظور، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 3 آر 96 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: حبيبة حموتي.

شرقا: املطلب عدد 41174 - 11 .

جنوبا: ورثة حموتي.

غربا: ورثة حموتي.

طالب التحفيظ السيد: خديجة الكمبوش بنت عمرو.

مطلب رقم 42821 - 11 

اسم امللك: عبدونة.

موقعه: مدينة الناظور، حي لعري الشيخ.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 83 س.

نوعه: أرض عارية بها أشجار غير مثمرة.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: ممر.

جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع.

طالب التحفيظ السيد: ميمونت السقالي ومن معها.

مطلب رقم 42845 - 11 

اسم امللك: اسباعي.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة ازغنغان، حي اجواهرة السفلي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 83 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: قدور بن عالل.

شرقا: محمد بن احلاج بغداد بوهراص.

جنوبا: عالل بن محمد بن ميمون.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: صالح اسباعي بن رحال.

مطلب رقم 42875 - 11 

اسم امللك: اجرثال.

دوار  اجرثال  املدعو  احملل  البركانيني،  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

سيدي إبراهيم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 هكتار 89 آر 51 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها شعبة.

اجملاورون:

شماال: امللك البحري.

شرقا: الرسم العقاري عدد 29092 - 11 و الرسم العقاري عدد 23284 - 11 

واملطلب عدد 2907 - 11 والرسم العقاري عدد 23945 - 11 و الرسم العقاري 

عدد 25404 - 11 وورثة والد محمد بوكرين واملطلب عدد 2907 - 11 .

جنوبا: الطريق.

غربا: املطلب عدد 4162 - 11 وورثة والد سي محمد بوكرين.

طالب التحفيظ السيد: ميمون بوكرين بن أحمد.

مطلب رقم 42891 - 11 

اسم امللك: محمد.

موقعه: مدينة الناظور، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 02 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: سعيد.

شرقا: زنقة.

جنوبا: احلليوي محمد. 

غربا: احلاج إدريس.

طالب التحفيظ السيد: سالم ادراوي بن ميمون.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 34947 - 11 ، الذي نشر اإلعالن عن إنتهاء التحديد 

باجلريدة الرسمية عدد 1055 بتاريخ 20/03/2019

بدال من : 

أعاله في  املذكور  التحديد  إنتهاء  باإلعالن عن  التحفيظ  كون طالب 

إسم السيد عبد العزيز وعلي بن محمد.
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اقـرأ:

طالب التحفيظ هم: عبد العزيز وعلي بن محمد ومن معه.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ عدد 31614 - 11  

الذي نشرت خالصته اإلصالحية باجلريدة الرسمية عدد:1020 

بتاريخ 18/07/2018 واإلعالن عن إنتهاء التحديد الذي نشر 

باجلريدة الرسمية عدد 1072 بتاريخ 17/07/2019

ومبوجب تقرير احلضور املؤرخ في 24/01/2017

بدال من : 

كون طالب التحفيظ سواء في اخلالصة اإلصالحية واإلعالن عن إنتهاء 

التحديد املذكورين أعاله في إسم السيد محمد البحراوي بن محمد

اقرأ:

طالب التحفيظ هو: فيصل البحراوي بن محمد.

   احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

                              البشير دحوتي

محافظة الشريدية 

مطلب رقم 38866 - 14 

اسم امللك: بن زعريط.

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

املدعو: غابة قصر اوالد معطى اهلل.

وقع حتديده في: 04 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 18 آر64 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: ارض اجلموع وورثة حمو بن بريك؛

شرقا: مصرف وورثة عبيد بن جبابرة وورثة عبيد بن صديق؛

جنوبا: امللك اخلاص للدولة؛

غربا: ارض اجلموع؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 38895 - 14 

اسم امللك: اخرز.

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

املدعو: غابة قصر اوالد مولود.

وقع حتديده في: 13 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 05 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: الهاشمي بن عبد الرحمان؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: ورثة احلاج بلمدني وورثة حكيمي احمد؛

غربا: ورثة حكيمي احمد؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39180 - 14 

اسم امللك: بويكرى 14.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

تكاثرت.

وقع حتديده في: 02 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 37 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل والزيتون؛

اجملاورون: 

شماال: ورثة يدير ايت اوحمو؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: منصور باسو؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39182 - 14 

اسم امللك: بويكرى 13.

موقعه: اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 03 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آر 86 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مسك؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: امازيغ حمو؛

غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39184 - 14 

اسم امللك: بويكرى 16.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

تكاثرت.



عدد 1106 - 16 رجب 1441 )11 مارس 2020(1906

وقع حتديده في: 03 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 68 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: طريق معبدة؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: مسلك و مطلب التحفيظ رقم 39134/14؛

غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39187 - 14 

اسم امللك: بويسكار 3.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 06 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 39 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 39178 - 14 ؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: يوسف بدي؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39195 - 14 

اسم امللك: بويفضار تباقشني.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 15 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 33 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: ورثة لكيري عقا؛

غربا: كمال موحى؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39196 - 14 

اسم امللك: تغزوين 15.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 15 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 60 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: شخبيط عدي وورثة ويداني سكو؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39197 - 14 

اسم امللك: تغزوين 14.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 15 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 31 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: حرامشي حلو؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: ورثة ويداني سكو؛

غربا: ورثة ويداني سكو؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39198 - 14 

اسم امللك: بقعة اخلير.

موقعه: اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو: مزرعة تعوانني.

وقع حتديده في: 14 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 97 س.

نوعه: ارض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة؛

شرقا: وهبي احمد؛

جنوبا: رحمون عبد الرحمان؛

غربا: زنقة؛

طالب التحفيظ السيد: امحمد بعيسى بن احمد.

 

مطلب رقم 39205 - 14 

اسم امللك: ملك فاحتة.

محمد  شارع  املدعو:  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة  موقعه: 

السادس.
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وقع حتديده في: 23 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 58 س.

نوعه: ارض بها بناء من سفلي وطابق اول؛

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 36530/14؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 29642/14؛

جنوبا: شارع محمد السادس؛

غربا: اورحو محمد؛

طالب التحفيظ السيد: حسن بوجو بن حمو.

 

مطلب رقم 39206 - 14 

اسم امللك: تغزوين 3.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 23 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 12 س.

نوعه: ارض بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: مصرف و احباس؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: باودرا عائشة وملروك عدي؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39207 - 14 

اسم امللك: تغزوين 2.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 23 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 67 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: هرمشي عبد الرحمان؛

شرقا: كجي سعيد؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: كجي سعيد؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

مطلب رقم 39208 - 14 

اسم امللك: تغزوين 5.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 23 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 51 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل والزيتون؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39218 - 14 

اسم امللك: ملك جعكو.

بوملان  املدعو: سيدي  احملل  تنجداد،  الرشيدية، جماعة  اقليم  موقعه: 

كردميت.

وقع حتديده في: 10 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 09 س.

نوعه: ارض بها بناء من سفلي وطابق اول؛

اجملاورون: 

شماال: اوتغبالت عائشة؛

شرقا: زنقة املداريس سيدي بوملان؛

جنوبا: يوسف ايكن؛

غربا: ورثة عجيد ايطو؛

طالب التحفيظ السيد: احمد جعكو بن موحى.

 

مطلب رقم 39219 - 14 

اسم امللك: سجلماسة 2.

املدعو:  احملل  الشريف،  الرشيدية، جماعة موالي علي  اقليم  موقعه: 

سجلماسة 2.

وقع حتديده في: 03 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 هـ 16 آر 39 س.

نوعه: ارض عارية وبجزء منها مسبح وملعب كرة القدم وخزان للماء؛

اجملاورون: 

شماال: امللك اخلاص للدولة؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 36747/14؛

جنوبا: الطريق الوطنية رقم 13؛

غربا: واد زيز؛

طرف  من  املمثلة  اخلاص(  )امللك  املغربية  الدولة  التحفيظ:  طالب 

مندوب امالك الدولة بارشيدية.

 

مطلب رقم 39220 - 14 

اسم امللك: وموهو.

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

طريق الريصاني.
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وقع حتديده في: 03 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 96 س.

نوعه: ارض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 24827/14؛

شرقا: باسو زهور وحبيبي احمد؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 25139/14؛

غربا: الطريق الوطنية رقم 13؛

طالب التحفيظ السيد: وموهو علي.

 

مطلب رقم 39224 - 14 

اسم امللك: ملك ديدي 1.

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

اجلديد.

وقع حتديده في: 12 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 19 آر 76 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل مكونة من قطعتني؛

اجملاورون: 

القطعة االولى:

شماال: مصرف؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: طاهري باسيدي بن العربي وواد زيز؛

غربا: ديدي علوي خالد 

القطعة الثانية: 

شماال: مصرف 

شرقا: مصرف 

جنوبا: ملك الغير 

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ السيد: ديدي علوي محمد.

 

مطلب رقم 39227 - 14 

اسم امللك: ملك لكروح امبارك 2.

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

املدعو: مرزوكة.

وقع حتديده في: 10 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 04 س.

نوعه: ارض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: طريق غير معبدة؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: ممر؛
غربا: طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ السيد: امبارك لكروح بن ابراهيم بن محمد.
 

مطلب رقم 39234 - 14 
اسم امللك: تغزوين 4.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
كلميمة.

وقع حتديده في: 18 يونيو 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 56 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل والزيتون مكونة من قطعتني؛
اجملاورون: 

القطعة االولى:
شماال: مسلك؛
شرقا: مصرف؛

جنوبا: مصرف و ودا ميحا؛
غربا: تدخوت فاطمة ومسلك 

القطعة الثانية: 
شماال: مصرف 
شرقا: مسلك 

جنوبا:" مسلك 
غربا: محمد اوعقا وخويا سعيد؛

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

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 21933 - 14
امللك املسمى: " نهج موالي علي الشريف ".

موقعة : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: بوتالمني
طالب التحفيظ: اجلماعة احلضرية للرشيدية

وقع حتديده في: 14 ابريل 1997 و 20 ديسمبر 2011
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:07 آر 38 س.

 154 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 
املؤرخة في 12 ديسمبر 2001.

    احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية
           حلسن ايت العرج

محافظة سطات 

مطلب رقم 8784 - 53
إسم امللك : دار فاطنة.

موقـعـه : اقليم ودائرة سطات ؛جماعة سيدي العايدي؛دوار لعزاوزة.
وقع حتديده في : 27 ديسمبر2018.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 13 آ 70 س.
نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :
شماال : ممر؛ يوجد خلفه رسم عقاري عدد 51037/15؛رسم عقاري عدد 

35655/53؛
شرقا : رسم عقاري عدد 52785/15؛رسم عقاري عدد 50464/15؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 23595ض؛
غربا : مطلب عدد 14607/53.

طالب التحفيظ : السيد علي املعقول بن احلاج حلسن.

مطلب رقم 22464 - 15 
إسم امللك : بالد بوشعيب بن الهرام.

ابن احمد؛جماعة سيدي حجاج؛دوار  ؛دائرة  اقليم سطات   : موقـعـه 
الهرارمة اوالد عياد.

وقع حتديده في : 29 سبتمبر2014.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 26 آ 41 س.

نوعــه : أرض فالحية .
اجملاورون :

بن  شرقاوي  بلكاسم  صالح؛  بن  الكبيرهرامي  احلاج  ورثة   : شماال 
صالح؛ بلكاسم هرامي بن قدور؛

شرقا : رسم عقاري عدد 1722/15؛
جنوبا : ورثة عبدالسالم بن صالح؛

غربا : ورثة املعطي هرامي بن محمد.
طالب التحفيظ : السيد العربي هرامي بن املعطي. 

مطلب رقم 30063 - 15 
إسم امللك : أرض البتيرة.

اوالد  اجلنوبية؛دوار  املزامزة  ؛جماعة  سطات  ودائرة  اقليم   : موقـعـه 
سليمان. 

وقع حتديده في : 03 فبراير2017.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 آ 58 س.

نوعــه : أرض فالحية بها مباني وأشجارمثمرة.
اجملاورون :

شماال : ورثة اجلياللي درايدي؛
شرقا : ممر؛مطلب عدد 29896/15؛

جنوبا : مطلب عدد 29896/15؛
غربا : عبداجلليل كبران بن محمد.

طالب التحفيظ : السيدة سكينة ضيف اهلل.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 22741 - 15 
امللك املسمى: املرس.

الذهبي؛دوار  سيدي  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  باقليم   : الكائن 
اوالد عبداهلل.

وقع حتديده في : 26 اكتوبر2015.

مساحته :04 آ 14 س.
طالب التحفيظ : السيد الصديق بومحطة بن محمد.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 
02 يناير2019 عدد 1044.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " أرض الفالحة"
مطلب رقم : 30233 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 947 

املؤرخة في 15 فبراير2017.
عوضا عن:

امللك املسمى:دار الرمان.
اقرأ: 

امللك املسمى:أرض الفالحة.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ملك وليد"
مطلب رقم 30642 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 971 

املؤرخة في 09 اغسطس2017.
عوضا عن:

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة الثوالث؛دوار احلاينة.
اقرأ: 

اوالد  امحمد؛دوار  اوالد  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم 
اشعيب.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "أرض عالل بن عالل"
مطلب رقم 40923 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1098

 املؤرخة في 15 يناير2019.
عوضا عن:

مساحته:02 هـ تقريبا.
اقرأ: 

مساحته:02 هـ 83 س تقريبا.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "كاف احلمام"
مطلب رقم 40924 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1098 

املؤرخة في 15 يناير2019.
عوضا عن:

غربا:ورثة احلاج الشيهب.
اقرأ: 

غربا:ورثة حجاج لشهب.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "در خديجة"
مطلب رقم : 40932 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1098 

املؤرخة في 15 يناير2019.
عوضا عن:

طالبة التحفيظ:السيدة خديجة بنلعريبية بنت احمد.
شماال:ادريس؛طالبة التحفيظ.
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اقرأ: 

طالبة التحفيظ:السيدة خديجة بنلعربية بنت احمد.

شماال:ادريس؛مالكة بنت احمد بن بوشعيب.

والباقي بدون تغيير.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات

                   محمد الزرهوني 

محافظة العيون

مطلب رقم 5147 - 17

اسم امللك : " سوق الزجاج".

وزنقة  املرابطني  وزنقة  املوحدين  زنقة  العيون، ملتقى  اقليم  موقعه: 

السعديني.

وقع حتديده في: 26 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 34 سنتيار .

نوعه: بناية و طابق أول.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 464/17 ؛ 

شرقا : زنقة املوحدين ؛ 

جنوبا: زنقة املرابطني ؛ 

غربا: زنقة السعديني ؛ 

طالبة التحفيظ : موالي حمدي ولد الرشيد ابن سيدي محمد.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية 

السيد,  أن  للعموم  يعلن  بالعيون  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

للمخابرة  إقامته  محل  واجلاعل  البشير  محمد  ابن  اعيش  حماد 

يسلم  أن  طلب   12 رقم  الفرح  حي  بويا  سيدي  شارع  بالعيون  معه 

للملك  املؤسس   17  -  14143 عدد  العقاري  للرسم  نظيرا جديدا  له 

الذي  النظير  ضياع  بسبب  وذلك  بالعيون  الكائن   "2 "البركة  املدعو 

سلم سابقا.

بإمكان كل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هدا النظير داخل 

باجلريدة  اإلعالن  هدا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجال 

الرسمية.

السيد,  أن  للعموم  يعلن  بالعيون  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

حماد اعيش ابن محمد البشير واجلاعل محل إقامته للمخابرة معه 

بالعيون شارع سيدي بويا حي الفرح رقم 12 طلب أن يسلم له نظيرا 

املـدعو  للملك  املؤسس   17  -  14144 عدد  العقاري  للرسم  جديدا 
سلم  الذي  النظير  ضياع  بسبب  وذلك  بالعيون  الكائن   "3 "البركة 

سابقا.
بإمكان كل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هدا النظير داخل 
باجلريدة  اإلعالن  هدا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجال 

الرسمية.

السيد,  أن  للعموم  يعلن  بالعيون  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 
حماد اعيش ابن محمد البشير واجلاعل محل إقامته للمخابرة معه 
بالعيون شارع سيدي بويا حي الفرح رقم 12 طلب أن يسلم له نظيرا 
املــدعو  للملك  املؤسس   17  -  14147 عدد  العقاري  للرسم  جديدا 
الذي سلم  النظير  وذلك بسبب ضياع  بالعيون  الكائن   "  9 "البركة 

سابقا.
بإمكان كل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هدا النظير داخل 
باجلريدة  اإلعالن  هدا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجال 

الرسمية.

السيد,  أن  للعموم  يعلن  بالعيون  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 
حماد اعيش ابن محمد البشير واجلاعل محل إقامته للمخابرة معه 
بالعيون شارع سيدي بويا حي الفرح رقم 12 طلب أن يسلم له نظيرا 
جديدا للرسم العقاري عدد 14148 - 17 املؤسس للملك املـــدعو " 
الذي سلم  النظير  وذلك بسبب ضياع  بالعيون  الكائن   "  10 البركة 

سابقا.
بإمكان كل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هدا النظير داخل 
باجلريدة  اإلعالن  هدا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجال 

الرسمية.

السيد,  أن  للعموم  يعلن  بالعيون  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 
حماد اعيش ابن محمد البشير واجلاعل محل إقامته للمخابرة معه 
بالعيون شارع سيدي بويا حي الفرح رقم 12 طلب أن يسلم له نظيرا 
14149 - 17 املؤسس للملك املــدعو "  جديدا للرسم العقاري عدد 
سلم  الذي  النظير  ضياع  بسبب  وذلك  بالعيون  الكائن   "11 البركة 

سابقا.
بإمكان كل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هدا النظير داخل 
باجلريدة  اإلعالن  هدا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجال 

الرسمية.
    احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

           مـحمد فاري

محافظة تطوان

مطلب رقم 55707 - 19 
إسم امللك: " املهدي " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: املرجة .
تاريخ التحديد: 11 ديسمبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 36 س.

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: حسن العمري ، ممر ،

شرقا: رسم عقاري عدد: 59509/19 ،

جنوبا : محمد البناي ،

غربا: أمينة كرميصة ، 

طالب )ة( : احلسن بن عبد القادر اخلظري

مطلب رقم 55782 - 19 

إسم امللك: " اشماخ " 

احملل   ، بنقريش  دار  ،جماعة  بنقريش  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 

املدعو: مزارع بوخالد السد .

تاريخ التحديد: 05 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 10 ار 29 س.

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: ورثة الطيب الشاعر

شرقا: عبد القادر العربي أشماخ ،

جنوبا : فاطمة محمد أشماخ ،

غربا: ممر عمومي

طالب )ة( : مرمي بنت عبد السالم أشماخ.

مطلب رقم 55795 - 19 

إسم امللك: " السطيحة 4 " 

احملل   ، ،جماعة اسطيحة  بواحمد  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 

املدعو: امللعب

تاريخ التحديد: 12 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 52 س.

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من طابق أرضي

اجملاورون:

شماال: محمد جنياح

شرقا: امللك البحري ،

جنوبا : مطلب عدد: 55796/19 ،

غربا: زنقة،

طالب )ة( : محمد بن عالل احلمري.

مطلب رقم 55796 - 19 

إسم امللك: " السطيحة 5 " 

، احملل  ، قيادة بوأحمد ،جماعة اسطيحة  : إقليم شفشاون   موقعه 

املدعو: امللعب

تاريخ التحديد: 12 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 52 س.

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل

اجملاورون:

شماال: مطلب عدد: 55795/19

شرقا: امللك البحري ،
جنوبا : ممر ،
غربا: زنقة،

طالب )ة( : محمد بن عالل احلمري.

مطلب رقم 55810 - 19 
إسم امللك: " أسامة " 

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

تاريخ التحديد: 18 ديسمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 02 س.

نوعــه: أرض عارية
اجملاورون:

شماال: ورثة أحمد سعيد حمودي،
شرقا: جمال حمودي ،
جنوبا : عرفة حمودي ،

غربا: مطلب عدد: 55644/19،
طالب )ة( : أحمد بن السعيد بنيوب ومن معه.

مطلب رقم 55814 - 19 
إسم امللك: " ظهر الريحان " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني احملل املدعو: ظهر الريحان
تاريخ التحديد: 24 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 71 س.
نوعــه: أرض عارية

اجملاورون:
شماال: أحمد الشعيري،
شرقا: محمد عليلوش ،

جنوبا : ممر عمومي ،
غربا: رشيد البختي ، 

طالب )ة( : رضوان بن محمد عائدي .

مطلب رقم 55833 - 19 
إسم امللك: " عبد اخلالق " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني احملل املدعو: واد الشجرة
تاريخ التحديد: 30 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 05 ار 54 س 
نوعــه: أرض عارية

اجملاورون:
شماال: زنقة ،

شرقا: رسم عقاري عدد: 92368/19 ،
جنوبا : رسمني عقاريني عدد: 67457/19 ، 69178/19 ،

غربا: رسم عقاري عدد : 107447/19 ، 
طالب )ة( : منير بن عبد اخلالق مقران ومن معه .

مطلب رقم 55794 - 19 
إسم امللك: " الزيدي " 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: مزارع مدشر 
متزقت قبيلة بي حزمار.
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تاريخ التحديد: 11 ديسمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 35 س.

نوعــه: أرض عارية
اجملاورون:

شماال: رضوان أجندو ،
شرقا: رضوان أجندو ،

جنوبا : زنقة ،
غربا: أحمد أجندو ، 

طالب )ة( : هشام بن محمد الزيدي .

مطلب رقم 44929 - 19 
إسم امللك: " الدولة 8 حضري " 

موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون ، احملل املدعو: راس املاء .
تاريخ التحديد: 03 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 31 ار 05س.
نوعــه: أرض صخرية مع أشجار مثمرة وبها بنايات تتكون من سفل 

ومراب وبناية لفائدة املكتب الوطني للماء والكهرباء وجزء عار
من قطعتني :

القطعة االولى: 
اجملاورون:

شماال: الدولة امللك اخلاص ،
شرقا: خندق ، الواد 

جنوبا : الدولة امللك اخلاص ،
غربا: الدولة امللك اخلاص ، 

القطعة الثانية: 
اجملاورون:

شماال: الواد،
شرقا: مطلب عدد: 11427/ط

جنوبا : الدولة امللك اخلاص ،
غربا: الواد ، 

القطعة الثالثة: 
اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 23399/19،
شرقا: رسم عقاري عدد: 23397/19

جنوبا : الدولة امللك اخلاص ،
غربا: رسم عقاري عدد: 23399/19 ، 

طالب )ة( : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 55831 - 19
إسم امللك: " السعادة " 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة الدردارة ، احملل املدعو: دوار 
العشايش

تاريخ التحديد: 30 ديسمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم : 07 ار 89 س.

نوعــه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: عبد القادر األحرش ،
شرقا: ممر عمومي 

جنوبا : ممر ،
غربا: عبد القادر األحرش ، 

طالب )ة( : فاطمة بنت محمد موعلي.

مطلب رقم 55330 - 19
إسم امللك: " املصمودي " 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة الدردارة ، احملل املدعو: جنان 
بن كسكسو ، خالدة

تاريخ التحديد: 28 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم : 56 ار 61 س.

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون
اجملاورون:

شماال: ورثة األمني بن ادريس ،
شرقا: علي بن ادريس ،
جنوبا : احلاج محمد ،

غربا: خندق ، 
طالب )ة( : بثينة بنت محمد املصمودي.

مطلب رقم 55109 - 19
إسم امللك: " الزهرة " 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة بنقريش ، احملل املدعو: الغاغة
تاريخ التحديد: 19 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 ار 07 س.
نوعــه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون مع بئر

اجملاورون:
شماال: ملك الغير ،

شرقا: سعيدة بنعمر ،
جنوبا : ممر عمومي ،

غربا: محمد سعيد بنعمر ، 
طالب )ة( : الزهرة بن عبد السالم بنعمر.

مطلب رقم 55354 - 19
إسم امللك: " ملك خويا " 

 موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: عني خباز ، 
حارة السالوي

تاريخ التحديد: 21 فبراير 2019
املساحة التي أظهرها التصميم : 71 س.

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابقني علويني.
اجملاورون:

شماال: ورثة أحمد البقالي ،
شرقا: مطلب عدد: 14063/19 

جنوبا : مطلب عدد: 14063/19 ،
غربا: طريق ، ثم مطلب عدد: 14063/19 ، 

طالب )ة( : أمينة بنت محمد خويا.

مطلب رقم 55510 - 19
إسم امللك: " اجلرارة " 

احملل   ، احلمراء  جماعة   ، حسان  بني  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه   
املدعو: دوار اشكراد



1913 عدد 1106 - 16 رجب 1441 )11 مارس 2020(

تاريخ التحديد: 19 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 207 هـ 93 ار 56 س

نوعه: أرض بها أشجار .

اجملاورون:

شماال: امللك الغابوي ،

شرقا: دوار اوالد علي منصور ، امللك الغابوي 

جنوبا : عمراني ، دوار اشكراد ، دوار بانتو

غربا: امللك الغابوي ، 

طالب )ة( : اجلماعة الساللية مدشر اشكراد الوصي عنها السيد وزير 

الداخلية. 

مطلب رقم 55684 - 19

إسم امللك: " أزعبال " 

 موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة بو احمد ، جماعة اسطيحة ، احملل 

املدعو: علي بن محمد 

تاريخ التحديد: 28 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 76 س

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل وثالث طوابق علوية

اجملاورون:

شماال: الدولة امللك اخلاص ،

شرقا: الدولة امللك اخلاص 

جنوبا : ممر

غربا: رسم عقاري عدد: 106352/19 ، 

طالب )ة( : أحمد بن محمد أزعبال. 

مطلب رقم 55746 - 19

إسم امللك: " ملك خويا " 

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: محارث 

بني سالم ، دار الريحان

تاريخ التحديد: 02 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 ار 73 س

نوعــه: أرض فالحية بها بئر

اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 57212/19،

شرقا: ملك الغير 

جنوبا : اوالد بلفقيه ،

غربا: عائشة بن اخملتار 

طالب )ة( : حافظ بن محمد دودو.

مطلب رقم 55779 - 19

إسم امللك: " زكري " 

 موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة بو احمد ،جماعة اسطيحة ، احملل 

املدعو: التجزئة السياحية

تاريخ التحديد: 02 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 01 س

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابقني علويني

اجملاورون:
شماال: رسم عقاري عدد: 79340/19،

شرقا: زنقة 
جنوبا : اجلماعة القروية السطيحات ،

غربا: اجلماعة القروية السطيحات.
طالب )ة( : عائشة بنت عبد السالم زكري

مطلب رقم 55801 - 19
إسم امللك: " حربول " 

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: الكداوي
تاريخ التحديد: 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 89 س
نوعــه: أرض عارية.

اجملاورون:
شماال: الطريق،

شرقا: رسم عقاري عدد: 57507/19 
جنوبا : زنقة ،

غربا: رسم عقاري عدد: 90091/19.
طالب )ة( : جهاد بن محمد حربول.

إعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 55658 - 19
إسم امللك : " العبدالوي"

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

طالبو التحفيظ : 
1 - أميمة بنت محمد العربي العبدالوي .

2 - سارة بنت محمد العربي العبدالوي.
3 - عمر بن محمد العربي العبدالوي سوية بينهم.

مساحته: 03 ار 38 س
 1089 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ 13 نوفمبر 2019.

مطلب رقم 46094 - 19
إسم امللك: " أحمار جماعة تزكان قاع أسراس"

احملل  تزكان،  جماعة   ، أسراس  قاع  قيادة   ، شفشاون  إقليم  موقعه: 
املدعو: تارغة

طالب )ة( التحفيظ: سعيد بن أحمد أقنني
مساحته: 02 ار 90 س

شماال : ورثة أحمد أقنني
شرقا: رسم عقاري عدد: 31026/19 

جنوبا: ورثة أحمد أقنني
غربا: ورثة أحمد أقنني 

 1029 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 
بتاريخ 19 سبتمبر 2018.

   احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
                                            محمد الزخوني
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محافظة تازة

مطلب رقم 11723 - 21

اسم امللك  : بالد الطلحة.

موقعه  : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار 

أوالد بلحاج بشيني .

وقع حتديده في  : 19 ديسمبر 2018.

مساحته  : 20 آر 04 س.

نوعه  : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال  : ورثة بوشكارة احمد وورثة برعوز احمد.

شرقا  : بوشكارة اخملتار.

جنوبا  : ورثة برعوزاحمد وزيدان احمد.

غربا  : ورثة صالح حماد

طالب التحفيظ  : ناظر اوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 15347 - 21

اسم امللك  : فوق العني أيضا.

موقعه  : اقليم و دائرة تازة،قيادة وجماعة كلدمان ، احملل املدعو دوار الكسير.

وقع حتديده في  : 12 مارس 2019.

مساحته  : 03 آر 12 س.

نوعه  : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال  : مطلب عدد 15363 - 21

شرقا  : اجلياللي عمر وورثة يفاخ عبد اهلل.

جنوبا  : يفاخ اجلياللي، ممر عمومي.

غربا  : هيسوفي محمدين، يفاخ اجلياللي.

طالب التحفيظ  : ناظراوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 15352 - 21

اسم امللك  : خربة زبير قدور.

املدعو  احملل  كلدمان،  جماعة  و  قيادة  تازة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه  

لكسير.

وقع حتديده في  : 15 مارس 2019.

مساحته  : 32 آر 36 س.

نوعه  : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال  : اجلياللي يفاخ والتورعياد زهرة السيبة .

شرقا  : الهاشمي الديوري، 

جنوبا  : االدريسي محمد، و الهاشمي الديوري.

غربا  : اجلياللي يفاخ، 

طالب التحفيظ  : ناظر اوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 15362 - 21

اسم امللك  : املرجة.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو لكسير.

وقع حتديده في  : 18 مارس 2019.

مساحته  : 15 آر 49 س.

نوعه  : أرض فالحية .

اجملاورون  : 

شماال  : ممرعمومي.

شرقا  : كرو حلسن وورثة بومعزة محمد.

جنوبا  : لزعر محمد.

غربا  : ورثة كرو محمد

طالب التحفيظ  : ناظر اوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 15439 - 21

اسم امللك  : تسو.

موقعه  : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار بشيني.

وقع حتديده في  : 05 ديسمبر 2018.

مساحته  : 06 آر 04 س.

نوعه  : أرض فالحية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون  : 

شماال  : برعوز عبد اهلل وورثة اخملتار فرطاس.

شرقا  : ورثة بلحاج قدور.

جنوبا  : ورثة القداوي محمد والقداوي احمد وبلحاج احمد وبن عشي 

عبد السالم . 

غربا  : كعبوش حمو وبلحاج حمو.

طالب التحفيظ  : ناظراوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 16567 - 21

اسم امللك  : الكدية.

موقعه  : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو الكدية.

وقع حتديده في  : 25 مارس 2019.

مساحته  : 03 آر 57 س.

نوعه  : أرض فالحية .

اجملاورون  : 

شماال  : املقبرة.

شرقا  : االعرج عبد القادر.

جنوبا  : كروش اخملتار.

غربا  : االعرج عبد القادر.

طالب التحفيظ  : ناظراوقاف تازة وجرسيف

مطلب رقم 19007 - 21

اسم امللك  : ملك صباح.

موقعه  : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان احملل املدعو املشرع.

وقع حتديده في  : 10 يناير 2019.
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مساحته  : 80 س.

نوعه  : أرض فالحية بها اشجار مختلفة.

اجملاورون  : 

شماال  : زنقة.

شرقا  : ورثة عالل الزرهاوي بلعربي.

جنوبا  : ساقية، ولد بلعربي.

غربا  : رسم عقاري عدد 37656 - 21

طالبة التحفيظ  : صباح الفقيه بنت بوجمعة .

مطلب رقم 19203 - 21

اسم امللك  : جنان اجلامع.

موقعه  : اقليم و دائرة تازة، قيادة وجماعة كلدمان.

وقع حتديده في  : 11 فبراير 2019.

مساحته  : 14 آر 56 س.

نوعه  : أرض فالحية بها اشجار مختلفة.

اجملاورون  : 

شماال  : شعبة. 

شرقا  : ساقية عمومية وورثة الشيخ احمد .

جنوبا  : ساقية عمومية.

غربا  : ورثة اجلياللي الشقف، ورثة قدور بن عامر.

طالب التحفيظ  : ناظراوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 19378 - 21

اسم امللك  : قرب دار بوعياد.

موقعه  : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان.

وقع حتديده في  : 11 فبراير 2019.

مساحته  : 01 آر 69 س.

نوعه  : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال  : بوعياد اجلياللي.

شرقا  : ورثة الفنزاري مختار.

جنوبا  : الفنزاري عبد القادر، ساقية، ممر.

غربا  : بوعياد عامر.

طالب التحفيظ  : ناظر اوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 19667 - 21

اسم امللك  : املروج.

موقعه  : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت احملل املدعو دوار اخلندق.

وقع حتديده في  : 21 ماي 2018.

مساحته  : 12 آر 44 س.

نوعه  : أرض فالحية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون  : 

شماال  : ورثة محمد الصغير.

شرقا  : ورثة محمد الصغير.

جنوبا  : حميدوش عبد السالم،.

غربا  : ورثة بن ادريس محمد.

طالب التحفيظ  : ناظر اوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 19701 - 21

اسم امللك  : الزفزوفة.

موقعه  : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو 

دوار سيدي بوسالم.

وقع حتديده في  : 04 يونيو 2018.

مساحته  : 04 آر 11 س.

نوعه  : أرض فالحية بها اشجار مختلفة.

اجملاورون  : 

شماال  : زغوندي محمد.

شرقا  : بغيناش محمد وورثة زادري.

جنوبا  : ورثة زادري محمدين.

غربا  : زغوندي محمد، الغينش محمد.

طالب التحفيظ  : ناظراوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 19702 - 21

اسم امللك  : النظر 2.

موقعه  : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو دوار 

سيدي بوسالم.

وقع حتديده في  : 04 يونيو 2018.

مساحته  : 04 آر 23 س.

نوعه  : أرض فالحية .

اجملاورون  : 

شماال  : رسم عقاري عدد 35980 - 21 وورثة لعمش وشركاؤه.

شرقا  : ورثة الزرزور اخملتار .

جنوبا  : ساقية عمومية ولصفر ادريس وورثة املكي بن قدور.

غربا  : ساقية عمومية وباليت محمد.

طالب التحفيظ  : ناظراوقاف تازة وجرسيف. 

مطلب رقم 20042 - 21

اسم امللك  : مرجع الطويل.

تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية،  : إقليم  موقعه  

احملل املدعو دوار املالعب.
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وقع حتديده في  : 27 سبتمبر 2018.

مساحته  : 23 آر 27 س.

نوعه  : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون  : 

شماال  : ورثة عمور علي قدور.

شرقا  : ورثة بونبي.

جنوبا  : ورثة حمو شهبار.

غربا  : ورثة لطرش قدور.

طالبة التحفيظ  : فاطمة بنطالب بن عبد السالم.

مطلب رقم 20476 - 21

اسم امللك  : بزازة كيفان الشرفاء.

موقعه  : اقليم و دائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة مزارع الكيفان.

وقع حتديده في  : 13 يونيو 2020.

مساحته  : 82 آر 95 س.

نوعه  : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال  : ممر عمومي.

شرقا  : الدريوش أحمد، الرسم العقاري عدد  : 23905 - 21

جنوبا  : بوقطاسة محمد،

غربا  : ورثة السديري عبد السالم.

طالب التحفيظ  : اجلياللي شعبان ابن محمد.

مطلب رقم 20495 - 21

اسم امللك  : حوض ملقدم العربي.

موقعه  : إقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الشرقية، 

احملل املدعو سبت بوقالل.

وقع حتديده في  : 18 ابريل 2019.

مساحته  : 02 هـ 13 آر 00 س.

نوعه  : أرض فالحية بها اشجار الزيتون واللوز.

اجملاورون  : 

شماال  : ممر عمومي.

شرقا  : ورثة العامري عبد السالم.

جنوبا  : ورثة العامري الصغير.

غربا  : طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ  : بوعزة عرود بن احمد.

مطلب رقم 20576 - 21

اسم امللك  : الدكان احلبسي عدد  : 1084.

موقعه  : مدينة تازة، تازة العليا ، سوق العطارين .

وقع حتديده في  : 24 ماي 2019.

مساحته  : 05 س.

نوعه  : أرض بها بناء من سفلي.

اجملاورون  : 

شماال  : فندق االحباس.

شرقا  : رسم عقاري عدد 1430 - ف.

جنوبا  : زنقة العطارين.

غربا  : االحباس

طالب التحفيظ  : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 20587 - 21

اسم امللك  : باب بنت لعريف 2

موقعه  : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت احملل املدعو طهر حلمر.

وقع حتديده في  : 29 ماي 2019.

مساحته  : 20 آر 20 س.

نوعه  : أرض فالحية .

اجملاورون  : 

شماال  : رسم عقاري عدد 51538 - 21

شرقا  : حجام محمد.

جنوبا  : ورثة السبع عياد.

غربا  : كاري محمد.

طالب التحفيظ  : ناظر اوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 20653 - 21

اسم امللك  : بنينات.

موقعه  : اقليم تازة،دائرة واد امليل قيادة وجماعة بوحلو دوار القصبة.

وقع حتديده في  : 19 يونيو 2019.

مساحته  : 19 آر41 س.

نوعه  : أرض فالحية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون  : 

شماال  : مطلب عدد 4174 - 21

شرقا  : ورثة عبد السالم دعياد .

جنوبا  : ورثة بودرة.

غربا  : العمالوي محمد.

طالب التحفيظ  : احمد العمالوي بن محمد.

مطلب رقم 20654 - 21

اسم امللك  : حلويط.

موقعه  : إقليم تازة دائرة واد امليل،قيادة وجماعة بوحلو احملل املدعو 

دوار ظهر بونص.

وقع حتديده في  : 19 يونيو 2019.

مساحته  : 14 آر 53 س.
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نوعه  : أرض فالحية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون  : 

شماال  : الطريق الوطنية من فاس الى تازة.

شرقا  : جعجوح عبد اهلل ورسم عقاري عدد 8301 - 21 .

جنوبا  : ممر عمومي.

غربا  : بوبليطة عبد اجلبار وحسن شويخ وبنوارة عبد السالم.

طالب التحفيظ  : احمد العمالوي بن محمد.

مطلب رقم 20679 - 21

اسم امللك  : الشرقاني.

موقعه  : مدينة تازة حي امللحة.

وقع حتديده في  : 26 يونيو 2019.

مساحته  : 01 آر 35 س.

نوعه  : أرض عارية .

اجملاورون  : 

شماال  : طريق غير محددة.

شرقا  : طريق غير محددة.

جنوبا  : الرسمني العقاريني عدد  : 58105 - 21، 50062 - 21

غربا  : زنقة.

طالب التحفيظ  : عبد االاله الشرقاني ابن عبد الرحمان.

مطلب رقم 20760 - 21

اسم امللك  : دار النجار.

موقعه  : إقليم تازة بلدية تاهلة، حي املسيرة.

وقع حتديده في  : 19 اغسطس 2019.

مساحته  : 02 آر 24 س.

نوعه  : أرض بها سفلي وطابق اول و طابق ثاني. 

اجملاورون  : 

شماال  : فرياط احلسني.

شرقا  : طريق.

جنوبا  : اخلطابي محمد. 

غربا  : الرسمني العقاريني عدد 66168 - 21 و39516 - 21

طالب التحفيظ  : عبد اهلل جنار ابن حلسن.

مطلب رقم 20762 - 21

اسم امللك  : اخلير.

موقعه  : إقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية 

دوار قنار امللح. 

وقع حتديده في  : 19 اغسطس 2019.

مساحته  : 01 هـ 82 آر 64 س.

نوعه  : أرض فالحية بها اشجار الزيتون .

اجملاورون  : 

شماال  : مطلب عدد 20761 - 21

شرقا  : مطلب عدد 15299 - ف .

جنوبا  : مطلب عدد 15299 - ف، اخلشيبي ادريس، ممر عمومي.

غربا  : اخلشيبي عزوز ورسم عقاري عدد 3832 - 21 .

طالبو التحفيظ  : بوشعايب زيات بن مولود و من معه.

مطلب رقم 20772 - 21

اسم امللك  : ادم.

موقعه  : إقليم تازة، بلدية تاهلة حي القدس .

وقع حتديده في  : 23 اغسطس 2019.

مساحته  : 77 س.

نوعه  : أرض بها بناء من سفلي.

اجملاورون  : 

شماال  : رسم عقاري عدد 58008 - 21

شرقا  : رسم عقاري عدد 55757 - 21

جنوبا  : اخليج الطيب.

غربا  : زنقة.

طالب التحفيظ  : محمد كعو بن ادريس .

مطلب رقم 20777 - 21

اسم امللك  : واد املالح.

موقعه  : اقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة اوالد ازباير، دوار القصيبات.

وقع حتديده في29 يوليو 2019.

مساحته  : 05 هـ 38 آر 54 س .

نوعه  : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال  : عبد الصمد اقويبع، ادريس طريبق، الطريق اجلهوية رقم 508.

شرقا  : عبد الرحمان محند عبو والشيخ حلسن اخلندقي، وورثة عبد 

الرحمان محند عبو، الزكيمي محند احلسني، شعبة.

جنوبا  : ممر عمومي.

غربا  : الشيخ حلسن والرسوم العقارية عدد 39115 - 21 و45557 - 21 

و39528 - 21 و50904 - 21

طالب التحفيظ  : محمد قنيش بن محمد.

مطلب رقم 20813 - 21

اسم امللك  : ملك حبزيز عبد السالم.

موقعه  : إقليم تازة، بلدية تاهلة شارع تازة.

وقع حتديده في  : 26 سبتمبر 2019.
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مساحته  : 01 آر 10 س.

نوعه  : أرض بها بناء من سفلي و طابقيني علويني.

اجملاورون  : 

شماال  : رسم عقاري عدد 3371 - 21، وورثة احلدوشي 

شرقا  : رثج.

جنوبا  : رسم عقاري عدد 67601 - 21

غربا  : النصراح عياد .

طالب التحفيظ  : عبد السالم احلبزيز بن عمار.

مطلب رقم 20277 - 21

اسم امللك  : سارة

موقعه  : اقليم و دائرة تازة، قيادة وجماعة كلدمان.

وقع حتديده في  : 10 ابريل 2019.

مساحته  : 21 آر 17 س.

نوعه  : أرض فالحية بها أشجار مختلفة و بناء من طابق أرضي و بئر.

اجملاورون  : 

شماال  : علي ولد محمد.

شرقا  : طريق إقليمية.

جنوبا  : فتيحة بنت حلسن، ممر عمومي.

غربا  : ممر عمومي، ورثة عبد القادر ولد اجلياللي.

طالب التحفيظ  : عبد الكرمي بونيد بن التهامي.

مطلب رقم 20425 - 21

اسم امللك  : كرباندو الفوقية

موقعه  : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو بني مقورة.

وقع حتديده في  : 08 مارس 2019.

مساحته  : 27 آر 92 س.

نوعه  : أرض فالحية بها اشجار الزيتون .

اجملاورون  : 

شماال  : ورثة جغيوغ محمد.

شرقا  : ورثة الشاوش مبارك.

جنوبا  : ورثة اجلياللي الشاوي، ورثة لعريش محمد، ورثة جغيوغ محمد.

غربا  : ورثة لعريش محمد، ورثة رحمة سي علي.

طالبة التحفيظ  : فاطمة الشنتوفي بنت محمد.

مطلب رقم 20452 - 21

اسم امللك  : شقاق

موقعه  : إقليم تازة دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية، احملل 

املدعو دوار القبة.

وقع حتديده في  : 28 ماي 2019.

مساحته  : 51 آر 37 س.

نوعه  : أرض بها مقلع.

اجملاورون  : 

شماال  : البزيز عبد العزيز.

شرقا  : ورثة لعرج عامر.

جنوبا  : مطلب التحفيظ عدد  : 20453 - 21

غربا  : الرسم العقاري عدد  : 42777 - 21

طالبة التحفيظ  : زهور االكحل بنت علي.

مطلب رقم15348  - 21

اسم امللك : فوق العني.

موقعه : اقليم ودائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو لكسير.

وقع حتديده في : 18 - 13 - 2019.

مساحته : 18آر 45 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : الدويري الهاشمي. 

شرقا : ولزعر احلسني وورثة حماد لقرع، لزعر محمد.

جنوبا : لزعر احلسني، ورثة لعزيز لزعر ، ورثة محمد بومعزة.

غربا : ايفاخ  عمر، ورثة حوماد لقرع، التراب أحمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تلزة وجرسيف.

مطلب رقم 15361  - 21

اسم امللك : صيادة.

موقعه : إقليم ودائرة  تازة ، قيادة و جماعة كلدمان احملل املدعو لكسير.

وقع حتديده في : 12 - 03 - 2019

مساحته :  28 آر 69 س

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : الديوري الهاشمي واملنصوري عبد اهلل 

شرقا : الديوري الهاشمي وورثة لقمة امحمد.

جنوبا : ورثة لقمة عامر.

غربا : ايفخ عبد النبي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تلزة وجرسيف.

مطلب رقم 15363 - 21

اسم امللك : فوق العني أيضا.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان احملل املدعو لكسير.

وقع حتديده في : 12 - 03 - 2019.
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مساحته : 03آر 42 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ايفاخ مصطفى و من معه، ورثة حماد لقرع، جياللي ايفاخ.

شرقا : ايفاخ عمر.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 15347 - 21، جياللي ايفاخ، ورثة لزعر 

محمد.

غربا : حليمة لكحل.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تلزة وجرسيف .

مطلب رقم 15388 - 21

اسم امللك : رأس املرجة.

موقعه : إقليم ودائرة  تازة ، قيادة و جماعة كلدمان احملل املدعو لكسير

وقع حتديده في : 18 - 03 - 2019

مساحته : 78آر 46 س،

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الطوير عياد، ممر عمومي.

شرقا :  ايفاخ عزوز، ايفاخ احلسني، ورثة الهيسوفي عياد، ورثة حماد 

لقرع.

جنوبا : ايفاخ اجلياللي.

غربا : ورثة القيمة عامر، ايفاخ احلسني.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

 

مطلب رقم  16600 - 21

اسم امللك : ملك لزعر.

موقعه : بلدية تازة، حي بيت غالم.

وقع حتديده في : 09 - 03 - 2017.

مساحته : 02 ار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال :  رسم عقاري عدد 22825 - 21

شرقا : ممر.

جنوبا : لصفر محمد .

غربا : طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ : محمد الشادلي بن لزعر.

مطلب رقم 19193 - 21

اسم امللك : الصور ايضا،

موقعه : اقليم ودائرة تازة ، قيادة و جماعة كلدمان

وقع حتديده في : 11 - 02 - 2019.

مساحته : 01آر 90 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

اجملاورون  : 

القطعة االولى : 

شماال : بلحاج البودالي.

شرقا : ممر عمومي 

جنوبا : ممر عمومي بنكدير عبد العزيز.

غربا : بلحاج البودالي.

القطعة الثانية : 

شماال : ورثة بلهيس محمد.

شرقا : اخلدير دقيش، بلحاج البودالي .

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : ممر عمومي

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم  19194  - 21

اسم امللك : عرصة الباكور.

موقعه : إقليم ودائرة  تازة، قيادة و جماعة  كلدمان.

وقع حتديده في : 11 - 02 - 2019

مساحته : 06 آر 20  س

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون  : 

شماال : ورثة بريك احميدة.

شرقا : ورثة حلسن بلحاج احمد، ورثة عبد اهلل بلحاج .

جنوبا : ورثة شقف اجلياللي.

غربا : ورثة بلحاج احمد، ساقية، ورثة عبد اهلل بهيمي. 

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 19887 - 21

اسم امللك : وليجة العامل.

موقعه : اقليم ودائرة تازة، قيادة مكناسة،  جماعة مكناسة الشرقية، 

احملل  املدعو مزارع بوقالل.

وقع حتديده في : 10 - 08 - 2018.

مساحته : 01 هـ 55 آر  27س.

: ارض فالحية بها أشجار من زيتون و أشجار مختلفة و بناية  نوعه 

من طابق أرضي.
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اجملاورون  : 

شماال : واد، ورثة عالل بن احمد لعرج، اجلماعة.

شرقا : الرسوم العقارية عدد : 3912 - 21، 3510 - 21 و7123 - ف .

جنوبا : واد.

غربا : واد .

طالب التحفيظ : محمد بوزردة ابن محمد.

مطلب رقم 20313  - 21

اسم امللك : ركبة البيضة 3.

احملل  الفوقي،  الربع  جماعة  افراسن،  بني  قيادة  تازة،  اقليم   : موقعه 

املدعو  دوار اوالد عزوز.

وقع حتديده في : 15 - 07 - 2019.

مساحته : 10آر 02 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : كعيشة محمد واملير حلسن.

شرقا : كحيشة محمد.

جنوبا : امحمد الديبة 

غربا : املير محمد ومطلب عدد 4268 - ف.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 19668 - 21

اسم امللك : ايدمام .

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة  بني لنت احلل املدعو  دوار 

اخلندق.

وقع حتديده في : 21 - 05 - 2018.

مساحته : 31 ار 82 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الزويتني، الدونا عبد القادرورثة احميدوش عبد السالم.

شرقا : ورثة بنعامر، ورثة لعرج محمد، ورثة بن أحمد عبد القادر، ورثة 

الرجيلة احميدة، ورثة النجومي، االحباس، ورثة الرجيلة، ورثة بن عامر 

عبد القادر.

جنوبا : واد اخلندق.

غربا : واد اخلندق، ورثة بن ادريس.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 19426 - 21

اسم امللك : الفيضة.

موقعه : إقليم تازة، اجلماعة القروية مطماطة، احملل املدعو عني بومساين.

وقع حتديده في : 14 - 06 - 2019.

مساحته : 01هـ 07 ار 12 س .

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : ورثة أوراغ علي.

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : أوراغ بناصر.

غربا : بولعلى ادريس.

القطعة الثانية : 

شماال : ورثة أوراغ علي.

شرقا : واد مطماطة، ورثة أشساس محمد.

جنوبا : ورثة بولعلى محمد، أوراغ بناصر.

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : احمد مراح بن حمو.

مطلب رقم 19666 - 21

اسم امللك : النوادر.

موقعه : إقليم تازة، ، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو  دوار اخلندق .

وقع حتديده في : 21 - 05 - 2018.

مساحته : 34 ار 47 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : لعرج امحمد وورثة احميدوش حمو

شرقا :  عبد املالك احميدة 

جنوبا : لعرج امحمد وزوتني علي 

غربا : مقبرة سيدي بوخلوف

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 20316 - 21

اسم امللك : كريرة  

تازة، قيادة باب مرزوقة، جماعة باب بودير احملل  إقليم ودائرة   : موقعه 

املدعو دوار ادرودار.

وقع حتديده في : 12 - 06 - 2019.

مساحته : 12 ار 36 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون وبناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : عامر اجعيعو، ممر عمومي، واد كريرة.

شرقا :  واد كريرة، ورثة بنصالح.
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جنوبا : الرسم العقاري عدد : 26534 - 21

غربا : ورثة علي دعياد.

طالب التحفيظ : محمد اجعيعو بن علي.   

مطلب رقم 20360 - 21

اسم امللك : تيزي نعمار او يعقوب.

موقعه : اقليم تازة، دائرة اكنول قيادة و جماعة  اجدير دوار عني احلمراء.

وقع حتديده في : 22 - 04 - 2019.

مساحته : 01 هـ 29 ار 25 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون  اللوز وبئرين وبنائني من سفلي .

اجملاورون : 

شماال : الطريق اجلهوية رقم 504

شرقا :  الطريق اجلهوية رقم 504.

جنوبا :  شعبة، طالب التحفيظ، بوليط جمال، علي عالل بن حدوش.

غربا : ورثة الزموري سالم.

طالب التحفيظ : احلسن اوزينب بن محمد.

مطلب رقم 20401 - 21

اسم امللك : البداوي جواد.

جماعة  الغربية  وراين  بني  قيادة  تاهلة،   دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

الصميعة احملل املدعو تاغروت.

وقع حتديده في : 17 - 10 - 2019.

مساحته : 01 هـ 89 ار 94 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت املامون.

شرقا :  مقران احمد وعياد مقران.

جنوبا : الشرفاوي محمد

غربا : الصفة عياد ومن معه ورسم عقاري عدد 45284 - 21

طالب التحفيظ : جواد البداوي بن العناية. 

مطلب رقم 20416 - 21

اسم امللك : خربة اشليح .

موقعه : اقليم  ودائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الشرقية، 

احملل املدعو خربة شليح.

وقع حتديده في : 01 - 03 - 2019.

مساحته : 53 ار 79 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون  واشجار مختلفة و بناية عبارة عن رحى.

اجملاورون : 

شماال : البخشوش حلسن ،فاطمة التيال ،لطيفة لفيغ.

شرقا :  البحشوش حلسن.

جنوبا :  ممر عمومي، و مطلب التحفيظ عدد 6489 - ف.

غربا : اشليح حسن. 

طالبو التحفيظ : حلسن البخشوش ابن ادريس ومن معه.

مطلب رقم 20426 - 21

اسم امللك : باب صفصاف.  

موقعه : إقليم ودائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت احملل املدعو بني مقورة.

وقع حتديده في : 08 - 03 - 2019.

مساحته :  01هـ 01 ار 80 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : ورثة عبد اهلل بن عيسى حمادة.

شرقا : ورثة عبد اهلل بن عيسى حمادة.

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : ورثة شاوش امبارك، ورثة الشنتوفي علي، 

القطعة الثانية : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : ممر عمومي

جنوبا : ممر عمومي

غربا : ورثة الشنتوفي علي.

طالبة التحفيظ : فاطمة الشنتوفي بنت محمد.   

مطلب رقم 20474 - 21

اسم امللك : الصفيصف.

موقعه : اقليم تازة، بلدية واد امليل احملل املدعو الصفيصف.

وقع حتديده في : 08 - 10 - 2019.

مساحته : 90 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 59609 - 21

شرقا :  طريق.

جنوبا :  الرقيق احمد.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : عيسى زروال ابن محمد.
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مطلب رقم 20486 - 21

اسم امللك : بوفتيسن .

موقعه : اقليم  ودائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملا املدعو دوار 

الشقة.

وقع حتديده في : 23 - 10 - 2019.

مساحته : 01 آر 01 س .

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الكرماط.

شرقا : بوجمعة احلمزاوي   .

جنوبا : زنقة.

غربا : رسم عقاري عدد 13907 - 21

طالب التحفيظ : عالل البياش بن محمد.

مطلب رقم 20493 - 21

اسم امللك : مرجع بوحسني.

موقعه : إقليم  تازة، دائرة و قيادة اكنول جماعة اجبارنة احملل املدعو 

دوار أوالد حمو بن عمرو.

وقع حتديده في : 15 - 04 - 2019.

مساحته : 51 ار 48 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار مختلفة و بناء من سفلي و سهريج و كوخ.

اجملاورون : 

شماال : كورش محمد.

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 505.

جنوبا : رسم عقاري عدد 55209 - 21

غربا : واد تامرسيتا وورثة شعباط عالل.

طالب التحفيظ : عبد العزيز البقال ابن مزيان.   

مطلب رقم 20551 - 21

اسم امللك : السواطي .

موقعه : اقليم ودائرة تازة، جماعة وقيادة باب مرزوقة احملل املدعو السواطي.

وقع حتديده في : 10 - 05 - 2019.

نوعه : أرض فالحية.

مساحته : 03 آر 22 س .

اجملاورون : 

شماال : ملرابط عبد العزيز ومن معه.

شرقا : الرسم العقاري عدد 5722 - ف، ممر عمومي.

جنوبا : رسم عقاري عدد 51000 - 21

غربا : اخلياري عبد القادر و من معه.

طالبو التحفيظ : ادريس اخلياري ابن عبد القادر ومن معه .

مطلب رقم 20620 - 21

اسم امللك : الكعدة.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل  قيادة وجماعة غياتة الغربية احملل 

املدعو  دوار مسدورة .

وقع حتديده في : 28 - 08 - 2019.

مساحته : 01هـ 21 ار 44 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة قريطة احمد.

شرقا : ممر عمومي   .

جنوبا : ورثة الزوالتي عياد.

غربا : مطلب عدد 17787 - ف.

طالب التحفيظ : عامر القبايل ابن مولود. 

مطلب رقم 20627 - 21

اسم امللك : املالعب بودرمي.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل  قيادة و جماعة غياتة الغربية احملل 

املدعو دوار املالعب .

وقع حتديده في : 10 - 06 - 2019.

مساحته : 02 ار 71 س .

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول و حديقة.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 23226 - 21

شرقا : طريق    .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 13216 - 21

غربا : شعبة.

طالب التحفيظ : احلسن القروطي ابن محمد.

مطلب رقم 20691 - 21

اسم امللك : عني السكال

موقعه : إقليم  تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية دوار 

عني السكال.

وقع حتديده في : 03 - 07 - 2019.
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مساحته : 29 ار 51 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممر

شرقا : الصغير نور الدين، ورثة الصغير محمد، قريش عامر.

جنوبا : لزعر محمد بن عياد و من معه، الرسم العقاري عدد : 52975 - 21

غربا : الصغير صفية.

طالب التحفيظ : أحمد الصغير بن محمد.   

مطلب رقم 20694 - 21

اسم امللك  : ركبة احلجام

تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية،  : إقليم   موقعه 

دوار القبة.

وقع حتديده في : 08 - 07 - 2019.

مساحته : 02 آر 35 س .

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الشبري محمد

شرقا : طريق.

جنوبا : عبد اهلل بليط.

غربا : الزهري اسماعيل.

طالب التحفيظ : ياسني الشباني بن محمد.

مطلب رقم 20696 - 21

اسم امللك : مزوارة

موقعه : إقليم ودائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية، 

احملل املدعو مزوارة.

وقع حتديده في : 01 - 10 - 2019.

مساحته : 01 هـ 77 ار 02 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 65713 - 21

شرقا : ورثة عزوزي عمراني.

جنوبا : رسم عقاري عدد 52045 - 21

غربا : واد ، الرسم العقاري عدد : 67193 - 21

طالبو التحفيظ : عبد اجمليد القنديل بن أحمد و من معه.  

مطلب رقم 20722 - 21

اسم امللك : حد عزيز

موقعه : اقليم تازة، بلدية واد امليل، حي أكال

وقع حتديده في : 02 - 10 - 2019.

نوعه : أرض عارية

مساحته : 90 س .

اجملاورون : 

شماال : العوينة رشيد

شرقا : العوينة السرغيني.   .

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة

طالبة التحفيظ : مليكة العوينة بنت حمو.

مطلب رقم 20723 - 21

اسم امللك : الكاليب.

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، احملل املدعو الكاليب.

وقع حتديده في : 17 - 07 - 2019.

مساحته : 73 س .

نوعه : أرض بها بناء من سفلي

اجملاورون : 

شماالالرسم العقاري عدد : 11653 - 21

شرقا : اخلراف عبد اهلل، اخلراف محمد.

جنوبا : رثج.

غربا : محمد اخلمليشي، مطلب التحفيظ عدد : 11272 - 21

طالبو التحفيظ : السعدية كناني بنت الزموري و من معها.

مطلب رقم 20731 - 21

اسم امللك : تغروط

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

وقع حتديده في : 28 - 10 - 2019.

مساحته : 04 آر 64 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : زربوب عبد ارزاق.

شرقا : ممر عمومي.   .

جنوبا : ورثة النفيدة.

غربا : ساقية، زربوب علي.

طالبة التحفيظ : عائشة حوشي بنت قدور.

مطلب رقم 20755 - 21

اسم امللك : مرجع حلمر.

موقعه : مدينة تازة، حي السالم.

وقع حتديده في : 16 - 08 - 2019.
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مساحته : 20 ار 35 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد : 65589 - 21، 65588 - 21

شرقا : الرسوم العقاري عدد : 65579 - 21، 65595 - 21، 65597 - 21، 

65600 - 21، ساحة خضراء، زنقة.

جنوبا : الطاهر غليل.

غربا : الطاهر غليل، الرسوم العقارية عدد 65592 - 21، 65593 - 21، 

21 - 65594

طالبو التحفيظ : طامو غليل و من معها. 

مطلب رقم 20788 - 21

اسم امللك : خالد

موقعه : مدينة تازة، حي الربايز.

وقع حتديده في : 13 - 11 - 2019.

مساحته : 01 ار 11 س .

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الربيزة علي.

شرقا : زنقة

جنوبا : زنقة.

غربا : زنقة

طالب التحفيظ : محمد الدريوش بن محمد.

مطلب رقم 20787 - 21

اسم امللك : القطعة رقم 1

موقعه : اقليم تازة بلدية واد امليل ، حي أكال

وقع حتديده في : 12 - 11 - 2019.

مساحته : 02 ار 02 س .

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : ورثة لكحل أحمد بن محد.

جنوبا : لكحل فتيحة

غربا : زنقة

طالب التحفيظ : مصطفى لكحل بن أحمد 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: "حي االمل" 

ذي املطلب عدد 21152/21، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد: 1103 املؤرخة في 19/02/2020.

فبدال من :

طالب التحفيظ : نور الدين التويتي. 

إقرأ :

طالبا التحفيظ :

1 - نور الدين التويتي 

2 - لطيفة بوعاطيل بنت محمد على الشياع سوية بينهما.

والباقي بدون تغيير 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: "مدرسة يعلو" 

ذي املطلب عدد 20673/21،

 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 

1063 املؤرخة في 15/05/2019.

فبدال من :

مساحته : 84 ارا 13 سنتيارا. 

إقرأ :

مساحته : 15 ارا 18 سنتيارا.

 والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بتازة 

بنعمارة عبد الرحيم     

 

محافظة اسفي

اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ اجلماعي

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "البخاتي "

اقليم اسفي.

 98936 - 98735 - 98631 - 98475 - 98348 - 98248 - 98107 - 97951

 -  98477  -  98364  -  98250  -  98115  -  97960  -  99468  -  99198  -

 98254 - 98117 - 97967 - 99469 - 99199 - 98938 - 98739 - 98632

 -  99473  -  99200  -  98940  -  98740  -  98633  -  98478  -  98368  -

 98942 - 98742 - 98634 - 98480 - 98372 - 98258 - 98118 - 97974

 -  98481  -  98373  -  98259  -  98120  -  98004  -  99474  -  99207  -

 98262 - 98121 - 98006 - 99475 - 99208 - 98944 - 98750 - 98636

 -  99476  -  99209  -  98946  -  98751  -  98638  -  98484  -  98374  -

 98959 - 98752 - 98639 - 98486 - 98375 - 98266 - 98128 - 98011

 -  98488  -  98380  -  98268  -  98133  -  98020  -  99477  -  99210  -

 98269 - 98135 - 98022 - 99479 - 99211 - 98960 - 98759 - 98642

 - 99480 - 99212 - 98968 - 98762 - 98649 - 98491 - 98381 -
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 98987 - 98778 - 98651 - 98497 - 98383 - 98270 - 98136 - 98025

 -  98498  -  98384  -  98272  -  98137  -  98027  -  99484  -  99215  -

 98273 - 98149 - 98030 - 99485 - 99216 - 98989 - 98781 - 98654

 -  99490  -  99219  -  99030  -  98791  -  98657  -  98499  -  98386  -

 99031 - 98794 - 98660 - 98502 - 98387 - 98274 - 98150 - 98037

 -  98525  -  98389  -  98275  -  98159  -  98038  -  99494  -  99220  -

 98279 - 98165 - 98042 - 99503 - 99221 - 99041 - 98795 - 98661

 -  99504  -  99288  -  99054  -  98806  -  98662  -  98527  -  98390  -

 99095 - 98820 - 98668 - 98528 - 98393 - 98280 - 98166 - 98043

 -  98529  -  98403  -  98281  -  98168  -  98046  -  99510  -  99290  -

 98282 - 98169 - 98058 - 99511 - 99305 - 99097 - 98821 - 98669

 -  99513  -  99308  -  99109  -  98826  -  98670  -  98534  -  98404  -

 99112 - 98827 - 98673 - 98536 - 98406 - 98283 - 98178 - 98059

 -  98543  -  98410  -  98285  -  98179  -  98060  -  99514  -  99322  -

 98286 - 98180 - 98062 - 99518 - 99329 - 99114 - 98828 - 98674

 -  99533  -  99332  -  99120  -  98829  -  98677  -  98562  -  98413  -

 99127 - 98837 - 98678 - 98569 - 98418 - 98287 - 98186 - 98063

 -  98582  -  98419  -  98288  -  98189  -  98064  -  99534  -  99339  -

 98291 - 98190 - 98065 - 99535 - 99344 - 99130 - 98849 - 98679

 -  99542  -  99345  -  99135  -  98851  -  98683  -  98586  -  98426  -

 99142 - 98855 - 98684 - 98593 - 98427 - 98298 - 98195 - 98073

 -  98594  -  98428  -  98301  -  98196  -  98076  -  99543  -  99348  -

 98312 - 98200 - 98078 - 99544 - 99356 - 99143 - 98862 - 98685

 -  99546  -  99361  -  99148  -  98863  -  98686  -  98604  -  98433  -

 99150 - 98887 - 98688 - 98605 - 98435 - 98317 - 98205 - 98079

 98606  -  98441  -  98324  -  98207  -  98084  -  99548  -  99371  -

 -  98208  -  98087  -  99550  -  99375  -  99156  -  98893  -  98690  -

 99554 - 99386 - 99159 - 98894 - 98698 - 98613 - 98443 - 98329

 -  98898  -  98703  -  98615  -  98444  -  98331  -  98210  -  98088  -

 98617 - 98445 - 98332 - 98211 - 98089 - 99556 - 99388 - 99165

 -  98222  -  98090  -  99557  -  99392  -  99166  -  98901  -  98704  -

 99563 - 99393 - 99168 - 98902 - 98707 - 98619 - 98446 - 98333

 -  98917  -  98710  -  98620  -  98453  -  98334  -  98224  -  98094  -

 98621 - 98463 - 98335 - 98225 - 98095 - 99564 - 99396 - 99169

 -  98231  -  98096  -  99566  -  99430  -  99188  -  98921  -  98711  -

 99567 - 99442 - 99189 - 98922 - 98713 - 98622 - 98464 - 98336

 -  98923  -  98727  -  98623  -  98466  -  98337  -  98236  -  98097  -

 98627 - 98467 - 98340 - 98238 - 98098 - 99568 - 99460 - 99190

 -  98243  -  98101  -  99569  -  99461  -  99193  -  98925  -  98730  -

 99575 - 99465 - 99194 - 98930 - 98733 - 98628 - 98468 - 98343

 -  98934  -  98734  -  98630  -  98470  -  98344  -  98245  -  98103  -

 99905 - 99813 - 99736 - 99671 - 99582 - 99576 - 99467 - 99197

 99906  -  99814  -  99737  -  99673  -  99584  -  100042  -  99966  -

 99908  -  99817  -  99738  -  99674  -  99585  -  100043  -  99968  -

 99909  -  99818  -  99741  -  99675  -  99587  -  100045  -  99970  -

 99910  -  99819  -  99742  -  99676  -  99588  -  100046  -  99972  -

 99911  -  99822  -  99743  -  99677  -  99590  -  100048  -  99973  -

 99912  -  99823  -  99744  -  99678  -  99592  -  100049  -  99974  -

 99913  -  99825  -  99747  -  99681  -  99593  -  100051  -  99975  -

 99914  -  99827  -  99748  -  99682  -  99594  -  100056  -  99976  -

 99915  -  99832  -  99751  -  99683  -  99596  -  100058  -  99977  -

 99916  -  99833  -  99752  -  99684  -  99597  -  100059  -  99979  -

 - 99917 - 99834 - 99754 - 99687 - 99601 - 100060 - 99980 -

 99921 - 99836 - 99755 - 99688 - 99603 - 100063 - 99981
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 99922  -  99837  -  99756  -  99689  -  99606  -  100064  -  99982  -

 99925  -  99838  -  99757  -  99692  -  99608  -  100065  -  99983  -

 99927  -  99839  -  99758  -  99695  -  99613  -  100073  -  99985  -

 99928  -  99840  -  99759  -  99697  -  99622  -  100076  -  99986  -

 99929  -  99841  -  99760  -  99700  -  99626  -  100077  -  99987  -

 99932  -  99842  -  99761  -  99704  -  99628  -  100078  -  99990  -

 99933  -  99843  -  99763  -  99705  -  99629  -  100079  -  99991  -

 99934  -  99844  -  99767  -  99706  -  99631  -  100080  -  99992  -

 99936  -  99846  -  99769  -  99707  -  99632  -  100082  -  99993  -

 99937 - 99847 - 99771 - 99709 - 99637 - 100083 - 100002 -

 99939 - 99848 - 99773 - 99710 - 99642 - 100089 - 100003 -

 99940 - 99850 - 99780 - 99712 - 99644 - 100090 - 100004 -

 99941 - 99852 - 99781 - 99713 - 99645 - 100095 - 100005 -

 99942 - 99853 - 99782 - 99714 - 99646 - 100099 - 100006 -

 99943 - 99865 - 99783 - 99715 - 99647 - 100100 - 100009 -

 99944 - 99867 - 99784 - 99716 - 99648 - 100102 - 100014 -

 99945 - 99871 - 99785 - 99717 - 99649 - 100103 - 100017 -

 99946 - 99880 - 99790 - 99718 - 99650 - 100104 - 100022 -

 99947 - 99881 - 99792 - 99719 - 99652 - 100106 - 100023 -

 99948 - 99885 - 99795 - 99721 - 99653 - 100110 - 100025 -

 99955 - 99886 - 99796 - 99722 - 99654 - 100118 - 100026 -

 99956 - 99893 - 99797 - 99724 - 99661 - 100119 - 100027 -

 99957 - 99894 - 99798 - 99727 - 99664 - 100120 - 100028 -

 99962 - 99896 - 99805 - 99730 - 99666 - 100121 - 100030 -

 99963 - 99899 - 99809 - 99731 - 99667 - 100122 - 100031 -

 99964 - 99901 - 99810 - 99732 - 99668 - 100124 - 100037  -

 - 99965 - 99904 - 99812 - 99735 - 99669 - 100125 - 100038 -

 100793 - 100553 - 100424 - 100205 - 100130 - 100129 - 100041

 -  100796  -  100556  -  100425  -  100206  -  100131  -  100964  -

 101378 - 100802 - 100559 - 100426 - 100207 - 100133 - 100973

 -  101421  -  100809  -  100568  -  100427  -  100209  -  100136  -

 100139 - 101434 - 100814 - 100570 - 100435 - 100210 - 100138

 100140 - 101435 - 100824 - 100572 - 100437 - 100211 -

 -  100141  -  101436  -  100828  -  100573  -  100442  -  100224  -

 100233 - 100142 - 101437 - 100847 - 100578 - 100443 - 100232

 -  100236  -  100143  -  101438  -  100852  -  100584  -  100445  -

 100466 - 100242 - 100144 - 101511 - 100853 - 100586 - 100446

 -  100467  -  100243  -  100146  -  101517  -  100854  -  100587  -

 100590 - 100468 - 100249 - 100147 - 101529 - 100860 - 100588

 -  100592  -  100469  -  100251  -  100148  -  101530  -  100863  -

 100867 - 100594 - 100475 - 100258 - 100149 - 101533 - 100864

 -  100871  -  100596  -  100481  -  100259  -  100150  -  101568  -

 101594 - 100872 - 100598 - 100483 - 100261 - 100154 - 101593

 -  101595  -  100886  -  100600  -  100500  -  100262  -  100155  -

 100157 - 101599 - 100887 - 100610 - 100507 - 100265 - 100156

 -  100158  -  101694  -  100892  -  100618  -  100508  -  100270  -

 100277 - 100159 - 101711 - 100893 - 100621 - 100515 - 100276

 -  100278  -  100164  -  101732  -  100902  -  100628  -  100516  -

 100518 - 100285 - 100165 - 101733 - 100907 - 100630 - 100517

 -  100521  -  100287  -  100168  -  101737  -  100909  -  100662  -

 100672 - 100525 - 100296 - 100169 - 101738 - 100911 - 100667

 -  100684  -  100526  -  100297  -  100170  -  101785  -  100913  -

 100918 - 100690 - 100527 - 100324 - 100172 - 101786 - 100917

 -  100920  -  100697  -  100530  -  100327  -  100173  -  101790  -

 101822 - 100928 - 100698 - 100531 - 100328 - 100177 - 101814

 -  101891  -  100930  -  100715  -  100534  -  100330  -  100181  -

 100186 - 101893 - 100933 - 100718 - 100536 - 100341 - 100185

 - 100192 - 101895 - 100946 - 100722 - 100542 - 100364 -
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 100369 - 100193 - 101896 - 100947 - 100727 - 100543 - 100366

 -  100375  -  100194  -  101897  -  100948  -  100732  -  100544  -

 100547 - 100387 - 100196 - 101899 - 100950 - 100736 - 100546

 -  100549  -  100388  -  100199  -  101900  -  100951  -  100737  -

 100752 - 100551 - 100408 - 100202 - 101904 - 100953 - 100750

 -  100780  -  100552  -  100423  -  100203  -  101919  -  100956  -

 102574 - 102485 - 102386 - 102007 - 101923 - 101920 - 100959

 -  101928  -  102576  -  102486  -  102388  -  102008  -  101927  -

 102415 - 102047 - 101930 - 102577 - 102487 - 102398 - 102046

 -  102491  -  102417  -  102048  -  101931  -  102578  -  102488  -

 101933 - 102582 - 102492 - 102424 - 102049 - 101932 - 102581

 -  102051  -  101935  -  102583  -  102493  -  102425  -  102050  -

 102496 - 102427 - 102056 - 101936 - 102584 - 102494 - 102426

 -  102590  -  102497  -  102428  -  102064  -  101937  -  102588  -

 102278 - 101939 - 102594 - 102498 - 102429 - 102207 - 101938

 -  102431  -  102286  -  101940  -  102598  -  102500  -  102430  -

 102601 - 102502 - 102432 - 102288 - 101941 - 102600 - 102501

 -  101944  -  102603  -  102503  -  102433  -  102295  -  101942  -

 102436 - 102299 - 101949 - 102605 - 102509 - 102435 - 102297

 -  102511  -  102437  -  102307  -  101951  -  102608  -  102510  -

 101955 - 102615 - 102512 - 102439 - 102309 - 101953 - 102611

 -  102316  -  101957  -  102621  -  102513  -  102440  -  102311  -

 101961 - 102515 - 102443 - 102319 - 101959 - 102514 - 102442

 -  102445  -  102323  -  101963  -  102525  -  102444  -  102322  -

 102327 - 101973 - 102534 - 102446 - 102326 - 101971 - 102528

 -  102537  -  102448  -  102329  -  101975  -  102535  -  102447  -

 102451 - 102336 - 101995 - 102538 - 102449 - 102335 - 101993

 -  101997  -  102542  -  102452  -  102337  -  101996  -  102539  -

 102545 - 102454 - 102339 - 101998 - 102543 - 102453 - 102338

 -  102342  -  102000  -  102547  -  102459  -  102340  -  101999  -

 102002 - 102549 - 102475 - 102356 - 102001 - 102548 - 102460

 -  102478  -  102367  -  102003  -  102554  -  102477  -  102365  -

 102380 - 102005 - 102562 - 102481 - 102378 - 102004 - 102555

 - 102573 - 102483 - 102383 - 102006 - 102569 - 102482 -

الكل حتت عدد  23

احملافظ على األمالك العقارية باسفي

شكيب حيمود     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 47040  - 24

اسم امللك : "محمد أمني 2"

موقعه : إقليم احلسيمة ، بلدية أجدير ،احملل املدعو : حي امللعب.

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019 

مساحته : 04 ار 87 س 

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : طريق

شرقا : ورثة سي علي 

جنوبا : طريق 

غربا : الرسم العقاري عدد30765 - 24 

طالب التحفيظ : بوجيبار احمد بن سليمان

مطلب رقم 48414  - 24

اسم امللك : "يوسف بنقدور"

موقعه : إقليم احلسيمة، احملل املدعو : شارع اسفي.

وقع حتديده في : 29 ابريل 2019 

مساحته : 73 س 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي 

اجملاورون : 

شماال : كوريش محمد

شرقا : ورثة فاطمة محمد عالل 

جنوبا : الشارع

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31309 - 24 

طالب التحفيظ : بنقدور يوسف بن محمد
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مطلب رقم 54713  - 24

اسم امللك : "بنعودة"

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

احملل املدعو : رمار.

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019 

مساحته : 01 ار57 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : املسعودي مينة

شرقا : عمر دراز 

جنوبا : بنعودة ماموت

غربا : طريق 

طالبة التحفيظ : بنعودة سميرة بنت خلضر

مطلب رقم 54714 - 24

اسم امللك : "بنعودة 1"

يوسف  اَيت  جماعة  ورياغل،  بني  دائرة  احلسيمة  إقليم   : موقعه 

وعلي،احملل املدعو : رمار.

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019 

مساحته : 94س 

نوعه : ارض عارية بها إسطبل 

اجملاورون : 

شماال : بنعودة ماموت

شرقا : طريق 

جنوبا : محمد الشتيوي

غربا : مطلب التحفيظ عدد 30693 - 24 

طالبة التحفيظ : بنعودة سميرة بنت خلضر

مطلب رقم 54718 - 24

اسم امللك : "املطوشي"

موقعه : إقليم احلسيمة ، مدينة تارجيست، احملل املدعو : دار وعالل.

وقع حتديده في : 01 يوليو 2019 

مساحته : 01 ار 39س 

نوعه : ارض بها بناء من سفلي وطابقني علويني وطابق ثالث بالتراجع 

ومرفق بالسطح 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير

شرقا : طريق واد ورقة 

جنوبا : طريق واد السبت

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2838 - 24 

طالب التحفيظ : املطوشي محمد بن أحمد

مطلب رقم 56121 - 24

اسم امللك : "املقريني"

موقعه : إقليم احلسيمة ، جماعة إمزورن ،احملل املدعو : حي ربيعة الرابع.

وقع حتديده في : 03 يوليو 2019 

مساحته : 01ار01س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : بوكريش احمد

شرقا : الطوفالي خدوج 

جنوبا : الشارع

غربا : الطاهري محمد موح 

طالب التحفيظ : املقريني امحمد بن حمادي

مطلب رقم 61013 - 24

اسم امللك : "لوطا ارقراق"

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة النكور، احملل املدعو 

: "لوطا ارقراق حوز النكور .

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019.

مساحته : 04 اَر 24 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : أزموري حسن؛

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 61014 - 24؛

جنوبا : ورثة احمادي بوعويويش؛

غربا : ورثة احلاج حمادي، 

طالب التحفيظ : العمراني فكري بن عبد السالم.

مطلب رقم 61014 - 24

اسم امللك : "لوطا ارقراق "

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : "لوطا ارقراق 

حوز النكور .

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019.

مساحته : 01 اَر 01 س.

نوعه : أرض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : الطريق، ازموري حسن؛

شرقا : طريق عمومية ؛

جنوبا : ورثة احمادي بوعويوش ؛

غربا : مطلب حتفيظ عدد 61013 - 24؛

طالب التحفيظ : العمراني فكري بن عبد السالم.

مطلب رقم 81766 - 24

اسم امللك : "بلوالن"

موقعه : إقليم احلسيمة ، جماعة إمزورن ،احملل املدعو : جتاللت.

وقع حتديده في : 26 سبتمبر 2019 

مساحته : 89 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد7760 - 24

شرقا : طريق 

جنوبا : سفيان بوشيار

غربا : الرسم العقاري عدد39359 - 24 

طالبة التحفيظ : بلوالن هدى بنت ادريس

مطلب رقم 82328 - 24

اسم امللك : "دهار امجاهد"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : "اضهار امجاهد"

وقع حتديده في : فاحت اكتوبر 2019.

مساحته : 99 س.

نوعه : أرض بها بناية متكونة من سفلي وطابق علوي وطابق ثالث بالتراجع .

اجملاورون : 

شماال : محمد نكوم ؛

شرقا : جباري عادل؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : احلنكوري حسن؛

طالبة التحفيظ : احلنكوري حسنية بنت احلسن.

مطلب رقم 91925 - 24

اسم امللك : "بوزبع"

موقعه : اقليم احلسيمة، بلدية أجدير ، احملل املدعو : " امللعب"

وقع حتديده في : 24 اكتوبر 2019.

مساحته : 1اَر 97 س

نوعه : أرض بها بناية متكونة من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم بوزبع؛

شرقا : ممر 

جنوبا : بوزوبع شعيب 

غربا : بوزبع شعيب؛

طالب التحفيظ : بوزبع عبد احلكيم بن شعيب.

مطلب رقم 92048 - 24

اسم امللك : ديدوح"

موقعه : إقليم احلسيمة، احملل املدعو : عني الهندية".

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 ار 06 س

نوعه : أرض بها بناء من قبو وسفلي وطابق علوي وطابق ثاني بالتراجع.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 45515 - 24،

شرقا : الرسم العقاري رقم 14151 - 24؛

جنوبا : طريق؛

غربا : اليعكوبي فاظمة وشمالي حمادي؛ 

طالب التحفيظ : ديدوح احمد بن احلسن.

مطلب رقم 46626  - 24

اسم امللك : "عماد1"

موقعــه : إقليم احلسيمة بلدية أجدير، جماعة ،احملل املدعو : حي املزمة.

وقع حتديده في : 23 - 09 - 2019 

مساحته : 04 ار 86 س       

نوعه : ارض عارية  

اجملاورون : 

شماال : محمد قادوري

شرقا  : الرسم العقاري عدد25235 - 24   

جنوبا : فاطمة سي محمد

غربا : الرسم العقاري عدد17521 - 24 

طالب التحفيظ : بلقايدي عماد بن محمد

مطلب رقم 64568 - 24

اسم امللك : "افاسي 1"

موقعــه : مدينة احلسيمة ،  دائرة بني ورياغل ، جماعة النكور،احملل 

املدعو : دوار امنود.

وقع حتديده في : 05 - 08 - 2019 
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مساحته  : 10 ار 04س       

نوعه : ارض عارية بها بناء من سفلي وطابق علوي في طور البناء  

اجملاورون : 

شماال : طريق

شرقا  : بنسعلي محمد، اليشيوي محمد    

جنوبا  : ورثة اليحيوي محند

غربا : بنسعلي محمد، مطلب التحفيظ عدد 64569 - 24 

طالبو التحفيظ : محمد الفائز بن عمر ومن معه

مطلب رقم 64569 - 24

اسم امللك : "افاسي 2"

،  دائرة بني ورياغل ، جماعة النكور،احملل  : إقليم احلسيمة  موقعــه 

املدعو : دوار امنود.

وقع حتديده في : 05 - 08 - 2019 

مساحته  : 01 ار 02 س        

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : طريق

شرقا  : مطلب التحفيظ عدد64568 - 24    

جنوبا  : بنسعلي محمد

غربا : بنسعلي محمد 

طالب التحفيظ : محمد الفائز بن عمر ومن معه.

مطلب رقم 81768 - 24

اسم امللك : "بوشماش"

موقعــه : إقليم احلسيمة ، جماعة بني بوعياش  احملل املدعو : ازكيران.

وقع حتديده في : 30 - 09 - 2019 

مساحته  : 01 ار 19س       

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي ومرفق بالسطح  

اجملاورون : 

شماال : احلاج عمار

شرقا  : الرسم العقاري عدد5767 - 24    

جنوبا  : طريق

غربا : طريق 

طالب التحفيظ : عبد السالم بوشماش بن حدو.

مطلب رقم 130959 - 24

اسم امللك : "العاقل"

موقعــه : إقليم احلسيمة ، بلدية اجدير،احملل املدعو : انزا حي املزمة.

وقع حتديده في : 02 - 12 - 2019 

مساحته : 98س       

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ورثة علوش اونزا

شرقا  : مطلب التحفيظ عدد71688 - 24    

جنوبا  : ورثة بنزيان فاطمة

غربا : بوزوبع عالية 

طالب التحفيظ : العاقل بن محمد بنمسعود.

مطلب رقم 130986 - 24

اسم امللك : "اغزار ابالي 2"

موقعــه : اقليم احلسيمة ، جماعة ايت يوسف اوعلي ،احملل املدعو : 

اغزار ابالي

وقع حتديده في : 16 - 12 - 2019 

مساحته  : 01 ار37س       

نوعه : ارض عارية   

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد54713 - 24

شرقا  : ساقية

جنوبا  : مطلب التحفيظ عدد 47326 - 24

غربا : طريق 

طالبة التحفيظ : بنعودة ماموت بنت خلضر .

مطلب رقم 130995 - 24

اسم امللك : "ادحمانا"

موقعــه : مدينة احلسيمة ، احملل املدعو : سيدي عابد 

وقع حتديده في : 18 - 12 - 2019 

مساحته  : 01 ار05 س       

نوعه : ارض عارية   

اجملاورون : 

شماال : طريق

شرقا  : ورثة حسن بوغابة
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جنوبا : مطلب االتحفيظ عدد46324 - 24

غربا : ورثة حسن بوغابة 

طالب التحفيظ : ادحمانا كرمي بن احمد .

إعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 46586 - 24

إسم امللك : " عبد الرشيد "

احملل  ايت قمرة،  ورياغل، جماعة  بني  دائرة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : "ارواز".

وقع حتديده في : 23 يوليو 2019.

مساحته : 08 آر 23 س.

نوعه : أرض عارية.

طالب التحفيظ : احلسني عبد الرشيد بن حسن.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1085 بتاريخ 16 اكتوبر 2019.

مطلب رقم 46347 - 24

إسم امللك : "اخلطابي"

موقعــه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "حي سيدي عابد تفراست نشعو".

وقع حتديده في : 25 - 09 - 2019.

مساحته : 01 آر 01 س.

نوعه : أرض عارية.

طالب التحفيظ : اخلطابي كوثر بنت عبد القادر.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1069 بتاريخ  26 - 06 - 2019.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أن  للعموم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  ينهي 

 : رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  احلامل  الصغير  مالكة  السيدة 

R71156   الساكنة ب 51 زنقة بني مالل، احلسيمة،  طلبت أن يسلم 

لها نظير ا جديدا  للرسم العقاري عدد : 6730 - 24 املؤسس للملك 

املدعو : "الشيخ" الكائن مبدينة احلسيمة، زنقة بني مالل،.

 وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم سابقا  وانه في امكان كل 

شخص يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه قانونيا في أجل  

خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 774 - 29

اسم امللك : " كلثة العوم ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار اوالد بن داوود .

وقع حتديده في : 28 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 هـ 40 آ 03 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الفواكه وبئرين تتكون من قطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 9 هـ 18 آ 97 س

اجملاورون.

شماال : الواد ؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 29-748؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 32925 - 25 .

القطعة الثانية مساحتها : 02 هـ 21 آ 06 س

اجملاورون.

شماال : الشعبة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 51486 - 25؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 29-748؛

غربا : الواد .

طالبو التحفيظ : السيد امني محمد بن الراضي ومن معه .

مطلب رقم 2915 - 25

اسم امللك : " ملك حميد ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد احمد اوالد الدريدي.

وقع حتديده في : 07 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 41 آ 35 س.

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 2 هـ 12 آ 44 س.
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اجملاورون :

شماال : ورثة بوغرارة ؛

شرقا : ورثة علي الغاني ؛

جنوبا : ورثة اجلياللي بن احمد ؛

غربا : الطريق .

القطعة الثانية مساحتها : 28 آ 91 س

اجملاورون.

شماال : الطريق ؛

شرقا : ورثة اجلياللي بن احمد ؛

جنوبا : محمد جلول؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 10022/س.

طالب التحفيظ : السيد الرشيدي عبد احلميد بن اجلياللي.

مطلب رقم 9562 - 25

اسم امللك : " حامت ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار العطاطرة .

وقع حتديده في : 02 يناير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 11 آ 16 س .

نوعه : أرض فالحية شجرة جبوج .

اجملاورون.

شماال : الشعبة ، تيسية علي؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 1486/ ل؛

غربا : تيسية محمد ومن معه .

طالب التحفيظ : السيد سليمان تيسة بن بوشعيب .

مطلب رقم 9564 - 25

اسم امللك : " حلبال3 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار كرين .

وقع حتديده في : 09 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 73 آ 19 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 9567 - 25 ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 3020 - 25؛

غربا : ورثة العايدي فتيحي ، ورثة فاطنة فتوحي .

طالبو التحفيظ : السيد لكبير الطاهري ومن معه.

مطلب رقم 9565 - 25

اسم امللك : " املرس".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار كرين .

وقع حتديده في : 09 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 02 آ 45 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 26148 - 25 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 9570 - 25 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9570 - 25؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 9568 - 25 .

طالبو التحفيظ : السيد لكبير الطاهري ومن معه.

مطلب رقم 9567 - 25

اسم امللك : " حلبال 2".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار كرين .

وقع حتديده في : 08 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 73 آ 94 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 9564 - 25 ؛

ورثة  فتيحي،  العايدي  ورثة  38312/ر،   : رقم  العقاري  الرسم   : جنوبا 

فاطنة فتوحي ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 9569 - 25 .

طالبو التحفيظ : السيد الشرقي الطاهري بن الهاشمي ومن معه .

مطلب رقم 9568 - 25

اسم امللك : " املرس 2".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار كرين .

وقع حتديده في : 08 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 آ 89 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

 : رقم  العقاري  الرسم   ،25  -  10869  : رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

26148 - 25؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 9565 - 25 ؛
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جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9570 - 25، طاهري فاطنة ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 12054 - 25، الرسم العقاري رقم : 27575 -ر

طالبو التحفيظ : السيد الشرقي الطاهري بن الهاشمي ومن معه.

مطلب رقم 9569 - 25

اسم امللك : " حلبال ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار كرين .

وقع حتديده في : 08 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 73 آ 31 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 9567 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 38312/ر؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم : 29429/ر، الطريق .

طالبو التحفيظ : السيد بوشعيب العثماني بن محمد ومن معه . 

مطلب رقم 9574 - 25

اسم امللك : " بالد ادريس ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار اوالد ابراهيم.

وقع حتديده في : 28 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 آ 12 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : ميلودي البهري؛

شرقا : ورثة بن العالية ؛

جنوبا : ورثة محمد بن قاسم؛ 

غربا : ورثة محمد بن قاسم .

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بارش بن الهاشمي.

مطلب رقم 9664 - 25

اسم امللك : " سمرية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد مسعود .

وقع حتديده في : 15 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آ 76 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 35919 - 25؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : جلول حدهوم ومن معه؛ 

غربا : الواد .

طالبو التحفيظ : السيدة حنان جلول ومن معها.

مطلب رقم 9699 - 25

اسم امللك : " سيدي موسى1 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد مسعود .

وقع حتديده في : 19 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 آ 99 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 59954 - 25؛

جنوبا : الشعبة ؛ 

غربا : الشافعي فرحون .

طالبة التحفيظ : السيدة مينة الشفعي بنت املكي .

مطلب رقم 9700 - 25

اسم امللك : "سيدي موسى 2".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد مسعود .

وقع حتديده في : 19 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 88 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 65850 - 25؛

شرقا : القستالي الشفعي ؛

جنوبا : كرف حاباكا ؛

غربا : الشعبة .

طالبة التحفيظ : السيدة مينة الشفعي بنت املكي . 

مطلب رقم 9702 - 25

اسم امللك : "سيدي موسى".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد مسعود .

وقع حتديده في : 21 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 05 آ 16 س .

نوعه : أرض فالحية .
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اجملاورون.

شماال : الشفعي احلسن؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 43339/ر ؛

جنوبا : الشفعي محمد ؛

غربا : الشعبة .

طالبة التحفيظ : السيدة رحمة الشفعي بنت املكي .

مطلب رقم 9703 - 25

اسم امللك : " املدرسة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد مسعود .

وقع حتديده في : 19 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 93 آ 37 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : الشفعي احلسن ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 1195/29 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 65851 - 25 .

طالب التحفيظ : السيدة رحمة الشفعي بنت املكي.

مطلب رقم 9705 - 25

اسم امللك : "العزيزة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار اخلبيزيني .

وقع حتديده في : 26 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68 آ 60 س .

نوعه : أرض فالحية بها شجرة الفواكه، اشجار الزيتون، سكنى من 

طابق ارضي وطابق اول وسفليني وبئر

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : طريقي ياسني ومن معه ؛

جنوبا : ورثة محمد بن العربي؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 26553/س .

طالب التحفيظ : السيد طريقي مصطفى بن عبد القادر..

مطلب رقم 9709 - 25

اسم امللك : "العرصة".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اوالد اخلدير .

وقع حتديده في : 04 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 آ 65 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة خدري عبد القادر ؛

جنوبا : ورثة خدري عبد القادر؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 71702 - 25 .

طالبو التحفيظ : السيد مصطفى بلغازي بن بوشعيب ومن معه .

مطلب رقم 9718 - 25

اسم امللك : " حسن ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اوالد اخلدير .

وقع حتديده في : 26 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 49 آ 06 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 9719 - 25 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9397 - 25، احمد بن موالي التهامي، 

الرسم العقاري رقم : 47792 - 25؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 9396 - 25، الرسم العقاري رقم : 47792 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي تسني بن محمد .

مطلب رقم 9726 - 25

اسم امللك : " بالد احلطة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار الغواوثة .

وقع حتديده في : 01 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 آ 49 س .

الزيتون  اشجار  اسطبالت  و3  طابق سفلي  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

سفليني وبئرين.

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 20518/س، ورثة بوشعيب رجوان، الرسم 

العقاري رقم : 18902 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 2288/س ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 13760/س؛

غربا : ورثة بوشعيب الرجواني .

طالبو التحفيظ : السيد رجوان رضوان ومن معه .

مطلب رقم 9782 - 25

اسم امللك : " البندير "

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار حلشالفة.

وقع حتديده في : 13 ماي 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 آ 40 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : ورثة توفيقي بوشعيب، ورثة بلحاج حلبيب ؛

شرقا : ورثة توفيقي بوشعيب ؛

جنوبا : عبد الكرمي لكبيرة؛

غربا : بنة حلبيب .

طالبة التحفيظ : السيدة بنة فاطنة بنت احلبيب .

مطلب رقم 9872 - 25

اسم امللك : " هريوش".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد اجلياللي .

وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 58 آ 15 س .

نوعه : أرض فالحية بها بناء وسفلي واسطبل واشجار وبئر .

اجملاورون.

شماال : محمد ولد البيض؛

شرقا : محمد عرفي ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة احلاج البوهالي .

طالبو التحفيظ : السيد عبد القادر بنطبيب ومن معه .

مطلب رقم 9875 - 25

اسم امللك : " السريج بور".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار احلاللبة .

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 آ 51 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : ورثة بوعزة بن اجلياللي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 30041 - 25 ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ارسم العقاري رقم : 29913 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد محمد باطوشي بن عبد السالم .

مطلب رقم 9876 - 25

اسم امللك : " اجلنان".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار احلاللبة .

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 07 آ 57 س .

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون.

شماال : الشعبة؛

شرقا : الرسمني العقاريني رقم : 22684 - 25 و57929 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 29913 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 26230 - 25.

طالب التحفيظ : السيد محمد باطوشي بن عبد السالم .

مطلب رقم 9819 - 25

اسم امللك : "مرس الضاية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعةالردادنة اوالد مالك دوار اوالد الشادلي.

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 48 آ 23 س .

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون.

شماال : صالح فاطمة، ورثة صالح امحمد؛

شرقا : ورثة اجلياللي ، ورثة حموش؛

جنوبا : شادلي السعدية ؛

غربا : ورثة فوزي احمد، ورثة الشادلي امليلودي .

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز الشادلي بن احلداوي.

مطلب رقم 9820 - 25

اسم امللك : " مرس الدار".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار اوالد الشادلي.

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 آ 17 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون سفليني .

اجملاورون.

شماال : صالح عبد القادر ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا فوزي بوشعيب؛

غربا : صالح احمد .

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز الشادلي .

مطلب رقم 9821 - 25

اسم امللك : " احلوض".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار اوالد الشادلي .

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 36 آ 46 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : ورثة الشادلي حداوي؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : شادلي عبد العزيز ، ورثة لكبير صالح، فوزي بوشعيب ، ورثة 

موطيب محمد، ورثة بيض احمد، لكبيري ميلودي، ورثة بيض احمد؛

غربا : فوزي بوشعيب .

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز الشادلي بن احلداوي .

مطلب رقم 9822 - 25

اسم امللك : " بالد احلوض".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار اوالد الشادلي .

وقع حتديده في : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 15 آ 74 س .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني 

القطعة االولى مساحتها : 1 هـ 12 آ 42 س . 

اجملاورون.

شماال : ورثة صالح امحمد؛

شرقا : طيب عبد الرحيم، مصطفى عطاسي ؛

جنوبا : مصطفى عطاسي؛

غربا : ورثة امليلودي عطاسي .

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز الشادلي بن احلداوي .

مطلب رقم 9855 - 25

اسم امللك : " احلوض واملرس العناية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار السحاتة.

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 66 آ 79 س .

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 19767/س؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 5692 - 25؛

غربا : حودي حسن .

طالبة التحفيظ : السيدة السعدية احلوضي بنت محمد.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " حمري " 

ذي املطلب رقم 7195 - 25 الذي أدرج االعالن عن حتديده

باجلريدة الرسمية رقم : 1102 مؤرخـة فـي 12 فبراير 2020.

عوضا عن :

جماعة عني تيزغة دوار القطابة 

اقـرأ :

جماعة اوالد يحي لوطا دوار اوالد العالي.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مازي املصطفى    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 29540 - 27

اسم امللك : " يوسف وجمال ".

موقعه : : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : زنقة مديونة رقم 12. 

وقع حتديده في : 16 اكتوبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر20 س .

نوعه : ارض بجزء منها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ، البياض عزيزة ؛ 

شرقا : محمد اخلياط ، بن تاشفني عبد اهلل ؛

جنوبا : بن تاشفني عبد اهلل ، بودريس ؛

غربا : البجعدي محمد ، البياض عزيزة . 

طالبو التحفيظ : جمال بن تاشفني ومن معه.

مطلب رقم 31334 - 27

اسم امللك : " املنزل رقم 32 ".

موقعه : : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : اساكا بوازو..

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

اجملاورون : 

شماال : اعدالي فاطمة ؛ 

شرقا : مسجد )ملك حبسي ( ؛

جنوبا : الطريق )ملك عمومي ( ؛

غربا : اعدالي فاطمة . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.
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مطلب رقم 31338 - 27

اسم امللك : "غرفة الوضو اساكا بوازو".

موقعه : : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : اساكا ، بوازو.

وقع حتديده في : 28 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الطريق )ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : فاطمة مالكي ؛

جنوبا : خلال عبد الواحد ، عدان محمد ؛ 

غربا : مرجي ايطو. 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 31339 - 27

اسم امللك : "مسجد اساكا بوازو ".

موقعه : : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : اساكا بوازو.

وقع حتديده في : 28 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01ار39 س 

نوعه : ارض بها مسجد يتكون من سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : ورثة الصاديقي ، االريح محمد ، ورثة تاوحيت ، ممر مغلق ) ملك 

حضري ( ؛ 

شرقا : املطلب رقم 31335 - 27 ؛

جنوبا : الزنقة )ملك حضري ( ؛

غربا : املطلب رقم31334 - 27 ، عدالي فاطمة .

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 41097 - 27

اسم امللك : "بو يفغراون01 ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة اكلموس ، جماعة احلمام، املكان املدعو : 

مزارع ايت بوجمعة .

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هـ 75 آ 83 س 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار وبناية وابار.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : توفيق سيدي محمد

شرقا : الطريق)ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : عبد الرحمان الصحراوي ، توفيق محمد ؛

غربا : اوزان ايطو ، محمد اعمر ، مبروك الهاشمي ، فتوحي الغازي .

القطعة الثانية : 

شماال : توفيق سيدي محمد؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي (؛

جنوبا : عبد الرحمان الصحراوي ؛

غربا : الطريق) ملك عمومي ( .. 

طالب التحفيظ : احلاج توفيق بن محمد . 

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 2272 - 27 

امللك املسمى : فدان الفطحة.

املكان  اسحاق،  ايت  جماعة  القباب  دائرة  خنيفرة  باقليم   : الكائن 

املدعو : مزارع ايت بوريدو . 

طالبو التحفيظ : الدامي ابراهيم بنحمي ومن معه .

وقع حتديده في : 17 فبراير 1993.

باجلريدة  نشر  الذي  حتديده  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد580 املؤرخة في 10 فبراير 2010.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

        رمرام وسيم

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 42457 - 28

اسم امللك : دار امدياز

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، احملل املدعو : ايت كظيف.

مسـاحتـه : ) 1 ار 97 س(.

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

حــدوده : 

شمــاال : ازال علي ؛

شـرقـا : الطريق ؛

جـنـوبا : بلفارس زهرة ؛

غـربـا : بلفارس احلسني ؛

طالب التحفيظ : السـيد امدياز محمد بن امحمد.

مطلب رقم 42603 - 28

اسم امللك : متشوين

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : احلوقت.

مسـاحتـه : ) 27 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري 707 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالب التحفيظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 42764 - 28

اسم امللك : تيفنضال

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مسـاحتـه : ) 83 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها لوز ؛

حــدوده : 

شمــاال : فناري محمد و بوعلي عبد اهلل ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ايت القاضي احمد ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 42817 - 28

اسم امللك : اكي نتاسوكت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مسـاحتـه : ) 78 س(.

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : أيت عتو و أحمد ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : بوسخان عبد اهلل ؛

طالب التحفيظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 42819 - 28

اسم امللك : داو اورتان 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مسـاحتـه : ) 72 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ملان محمد ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : احرور احلسن ؛

غـربـا : احرور احلسن ؛

طالب التحفيظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 42820 - 28

اسم امللك : اكي نتاسوكت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مسـاحتـه : ) 31 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ايت املودن احمد ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ايت املودن احمد ؛

طالب التحفيظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 42821 - 28

اسم امللك : داو اورتان

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مسـاحتـه : ) 1ار 52 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : امزيان محمد ؛

شـرقـا : ايت رحو عبد اهلل و مصرف ؛

جـنـوبا : حبشي حامد ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 42822 - 28

اسم امللك : اكركني 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.
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مسـاحتـه : ) 69 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : عالل عبد اهلل ؛

شـرقـا : ايت القاضي احمد و مصرف ؛

جـنـوبا : امسافر احمد ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 42833 - 28

اسم امللك : اكركني 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مسـاحتـه : ) 01 ار 78 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت عبو احلسني و ايت عبو عالل ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : ايت القاضي احمد ؛

غـربـا : ايت حبوش حاسي ؛

طالب التحفيظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 42773 - 28

اسم امللك : كورارت 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 03 ار 43 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : علي اوصغير و مطلب عدد 42774-28 ؛

شـرقـا : مطلب عدد 42772-28 ؛

جـنـوبا : حلسن ايت احلسني ؛

غـربـا : اصغير حلسن ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42772 - 28

اسم امللك : كورارت 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 1 ار 38 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : عبد اهلل اوصغير ؛

شـرقـا : خلعة ؛

جـنـوبا : حلسن ايت احلسني ؛

غـربـا : مطلب حتفيظ عدد 42773-28 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42771 - 28

اسم امللك : كورارت 5

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 1 ار 61 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت احلسني احمد ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42770 - 28

اسم امللك : كورارت 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 1 ار 17 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : حلسن اوراغ ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : بويدان محمد ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42751 - 28

اسم امللك : اكضل

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 2 ار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
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حــدوده : 

شمــاال : ايت الطالب احلسني ؛

شـرقـا : ايت حلسن احمد ؛

جـنـوبا : ايت الطالب احلسني ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42935 - 28

اسم امللك : امدوان 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : امنيد.

مسـاحتـه : ) 80 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : جكور محمد ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ممر و ايت حماد حلسن ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42919 - 28

اسم امللك : امدوان 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : امنيد.

مسـاحتـه : ) 67 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ازناك احمد ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42918 - 28

اسم امللك : امدوان 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : امنيد.

مسـاحتـه : ) 90 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : اكزار محمد ؛

شـرقـا : ايت علي محمد ؛

جـنـوبا : ايت سي حامد مازي ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43005 - 28

اسم امللك : داو باشر 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : اكريالون.

مسـاحتـه : ) 1 ار 44 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ملعكر محمد ؛

جـنـوبا : ملعكر محمد ؛

غـربـا : الوادي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43006 - 28

اسم امللك : داو باشر 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : اكريالون.

مسـاحتـه : ) 2 ار 57 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : بنحير احمد ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43017 - 28

اسم امللك : متشروكت 1

 : املدعو  احملل  خزامة،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

متشروكت.

مسـاحتـه : ) 4 ار 19 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت حالي حلسن و مصرف ؛

شـرقـا : ايت سي حميد حامد ؛
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جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ايت الطالب علي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43018 - 28

اسم امللك : متشروكت 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 2 ار 41 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت سيدي علي احلسني ؛

شـرقـا : بوطلحانت محمد ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف و ايت سعيد علي احلسني ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43019 - 28

اسم امللك : متشروكت 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 3 ار 59 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : ايت حساني محمد ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ايت سيدي حميد حامد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42710 - 28

اسم امللك : اسريرن 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 1 ار 13 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : اوعزي محمد ؛

شـرقـا : ايت سعيد علي محمد ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42725 - 28

اسم امللك : موغا 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 69 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : بوحلسن ابراهيم ؛

جـنـوبا : مطلب عدد 42724-28 ؛

غـربـا : بن فاحت بلخير ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42724 - 28

اسم امللك : موغا 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 95 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : بوحلسن ابراهيم و مطلب عدد 42725-28 ؛

شـرقـا : ايت سعيد علي محمد ؛

جـنـوبا : اد ياسني محمد ؛

غـربـا : بن فاحت بلخير ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42728 - 28

اسم امللك : موغا 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 2 ار 92 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : جمال احمد ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : اوعزي ابراهيم ؛

غـربـا : اوعلي محمد و اد ياسني ابراهيم ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
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مطلب رقم 42727 - 28

اسم امللك : موغا 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 93 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : اد ياسني ابراهيم ؛

جـنـوبا : شرحبيلي ابراهيم ؛

غـربـا : اجغوي احمد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42750 - 28

اسم امللك : ابو غرار

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 01 ار 55 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت سيدي حامد حلسن ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : حرو ايدار ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42749 - 28

اسم امللك : داو اجلامع 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 2 ار 09 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت حمو احمد ؛

شـرقـا : مطلب عدد 426936-28 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42747 - 28

اسم امللك : بوزرك 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 88 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : جمال احمد ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ايت سي احمد حامد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42746 - 28

اسم امللك : بوزرك 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 2 ار 24 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : علي ايت الطالب ؛

جـنـوبا : ايت حلي حلسن ؛

غـربـا : بعلي عبد اهلل ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42774 - 28

اسم امللك : كورارت 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 1 ار 61 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : علي اوصغير ؛

جـنـوبا : مطلب عدد 42773 - 28 ؛

غـربـا : اوصغير حلسن ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42744 - 28

اسم امللك : اكماضن 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 1 ار 4 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ايت سيدي علي محمد ؛
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جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : الفاهمي محمد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42745 - 28

اسم امللك : تاسوكت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت قال.

مسـاحتـه : ) 5 ار 15 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت حلي حمو ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : طريق ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

     املصطفى فخري

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-21871

امللك املسمى : " عائشة "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" ادرق 

مزارع امجاض " 

مساحته : 76 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : ابراهيم ملوك ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-21873 ،

غربا : زنقة ،

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة كروم بنت محمد .

مطلب رقم 31-138803

امللك املسمى : " الدفايرات 2 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" حي لالمرمي دوار ادوفقير" 

مساحته : 01 آ 10 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-128801 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-138810 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : زنقة ،

طالبة التحفيظ : السيدة رقية العزاوي بنت محمد .

مطلب رقم 31-138810

امللك املسمى : " الدفايرات 2 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" دوار ادوفقير" 

مساحته : 01 آ 14 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : العزاوي فاطمة ،

شرقا : رع رقم 31-92688 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-138803 ،

طالب التحفيظ : السيد حلسن العزاوي بن محمد .

مطلب رقم 31-138818

امللك املسمى : " افرياض "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تبلكوكت " 

مساحته : 98 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-39934 ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 23009 أو 31-61381 ،

طالب التحفيظ : السيد نوردين افرياض بن ابراهيم .

مطلب رقم 31-138823

امللك املسمى : " اميان "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" حي االبتهاج " 

مساحته : 01 آ 84 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-138627 ،

شرقا : ساحة ،
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جنوبا : زنقة ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد محمد بوحيل بن علي .

مطلب رقم 31-138844

امللك املسمى : " ادبيهي "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" مزارع 

دوار العوينة " 

مساحته : 98 آ 31 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : جوادي رشيد ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-54979 ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ،

طالب التحفيظ : السيد العربي ادبيهي بن محمد .

مطلب رقم 31-138845

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1741 قروي مجموعة مدارس محمد 

السادس مدرسة افود نتكيضا "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" مدرسة 

افود نتكيضا " 

مساحته : 04 آ 29 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : املسجد ) االحباس ( ،

غربا : ورثة ابواجلوف ينوب عنهم أحمد ابو اجلوف ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138847

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 472/23 حضري الثانوية التاهيلية اجلديدة "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" الثانوية 

التاهيلية اجلديدة " 

مساحته : 22 آ 79 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها ثانوية ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم -31 31375 وامللك اخلاص للدولة املغربية )ثانوية اجلديدة( ،

شرقا : امللك احلاص للدولة املغربية ) ثانوية اجلديدة( ،

جنوبا : امللك احلاص للدولة املغربية ) ثانوية اجلديدة( ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138848

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 472/24 حضري الثانوية التاهيلية اجلديدة "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" الثانوية 

التاهيلية اجلديدة " 

مساحته : 05 آ 54 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مرحاض ، 

اجملاورون : 

شماال : امللك احلاص للدولة املغربية ) ثانوية اجلديدة( ،

شرقا : امللك احلاص للدولة املغربية ) ثانوية اجلديدة( ،

جنوبا : امللك احلاص للدولة املغربية ) ثانوية اجلديدة( ،

غربا : امللك احلاص للدولة املغربية ) ثانوية اجلديدة( ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138849

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 472/13 حضري الثانوية التاهيلية اجلديدة "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" الثانوية 

التاهيلية اجلديدة " 

مساحته : 01 آ 29 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : امللك احلاص للدولة املغربية ) ثانوية اجلديدة( ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : امللك احلاص للدولة املغربية ) ثانوية اجلديدة( ،

غربا : امللك احلاص للدولة املغربية ) ثانوية اجلديدة( ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .
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مطلب رقم 31-138855

امللك املسمى : " بورحمون "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  املعدر  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار اوالد النومر" 

مساحته : 06 هـ 65 آ 26 س ،

نوعه : أرض فالحية بجزء منها بها بئر ، 

اجملاورون : 

شماال : اسباع محمد ،

شرقا : ورثة حميتي ،

جنوبا : ادهمو محمد بن احلسني ،

غربا : احلاج عبد اهلل بن فقيه ومطلب التحفيظ رقم 31-48967 ،

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بن فقيه بن محمد .

مطلب رقم 31-138856

امللك املسمى : " ملك حايدون "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تبلكوكت " 

مساحته : 04 آ 79 س ،

نوعه : أرض عارية تخترقها شعبة ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-21661 ،

شرقا : زنقة وشعبة ،

جنوبا : رع رقم 31-92810 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 127911-31 وشعبة ،

طالب التحفيظ : السيد مصطفى حايدون بن احلسني .

مطلب رقم 31-138858

امللك املسمى : " ملك اليغ الشمال 2 "

موقعه : جماعة وقيادة سيدي أحمد اموسى دائرة أنزي اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" دوار اليغ" 

مساحته : 21 هـ 21 آ 41 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : أخدود ،

شرقا : رع أرقام -64001-31 -62333-31 64000-31 و 62458-31 و 31-62450 ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : أخدود ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138867

امللك املسمى : " اكر علي اسالم "

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

مساحته : 02 هـ 48 آ 67 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع أرقام 69822-31 - -75345-31 89725-31 وورثة ادمحمد بن مبارك ،

شرقا : ممر،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ،

طالب التحفيظ : السيد صالح أعراب بن أحمد .

مطلب رقم 31-138868

امللك املسمى : " امي اورتي "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" حي اميان " 

مساحته : 01 آ 83 س ،

نوعه : أرض عارية بها شجرة متمرة 

اجملاورون : 

شماال : بلقاضي ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : قاسيمي عابد ،

غربا : ايت علي اوبلق ،

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي رضوان بن امحمد .

مطلب رقم 31-138870

امللك املسمى : " افتاس 3 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" حي افتاس " 

مساحته : 71 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : فال اجو،

شرقا : رع رقم 31-20514 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-128535 ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن اسموكني بن أحمد .

مطلب رقم 31-138871

امللك املسمى : " تكمي امجاض ادرق "

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

مساحته : 28 آ 75 س ،
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بنايات  ثالثة  بها  منها  بجزء  مسقية  بسور  محاطة  أرض   : نوعه 

سفلية والباقي بها حديقة وأشجار متمرة ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : رع رقم 95811-31 بعضا وعبدالوي احلسني بن احلسني ،

غربا : ورثة ككاس ،

طالبو التحفيظ : السيد الزايني احلبيب بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-138872

امللك املسمى : " تكنيت احلاج عبد الرحمان "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  وجان  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار العني ابراهيم اوصالح " 

مساحته : 25 آ 87 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-58941 ،

شرقا : واد ،

جنوبا : رع رقم 31-58070 ،

غربا : حلسن اعطارن ،

طالبو التحفيظ : السيدة عائشة زبيت بنت احلسن ومن معها .

مطلب رقم 31-138875

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1714 قروي مدرسة بن حمان "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مدرسة بن حمان " 

مساحته : 10 آ 28 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بناية سفلية ومرحاض ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-34984 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-35152 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-35130 ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138877

امللك املسمى : " األمل "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو"حي متحروشت"

مساحته : 81 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة كرمي ،

شرقا : ورثة كرمي ،

جنوبا : احلسني ،

غربا : زنقة ،

طالبة التحفيظ : السيدة سعيدة اكضيض بنت مبارك .

مطلب رقم 31-138878

امللك املسمى : " دوتزولت 01 "

موقعه : جماعة آيت وافقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

دوار تفكاغت " 

مساحته : 04 آ 83 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 107969-31ومطلب التحفيظ رقم31-11429،

شرقا : أخدود ،

جنوبا : ورثة عجمي – مطلب التحفيظ رقم 111915-31 و رع رقمي 

109365-31 و 31-107970 ،

غربا : أخدود و مطلب التحفيظ رقم -31 111915،

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تيزنيت وملحقاتها نيابة عن وزير 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-138879

امللك املسمى : " اكني تازولت "

موقعه : جماعة آيت وافقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

دوار تفكاغت " 

مساحته : 01 آ 79 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ رقمي 110519-31 و 31-104125،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-111793 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-112574،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-111794،

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تيزنيت وملحقاتها نيابة عن وزير 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-138880

امللك املسمى : " دوتزولت 02 "

موقعه : جماعة آيت وافقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

دوار تفكاغت " 
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مساحته : 13 آ 96 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطالب التحفيظ أرقام 111815-31 - 103414-31 و رع رقم 

،31-106372

شرقا : شعبة ،

جنوبا : ر ع أرقام 31-106863 - -31-109218 -31-103205 -31-109049 

-106626-31 106364-31 ملك الغير و 31-106276،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 110912-31 و رع رقم 31-106645،

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تيزنيت وملحقاتها نيابة عن وزير 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-138881

امللك املسمى : " دوتزولت "

موقعه : جماعة آيت وافقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

دوار تفكاغت " 

مساحته : 24 آ 76 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 102954-31 ورع رقم-31-105878 -31

-107936 -107973-31 109361-31و31-107935،

شرقا : أخدود وممر،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 103438-31 – ملك الغير ممر و رع أرقام 

106956-31 - - 106630-31 - -106638-31 -106958-31 105865-31 ومطالب 

التحفيظ أرقام - -31-112306 -31-112545 -31-104138 31-104271 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-104570،

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تيزنيت وملحقاتها نيابة عن وزير 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-138882

امللك املسمى : " الشيخ ابليس "

موقعه : جماعة آيت وافقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

دوار تفكاغت " 

مساحته : 10 آ 19 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر ،

شرقا : رع رقم 31-105862

جنوبا : شعبة ،

غربا : رع أرقام 31-108165 - - -31-106624 31-105918،

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تيزنيت وملحقاتها نيابة عن وزير 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-138883

امللك املسمى : " الرجم "

موقعه : جماعة آيت وافقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

دوار تفكاغت " 

مساحته : 01 آ 77 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-112364،

شرقا : رع رقم 31-109084 ،

جنوبا : ر ع رقم 31-108606،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-111801،

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تيزنيت وملحقاتها نيابة عن وزير 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-138885

امللك املسمى : " اغير وسالم "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" فوق أفراك "

مساحته : 02 هـ 93 آ 13 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : ورثة سيدي عبد اهلل سي بن اعزا ) مطلب رقم 16576 - 31 

 31-17175- أرقام  رع  و   31-17265 رقم  التحفبيظ  ، مطلب   ) ملغى 

31-  31-12757-  31-19533-  31-28738-  31-23157-  31-11495-

12978ممر- 23593-31 و31-32099 ،

50745-31و-31  31-50747-  31-50748-  31-5397- أرقام  رع   : جنوبا 

50744 و 31-5397 ،

و-31  31-11993 31-32445-  31-29244-  31-28646- أرقام  رع   : غربا 

-11362 80198-31 - 95068-31 ومطلب رقم 16576-31 ملغى وممر،

طالبو التحفيظ : السيد الناجم كوغرابو بن ابرتاهيم ومن معه .

مطلب رقم 31-138886

امللك املسمى : " اغيل اغجدن "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" مزارع حي 

اكرض اضاض " 



عدد 1106 - 16 رجب 1441 )11 مارس 2020(1948

مساحته : 28 آ 40 س ،

الوطني  املكتب  قناة  ويخترقها  أركان  بها شجرة  عارية  أرض   : نوعه 

للماء البصالح للشرب ، 

اجملاورون : 

شماال : فارق املاء ،

شرقا : آيت احلاج امحمد ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : آيت بن علي ،

طالب التحفيظ : السيد وشكور أحمد بن الطيب .

مطلب رقم 31-138891

امللك املسمى : " ملك جبارة 58 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تيرت 1 " 

مساحته : 71 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : جبارة خديجة ،

شرقا : ورثة بلقاسمي بعضا و رع رقم 31-61160 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-128595 ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد محمد جبارة بن احلسن .

مطلب رقم 31-138892

امللك املسمى : " دار زوكني ناصر "

موقعه : جماعة وقيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار ازكر" 

مساحته : 80 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن ناصر زوكني ،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : ورثة العربي زوكني ،

غربا : ورثة العربي زوكني وورثة مولود زوكني ،

طالب التحفيظ : السيد ناصر زوكني بن محمد .

مطلب رقم 31-138893

امللك املسمى : " انامر اونزي "

موقعه : جماعة وقيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت باحملل املدعو" انزي املركز" 

مساحته : 10 آ 13 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها نبات السدر ويخترقها منخفض ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 38891-31 ومنخفض ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ورثة بوحلموش مبارك ،

غربا : العربي وابراهيم بوحلموش ،

طالب التحفيظ : السيد بوحلموش مبارك بن محمد .

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى : " الريسي" 

موضوع مطلب رقم 3998-31 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4327 بتاريخ 04 أكتوبر 1995

وكذا خالصته االصالحية باجلريدة الرسمية عدد 835

بتاريخ 31 ديسمبر 2014 ، الكائن بجماعة وجان قيادة اوالد جرار

دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " عني ابراهيم اوصالح "

تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن فصاعدا مجزأة على الشكل اآلتي ،

عوضا : عن : 

2( وحتت اسم " ابالغن" القطعة االرضية موضوعة الرقم االستداللي 

3 مساحتها 32 هـ 70 س محددة بالعالمات التالية : 

)ع14مكرر( ع-10ع-11ع-12ع-13ع-14ع15)ع17(ع16مكرر-)ع15مكرر( 

ع-23ع24وع10 كنقطة بداية على الشياع في اسم السادة : 

- ابالغن عائشة بنت ابراهيم بحصة 37480/760320 

- ابالغن الطاهر بن ابراهيم بحصة 74976/760320

- ابالغن محمد بن ابراهيم بحصة 76392/760320

- ابالغن احلسن بن ابراهيم بحصة 48672/760320

- ابالغن العربي بن ابراهيم بحصة 48672/760320

- ابالغن احلسن بن ابراهيم بحصة 48672/760320

- ابالغن احلسني بن ابراهيم بحصة 48672/760320

- ابالغن البشير بن ابراهيم بحصة 48672/760320

- ابالغن رقية بنت ابراهيم بحصة 24336/760320

- ابالغن يحيى بن أحمد بن الطاهر بحصة 140976/760320

- ابالغن احلسن بن أحمد بن الطاهر بحصة 140976/760320

- املدني بن ابراهيم بن محمد بحصة 17622/760320

- الطاهر بن املدني بن ابراهيم بحصة 52866/760320 

اقرأ : 

2( وحتت اسم " ابالغن" القطعة االرضية موضوعة الرقم االستداللي 

ع-10  : التالية  بالعالمات  محددة  س   70 آر   70 هـ   32 3 3

)ع14مكرر(ع-23 ع-11ع-12ع-13ع-14ع15)ع17(ع16مكرر-)ع15مكرر( 

 ----------  : السادة  اسم  في  الشياع  على  بداية  كنقطة  ع24وع10 

ابالغن عائشة بنت ابراهيم بحصة 37480/760320

- ابالغن الطاهر بن ابراهيم بحصة 74976/760320
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- ابالغن محمد بن ابراهيم بحصة 76392/760320

- ابالغن احلسني بن ابراهيم بحصة 48672/760320

- ابالغن العربي بن ابراهيم بحصة 48672/760320

- ابالغن احلسن بن ابراهيم بحصة 48672/760320

- ابالغن البشير بن ابراهيم بحصة 48672/760320

- ابالغن رقية بنت ابراهيم بحصة 24336/760320

- ابالغن يحيى بن أحمد بن الطاهر بحصة 140976/760320

- ابالغن احلسن بن أحمد بن الطاهر بحصة 140976/760320

- املدني بن ابراهيم بن محمد بحصة 17622/760320

- الطاهر بن املدني بن ابراهيم بحصة 52866/760320

والباقي بدون تغيير

تغيير اسم امللك

السيد  فان   2020 مارس   04 في  االمضاء  مصحح  مطلب  مبقتضى 

السعيدية  جتزئة   259 برقم  والساكن  العربي  بن  الشبارات  احلسن 

بتيزنيت  العقارية  االمالك  على  احملافظ  من  يطلب  تيزنيت  مدينة 

 31-67061 رقم  العقاري  بالرسم  امللك  اسم  تغيير  على  يعمل  ان 

واستبداله من " ملك تغزيرت " الى " ملك أرسيس " .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " أقرمود"

اقليم ودائرة الصويرة

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن   

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  ان  العموم 

اقليم  أقرمود  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

ودائرة الصويرة ، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن 

االولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا 

1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :

 31236 - 31235 - 31234 - 31233 - 31223 - 31088 - 31027 - 31007

 - 31524 - 31501 - 31496 - 31431 - 31386 - 31294 - 31292 -

 31983 - 31966 - 31851 - 31831 - 31818 - 31817 - 31721 - 31641

 -  32482  -  32396  -  32324  -  32264  -  32251  -  32235  -  32200  -

 32697 - 32662 - 32623 - 32591 - 32556 - 32511 - 32497 - 32489

 -  32823  -  32791  -  32777  -  32771  -  32730  -  32729  -  32703  -

 32951 - 32936 - 32923 - 32914 - 32903 - 32867 - 32856 - 32829

 -  33343  -  33324  -  33167  -  33043  -  32986  -  32978  -  32968  -

 33606 - 33555 - 33539 - 33527 - 33457 - 33396 - 33380 - 33357

 -  33821  -  33772  -  33670  -  33669  -  33645  -  33631  -  33624  -

 33959 - 33925 - 33917 - 33909 - 33857 - 33848 - 33831 - 33829

 -  34029  -  34009  -  34006  -  34003  -  34002  -  33985  -  33975  -

 34844 - 34760 - 34575 - 34427 - 34235 - 34203 - 34095 - 34051

 -  35345  -  35217  -  35206  -  35139  -  35110  -  35107  -  35089  -

 35873 - 35766 - 35719 - 35700 - 35544 - 35531 - 35477 - 35368

 -  36414  -  36086  -  36081  -  36053  -  36001  -  35968  -  35890  -

 36685 - 36682 - 36664 - 36660 - 36633 - 36600 - 36524 - 36508

 -  36799  -  36786  -  36739  -  36734  -  36721  -  36707  -  36705  -

 36912 - 36881 - 36874 - 36872 - 36867 - 36836 - 36802 - 36800

 -  36987  -  36984  -  36983  -  36979  -  36978  -  36950  -  36939  -

 37055 - 37053 - 37050 - 37047 - 37045 - 37028 - 37026 - 37017

 -  37157  -  37156  -  37151  -  37147  -  37097  -  37078  -  37056  -

 37275 - 37265 - 37261 - 37258 - 37242 - 37234 - 37227 - 37214

 -  37328  -  37321  -  37320  -  37318  -  37312  -  37308  -  37307  -

 37390 - 37387 - 37386 - 37385 - 37382 - 37356 - 37355 - 37344

 -  37497  -  37496  -  37495  -  37475  -  37450  -  37409  -  37393  -

 37540 - 37539 - 37536 - 37521 - 37511 - 37510 - 37509 - 37506
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 -  37594  -  37590  -  37588  -  37572  -  37568  -  37566  -  37546  -

 37648 - 37639 - 37629 - 37626 - 37614 - 37613 - 37600 - 37599

 -  37726  -  37725  -  37703  -  37696  -  37658  -  37651  -  37649  -

 37818 - 37810 - 37789 - 37788 - 37779 - 37778 - 37741 - 37732

37905/3.5 - 37893 - 37886 - 37876 - 37873 - 37842 - 37820 -

 37960 - 37943 - 37941 - 37939 - 37936 - 37931 - 37923 - 37912

 -  38029  -  38028  -  38026  -  38015  -  38006  -  38003  -  38000  -

 38098 - 38097 - 38095 - 38091 - 38087 - 38064 - 38058 - 38034

 -  38147  -  38127  -  38124  -  38118  -  38113  -  38111  -  38101  -

 38170 - 38169 - 38167 - 38156 - 38155 - 38154 - 38153 - 38152

 -  38213  -  38208  -  38193  -  38187  -  38184  -  38172  -  38171  -

 38285 - 38278 - 38270 - 38263 - 38261 - 38231 - 38215 - 38214

 -  38417  -  38388  -  38379  -  38378  -  38334  -  38309  -  38298  -

 38461 - 38454 - 38451 - 38441 - 38438 - 38433 - 38427 - 38421

 -  38490  -  38488  -  38487  -  38486  -  38482  -  38465  -  38463  -

 38564 - 38557 - 38555 - 38553 - 38552 - 38519 - 38495 - 38492

 -  38659  -  38656  -  38639  -  38621  -  38612  -  38590  -  38584  -

 38721 - 38715 - 38690 - 38687 - 38684 - 38682 - 38673 - 38672

 -  38744  -  38743  -  38739  -  38737  -  38733  -  38728  -  38727  -

 38789 - 38774 - 38770 - 38769 - 38764 - 38760 - 38759 - 38751

 -  38825  -  38822  -  38815  -  38813  -  38803  -  38802  -  38796  -

 38863 - 38860 - 38856 - 38855 - 38854 - 38842 - 38836 - 38831

 -  38892  -  38891  -  38890  -  38885  -  38884  -  38870  -  38865  -

 38941 - 38923 - 38912 - 38908 - 38906 - 38905 - 38903 - 38900

 -  38968  -  38967  -  38960  -  38951  -  38950  -  38944  -  38942  -

 38992 - 38989 - 38988 - 38987 - 38986 - 38984 - 38979 - 38971

 -  39064  -  39060  -  39049  -  39044  -  39037  -  39036  -  39018  -

 39112 - 39087 - 39082 - 39080 - 39077 - 39076 - 39072 - 39071

 -  39167  -  39162  -  39157  -  39151  -  39139  -  39138  -  39132  -

 39235 - 39229 - 39226 - 39224 - 39215 - 39200 - 39180 - 39176

 -  39276  -  39275  -  39274  -  39266  -  39257  -  39251  -  39239  -

 39327 - 39325 - 39318 - 39316 - 39293 - 39291 - 39285 - 39280

 -  39400  -  39393  -  39391  -  39386  -  39380  -  39362  -  39342  -

 39455 - 39451 - 39444 - 39439 - 39430 - 39428 - 39414 - 39405

 -  39489  -  39484  -  39476  -  39468  -  39467  -  39466  -  39458  -

 39563 - 39547 - 39544 - 39523 - 39504 - 39498 - 39494 - 39492

 -  39639  -  39637  -  39620  -  39616  -  39594  -  39586  -  39581  -

 39756 - 39754 - 39752 - 39735 - 39708 - 39690 - 39674 - 39667

 -  39816  -  39812  -  39789  -  39782  -  39776  -  39764  -  39757  -

 39896 - 39882 - 39872 - 39857 - 39856 - 39853 - 39840 - 39828

 39942 - 39941/356 - 39938 - 39937 - 39934 - 39912 - 39898 -

 -  39974  -  39971  -  39964  -  39955  -  39954  -  39953  -  39943  -

 40029 - 40017 - 40014 - 40010 - 40000 - 39983 - 39981 - 39976

 -  40065  -  40063  -  40062  -  40058  -  40057  -  40046  -  40035  -

 40144 - 40114 - 40113 - 40106 - 40104 - 40073 - 40069 - 40067

 -  40210  -  40201  -  40196  -  40189  -  40184  -  40173  -  40166  -

 40259 - 40247 - 40246 - 40237 - 40236 - 40233 - 40223 - 40214
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 -  40302  -  40299  -  40298  -  40282  -  40280  -  40274  -  40268  -

 40363 - 40360 - 40343 - 40340 - 40338 - 40337 - 40329 - 40311

 -  40421  -  40395  -  40394  -  40383  -  40379  -  40378  -  40365  -

 40485 - 40485 - 40479 - 40475 - 40474 - 40469 - 40434 - 40433

 -  40539  -  40536  -  40534  -  40523  -  40508  -  40491  -  40489  -

 40598 - 40594 - 40582 - 40581 - 40570 - 40562 - 40561 - 40546

 -  40626  -  40619  -  40614  -  40613  -  40609  -  40603  -  40602  -

 40667 - 40664 - 40659 - 40657 - 40656 - 40655 - 40643 - 40637

 -  40721  -  40719  -  40714  -  40703  -  40692  -  40684  -  40683  -

 40761 - 40752 - 40741 - 40740 - 40739 - 40738 - 40730 - 40728

 -  40781  -  40779  -  40778  -  40775  -  40773  -  40768  -  40767  -

 40796 - 40795 - 40792 - 40791 - 40789 - 40786 - 40784 - 40783

 -  40826  -  40825  -  40821  -  40819  -  40810  -  40800  -  40798  -

 40853 - 40845 - 40844 - 40838 - 40834 - 40832 - 40829 - 40828

 -  40897  -  40892  -  40890  -  40882  -  40865  -  40864  -  40856  -

 40948 - 40939 - 40937 - 40932 - 40912 - 40908 - 40906 - 40898

 -  40999  -  40993  -  40985  -  40983  -  40957  -  40954  -  40949  -

 41077 - 41076 - 41063 - 41057 - 41055 - 41049 - 41046 - 41015

 -  41116  -  41113  -  41112  -  41109  -  41089  -  41086  -  41082  -

 41188 - 41183 - 41180 - 41178 - 41161 - 41148 - 41144 - 41118

 - 41215 - 41211 - 41208 - 41200 - 41191 -

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 :

 61365 - 61363 - 61330 - 61285 - 61275 - 61266 - 61235 - 61199

 -  61696  -  61687  -  61586  -  61549  -  61491  -  61483  -  61375  -

 - 61767 - 61756

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي اسحاق"

اقليم ودائرة الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  بالصويرة يشرفه  العقارية  االمالك  احملافظ على  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 :

 20071 - 19875 - 19356 - 18453 - 18314 - 16780 - 16582 - 15096

 - 22634 - 22139 - 21803 - 21793 - 20184 - 20110 -

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "املواريد" 

دائرة احلنشان قيادة مسكالة اقليم الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  بالصويرة يشرفه  العقارية  االمالك  احملافظ على  إن    

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

دائرة  "املواريد"  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

بعد مضي شهرين  ينتهي  الصويرة،  اقليم  قيادة مسكالة  احلنشان 

 174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا  االعالن  هذا  نشر  من  ابتداء 

املؤرخ في 10 جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :

 28436 - 28404 - 28331 - 28300 - 28111 - 27754 - 27094 - 27039

 -  28647  -  28639  -  28635  -  28554  -  28508  -  28448  -  28444  -

 29177 - 29176 - 29098 - 29097 - 29050 - 28738 - 28730 - 28688

 - 29335 - 29257 - 29233 - 29220 - 29219 -

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

                    ربيع شركي

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32326  - 36

اسم امللك : "مالك " 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير، احملل املدعو : مجموعة بنجلون. 

وقع حتديده في : 29 نوفمبر 2018.
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مساحته : 01 ار 03 س 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول ومرافق.

اجملاورون : 

شماال : احلاج القماح

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 4764/19

شرقا : الرسم العقاري عدد : 25352 - 36

غربا : زنقة 

طالبو التحفيظ : رحمة الغشام ومن معها 

مطلب رقم 32332  - 36

اسم امللك : "فاطمة" 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير احملل املدعو : حي األندلس. 

وقع حتديده في : 29 نوفمبر 2018

مساحته : 01 ار 40 س 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول وطابق بالتراجع.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 953 - 36 

جنوبا : زنقة 

شرقا : زنقة

غربا : نور الدين سليمان 

طالب التحفيظ : محمد األمني احللو.

مطلب رقم 32482  - 36

اسم امللك : " احلنني" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة سوق القلة احملل املدعو : دوار لعنصر. 

وقع حتديده في : 08 نوفمبر 2019

مساحته : 07 ار 34 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحمان احلراق. 

جنوبا : مصطفى احلراق. 

شرقا : مصطفى األحمدي.

غربا : مصطفى األحمدي. 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالقصر الكبير.

مطلب رقم 32483  - 36

اسم امللك : " ساحل احلداد 3" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة سوق القلة احملل املدعو : دوار لعنصر. 

وقع حتديده في : 08 نوفمبر 2019

مساحته : 04 ار 14 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : محمد احلراق. 

جنوبا : محمد احلراق. 

شرقا : محمد احلراق.

غربا : ممر عمومي. 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالقصر الكبير.

مطلب رقم 32490  - 36

اسم امللك : " أمامة " 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير احملل املدعو : حي األندلس. 

وقع حتديده في : 29 ابريل 2019

مساحته : 02 ار 26 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : أحمد احملمدي. 

جنوبا : مصطفى احللوفي. 

شرقا : زنقة.

غربا : مصطفى احلوات. 

طالب التحفيظ : محمد بن عبد القادر بنمسعود.

مطلب رقم 32530  - 36

اسم امللك : " وسيمة " 

موقعه : مدينة العرائش احملل املدعو : شارع عالل بن عبد اهلل. 

وقع حتديده في : فاحت يوليو 2019

مساحته : 01 ار 23 س 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول بالتراجع.

اجملاورون : 

شماال : احلاج اجلبلي. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 9438 - 36 - ممر. 

شرقا : الرسم العقاري عدد : 39401 - 36.

غربا : عبد النبي زلكاي - املعروفي - الرسم العقاري عدد : 38266 - 36. 

طالبو التحفيظ : الزهرة الشواي بنت البشير و من معها.

مطلب رقم 32575  - 36

اسم امللك : " وراء جامع بريسون " 

موقعه : إقليم العرائش جماعة سوق القلة احملل املدعو : دوار امكادي. 

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019
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مساحته : 01 هكتار 20 ار 40 س 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار ومقبرة وأرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : خندق. 

جنوبا : طريق عمومي. 

شرقا : طريق عمومي.

غربا : ممر عمومي

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 1785  - 19

اسم امللك " بوحجار "

موقعه : اقليم العرائش منطقة ضم األراضي املدعوة “ هضاب 2 للشمال “ 

بحوض اللوكوس ،إقليم العرائش،جماعة الزوادة ،مدشر ابداوة 

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا على الشكل التالي : 

- في اسم طالب التحفيظ األصليني بنسبة 144 / 121 وهم السادة 

و السيدات : 

- محمد بن شاهد بن زروال

- الزهراء بنت شاهد بن زروال

- حميدو بن شاهد بن زروال

- رحمة بنت شاهد بن زروال

- عبد السالم بن اخلليفي بن زروال

- اخلليفي بن اخلليفي بن زروال

- فاطمة بنت اخلليفي بن زروال

- الهاللة بنت اخلليفي بن زروال

- الزعيم القرايشي في حدود 7/144 موضوع التعرض احملكوم بصحته لفائدته.

- في اسم ورثة عبد السالم العولة بنسبة 144 / 23 وهم السادة و السيدات : 

- احمد العولة 

- جلول العولة

- عائشة العولة

- عبد الاله العولة

- عمر العولة 

- محمد العولة

- حياة العولة

 1074 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  أن 

املؤرخة في 31 يوليو 2019

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

محافظة تاونات

مطلب رقم 28226 - 37

اسم امللك : " الدهر " .

موقعه : إقليم تاونات دائرة و بلدية تيسة جماعة تيسة احملل املدعو 

أوالد عبو . 

وقع حتديده في : 28 مارس 2018 ،

مساحته : 74 ار 53 س .

نوعه : ارض فالحية. 

شماال : ورثة محمد بلفقيه الغماري ؛ 

شرقا : بوشتى عميمر و من معه ؛ 

جنوبا : الطريق اجلهوية رقم 508 عرضها 30 م 

غربا : الفولنطي احمد و ورثة محمد بلفقيه الغماري 

النائب عنها مندوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة بتاونات . 

مطلب رقم 28228 - 37

اسم امللك : " الكعدة 2" .

موقعه : إقليم تاونات دائرة و بلدية تيسة جماعة تيسة احملل املدعو 

عني كرموس . 

وقع حتديده في : 28 مارس 2018 ،

مساحته : 7 ار 75 س .

نوعه : ارض فالحية. 

شماال : حميد حماني ؛ 

شرقا : ورثة كماح اخلمار ؛ 

جنوبا : ورثة املهدي حماني 

غربا : الرسم العقاري عدد 6850 -ف 

النائب عنها مندوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة بتاونات . 

مطلب رقم 54784 - 37

اسم امللك : " الزبالة " .

موقعه : إقليم و بلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الزبالة . 

وقع حتديده في : 23 يوليو 2018 ،

مساحته : 01 ار 70 س .
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نوعه : ارض عارية . 

و   37 - 3252 العقاري عدد  الرسم  و  البكوري الغشيم  ورثة   : شماال 

الرسم العقاري عدد 1970 - 37 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 5583 -ف ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9505  - 37 ؛ 

غربا : ورثة الدريوش االدريسي البوزيدي و لطيفة العثماني . 

طالبة التحفيظ : فاطمة مغنوي بنت عبدالرحمان . 

مطلب رقم 63992 - 37

اسم امللك : " كعدة السكيكمة " .

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد عياد 

وقع حتديده في : 27 سبتمبر 2019 ،

مساحته : 15 ار 78س .

نوعه : ارض بها أشجار الزيتون . 

شماال : عائشة الشرع والرسم العقاري عدد 3888 - 37 ؛ 

شرقا : الطريق الوطنية عرضها 30 مترا ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6358 - 37 ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد -9836ف . 

طالبو التحفيظ : التهامي بيطار بن بوشتى ومن معه . 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

    بن طامة يوسف 

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 20531 - 39

اسم امللك : » ملك عيسى « .

موقعه : راس الواد بويفرنا احملايطة مدينة تارودانت.

وقع حتديده : 04 يناير 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 12 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21505 - 39؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عمر ايت امبارك؛

غربا : عائشة وفطومة سمسار؛

طالب التحفيظ : السيد عيسى امهري بن محمد.

مطلب رقم 28355 - 39

اسم امللك : » ملك عمر و ميلودة « .

موقعه : دوار تغزوت جماعة وقيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 سبتمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 ار 85 س.

نوعه : ارض محاطة بسور بها بنايات سفلية ذات طابق اول، حديقة ومسبح.

اجملاورون : 

شماال : محمد جكود؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 28247 - 39؛

غربا : الطريق و محمد جكود؛

طالبو التحفيظ : السيد عمر جكود بن احلسني ومن معه.

مطلب رقم 28419 - 39

اسم امللك : » ملك بوتزكارين « .

موقعه : دوار وجماعة تازمورت قيادة تازمورت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 05 ديسمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 70 ار 99 س.

نوعه : ارض جزء منها عار ومحاط بسور وبه بئر واجلزء واالخر فالحي.

اجملاورون : 

شماال : نايت رايس مبارك؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق وورثة محمد؛

غربا : الرسم العقاري عدد 36540 - 39 وورثة صبوح والرامي؛

طالب التحفيظ : السيد ايت عدي محمد بن علي.

مطلب رقم 28504 - 39

اسم امللك : » ملك حبيبة « .

موقعه : بويفرنا احملايطة مدينة تارودانت.

وقع حتديده : فاحت فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 04 س.

نوعه : ارض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 699 - -39 40 - 39؛ 

شرقا : الرفاعي عبد اهلل؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ممر؛

طالبة التحفيظ : السيدة حبيبة البواب بنت احملجوب.

مطلب رقم 28505 - 39

اسم امللك : » بال اوربيع « .

موقعه : طريق اوالد بنونة مدينة تارودانت.

وقع حتديده : 29 يناير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 13 ار 68 س.

نوعه : ارض بها بناية سفلية من تراب وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 128 - 39؛ 

شرقا : سكوري فطومة والطريق؛

جنوبا : سكوري فطومة والرسم العقاري عدد 44114 - 39؛

غربا : سكوري فطومة؛

طالبو التحفيظ : السيد السكوري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31162 - 39

اسم امللك : » املعدر « .

موقعه : دوار ايت كروم جماعة ايت مخلوف قيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 17 يوليو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 هـ 88 ار 63 س.

نوعه : ارض فالحية بها بيوت بالستيكية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ومطلب التحفيظ عدد 31163 - 39؛ 

شرقا : مصرف؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26074 - 39؛

غربا : ايوب اخلويضير؛

طالب التحفيظ : السيد املاسي السعيد بن كبور.

مطلب رقم 31163 - 39

اسم امللك : » العالب « .

موقعه : دوار ايت كروم جماعة ايت مخلوف قيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 17 يوليو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 09 ار 74 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر.

اجملاورون : 
شماال : الطريق؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31162 - 39؛
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31162 - 39 وايوب اخلويضير ؛

غربا : ايوب اخلويضير ؛
طالب التحفيظ : السيد املاسي السعيد بن كبور.

مطلب رقم 31193 - 39
اسم امللك : » ملك سباي « .

موقعه : جتزئة فندي اكفاي مدينة تارودانت.
وقع حتديده : 02 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 31 س.
نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 
شماال : موقف سيارات؛ 

شرقا : مشبوك عبد الكبير؛
جنوبا : الرسمني العقاريني عدد 43862 - 39 – 27539 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 27539 - 39 الشاد بالواحد ؛
طالبو التحفيظ : السيد سباي احلسني بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 28578 - 39
اسم امللك : » اصيل « .

موقعه : دوار عني املديور جماعة وقيادة مشرع العني دائرة اوالد تامية 
اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 04 مارس 2019.
املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 70 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور في جزء منها دار للسكن ذات طابق 
سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 
شماال : ممر؛ 

شرقا : ماضي بيروك؛
جنوبا : الوالي سيدي رشيد؛

غربا : ممر ؛
طالب التحفيظ : السيد محمد الوردي بن سعيد.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 12205 - 39
اسم امللك : " دار هادي " 

موقعه : درب اخضار مدينة تارودانت.
وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2007.

طالبة التحفيظ : السيدة فدمان هدماري هلني بنت كارل بن بيك ادولف.
ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

08 اغسطس 2018 عدد 1023. 
احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    
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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 :

25501-25506-25512-25606-25663-25721-25724-25782-

25793-25896-25903-26187-26317-26325-26521-26568-

26735-26759-26856-26875-26876-26877-26922-26933-

26938-26972-26986-26996-27089-27098-27152-27249-

27251-27252-27325-27390-27455-27504-27889-27895-

28365-28518-28675-28731-28794-28855-28859-28968-

29013-29203-29328-29435-29635-29652-29653-29685-

29799-30082-30142-30263-30308-30323-30377-30384-

.30403-30414-30444-30462-30521-30677

والكل حتت الرمز 42. 

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

     الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي "اأمرصيد" بإقليم ميدلت

إلى علم  ينهي  أن  العقارية مبيدلت يشرفه  احملافظ  على األمالك  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الكائنة  اجلماعي"أمرصيد".  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله 

مضي  بعد  ينتهي  أمرصيد،  جماعة  و  قيادة  ميدلت،  دائرة  و  بإقليم 

شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد 174– 

1-69 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق) 25 يوليوز 1969( بشأن 

التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.-املطالب هي كالتالي : 

30881-30884-30885-30891-30893-30897-30898-30904-
30905-30906-30907-30912-30916-30920-30927-30932-
30934-30938-30952-30953-30958-30963-30972-30975-
30977-30981-30984-30987-31000-31006-31028-31031-
31032-31036-31040-31042-31046-31052-31059-31067-
31068-31069-31072-31082-31083-31084-31085-31091-
31094-31097-31106-31109-31112-31117-31118-31119-
31121-31141-31142-31143-31144-31149-31151-31152-
31155-31165-31169-31173-31174-31188-31189-31190-
31196-31211-31212-31234-31241-31243-31245-31250-
31260-31261-31269-31287-31292-31311-31313-31316-
31317-31322-31329-31330-31336-31341-31344-31345-
31347-31348-31349-31352-31353-31356-31362-31363-
31366-31368-31369-31383-31385-31388-31390-31394-
31401-31402-31403-31404-31412-31426-31432-31434-
31437-31440-31449-31455-31459-31461-31464-31465-
31469-31472-31474-31476-31478-31480-31484-31488-
31493-31494-31495-31497-31499-31506-31507-31515-
31517-31520-31522-31526-31529-31530-31539-31557-
31558-31559-31570-31571-31578-31594-31597-31599-
31602-31608-31619-31623-31628-31629-31633-31636-
31639-31640-31643-31644-31648-31649-31654-31658-
31659-31661-31663-31667-31669-31676-31677-31678-
31683-31689-31695-31697-31701-31703-31705-31707-
31710-31712-31715-31716-31722-31723-31731-31732-
31733-31736-31737-31745-31746-31758-31759-31760-
31780-31802-31821-31826-31841-31842-31843-31846-
31849-31856-31857-31871-31889-31896-31909-31912-
31917-31919-31923-31928-31929-31932-31936-31945-
31946-31949-31950-31952-31955-31956-31957-31959-
31961-31968-31970-31983-31984-31989-31990-31991-
31993-31995-32001-32013-32014-32016-32027-32028-
32029-32034-32036-32042-32055-32057-32065-32071-
32079-32100-32110-32113-32114-32115-32118-32119-
32127-32131-32137-32141-32150-32153-32165-32166-
32167-32168-32179-32180-32182-32186-32193-32194-
32196-32201-32205-32206-32207-32215-32222-32224-
32232-32233-32234-32247-32248-32250-32255-32258-
32268-32269-32270-32273-32274-32291-32296-32298-
32306-32308-32309-32317-32320-32327-32329-32332-
32335-32342-32343-32344-32361-32365-32366-32367-
32372-32373-32374-32376-32379-32386-32387-32389-
32392-32395-32397-32401-32403-32408-32409-32411-
32413-32417-32422-32425-32431-32433-32435-32440-
32443-32448-32449-32450-32459-32471-32472-32474-
32480-32485-32488-32489-32492-32493-32494-32498-
32501-32505-32506-32515-32519-32520-32526-32528-
32533-32535-32536-32542-32570-32623-32749-32764-
33027-33039-33579-33580-33586-33595-33602-33607-
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33612-33615-33637-33638-33642-33677-33678-33680-

33695-33696-33698-33738-33739-33766-33767-33768-

33772-33812-33814-33841-33849-33851-33872-33880-

33881-33885-33914-33915-33920-33932-33937-33959-

33989-33993-33999-34003-34011-34012-34013-34016-

34017-34037-34048-34049-34056-34072-34082-34086-

34090-34093-34095-34096-34113-34125-34145-34161-

34164-34167-34189-34194-34197-34204-34205-34207-

34208-34209-34210-34217-34219-34221-34223-34233-

34234-34238-34241-34242-34249-34255-34256-34259-

34275-34280-34282-34283-34287-34288-34291-34296-

34306-34307-34309-34325-34332-34333-34336-34337-

34338-34340-34341-34346-34348-34350-34351-34352-

34354-34359-34361-34362-34367-34386-34390-34397-

34401-34403-34412-34417-34423-34425-34426-34430-

34431-34432-34438-34439-34440-34444-34449-34452-

34455-34458-34466-34481-34482-34483-34494-34495-

34499-34506-34514-34527-34529-34537-34540-34545-

34549-34551-34552-34553-34556-34558-34568-34570-

34571-34575-34576-34577-34578-34579-34580-34581-

34582-34583-34584-34590-34596-34597-34603-34604-

34606-34608-34610-34611-34613-34614-34622-34624-

34625-34627-34629-34631-34632-34633-34634-34639-

34642-34643-34646-34647-34649-34650-34651-34654-

34658-34659-34660-34664-34669-34674-34679-34680-

34681-34682-34684-34686-34692-34702-34711-34713-

-والكل حتت الرمز 42.

 

إصالح خطأ - يتعلق مبطلب رقم 18159 - 42 

والذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 908 

بتاريخ 25 ماي 2016 

عوضا عن :

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي عدد 259 بتاريخ 28 ماي 1988.

- رسم قسمة عدلي عدد 178 بتاريخ 08 أبريل 1988.

إقرأ :

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي عدد 259 بتاريخ 28 ماي 1988.

- رسم قسمة عدلي عدد 178 بتاريخ 08 أبريل 1988.

- رسم صدقة عدلي عدد 263 ص 369 كناش األمالك عدد 61 بتاريخ 

19 نوفمبر 2014.

 71 عدد  األمالك  كناش   467 ص   400 عدد  عدلي  إصالحي  ملحق   -

بتاريخ 13 يونيو 2018. 

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                    حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 8625 - 43

اسم امللك : " عرصة باني"

موقعه : مراكش املدينة، حي عرصة باني، باب اغمات، شارع القاضي 

عياض وشارع باحمد؛ 

تاريخ التحديد : 22 ماي 2018؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 03 هكتار 53 آر 68 سنتيار؛

نوعه : أرض بها مرافق مختلفة ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة عرصة بلبركة، الرسم العقاري 1006 م ومطلب التحفيظ 8714 - 43؛ 

شرقا : شارع القاضي عياض؛

جنوبا : زنقة باحمد؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 4173/م و االحباس؛

طالبي التحفيظ : ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

مطلب رقم 8714 - 43

اسم امللك : " حمام بوسكري"

موقعه : مراكش املدينة، حي بوسكري؛ 

تاريخ التحديد : 10 سبتمبر 2018؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 09 آر 13 سنتيار؛

نوعه : حمام بالطابق االرضي واسطبل ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 1006 م؛ 

و مطلب   43  -  8716 رقم  التحفيظ  بوسكري، مطلب  زنقة   : شرقا 

التحفيظ رقم 8715 - 43؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 8625 - 43؛ 

غربا : مطلب التحفيظ 8625 - 43؛

طالبي التحفيظ : ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف 

والشؤون االسالمية بالرباط؛
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مطلب رقم 8715 - 43

اسم امللك : " دار بوسكري 1"

موقعه : مراكش املدينة، حي بوسكري ، عرصة باني؛ 

تاريخ التحديد : 12 سبتمبر 2018؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 39 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 8716 - 43؛ 

شرقا : زنقة بوسكري؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 8625 - 43؛ 

غربا : مطلب التحفيظ 8714 - 43؛

طالبي التحفيظ : ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

مطلب رقم 8716 - 43

اسم امللك : " دار بوسكري 2"

موقعه : مراكش املدينة، حي بوسكري ؛

تاريخ التحديد : 12 سبتمبر 2018؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 49 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 8714 - 43؛ 

شرقا : زنقة بوسكري؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 8715 - 43؛ 

غربا : مطلب التحفيظ 8714 - 43؛

طالبي التحفيظ : ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

 مطلب رقم 8743 - 43
اسم امللك : " أنفلوس"

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون، دوار زاوية بنساسي؛ 

تاريخ التحديد : 28 سبتمبر 2018؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 62 آر 30 سنتيار؛

نوعه : أرض فالحية بها سكن قروي من طابق أرضي ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :     

بني  امللك  هذا  ب10وتقطع  ب-7  العالمتني  امتداد  على  -ساقية 

العالمتني ب-6 ب7 ؛

عبر  امللك  هذا  يخترق  ب14  ب-12  العالمتني  امتداد  على  -مصرف 

العالمتني ب 12 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد بلمحجوب؛ 

شرقا : ورثة احلاج عالل؛

جنوبا : الرسم العقاري 10504 - 43؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 34777 - 04؛

طالبي التحفيظ : فاطمة الزهراء أنفلوس بنت موالي احلسني؛

مطلب رقم 42919 - 04

اسم امللك : " شوقير"

موقعه : مراكش املدينة، حي رياض العروس، درب احلمام رقم 40؛ 

تاريخ التحديد : 13 يونيو 2012؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 24 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق االرتكاز لفائدة هذا املطلب 

على الدرب ابتداء من علو 2.1 متر من االرض مساحته 10 سنتيار 

اجملاورون : 

شماال : شنطيط عبد العزيز؛ 

شرقا : احلمام ودرب؛

جنوبا : مليكة اسماري ومطلب التحفيظ رقم 6133 - 43؛ 

غربا : الرسم العقاري 27473 - 43؛

طالبي التحفيظ : فاطنة ايت أحمد بنت صالح؛

 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " السنتاسي " 

موضوع املطلب رقم 8668 - 43 الذي نشر االعالن عن انتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1093 بتاريخ 11 ديسمبر  2019 

عوضا عن :

طالب التحفيظ : احلسني ايت الطالب بن بوجمعة ؛ 

أقرأ :

طالب التحفيظ : السنتاسي علي بن احمد ؛ 

 احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

                    جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة خميس القصيبة

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيــظ املطالب املذكورة أسفله 

الواقعة باملنطقة املدعـوة خميس القصيبة الكائنة باجلماعة القروية  

بعد  ينتهي  بنور  وإقليم سيدي  دائرة  امطل  قيادة  القصيبة  خميس 

مضي شهرين ابتداء من نشــر هذا اإلعـالن )الظهيــر الشريف عـدد 

:69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.
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املطالب عدد :

 -139254 -138590 -140921 -140419 -139865 -139253 -138580

 -140421 -139892 -139257 -138591 -140922 -140420 -139885

 -138601 -140930 -140431 -139911 -139258 -138593 -140929

 -139924 -139260 -138604 -140931 -140439 -139912 -139259

 -140939 -140459 -139927 -139262 -138605 -140934 -140450

 -139266 -138628 -140940 -140460 -139928 -139265 -138622

 -140462 -139934 -139302 -138630 -140941 -140461 -139931

 -138645 -140954 -140463 -139935 -139304 -138633 -140942

 -139937 -139339 -138649 -140959 -140488 -139936 -139337

 -140961 -140490 -139943 -139340 -138653 -140960 -140489

 -139354 -138669 -140962 -140491 -139944 -139353 -138665

 -140493 -139952 -139355 -138672 -140963 -140492 -139949

 -138708 -140965 -140494 -139953 -139356 -138674 -140964

 -139955 -139373 -138709 -140979 -140495 -139954 -139372

 -140992 -140497 -139957 -139377 -138712 -140991 -140496

 -139380 -138722 -140994 -140498 -139965 -139379 -138713

 -140500 -139971 -139391 -138725 -140997 -140499 -139966

 -138743 -141026 -140523 -139972 -139393 -138740 -141024

 -139977 -139416 -138744 -141036 -140525 -139973 -139394

 -141041 -140528 -139989 -139434 -138746 -141038 -140526

 -139436 -138759 -141042 -140534 -139996 -139435 -138753

 -140537 -139998 -139438 -138760 -141043 -140536 -139997

 -138772 -141051 -140547 -140001 -139445 -138761 -141050

 -140017 -139449 -138775 -141052 -140549 -140014 -139446

 -141061 -140566 -140026 -139451 -138776 -141057 -140565

 -139478 -138819 -141062 -140567 -140029 -139474 -138810

 -140574 -140038 -139486 -138820 -141063 -140568 -140037

 -138827 -141065 -140578 -140040 -139493 -138825 -141064

 -140075 -139550 -138836 -141066 -140584 -140041 -139494

 -141070 -140597 -140077 -139575 -138837 -141069 -140586

 -139584 -138844 -141071 -140599 -140078 -139580 -138843

 -140607 -140080 -139588 -138852 -141072 -140606 -140079

 -138866 -141074 -140608 -140081 -139595 -138857 -141073

 -140101 -139597 -138870 -141075 -140609 -140099 -139596

 -141079 -140611 -140103 -139599 -138875 -141076 -140610

 -139607 -138882 -141081 -140612 -140115 -139600 -138881

 -140618 -140133 -139608 -138888 -141082 -140617 -140124

 -138890 -141084 -140619 -140135 -139609 -138889 -141083

 -140137 -139611 -138892 -141085 -140640 -140136 -139610

 -141087 -140644 -140169 -139612 -138896 -141086 -140642

 -139616 -138911 -141091 -140645 -140180 -139614 -138909

-  -140185  -139617  -138912  -141092  -140646  -140181

 -141121 -140653 - 140186 - 139618 - 138913 - 141094 - 140647

 -139623 -138924 -141134 -140657 -140205 -139622 -138923

 -140673 -140215 -139624 -138925 -141151 -140670 -140206

 -138929 -141153 -140674 -140217 -139634 -138928 -141152

 -140221 -139638 -138930 -141154 -140678 -140218 -139635

 -141156 -140682 -140225 -139649 -138938 -141155 -140681

 -139655 -138945 -141158 -140683 -140235 -139654 -138939

 -140685 -140238 -139661 -138947 -141159 -140684 -140237

 -138949 -141161 -140686 -140244 -139662 -138948 -141160

 -140248 -139670 -138973 -141162 -140702 -140247 -139668

 -141164 -140732 -140250 -139671 -138991 -141163 -140710

 -139674 -138995 -141165 -140733 -140251 -139673 -138992

 -140736 -140253 -139675 -139010 -141166 -140734 -140252

 -139017 -141192 -140738 -140260 -139676 -139013 -141191

 -140280 -139680 -139018 -141193 -140742 -140273 -139678

 -141211 -140747 -140281 -139684 -139039 -141209 -140743

 -139688 -139043 -141229 -140748 -140297 -139687 -139040

 -140751 -140299 -139689 -139045 -141230 -140749 -140298

 -139080 -141232 -140756 -140302 -139690 -139064 -141231

 -140304 -139693 -139083 -141233 -140758 -140303 -139691

 -141239 -140768 -140310 -139719 -139089 -141237 -140764

 -139762 -139097 -141245 -140780 -140314 -139756 -139093

 -140792 -140318 -139764 -139102 -141248 -140787 -140317

 -139115 -141251 -140794 -140320 -139766 -139108 -141249

 -140336 -139770 -139118 -141252 -140795 -140335 -139768

 -141259 -140800 -140338 -139771 -139119 -141253 -140796

 -139773 -139166 -141260 -140802 -140352 -139772 -139132

 -140849 -140361 -139775 -139174 -141266 -140812 -140354

 -139178 -141268 -140858 -140365 -139776 -139175 -141267

 -140370 -139801 -139180 -141270 -140860 -140368 -139778

 -141274 -140870 -140371 -139811 -139181 -141271 -140868

 -139816 -139184 -141276 -140871 -140376 -139815 -139183

 -140889 -140379 -139817 -139189 -141278 -140886 -140378

 -139194 -141291 -140890 -140380 -139825 -139193 -141290

 -140387 -139836 -139195 -141294 -140895 -140381 -139834

 -141296 -140898 -140389 -139837 -139201 -141295 -140896

 -139844 -139217 -141297 -140902 -140390 -139838 -139211

 -140905 -140417 -139863 -139218 -141311 -140903 -140416

. 141319  - 141317 - 140914 -140418 -141318 -139240 -141312
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إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ 

الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعـوة العونات

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيــظ املطالب املذكورة أسفله 

الواقعة باملنطقة املدعـوة العونات الكائنة باجلماعة القروية  امطل 

شهرين  مضي  بعد  ينتهي  بنور  سيدي  وإقليم  دائرة  العونات  قيادة 

 174-69: عـدد  الشريف  )الظهيــر  اإلعـالن  هذا  نشــر  من  ابتداء 

املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(. 

 -136250  -134231  -134177  -136722  -127762  : عدد  املطالب 

 -133914 -127773 -136284 -134261 -134180 -133913 -127772

 -134263 -134182 -134150 -127777 -136285 -134262 -134181

 -127788 -136296 -134264 -134183 -134157 -127786 -136287

 -134186 -134159 -127790 -136329 -134286 -134185 -134158

 -136508 -134334 -134189 -134160 -127791 -136330 -134315

 -134162 -127793 -136509 -136205 -134190 -134161 -127792

 -136207 -134195 -134163 -133903 -136523 -136206 -134192

 -133907 -136530 -136208 -134203 -134168 -133904 -136524

 -134208 -134170 -133909 -136532 -136210 -134205 -134169

 -136534 -136212 -134213 -134171 -133910 -136533 -136211

 -134174 -133912 -136535 -136213 -134214 -134173 -133911

136721    -136214 -134215

 إعالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعـوة مطران

 إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 

الواقعة باملنطقة املدعـوة مطران الكائنة باجلماعة القروية  مطران  

قيادة مطران دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 

من نشــر هذا اإلعـالن )الظهيــر الشريف عـدد :69-174 املؤرخ في 

10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(. 

 -120013  -120286  -120340  -120061  -119918  : عدد  املطالب 

 -120421 -120287 -120255 - 120047 -120369 -120531 -120521

 -120322 -120194 - 119833 -120470 -120305 -120196 -119832

 -120519 - 119941 -120038 -120193 -120505 - -119939 -120065

120192- 119806- 119992 جميع هذه املطالب على الرمز 44

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور .

                                   املصطفى بومهدي .

 

محافظة عني الشق

مطلب رقم 1006 - 47
اسم امللك : املرس 

موقعه : البيضاء عني الشق دوار الزكاورة  
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ : 02 ار و 93 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية،اجملاورون : 
شماال : رسم عقاري  رقم 48560 - 47،
شرقا : رسم عقاري  رقم 13974 - 47،

جنوبا : طريق عمومية 
غربا : رسم عقاري  رقم 48560 - 47

طالب التحفيظ : فاطنة ايت حيدة ومن معها،
 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 7556 د
اسم امللك : اجلنان 

موقعه : البيضاء عني الشق دوار اوالد رحو
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ : 27 ار و 22 سنتيارا.

نوعه : أرض بها بناية خفيفة وبئر ،
اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 26278 د، بقية أرض غير محفظة،
شرقا : ورسم عقاري رقم 80747 س،

ورسم   : غربا   33  -  578 رقم  33، مطلب   -  332 رقم  : مطلب  جنوبا 
عقاري رقم 55961 - 47، ورسم عقاري رقم 25882 - 47، 

طالب التحفيظ : حب اهلل كميل ،
أعيد حتديده في :  02 ماي 2019

   وهذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 
1015 بتاريخ 13 يونيو 2018.

احملافظ على األمالك العقارية بالبيضاء عني الشق.
                             محمد اخللطي.

 

محافظة الرباط - أكدال - الرياض

 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 
 FLAT 124 .14 للعموم أن السيد بيرشارف اجلاعل  محل اخملابرة معه
NEW CRANE PLACE LONDON E1W3TU LS ، طلب أن يسلم له 
للملك  املؤسس   03  -  116985 رقم    العقاري  للرسم  جديدا  نظيرا 
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املدعو " رياض 13 –و 4-  " الكائن بالرباط  حي الرياض  ، وذلك بسبب 

ضياع النظير الذي كان سلم سابقا. 

وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط -أكدال- الرياض.

                      لكميري حسن.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 17318  - 53

اسم امللك : ارض بوخلخال .

موقعه  : إقليم برشيد  جماعة سيدي املكي دوار الكرينات .

وقع حتديده في  : 14 سبتمبر 2017 . 

نوعه  : أرض فالحية تخترقها قناة للماء .

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  : 84 ار 78 س .

اجملاورين : 

شماال : ورثة فاطمة كاوي ؛

شرقا  : مطلب رقم 4157 د )ق5( ؛

جنوبا  : عبد القادر كاوي  ؛

غربا  : طالب التحفيظ   ؛

طالب التحفيظ :  بوشعيب كايو بن محمد .

مطلب رقم 17319  - 53

اسم امللك : ارض بوخلخال .

موقعه  : إقليم برشيد  جماعة سيدي املكي دوار الكرينات .

وقع حتديده في  : 14  سبتمبر 2017 . 

نوعه  : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض .

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  : 01 هك 06 ار 70 س .

اجملاورين : 

شماال : عبد القادر كايو ؛

شرقا  : مطلب رقم 4157/د )ق5( ؛

جنوبا  : مطلب رقم 16960 - 53  ؛

غربا  : قناة للماء و طريق من 10 امتار   ؛

طالب التحفيظ :  بوشعيب كايو بن محمد .

مطلب رقم 18200  - 53

اسم امللك : حريزي 2 .

موقعه  : إقليم برشيد  جماعة جاقمة دوار بئر الثور .

وقع حتديده في  : 08  أبريل 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية .

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  : 98 ار 26 س .

اجملاورين : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 3602 من 30 متر ؛

شرقا  : حلسن حريزي و  الرسم العقاري رقم 33683 - 53 ؛

جنوبا  :  الرسم العقاري رقم 501/د  ؛

غربا  : ورثة حريزي عمر   ؛

طالب التحفيظ :  رضوان التائب بن محمد .

مطلب رقم 18391  - 53

اسم امللك : ارض رضوان .

موقعه  : إقليم برشيد  جماعة جاقمة دوار بئر الثور .

وقع حتديده في  : 14  ماي 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية بها بنايات و اشجار و يخترقها خط كهربائي من 

الضغط املنخفض و ممر خاص .

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  : 01 هك 57 ار 75 س .

اجملاورين : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 3602 من 30 متر ؛

شرقا  : ممر خاص و ورثة حريزي عبد الرزاق ؛

جنوبا  :  الرسم العقاري رقم 54699 - 53  ؛

غربا  : طريق من 10 امتار   ؛

طالب التحفيظ :  رضوان حريزي بن محمد .

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 13106 - 53 

اسم امللك  : ارض حبل البير و فدان احللوفات  .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة اخليايطة دوار اخليايطة    .

وقع حتديده في  : 28  يونيو  2011.

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  : 99 أر 05 س.

نوعه   :  أرض فالحية .

طالب التحفيظ السيد : ادريس البيضاوي بن علي ومن معه .

 692 الرسمية عدد  باجلريدة  الذي صدر  االعالن  يلغي  االعالن      هذا 

بتاريخ 04 أبريل 2012 .

 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ارض عمران "

مطلب رقم 5040 - 53 الذي مت االعالن عن انتهاء حتديده

 باجلريدة الرسمية عدد 554 بتاريخ  12أغسطس 2009  

عوضا عن :

اجملاورين  :  

غربا : السيد الزراوي   ؛
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إقرأ :

اجملاورين  :  

غربا : السيد الزراوي حسن و خدوج رزاق ؛

والباقي بدون تغيير.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تغيير إسم امللك للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 COMPAGNIE للعموم أن السيد احلسني مويان بصفته ممثل شركة

املسمى  امللك  إسم  تغيير  طلب   FRANCAISE DE CABLAGES

"جنسون و جونسون موروكو "موضوع الرسم العقاري رقم 8663 - 15

مبقتضى  وذلك   ، كابالج"  دو  فرنسيز  "كومباني  جديد   إسم  حتت 

مطلب تقييد مؤرخ في 19 فبراير 2020 .   

احملافظ على األمالك العقارية  ببرشيد. 

                                                               فريد بدري.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22405  - 56

اسم امللك : "ملك الشرطاطي ".

موقعه : احملل املدعو حي الوفاء ،مدينة كلميم املساحة التي أظهرها 

التصميم العقاري : 94 سنتيار. 

نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : يامنة بنت علي

جنوبا : البشير املسعودي  .

غربا : طريق معبدة.

طالب التحفيظ : مصطفى الشرطاطي ابن العروصي .

مطلب رقم 22595  - 56

اسم امللك : "الزوية ".

موقعه : احملل املدعو حي تيرت السفلى ،مدينة كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 34 سنتيار. 

نوعه : دار للسكن مكونة مستودعيني بالسفلي وطابق علوي واحد.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : محمد سالم جبيلو.

جنوبا : بومهدي محمد – فارس عبد الواحد  .

غربا : بالل محمد.

طالب التحفيظ : موالي عبد املالك القاديري ابن موالي محمد.

مطلب رقم 22616  - 56

اسم امللك : "ملك احليان ".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة احلضرية بويزكارن اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25 آر 63 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 01

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 535 - 31 .

غربا : خديجة احليان؛

طالب التحفيظ : مرمي احليان بنت عمر

مطلب رقم 22636 - 56

اسم امللك : "عمر ".

موقعه : احملل املدعو زنقة أهل احلبيب ، حي أكويدير، مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 سنتيار. 

نوعه : مستودع بالسفلي مثقل بحق الهواء لفائدة ورثة بيروك شيخ 

الوالي على مستوى السفلي ابتداء من 3.21 متر .

اجملاورون : 

شماال : عبد الكبير الهواري

شرقا : زنقة أهل احلبيب 

جنوبا : ورثة بيروك شيخ الوالي .

غربا : ورثة بيروك شيخ الوالي.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان حميد ابن محمد

مطلب رقم 22587 - 56

اسم امللك : "مدرسة 03 مارس بأسا ".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة احلضرية أسا إقليم أسا الزاك.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 02 آر 83 سنتيار. 

نوعه : أرض شيدت فوقها مدرسة 03 مارس

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 21333 - 56 )جتزئة النهضة اجلزء ب(-طريق؛

شرقا : امللك اخلاص للدولة ؛
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جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الطريق اجلهوية رقم 103 .

طالب التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص(

مطلب رقم 22527 - 56

اسم امللك : " متسيفت".

موقعه : احملل املدعو أقا إزنكاض اجلماعة القروية تكزميرت قيادة أديس 

إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 57 آر 85 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية سقوية بها أشجار، أشجار النخيل ، بنايات بالسفلي،

غرفتني للمحرك، بئريني ، حوض مائي ، و اسطبل.

اجملاورون : 

شماال : جبل ؛

شرقا : جبل - شعبة؛

جنوبا : الطريق .

غربا : الطيب لتوي – جبل.

طالب التحفيظ : اخلليل بكرين ابن احلسني

مطلب رقم 22603 - 56

اسم امللك : " راقي".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أسرير قيادة أسرير إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 67 آر 25 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل و الزيتون ، التني، حوض مائي ، 

بئر في جزء، و أرض محاطة بسور في اجلزء اآلخر.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 8121 - 56 – زيام؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 9221 - 56  

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 12155 - 56

غربا : ممر ذو عرض متغير؛

طالب التحفيظ : أم اخلير راقي بنت ميليد ومن معها. 

مطلب رقم 22511 - 56

اسم امللك : " ملك بالواد".

موقعه : احملل املدعو حي الرزامة ، مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 سنتيار. 

نوعه : دار مكونة من مستودع بالسفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : شارع 03 مارس؛

شرقا : الكيحل محمد ؛  

جنوبا : الرسم العقاري رقم 1546 - 56؛

غربا : الرسم العقاري رقم 4413 - 56؛

طالب التحفيظ : احلسني بالواد ابن طهر .

مطلب رقم 3917 - 56

اسم امللك : " األم".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة احلضرية كلميم إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 آر 99 سنتيار

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 128 - 56 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 1918 - 56 ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 10681 - 09؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 2411 - 56 أو 10681 - 09؛

طالب التحفيظ : حميد الكوري بن بابا أحمد .

مطلب رقم  22666 - 56 

اسم امللك : " فاطمة بوزكا".

موقعه : احملل املدعو دوار إكيسل اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي 

إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 هكتار 05 آر 65 سنتيار

نوعه : أرض بورية.

اجملاورون : 

شماال : الباه حلسن – حمو علي فاطمة.

شرقا : طريق معبدة - حمو علي فاطمة

جنوبا : ممر ذو عرض متغير-الرسم العقاري رقم 18977 - 56 

غربا : الباه حلسن – الرسم العقاري رقم 18977 - 56 .

طالب التحفيظ : فاطمة بوزك بنت احلبيب ومن معها.

مطلب رقم  22667 - 56 

اسم امللك : " ملك اخلير".

موقعه : احملل املدعو دوار إكيسل اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي 

إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هكتار 07 آر 70 سنتيار

نوعه : أرض بورية.

اجملاورون : 

شماال : مبيريك أوحلاج –أكوز حماد .

شرقا : الذهبي مبارك 

جنوبا : طريق عمومية

غربا : أبوش محمد

طالب التحفيظ : فاطمة بوزك بنت احلبيب ومن معها. 

مطلب رقم  22284 - 56 

اسم امللك : " حميدوش".

األبيض  الشاطئ  القروية  اجلماعة  الفيجة  دوار  املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هكتار 39 آر 08 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بورية في جزء وجبلية بها أشجار الدغموس في 

اجلزء األخر.

اجملاورون : 

شماال : واد أساكا

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 17731 - 56  

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 906 - 56 

غربا : طريق عمومية-اهل بلعيد

طالب التحفيظ : عبد السالم حميدوش بن محمد نافع. 

 

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى " لفيجة "

موضوع مطلب التحفيظ رقم 22421 - 56 الـذي أدرج اإلعالن 

عن خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1030

 بتاريخ 26 سبتمبر 2018 و كذا اإلعالن عن انتهاء التحديد

 بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد 1093 املؤرخة في

 11 ديسمبر 2019 واللذين تسرب إليهما خطأ مادي   

*حيث يقرأ :

املمثل  بصفته  ابراهيم  بن  بوشنة  حلسن   : التحفيظ  طالب  إسم 

.point blanc tours sarl القانوني لشركة

بدال من : 

القانوني الطيب  point blanc tours sarl في شخص ممثلها  شركة 

ظويف بن الطاهر .

بدال من : 

 شركة point blanc toucrs sarl في شخص ممثلها القانوني  

 والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                     محمد عرظاوي.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 3883 - 57

اسم امللك : "اسالم" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت

وقع حتديده في : 09 أبريل 2019.

مساحته : 87 سنتيار 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي

اجملاورون :

شماال  : مطلب التحفيظ رقم 3547 - 57

شرقا  : الزنقة

جنوبا  : موالي علي هاشمي

غربا : زنقة

احلقوق العينية والتحمالت  : 

-حائط مشترك ما بني العالمتني ب1 وب4

طالب التحفيظ : موالي العربي الهاشمي العلوي بن محمد 

 

مطلب رقـم 3888 - 57

اسم امللك  : " حموشي " .

موقعه  : اقليم إفران دائرة أزرو جماعة سيدي اخملفي احملل املدعو مركز 

سيدي عدي

وقع حتديده في  : 05 فبراير 2019.

مساحته  : 1 آر  48 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون :

شماال  : الرسم العقاري رقم 3756 - 57

شرقا  : الزنقة

جنوبا  : محمد حموشي

غربا : محمد حموشي

احلقوق العينية والتحمالت  : خط تيار كهربائي يخترق امللك

طالب التحفيظ : عبد الرحيم حموشي بن محمد 

مطلب رقـم 3890 - 57

اسم امللك  : " فدان مو عمري 1" .

ايت  املدعو  أزرو،  جماعة متحضيت احملل  دائرة  افران،  اقليم   : موقعه  

ابراهيم املرابطني 

وقع حتديده في  : 11 فبراير 2019.

مساحته االجمالية  : 86 آر  13 سنتيار. 

نوعه : أرض  فالحية 

اجملاورون :

شماال : ورثة علوي محمد

شرقا  : ضاية

جنوبا  : ورثة علوي محمد

غربا : تهامي محمد

احلقوق العينية والتحمالت  : الشيء

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مكناس 

مطلب رقـم 3891 - 57

اسم امللك  : " فدان الشمني " .

ايت  املدعو  احملل  أزرو، جماعة متحضيت،  دائرة  افران،  اقليم   : موقعه  

ابراهيم املرابطني

وقع حتديده في  : 11 فبراير 2019.

مساحته  : 71 آر  54 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية
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اجملاورون  : 

شماال  : شركة الفارج

شرقا  : اوخايت سعيد

جنوبا  : شركة الفارج

غربا : شركة الفارج

احلقوق العينية والتحمالت  : ال شيء

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مكناس 

مطلب رقـم 3939 - 57

اسم امللك  : " ملك مرمي " .

موقعه  : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة تكريكرة احملل املدعو ايت عامر اوعلي

وقع حتديده في  : 02 أغسطس 2019.

مساحته  : 01آر  97 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون  : 

شماال  : الزنقة 

شرقا  : معقول عبد الكرمي، بلعيد بوزاوي

جنوبا  : معقول تهامي، ممر

غربا : مرمي احلجاب

احلقوق العينية والتحمالت  : الشيء

طالب التحفيظ : مرمي اغدجا بنت محمد 

مطلب رقـم 3952 - 57

اسم امللك  : " يسرى" .

موقعه  : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت، احملل املدعو تبال كموت

وقع حتديده في  : 17 يونيو 2019.

مساحته  : 35 آر  98 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التفاح واللوز و prunier، وبناية من سفلي 

اجملاورون  : 

شماال  : ساقية، محمد فتاح، طريق عمومي

شرقا  : ادريس معروفي

جنوبا  : ادريس معروفي، ساقية

غربا : محمد فتاح

احلقوق العينية والتحمالت  : 

-ارتفاق ساقية لفائدة ادريس معروفي 

-خط تيار كهربائي يخترق امللك

طالب التحفيظ : هريري ميمون بن املكي 

مطلب رقـم 6632 - 57

اسم امللك  : " تسنكورت " .

موقعه  : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت احملل املدعو متحضيت املركز

وقع حتديده في  : 16  يوليو 2019.

مساحته االجمالية  : 69 سنتيار. 

نوعه : أرض  عارية

اجملاورون  : 

شماال  : مطلب التحفيظ رقم 3955 - 57، سعيد اوحماد ومن معه

شرقا : معضيضي ادريس

جنوبا : ورثة باكيلول

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

طالب التحفيظ : غزوا علي بن حمو.

مطلب رقـم 6641 - 57

اسم امللك : " عمران" .

عني  املدعو  احملل  اللوح  عني  جماعة  أزرو،  دائرة  افران،  اقليم   : موقعه 

اللوح املركز 

وقع حتديده في : 15 أغسطس 2019.

مساحته : 82 سنتيار. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي

اجملاورون : 

شماال : مجاور غير معروف

شرقا : مجاور غير معروف

جنوبا : الزنقة

غربا : مجاور غير معروف

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : لطيفة موبارك بنت محمد.

مطلب رقـم 6644 - 57

اسم امللك : " زهرة " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت، احملل املدعو متحضيت املركز

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019.

مساحته : 01 آر 69 سنتيار. 

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة

جنوبا : ملوك عمر

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت : 

-حائط مشترك على طول العالمتني ب 4 و ب3

طالب التحفيظ : محمد حديوي بن حلبيب
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مطلب رقـم 6649 - 57

اسم امللك : " الشرع" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة بن صميم

وقع حتديده في : 07 أغسطس 2019.

مساحته : 87 آر 91 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها فيال

اجملاورون : 

شماال : فوسحي محمد

شرقا : فوسحي محمد

جنوبا : طريق عمومي

غربا : شعبة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ :

-اميان الشرع بنت جميل بنسبة 1/3

-نور حنتوشة الشرع بنت جميل بنسبة 1/3 

-كرمية الشرع بنت جميل بنسبة 1/3

مطلب رقـم 6650 - 57

اسم امللك : " ملك عبد الواحد" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة بن صميم 

وقع حتديده في : 07 أغسطس 2019.

مساحته : 95 آر 94 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : موحى ليزول

شرقا : موحى ليزول

جنوبا : الرسم العقاري رقم 11903/ك

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : محمد عبد الوحد بن عبد الواحد

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 يوليو 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية .

املطالب هي كاآلتي :

 57  -  4414  -  57  -  4413  -  57  -  4404  -  57  -  4399  -  57  -  4218  -

 57  -  4991  -  57  -  4957  -  57  -  4956  -  57  -  4884  -  57  -  4864  -

.57 -  6545 -  57 -  6540 -  57 -  6388 -  57 -  6311 -  57 -  5013 -

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                                عبد اجلبار فرطاس.

 

 

محافظة سال اجلديدة

   إعالن جديد بانتهاء التحديد   

مطلب رقم 2463  -  20

امللك املسمى  : "قريبات حميرة".

الكائن بسال دوار اوالد عيسى،جماعة السهول ،

طالب التحفيظ  : مباركة  بنت محمد زين الدين  ومن معها

وقع التحديد  في : 05 فبراير 1998

املؤرخة   الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن     

في09 يونيو 1999عدد 23.

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.        

                               حسن الشاوي.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 19605 - 61

اسم امللك : " الواصي "

موقعه  : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية طنجة 

مقاطعة بني مكادة احملل املدعو حي بنديبان حي احلاج قدور ؛

وقع حتديده بتاريخ : 10 يناير 2018 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم  : 89س ؛

نوعه  : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : عبد اهلل الفحصي ؛

شرقا : طريق ؛
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 670/ط ؛

غربا : احلبوس ؛

طالب التحفيظ : محمد سعيد بنعالل الواصي ؛

مطلب رقم 24633 - 61

اسم امللك : "اسماء "

، اجلماعة القروية احد  ، عمالة طنجة اصيلة  : والية طنجة  موقعه 

الغربية دوار اوالد زاير؛

وقع حتديده بتاريخ : 22 ابريل 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 48ار 46س ؛

نوعه : ارض عارية بها سفلي و بئرين ؛

اجملاورون :

القطعة االولى :

شماال : ممر فالحي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : الشقراني احلبيب ؛

غربا : ممر فالحي ؛

القطعة الثانية :

شماال : عبد السالم بنعودة ، علي بنعودة ؛

شرقا : ممر فالحي ؛

جنوبا : احميدو بيوض ؛

غربا : خندق ؛

طالب التحفيظ : عمر الزموري و من معه ؛

مطلب رقم 24994 - 61

اسم امللك : " املودن "

، اجلماعة القروية احد  ، عمالة طنجة اصيلة  : والية طنجة  موقعه 

الغربية احملل املدعو اوالد حباس ؛

وقع حتديده بتاريخ : 2 يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 8ار 36س؛

نوعه : ارض بها اشجار مثمرة و سفلي ؛

اجملاورون :

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : املودن يونس ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : طالب التحفيظ ؛

طالب التحفيظ : احمد املودن ؛

مطلب رقم 14337 - 61

اسم امللك : " الرغيوي 2 "

القروية ملوسة  ، اجلماعة  اجنرة  اقليم فحص  : والية طنجة  موقعه 

احملل املدعو غرسة بقاشة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 20 ابريل 2017 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 58ار 91س ؛

نوعه : ارض فالحية بها منحدر ؛

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : خندق ، طريق ؛

غربا : احلبوس ؛

طالب التحفيظ : احمد الرغيوي احلمزاوي ؛

مطلب رقم 8225 - 61

اسم امللك : " ابن عياد "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة احلضرية بني 

مكادة مدشر احرارين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 6 شتنبر 2010 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 17ار 10س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 492 ط ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 63469 - 06 ، الرسم العقاري رقم 63468 - 06 ،

مطلب التحفيظ رقم 2755 - 61 ، مطلب التحفيظ رقم 18394 - 06 ؛

جنوبا : عبد العزيز ازكلو ، الرسم العقاري رقم 34391 - 61 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 492/ط ؛

طالب التحفيظ : بديعة بنعبد الرزاق بنت امحمد ؛

مطلب رقم 24602 - 61

اسم امللك : " البركة "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو عني الدالية الصغيرة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 14 يناير 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 30س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : العربي احلفناوي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : احمد اللوزي ؛

غربا : العربي احلفناوي ؛

طالب التحفيظ : مصطفى صالح ؛

مطلب رقم 24653 - 61

اسم امللك : " الطالع "

موقعه : والية طنجة اقليم فحص اجنرة ، اجلماعة القروية قصر اجملاز 

احملل املدعو عني شوكة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 24  سبتمبر  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 6ار 54 س ؛
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نوعه : ارض غير مستوية ؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 30586 - 61 ، عبد السالم الرهوني ؛

شرقا : عبد السالم الرهوني ، الرسم العقاري رقم 62864 - 61 ؛

جنوبا : احلسني الرهوني ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 24654 - 61 ؛

طالب التحفيظ : احمد الرهوني و من معه ؛

مطلب رقم 24763 - 61

اسم امللك : "العلمي "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو غدير الدفلة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 1 ابريل 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 16ار 9س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 27262 - 61 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 27280 - 61 ؛

جنوبا : طريق ، واد ورثة العلمي العمري ؛

غربا : طريق وطنية ؛

طالب التحفيظ : مليكة مصباح و من معها ؛

مطلب رقم 24803 - 61

اسم امللك : " ارض خالد "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو الديكي؛

وقع حتديده بتاريخ : 15 ابريل 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 19ار 70س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 1193 - 61 ؛

شرقا : واد ،ملك الفاسي ، الرسم العقاري رقم 54486 - 61 ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ورثة عبد اهلل اغزييل ، الرسم العقاري رقم 39064 - 61 ، محمد سالمة ؛

طالب التحفيظ : يونس اغزيل ؛

مطلب رقم 24834 - 61

اسم امللك : " زينب "

احد  القروية  اجلماعة   ، اصيلة  طنجة  عمالة  طنجة  والية   : موقعه 

الغربية احملل املدعو اجلبابرة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 23  أغسطس  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 11ار 71س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : محمد السريفي ؛

شرقا : محمد السريفي ؛

جنوبا : محمد االشهب ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : زينب العاقل العيساوي ؛

مطلب رقم 24873 - 61

اسم امللك : "امعيش "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية اصيلة 

احملل املدعو الدغاليني ؛

وقع حتديده بتاريخ : 13 ماي 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2ار 29 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : ورثة الزياني ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 91701 - 06 ؛

غربا : محمد الناصري ؛

طالب التحفيظ : عبد النعيم امعيش ؛

مطلب رقم 24918 - 61

اسم امللك : " قنوعة "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية املنزلة 

احملل املدعو قنوعة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 28 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 22ار 87 س؛

نوعه : ارض عارية بها بنايات ؛

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : ورثة عبد السالم بن عالل املوساوي ؛

جنوبا : ورثة عبد السالم بن عالل املوساوي ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص ؛

مطلب رقم 24958 - 61

اسم امللك : " اسامة "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو بئر الغازي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 5  سبتمبر  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3 ار ؛
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نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : طريق ، محمد الكوردومي ؛

شرقا : محمد الكوردومي ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 12011/ط ؛

طالب التحفيظ : اسامة ملعيز ؛

مطلب رقم 24986 - 61

اسم امللك : "ابراهيم "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية البحراويني

 احملل املدعو بني واسني ؛

وقع حتديده بتاريخ : 25 يونيو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 97س ؛

نوعه : ارض عارية بها عدة بنايات و حديقة ؛

اجملاورون :

شماال : يوسف العيدوني ؛

شرقا : عبد العزيز العيدوني ، محمد الوسيني ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ممر ؛

طالب التحفيظ : عبداهلل بن بلقاسم ايت ابراهيم ؛

مطلب رقم 25144 - 61

اسم امللك : " الدريدار 66107"

القروية  اجلماعة   ، اصيلة  طنجة  عمالة   ، طنجة  والية   : موقعه 

الساحل الشمالي احملل املدعو غامن ؛

وقع حتديده بتاريخ : 16  سبتمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 هكتار 37ار 24س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 21030 - 61 ؛

شرقا : واد ؛

جنوبا : واد ، مطلب التحفيظ رقم 21029 - 61 ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 21028 - 61 ، مطلب التحفيظ رقم 21025 - 61 ؛

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف العرائش ؛

مطلب رقم 25143 - 61

اسم امللك : " يدودة 66106 "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي احملل املدعو غامن ؛

وقع حتديده بتاريخ : 16  سبتمبر  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 27ار 17 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

القطعة االولى :

شماال : الرسم العقاري رقم 66284 - 61 ؛

شرقا : واد ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 21030 - 61 ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 21030 - 61 ؛

القطعة الثانية :

شماال : الرسم العقاري رقم 66284 - 61 ؛

شرقا : واد ؛

جنوبا : واد ؛

غربا : واد ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف العرائش ؛

مطلب رقم 25149 - 61

اسم امللك : "اليحياوي "

، اجلماعة القروية احد  ، عمالة طنجة اصيلة  : والية طنجة  موقعه 

الغربية احملل املدعو عني حلوفة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 19  سبتمبر  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 42ار 94 س ؛

نوعه :ارض فالحية بها سفلي و بئر و اشجار مثمرة ؛

اجملاورون :

شماال : ناصر العربي ، ناصر مصطفى ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ناصر بنقدور ؛

طالب التحفيظ : احمد اليحياوي و من معه ؛

مطلب رقم 25166 - 61

اسم امللك : " النعمة "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو فرسيوة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 26  سبتمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 5 س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 51745 - 06 ؛
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جنوبا : زينب اللغميش ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : نعيمة اللغميش ؛

مطلب رقم 25168 - 61

اسم امللك : " احلداد "

موقعه : والية طنجة عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو خندق الزرارع ؛

وقع حتديده بتاريخ : 1 اكتوبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 11ار 96س ؛

نوعه : ارض عارية بها اربع بنايات سفلية و واحدة اخرى بها سفلي و 

طابق واحد و حديقة ؛

اجملاورون :

شماال : ورثة احلسن اللغميش ؛

شرقا : واد ؛

جنوبا : املهدي اللغميش ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : املفضل احلداد ؛

مطلب رقم 25172 - 61

اسم امللك : "الياس "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو مدشر املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 7 اكتوبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 1س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : محسن مصباحي ؛

جنوبا : محسن مصباحي ؛

غربا : حمزة الركراكي ؛

طالب التحفيظ : عثمان برهون ؛

مطلب رقم 25178 - 61

اسم امللك : " الصبان 2 "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية اصيلة 

احملل املدعو كورمة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 16  سبتمبر  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 22 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 20412 - 06 ، مطلب التحفيظ رقم 25179 - 61 ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 45568 - 06 ، الرسم العقاري رقم 63743 - 06 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 51443 - 61 ؛

طالب التحفيظ : عبد السالم الصبان و من معه ؛

مطلب رقم 25179 - 61

اسم امللك : " الصبان 1 "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية اصيلة 

احملل املدعو كورمة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 16  سبتمبر  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 39 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : شارع االمام االصيلي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25178 - 61 ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 20412 - 06 ؛

طالب التحفيظ : عبد السالم الصبان و من معه ؛

مطلب رقم 25186 - 61

اسم امللك : "القصيبات "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو مدشر املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 30 اكتور 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 81س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : عائشة بنصبيح ؛

شرقا : ارحيموفتوح ، طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ملياء يقني ؛

طالب التحفيظ : عبد اجلليل افيالل ؛

مطلب رقم 25190 - 61

اسم امللك : " املرابطي "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو فدان السعيدي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 4  نوفمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 9ار 98 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : طريق ؛
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شرقا : ممر فالحي ؛

جنوبا : ورثة قاجو ؛

غربا : ماجد التازي ؛

طالب التحفيظ : الزهرة املرابطي ؛

مطلب رقم 25191 - 61

اسم امللك : " حمزة 2 "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو عني الدالية الصغيرة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 4  نوفمبر  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 80 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : فاطمة بنشيخ ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : فاطمة بنشيخ ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : حمزة البغوري ؛

مطلب رقم 25193 - 61

اسم امللك : "غرسة الدار ".

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية البحراويني 

حملل املدعو املنار ؛

وقع حتديده بتاريخ : 7  نوفمبر  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3ار 6 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : ورثة الكوزي ؛

شرقا : ارحيمو التهامي الفقيهي ؛

جنوبا : ممر عمومي ؛

غربا : ممر عمومي ، مطلب التحفيظ رقم 14232 - 61 ؛

طالب التحفيظ : عزيز بوجيبار ؛

مطلب رقم 25199 - 61

اسم امللك : " بئر الطنجي "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو املنبار ؛

وقع حتديده بتاريخ : 8  نوفمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 63 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : فاطمة الكوني ؛

شرقا : عايدة العابدي ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : مونية العزوزي ؛

مطلب رقم 25207 - 61

اسم امللك : " خلوق "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو كوارث ؛

وقع حتديده بتاريخ : 15 نوفمبر  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : نعيمة الكيحل ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : خديجة موشان ؛

طالب التحفيظ : اسيا خلوق ؛

مطلب رقم 25231 - 61

اسم امللك : "املساتي ".

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو خندق الزرارع ؛

وقع حتديده بتاريخ : 26  نوفمبر  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 67 س ؛

نوعه : ارض عارية بها بئر ؛

اجملاورون :

شماال : الزهر اللغميش احبابو ؛

شرقا : مصطفى امغار ؛

جنوبا : حبيبة اللغميش ؛

غربا : ممر ؛

طالب التحفيظ : انوار املساتي و من معه ؛

مطلب رقم 25234 - 61

اسم امللك : " الفرح "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو عني الدالية ؛

وقع حتديده بتاريخ : 26  نوفمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 2 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : مصطفى بوهالي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : مصطفى بوهالي ؛

طالب التحفيظ : عواطف فارح ؛

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                                عبد احلي السباعي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 11482 - 65

امللك املسمى : " السهب"

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اغمات، دوار الظهرة.

مساحته : 00 هك 12 آر 19 س .

وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2019. 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون  : 

شماال : ممر عمومي عرضه 3 امتار، ساقية ، حسن كرومي، 

شرقا  : كرومي حلسن،

جنوبا : عمر غضيفة، 

غربا  : محمد أوتكافني ، 

طالب التحفيظ : السيد حلسن اولكا بن موحى.

مطلب رقم 12513 - 65

امللك املسمى : " البور"

الكائن باقليم احلوز دائرة وجماعة اسني، دوار تنصغارت،

مساحته : 00 هك 10 آر 41 س .

وقع حتديده في : 12 يوليو 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر ومحل تقني.

اجملاورون  : 

شماال : ورثة ايت حلسن ، طريق عمومية ذات عرض 

متغير، 

شرقا  : زهرة بلفقير،

جنوبا : برنسون ، مطلب التحفيظ عدد 12514 - 65،

غربا  : طريق عمومية ذات عرض متغير، 

طالبة التحفيظ : السيدة كرمية العجيمي بنت محمود.

مطلب رقم 12515 - 65

امللك املسمى : " ملك لال فاطمة الزهراء"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت حي اجملدوب.

مساحته : 00 هك 02 آر 49 س .

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 9807 - 43 ، الرسم العقاري عدد 8174 - 43، 

شرقا  : زنقة عرضها 4.70 متر،

جنوبا : ملك الغير، 

غربا  : ممر بدون منفذ عرضه 2 امتار، بنت دوح ، الرسم العقاري عدد 

 ، 43 - 8174

طالبة التحفيظ : السيدة لال فاطمة الزهراء الطائع بنت موالي عمر .

مطلب رقم 12516 - 65

امللك املسمى : " ايت هوش"

الكائن باقليم احلوز دائرة وبلدية امزميز، حي ركراكة،

مساحته : 00 هك 00 آر 86 س .

وقع حتديده في : 16 يوليو 2019. 

نوعه : دار للسكن من سفلي وطابق أول ومرفق بالسطح.

اجملاورون  : 

شماال : زنقة ذات عرض متغير، 

شرقا  : عبد العزيز باري،

جنوبا : عمر علي مازي ،

غربا  : الرسم العقاري عدد 10200 - 65، 

طالب التحفيظ : السيد محمد ايت هوش بن حلسن.

مطلب رقم 12523 - 65

امللك املسمى : " مخطاس"

 ، اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات  ايت  دائرة  احلوز  باقليم  الكائن 

دوار احلماضية ،

مساحته : 00 هك 02 آر 53 س .

وقع حتديده في : 24 يوليوز 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : ايت كروم عمر ، 

شرقا  : الرسم العقاري عدد 14947 - 65،

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9446 - 65،

غربا  : طريق ذات عرض متغير، 

طالبة التحفيظ : السيدة نادية مخطاس بنت عبد اهلل .

مطلب رقم 12540 - 65

امللك املسمى : " عدنان"

الكائن باقليم احلوز دائرة وبلدية امزميز ، حي اسكون،

مساحته : 00 هك 01 آر 01 س .

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019. 

نوعه : أرض عارية.
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اجملاورون  : 

شماال : حميد لعويصر ، 

شرقا  : مشروع طريق،

جنوبا : مشروع طريق،

غربا  : طريق عمومية عرضها 15 متر، 

طالبة التحفيظ : السيدة ناجي فاطمة بنت اجلاللي.

مطلب رقم 12541 - 65

امللك املسمى : " سعدون "

الكائن باقليم احلوز دائرة وبلدية امزميز، حي اسكون.

مساحته : 00 هك 01 آر 00 س .

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : مشروع طريق ، 

شرقا  : ورثة محمد اسكسيوي ،

جنوبا : مشروع طريق ،

غربا  : طريق عمومية عرضها 15 متر، 

طالب التحفيظ : السيد موالي إبراهيم سعدون بن موالي محمد .

مطلب رقم 12542 - 65

امللك املسمى : " ملك بيدو"

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اغمات، درع ايت قدور.

مساحته : 00 هك 08 آر 27 س .

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : طريق عمومية عرضها 8 امتار ، 

شرقا  : محمد هميشة  ،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11097 - 65،

غربا  : القدوري عبد السالم  ، 

طالب التحفيظ : محمد بيدو بن عالل.

مطلب رقم 12543 - 65

امللك املسمى : " ملك انفالس"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اغمات، دوار

 درع ايت قدور.

مساحته : 00 هك 13 آر 51 س .

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون  : 

شماال : القدوري عبد السالم ، مطلب التحفيظ عدد 11097 - 65 

شرقا  : طريق عمومية عرضها 5 امتار ، مصرف ،

جنوبا : مصرف، ورثة محمد شفير، القدوري خدوج ،

غربا  : مصرف، ورثة القدوري حميدة  ، 

طالب التحفيظ : السيد جمال انفالس بن محمد.

مطلب رقم 12547 - 65

امللك املسمى : " اميسي نزيديكن "

الكائن باقليم احلوز دائرة وجماعة اسني، دوار وانسكرة.

مساحته : 00 هك 11 آر 50 س .

وقع حتديده في : 19 اغسطس 2019. 

نوعه : أرض عارية Accidenté بها منزل من حتت أرضي وسفلي وسطح.

اجملاورون  : 

شماال : ورثة احلسني بن حلسن اوريك ، 

عدد  العقاري  الرسم  متغير،  عرض  ذات  عمومية  طريق   : شرقا  

22407 - 65 )غابة غيغاية(.

جنوبا : حلسن اوريك،

غربا  : ساقية  ، 

طالبو التحفيظ : السيد حسن ايت عبد املالك بن بورحيم ومن معه.

 

مطلب رقم 12570 - 65

امللك املسمى : " دار الفاحتي حبيبة "

الكائن باقليم احلوز دائرة وجماعة حتناوت، احملل املدعو حتناوت القدمية.

مساحته : 00 هك 01 آر 59 س .

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019. 

نوعه : بناية من سفلي بها  قاعة للرياضة وطابق أول وسطح.

اجملاورون  : 

شماال : زنقة ذات عرض متغير، 

شرقا  : زنقة عرضها 3.5 متر،

جنوبا : فكجدي احلسني، 

غربا  : زعرور احلسني ، 

طالبة التحفيظ : السيدة حبيبة الفاحتي بنت عبد القادر.

مطلب رقم 12581 - 65

امللك املسمى : " امي نوزرك "

الكائن باقليم احلوز دائرة وجماعة التوامة ، دوار وسكدو.

مساحته : 00 هك 05 آر 31 س .
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وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون عشرة منها لفائدة

 عبد اهلل بومليح - حق السطحية - .

اجملاورون  : 

شماال : طريق عمومية عرضها مترين، 

شرقا  : طريق عمومية عرضها مترين ، ورثة ايت بعزيز،

جنوبا : ورثة ايت بعزيز،  

غربا  : ورثة عمر اوعبد اهلل   ، 

طالب التحفيظ : السيد جالل العقاد بن محمد.

مطلب رقم 12582 - 65

امللك املسمى : " تزالفت التحتانية "

الكائن بإقليم احلوز دائرة التوامة ، جماعة التوامة ، دوار وسكدو.

مساحته : 00 هك 01 آر 52 س .

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها شجرة من الزيتون.

اجملاورون  : 

شماال : ورثة بن يزيد، 

شرقا  : شعبة،

جنوبا : بنيس،  

غربا  : طريق رئيسية رقم 9 عرضها 30 متر ، 

طالب التحفيظ : السيد جالل العقاد بن محمد.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 21160 - 05

اسم امللك : تيجنت.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير، دوار ايت حلسن اويوسف. 

وقع حتديده في : 25 - 04 - 1994.

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 هكتار 80 آر 76 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

القطعة 1 :

شماال : احلسني بن ميمون والبوق احلسني، وعال. 

شرقا  : ساقية. 

جنوبا : الرسم العقاري رقم: 5612 - ك وورثة العربي بن بوعزة. 

غربا  : الرسم العقاري رقم: 5612 - ك.

القطعة 2 :

شماال : احلسني بن ميمون. 

شرقا  : الرسم العقاري رقم: 5611 - ك وميمون بن بوعزة. 

جنوبا : ميمون بن بوعزة. 

غربا  : ساقية.

طالب التحفيظ : بناصر لقصير.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

    يوسف مختري 

 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 30039 - 10

اسم امللك : فدان السدرة.

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار لكرادة.       

وقع حتديده التكميلي في : 12 اكتوبر 2017 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 76 سنتيار.

نوعه ارض فالحية بورية.

شماال : طريق؛

شرقا : خليفة أبو الفرح ورثة بوزكري حمادي ورحال بن محمد؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 11192 - 10؛

غربا : محمد أبو الفرح.

طالب التحفيظ : خليفة ابو الفرح بن املغني.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظة املعاريف - الدارالبيضاء

 اعالنات ينص عليها الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضى أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد  حسن  دركان اصالة عن نفسه ونيابة عن ربيعة الشرحابيلي 

وبشرى دركان بوكالتني عرفيتني مؤرختني في 10 - 2 - و20 - 01 - 2020 

واجلاعل محل اخملابرة. طلبت أن  يسلم له  نظير جديد للرسم العقاري  

6372 - 34 "ان شاء اهلل 2" الكائن بالبيضاء حي املعاريف.
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وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم سابقا ملورثه )دركان  حسني(

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضى  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

البلدية  بدرب  اخملابرة  محل  واجلاعل  وخلليف  علي  السيد  أن  للعموم 

زنقة بلغازي رقم 20 البيضاء. طلب أن  يسلم له  نظير جديد للرسم 

العقاري  40715 - س "حناح" الكائن بالبيضاء بشارع املقاومة. وذلك 

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم سابقا ملورثه )عبد الرحيم مريد(

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضى أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد  عبد املولى عشاق النائب عنه االستاذ سعد بوعنان بوكالة 

مؤرخة في 15 - 1 - 2020 واجلاعل محل اخملابرة ب14 شارع شالة طريق 

اميوزار فاس. طلبت أن  يسلم له  نظير جديد للرسم العقاري  2555 - 34 

روماندي 2 الكائن بالبيضاء شارع بئر نزران* وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي سلم سابقا ملورثته ) مليكة االمداني(.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضى أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيدة تريا  العسكي  اصالة عن نفسها ونيابة عن رجاء دشني 

9 - 01 - 2019  اجلاعل محل اخملابرة بدرب  بوكالة عدلية مؤرخة في 

302 شارع الزرقطوني بالبيضاء. طلبت أن  يسلم له  نظير  البلدية 

جديد للرسم العقاري 41287 - 01 "فيال اندري 9 " الكائن بالبيضاء 

حي  بالطو. وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم لها سابقا.(

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية  باملعاريف - الدار البيضاء

محفوظ كونبارك    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30429 - 72

اسم امللك : أحزاب.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة سيدي علي لبراحلة دوار الفقرة.

تاريخ حتديده : 16 يوليو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 هـ 69 آر 70 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : عبد اهلل خيري، الرسم العقاري عدد 12063 - 72؛

شـرقا : طريق؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 4917 - 72؛

غـربا : الرسمني العقاريني عدد 5004 - 72 و 12076 - 72.

طالب التحفيـظ : عبد القادر أحزاب بن محمد.

مطلب رقم 30660 - 72

اسم امللك : دريبينة.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة راس العني دوار بني حساين.

تاريخ حتديده : 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 28 آر 80 س. 

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وأشجار الزيتون والليمون.

اجملاورون : 

شمـاال : ورثة احملجوب بن صالح؛

شـرقا : ورثة الرحالي بن ادريس؛

جـنوبا : ممر عرضه ثاللثة أمتار، مدرسة؛

غـربا : ورثة ابريك بن الفضالي.

طالب التحفيـظ : عمر بلخنشي بن الفاطمي.

مطلب رقم 30662 - 72

اسم امللك : ملك ماهي.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة الطلوح دوار اوالد منصور.

تاريخ حتديده : 11 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 94 س. 

نوعه : أرض بها بنايتني من طني.

اجملاورون : 

شمـاال : طريق؛

شـرقا : ورثة عمر الفائق؛

جـنوبا : حسن احلطاب؛

غـربا : جماعة الطلوح.

طالبو التحفيـظ : توفيق ماهي بن عبد اللطيف ومن معه.

مطلب رقم 30663 - 72

اسم امللك : عبد اهلل.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي الزاوية الدرقاوية

تاريخ حتديده : 11 ديسمبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 60 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : هدى زازا؛

شـرقا : الرسم العقاري عدد 22949 - 72؛

جـنوبا : زينب سعيد؛

غـربا : الزنقة.

طالب التحفيـظ : جمال حميم بن محمد.

مطلب رقم 30665 - 72

اسم امللك : ملك بنضاوي.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي افريقيا.

تاريخ حتديده : 23 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 91 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به مستودع وطابقني علويني وسطح

اجملاورون : 

شمـاال : عبد الرحمان لبغولي، عبد الكبير البيضاوي؛

شـرقا : مطلب التحفيظ عدد 30526 - 72؛

جـنوبا : طريق عرضه 15 مترا؛

غـربا : بوجمعة بن عباس.

طالب التحفيـظ : عبد العلي بنضاوي بن مبارك.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محافظة الفداء - مرس السلطان

 اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيدة فاطنة زفاتي ومن معها  احلاملة للبطاقة الوطنية رقم 

البيضاء طلبت    18 18 رقم  زنقة   4 االندلس  221337B الساكنة ب 

أن يسلم لهم نظير جديد للرسم العقاري عدد 61374 - س املؤسس 

للملك املدعو : دار زفاتي الكائن بالدار البيضاء بن مسيك وذلك بسبب 

ضياع النظير الذي سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

الوطنية  للبطاقة  احلامل  ومن معه  العدلي  السيد عمر  أن  للعموم 

البيضاء    االلفة   112 فيال  األزهر  بتجزئة  الساكن   790831BE رقم 

- س   47862 العقاري عدد  للرسم  نظير جديد  لهم  أن يسلم  طلب 

املدينة  البيضاء  بالدار  الكائن  بلقاسم   دار   : املدعو  للملك  املؤسس 

اجلديدة وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالفداء - مرس السلطان

      سعيد تيموري 

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 12771 - 75

اسم امللك : ضاية يامنة .

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

دوار حلساسنة.

وقع حتديده في : 26 - 11 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  48 آر 85 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 33168 - 75؛

شرقا : مطلب عدد 33756 - 75 ؛

جنوبا : مطلب عدد 33756 - 75 ؛

غربا : مطلب عدد 33695 - 75؛

طالب التحفيظ : عبد اللطيف البدوي بن محمد. 

مطلب رقم 37899 - 75

اسم امللك : احلطة .

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل ، دوار املعاشات.

وقع حتديده في : 19 - 11 - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 آر 23 سنتيار.

نوعها :  ارض عارية  بها بناية مكونة من طابق ارضي به محل جتاري  

وطابقني.
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اجملاورون : 

شماال : مليكة عليوات؛

شرقا : مصطفى مبان ؛

جنوبا : محمد عليوات ؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : عبد اخلالق هورش بن مبارك.

مطلب رقم 37898 - 75

اسم امللك : ارض احلطة  .

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل ، دوار املعاشات.

وقع حتديده في : 19 - 11 - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 آر 79  سنتيار.

نوعها : ارض عارية بها  بناية مكونة من طابق ارضي به محل جتاري 

وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اعليوات؛

شرقا : مطلب عدد 45642 - 75 ؛

جنوبا : زنقة  ؛

غربا : سعيد فيضي ومطلب عدد 3035 - 75؛

طالب التحفيظ : احمد هورش بن مبارك.

مطلب رقم 45632 - 75

اسم امللك : ارض البدوي .

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل ، دوار املعاشات.

وقع حتديده في : 28 - 02 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 آر 29  سنتيار.

نوعها : بناية مكونة من طابق ارضي به محل جتاري و طابقني وشرفة.

اجملاورون : 

شماال : حسن شهيد؛

شرقا : ممر عمومي ؛

جنوبا : خمليج حليمة و مطلب عدد 37899 - 75 ؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : عبد اجمليد البدري بن عبد اهلل.

مطلب رقم 45642 - 75

اسم امللك : ارض اجلنان .

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل ، دوار املعاشات.

وقع حتديده في : 19 - 03 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 آر 25  سنتيار.

نوعها : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : محمد حميحم ؛

جنوبا : طريق عمومي  ؛

غربا : مطلب عدد 37898 - 75؛

طالب التحفيظ : احمد هورش .

احملافظ املساعد بسيدي اسماعيل - الزمامرة

امبارك سوسي    

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1834 - 76

اسم امللك : "ملك العمراني" 

حي   ، ملرتيل  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

االغراس، احملل املدعو : جتزئة امنيول .

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 21  س .

نوعـه : بناء من سفلي وطابقني علويني وسطح و ملحق  

شماال : مراب؛ 

شرقـا : زنقة؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17544 - 19 ؛

غربا : املفضل بن نور و محمد هيدور .

طالب التحفيظ : محمد العمراني بن احمد  

مطلب رقم 1849 - 76

اسم امللك : "خالد 3" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل ، احملل املدعو : 

السواني معمر .

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 آر 94  س .

نوعـه : ارض فالحية  

شماال : زنقة من 3.5 امتار؛ 

شرقـا : خالد العسري؛ 

جنوبا : خالد العسري ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 25082 - 19 .

طالب التحفيظ : خالد العسري بن العياشي
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مطلب رقم 1850 - 76
اسم امللك : "خالد 1" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل ، احملل املدعو : 
السواني معمر .

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2019 . 
املساحة التي أظهرها التصميم : 07 آر 04  س .

نوعـه : ارض فالحية  
شماال : زنقة من 3.5 امتار؛ 

شرقـا : مطلب التحفيظ عدد 1851 - 76 
جنوبا : واد بوسافو ؛

غربا : خالد العسري .
طالب التحفيظ : خالد العسري بن العياشي

مطلب رقم 1851 - 76
اسم امللك : "خالد 2" 

 : املدعو  ، احملل  الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل  : عمالة املضيق  موقعه 
السواني معمر .

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2019 . 
املساحة التي أظهرها التصميم : 07 آر 12  س .

نوعـه : ارض فالحية  
شماال : زنقة من 3.5 امتار؛ 

شرقـا : خالد العسري
جنوبا : واد بوسافو ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 1850 - 76 .
طالب التحفيظ : خالد العسري بن العياشي

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق
عبد العزيز عاكف    

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 3909 - 77
اسم امللك : " سهب البهلول "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد السايح  ؛
مساحته االجمالية : 03 هـ 13 آرا 54 س  

نوعه : ارض فالحية  ؛
حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد 26139 - 77 ؛
شرقا: صابر رمضان ؛

جنوبا : احلدود اجلزائرية املغربية ؛
غربا : مطلب التحفيظ عدد 3908 - 77 ؛

طالب التحفيظ : بوجمعة عجري بن سليمان ؛

مطلب رقم 4989 - 77
اسم امللك  : "العراعرة 1"

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار لعراعرة ؛
مساحته االجمالية : 03 هـ 55 آرا 44 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛
حدوده :

شماال : مسلك بعرض خمسة امتار وبعده  الرسم العقاري عدد o - 29370 ؛
شرقا: طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

جنوبا : قدور العيد بن محمد ؛
غربا : ورثة امباركي محمد لزعر والرسم العقاري عدد o - 19980 ؛

طالب التحفيظ : مندوب امالك الدولة  بوجدة ؛

مطلب رقم 4991 - 77
اسم امللك : " بحري "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة عني الصفاء ، دوار اوالد ازعيم  ؛
مساحته االجمالية : 01 هـ 19 آرا 30 س  

نوعه : ارض فالحية  ؛
حدوده :

شماال : ورثة بوعبدالوي رابحة وفاطنة بحري ووردة وورثة بحري محمد 
عمرو وميينة ورابحة ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 16081 - 02 ؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 29053 - 77 ؛
غربا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

طالب التحفيظ : محمد بحري بن يحيى ؛

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أسفله  املمضي  أجناد  بوجدة  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
بلغيتري،  بن  طاهر  بن  بالغيتري  محمد  السيد  أن  للعموم  باإلعالم 
الساكن  بتعاونية العالب جماعة بني خالد ، وجدة ، طلب أن يسلم 
للملك  املؤسس   02  -  93222 رقم  العقاري  للرسم  نظيرا جديدا  له 
املدعو »العالب 26 « الكائن بجماعة بني خالد ، وذلك بسبب ضياع 

النظير الذي سلم له سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد: 

      كمال عونة

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 1810 - 38
اسم امللك :  " الذهبية "    

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصخيرات دوار عني الروز. 
وقع حتديده التكميلي في : 15 - 11 -  2018. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  20 أر02 س.
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نوعه :  آرض عارية بها بناية من طابق سفلي و ساحة و مرافق .

اجملاورون

شماال : ممر عرضه 7 امتار و الرسم العقاري عدد 26179 - 78 .

شرقا : الرسم العقاري 26179 - 78 و مطلب التحفيظ عدد 1573 - 38 .

جنوبا : ورثة الطنجي احلاج الرداد . 

عدد  العقاري  الرسم  و  التحفيظ  طالب   - امتار   6 عرضه  ممر   : غربا 

78 - 41775

 طالب التحفيظ  : احلاج عبد اهلل بن محمد الطنجي . 

مطلب رقم 935 - 78

اسم امللك :  " الطالع "    

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة سيدي يحيى زعير دوار املعاكلة. 

وقع حتديده في : 13 - 05 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  54 أر83س.

نوعه :  آرض فالحية .

اجملاورون

 شماال : الرسم العقاري 1054 - 25 .

 شرقا : الرسم العقاري 1054 - 25 .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1308 - 25 و ورثة البهلول . 

غربا : الرسم العقاري عدد 75556 - ر

طالبة التحفيظ  : وفاء ضريف بنت عبد السالم . 

مطلب رقم  926 - 78

اسم امللك : " احلرشية "    

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصخيرات دوار احلجر اوالد غامن. 

وقع حتديده في : 22 - 03 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  95 أر15س.

نوعه :  آرض عارية.

اجملاورون

شماال :   الرسمني العقاريني 28509 - 38 و 28494 - 38

شرقا :   مطلب التحفيظ عدد 40210 - ر .

جنوبا :   الرسم العقاري عدد 45 - 38 و الطريق السيار.

غربا :   الطريق السيار

طالب التحفيظ  : محمد سليكة بن صالح . 

مطلب رقم 1986 - 38

اسم امللك :  " بير بن عقا "    

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة سيدي يحيى زعير اوالد عزوز الرمامحة.

وقع حتديده في : 29 ابريل  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  05 هـ 33 أر48 س.

نوعه :  آرض فالحية بها بناية و اسطبلني و بئر .

التحمالت : ضاية و ممر عرضه 3 امتار و خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون : 

 شماال :   شعبة

 شرقا :   ورثة عبد اهلل بن حراتي و احلوام عزوز

جنوبا :   ورثة عبد اهلل بن حراتي. 

غربا :   طريق عمومية عرضها 10 امتار.

 طالبو التحفيظ  : الطاهري عائشة و من معها.

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة -  الصخيرات

عبد احلكيم عرفي.   

محافظة جرسيف

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1751 - 21

إسم امللك : " مبروكة ".

الكائن مبدينة جرسيف، احملل املدعو : " أوالد حموسة ".

طالبا التحفيظ : 

1 - السيد محمد املالكي بن لزعر.

2 - السيدة صفية كالم بنت خلضر.

وقع حتديده في 19 ماي 1993.

 381 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 19 أبريل 2006.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

ادريس املصلح    

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 1147 - 80

اسم امللك : "إمي نتومزين 1 و إمي نتومزين 2"

موقعه : دوار إمي نتومزين اجلماعة الترابية أيت ميلك إقليم اشتوكة 

ايت باها. 

وقع التحديد في 17 - 01 - 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 79 ار 04 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بور مكونة من قطعتني بها أشجار األركان و صبار.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 4879 - 60،

شرقا : شعبة؛

جنوبا : طريق و مطلب التحفيظ عدد 5157 - 60 ( ملغى )و ملك الغير ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 5537 - 60( ملغى ) و محمد أوحمودا.
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القطعة الثانية : 
شماال : مطلب التحفيظ عدد 4879 - 60،

شرقا : شعبة؛
جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق.
طالب التحفيظ : علي أعراب.

مطلب رقم 2731 - 80
اسم امللك : "ملك مخوخ"

موقعه : حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة ايت باها. 
وقع التحديد في 01 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 ار 99 سنتيار
نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ عدد 2733 - 80،

شرقا : زنقة؛
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2732 - 80؛

غربا : الرسم العقاري عدد 96964 - 09.
طالب التحفيظ : احلسن مخوخ بن عبال.

مطلب رقم 2732 - 80
اسم امللك : "جيبرك"

موقعه : حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة ايت باها. 
وقع التحديد في 01 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 ار 02 سنتيار
نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ عدد 2731 - 80،

شرقا : زنقة؛
جنوبا : أحمد أمنابهي؛

غربا : الرسم العقاري عدد 96964 - 09. 
طالبو التحفيظ : محمد جيبرك بن علي و من معه.

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 8155 - 60
اسم امللك : " البحيرة".

موقعه : دوار أيت بويه اجلماعة الترابية إنشادن إقليم اشتوكة ايت باها.
مساحته : 45 آر 14 سنتيار.

طالب التحفيظ : احلسن ناجيبي بن علي و من معه.
 917 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة في27 - 10 - 2010.

مطلب رقم 2402 - 60
اسم امللك : " ملك فارس 1".

إقليم اشتوكة  أيت ميلك  الترابية  دوار أسرسيف اجلماعة   : موقعه 
ايت باها.

مساحته : 47 آر 91 سنتيار.

طالب التحفيظ : احلسن فارس بن محمد

 427 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة في07 - 03 - 2007.

مطلب رقم 2403 - 60

اسم امللك : " ملك فارس 2".

إقليم اشتوكة  إيت ميلك  الترابية  دوار أسرسيف اجلماعة   : موقعه 

ايت باها.

مساحته : 40 آر 03 سنتيار.

طالب التحفيظ : احلسن فارس بن محمد.

 427 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة في07 - 03 - 2007.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

بلعيد أيت الرايس.    

محافظة تيفلت

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 9647 - 16

اسم امللك  : " فدان القوار ".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو.

طالبو التحفيظ  : امحمد احلمداوي بن الرياحي ومن معه.

وقع حتديده في  : 18 - 02 - 1998.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 725 املؤرخة في 21 - 11 - 2012.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

       زكرياء الدغمي

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2052 - 82 

اسم امللك : "حورية " ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو"أوالد زمام".

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر 06 سنتيار.

نوعه : أرض عارية؛ 

اجملاورون  : 

شماال : زنقة ؛

شرقا :  مطلب التحفيظ عدد 2053 - 82 . 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2054 - 82؛ 

غربا :  بوزيدي خالد؛

طالبو التحفيظ : محمد خياري بن عزوز ومن معه  .

مطلب رقم 2053 - 82 

اسم امللك : "خياري أمين محمد" ؛

قيادة  الشرقية   بني موسى  دائرة  بن صالح  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو"أوالد زمام ".

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 03 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : زنقة؛

شرقا : بوزيدي سعيد ؛     

جنوبا : بوزيدي سعيد - مطلب التحفيظ عدد 2054 - 82؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2052 - 82  .

طالبو التحفيظ : محمد خياري بن عزوزومن معه .

مطلب رقم 2054 - 82 

اسم امللك : " خياري امين " ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الشرقية جماعة 

أوالد زمام احملل املدعو" أوالد زمام".

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01آر 18 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون  : 

التحفيظ عدد  - مطلب   82 -  2052 التحفيظ عدد  : مطلب  شماال 

2053 - 82 ؛

شرقا : بوزيدي سعيد ؛

جنوبا : زنقة ؛ 

غربا : بوزيدي خاليد.

طالبو التحفيظ : محمد خياري بن عزوز ومن معه  .

مطلب رقم 2063 - 82 

اسم امللك : "بلقاسم " ؛

املدعو  احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

"حي الرجاء" .

وقع حتديده في : 13 نوفمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 سنتيار.

نوعه : دار للسكن ذات سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

اجملاورون  : 

شماال : وهير احلاج عبد السالم ؛

شرقا : حامت عبد الغني  . 

جنوبا : زنقة ؛ 

غربا : رشدي حمادي. 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف تنان بن بلقاسم  .

مطلب رقم 2064 - 82 

اسم امللك : "املعروفي " ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو"أوالد امراح".

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر 39 سنتيار.

نوعه : أرض عارية؛ 

اجملاورون  : 

شماال : زنقة ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 1990 - 82 ؛

جنوبا : زنقة ؛ 

غربا : احلسناوي احلبيب؛

طالب التحفيظ : عبدالهادي املعروفي بن ادريس  .

مطلب رقم 2066 - 82 

اسم امللك : "لغديرة " ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة حد بوموسى احملل املدعو"أوالد عيسى".

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26آر 21 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛ 

اجملاورون  : 

شماال : املنصوري محمد؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2067 - 82؛ 

غربا : عبد اجمليد مشرع.

طالب التحفيظ : ادريس عبد املومن بن محمد  .

مطلب رقم 2067 - 82 

اسم امللك : "ترس " ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة حد بوموسى احملل املدعو"أوالد عيسى".

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 82آر 96 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئرين  وبناية متالشية ؛ 
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ثمن النسخة بمقر املطبعة الرسمية : 10 دراهم

ثمن النسخة لدى املودعين املعتمدين : 12 درهما

تطبيق الفقرة األولى من املادة الثانية من القرار املشترك لألمين العام للحكومة ووزير االقتصاد واملالية 

رقــــــــم 2477.18 الصـــــــــادر في 22 من محرم 1440 )2 أكتوبر 2018(

اجملاورون  : 
شماال : مشرع عبد اجمليد -  مطلب التحفيظ عدد 2066 - 82 ؛

شرقا : طريق ؛ 
جنوبا : طايق محمد ومن معه؛ 

غربا : لبداوي لقصر.
طالب التحفيظ : ادريس عبد املومن بن محمد  .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "حليو"
موضوع مطلب التحفيظ عدد 1940 - 82  الكائن إقليم

الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الغربية قيادة وجماعة حد 
بوموسى احملل املدعو "املرابطية"  والذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 996 بتاريخ 31 يناير 2018 
عوضا عن  : 
أصل امللك  : 

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 - 04 - 2016 .
 -  رسم صدقة عدلي مؤرخ في 16 - 06 - 1997 .
 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في  01 - 01 - 2017 .

 -  رسم شراء عدلي 19 - 05 - 1986 .
 -  رسم صدقة عدلي مؤرخ في 08 - 01 - 2014 .

 -  شهادة إدارية في 13 - 12 - 2017 .
اقرا  : 

أصل امللك  : 
 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 - 05 - 1976 ؛
 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 - 09 - 1977 ؛
 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 - 07 - 1982 ؛
 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 - 12 - 1983 ؛
 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 - 02 - 1983 ؛
 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 - 04 - 1982 ؛
 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 - 01 - 1983؛

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 - 05 - 1976 ؛
 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 - 12 - 1981 ؛
 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 - 02 - 1983 ؛

 -  نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 12 - 10 - 1983 ؛
 -  نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 11 - 04 - 1983 .
 -  نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 21 - 11 - 1986 .
 -  نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 06 - 12 - 1985 .

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 - 04 - 2001.
 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 - 02 - 2010 .
 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 - 04 - 2016 .

 -  نسخة لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 06 - 03 - 1997 .
 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في  15 - 12 - 2016 .

 -  نسخة لرسم شراء عدلي 19 - 05 - 1986 .
 -  رسم صدقة عدلي مؤرخ في 18 - 12 - 2013 .

 -  شهادة إدارية في 13 - 12 - 2017 ؛
 -  شهادة إدارية بتاريخ 13 - 12 - 2017؛
 -  شهادة إدارية بتاريخ 13 - 12 - 2017.

   والباقي بدون تغيير.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  اسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 
حي   178 ب  الساكنة  محمد  بنت  فيرود  بشرى  السيدة  ان  للعموم 
البيطا وادي زم . طلبت ان يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري عدد 
7395 - 68 للملك املدعو "جميلة "  الكائن بإقليم الفقيه بن صالح 
مدينة سوق السبت احملل املدعو "احلريش" و ذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان قد سلم لها سابقا.
وفي امكان كل شخص يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه 
االعالن  هذا  نشر  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  اجل  داخل  قانونيا 

باجلريدة الرسمية
احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة 

كرمي ناجيم   


