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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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عيسى جناح احد ورثة املرحوم محمد جناح . وذلك استنادا إلى نفس 

، وكذا تصريح عرفي  التحفيظ  تأييدا ملطلب  املودعة سابقا  العقود 

مصحح اإلمضاء بتاريخ 24/02/2020

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط - حسان

     احلليمي اجلياللي

  

محافظة مراكش – املنارة

مطلب رقم 44377 - 04

تاريخ اإليـداع : 25 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ :

1 - السيدة تيليال رمي بوكركوح بنسبة 1/3،

2 - السيدة نيليا بوكركوح بنسبة 1/3،

3 - السيدة تيمات بوكركوح بنسبة 1/3.

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

نوع امللك: أرض عارية.

مـوقعـه : مراكش تسلطانت دوار بن كاوي.

مساحتـه : 10 آر.

حـدوده

شمـاال: اكريد عبد املولى،

شرقا: الطريق،

غربا: موالي عبد السالم السليطني،

جنوبا: ورثة احملجوب بن سلطان.

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك :

 219 بعدد  مضمن   07/01/2019 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم   -

بتوثيق   01/03/2019 بتاريخ   286 رقم  األمالك  كناش   205 صحيفة 

مراكش.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/01/2019 مضمن بعدد 426 صحيفة 

453 كناش األمالك رقم 296 بتاريخ 27/01/2020 بتوثيق مراكش.

 599 بعدد  مضمن   23/05/2019 في  مؤرخ  بحيازة  اعتراف  رسم   -

بتوثيق   30/05/2019 بتاريخ   233 رقم  األمالك  كناش   463 صحيفة 

مراكش.

- وكالة عرفية مؤرخة في 03/04/2019.

تاريخ التحديد: اإلثنني 27 أبريل 2020 على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 44378 - 04

تاريخ اإليـداع : 06 مارس 2020.

طالب التحفيـظ : السيد زروال أحمد بن محماد،

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد زروال".

نوع امللك: أرض عارية.

محافظة وجدة

مطلب رقم 26869 - 02
تاريخ االيداع : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: بولويز مصطفى بن احلسني.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بولويز.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بولويز.
نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.

موقعه: وجدة ، زنقة بوكايس رقم 04.
مساحته : 76 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : ممر مغلق؛

شرقا: يحياوي فاطنة؛ 
جنوبا : الرسم العقاري رقم O/9517؛

غربا: ممر مغلق.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : موجب ثبوت ملكية عدلي عدد 170 صفحة 365 كناش 
رقم 170 بتاريخ 17 فبراير 2020 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة 

االبتدائية بوجدة(.
على   2020 مايو  املؤقت:11  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا .
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

عمر أزرقان    

محافظة الرباط - حسان

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " دار أزمي "
مطلب التحفيظ عدد 41204 - 03 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 997 املؤرخة في 07/02/2018.
مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في 05/03/ 2020 ، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املدعو " دار أزمي " ذي املطلب رقم 41204 - 03 الكائن بالرباط، 
اجلماعة احلضرية حلسان ، املدينة القدمبة ، زنقة حتت احلمام رقم -14 16 
و 18. حيث أن اجملاور على امتداد عالمتي التحديد ب2 وب3 هو السيد 
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مـوقعـه : مراكش، جماعة سعادة، دوار فياللة.

مساحتـه : 02هك، 06 آر، 31 س.

حـدوده

شمـاال: الرسمني العقاريني 13352/04 و 39315/04،

شرقا: محمد احلوتة و الساقية،

04، ميلود بن عبد اهلل و السعيد بن  غربا: الرسم العقاري 39722 - 

عبد اهلل،

جنوبا: علي بن حسن و الرسم العقاري 39722/04.

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك :

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 27/03/2000 ضمن أصلها 

بعدد 636 صحيفة 456 كناش األمالك رقم 86 توثيق مراكش.

- ملحق عدلي مؤرخ في 20/07/2000 مضمن بعدد 345 صحيفة 312 

كناش رقم 48 بتاريخ 20/07/2000 بتوثيق مراكش.

تاريخ التحديد: األربعاء 06 ماي 2020 على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 44379 - 04

تاريخ اإليـداع : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ : موالي الرشيد السليطني االمغاري بن موالي محمد،

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني سونة".

نوع امللك: أرض عارية.

مـوقعـه : مراكش، جماعة تسلطانت، دوار بن كاوي.

مساحتـه : 22 آر، 

حـدوده

شمـاال: ممر عرضه 6 أمتار و يليه الساقية،

شرقا: ورثة موالي أحمد السليطني االمغاري ،

أسماء،  اجلليل،  عبد  موالي  االمغاري  السليطني  يامنة،  قوام  غربا: 

فاطمة الزهراء، الطيب، 

جنوبا: ورثة سيدي محمد السليطني االمغاري.

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16/11/2018 مضمن بعدد 

442 صحيفة 400 كناش األمالك رقم 291 بتاريخ 20/01/2020 بتوثيق 

مراكش.

تاريخ التحديد: التالثاء 12 ماي 2020 على الساعة 09 صباحا.

   احملافظ على األمالك العقارية مبراكش املنارة

عبد الباسط عزاوي     

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29614 - 05 

تاريخ االيداع :25 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ: السيد محمد بغاز بن موح؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الدار السعيدة"؛

نوعـه: دار للسكن بها سفلي وطابقني علويني؛ 

موقعه : عمالة مكناس، ويسالن، حي السالم ، زنقة وليلي رقم 46 ؛

مساحته : 1آ ؛

اجملاورون : 

شماال: السيد مأمون العربي؛ 

شرقا: السيد طاطا مسعود؛ 

جنوبا: زنقة؛ 

غربا : السيد محمد كرمة ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك :

- صورة شمسية لعقد عرفي مؤرخ في 30ديسمبر1991؛

- عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 3 سبتمبر 1992،

على   2020 أبريل   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

   احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

بوشعيب دومار      

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 133278 - 08 

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020 

طالبو التحفيظ :

1 -احمد مقبول بن عبد اهلل بنسبة 366/1440.

2 - عبد الرحيم مقبول بن عبد اهلل بنسبة 198/1440.

3 - املصطفى مقبول بن عبد اهلل بنسبة 198/1440.

4 - احلسن مقبول بن عبد اهلل بنسبة 198/1440.

5 - محمد مقبول بن عبد اهلل بنسبة 198/1440.

6 - عبد املطلب البوعالمي بن املصطفى بنسبة 84/1440.

7 - السعدية مقبول بنت عبد اهلل بنسبة 99/1440.

8 - فوزية مقبول بنت عبد اهلل بنسبة 99/1440.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد مزريرة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد مزريرة

نوعه : أرض فالحية بورية.

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

احلوالة.

مساحته : 74 آ 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 115838 - 08 و رسم عقاري عدد 13639 - 08 .

شرقا : الطريق رقم 3449 عرضها 20 مترا. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 173892 - 08 . 

غربا : سعيد بنمينة.
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احلقوق العينيــة : الشيء.

 1441 محرم   21 في  مؤرخ  عدلي  بنظير  ملكية  رسم   - امللك:  أصل 

موافق)21/09/2019(.

على   2020 أبريل   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133279 - 08 

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف السعداوي بن بوشعيب.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الباطن 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الباطن 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 22 آ 25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الدشراوي.

شرقا : واد ام الربيع. 

جنوبا : مينة بنت لكبير. 

غربا : ورثة سي الطاهر بن املعطي و ورثة بوشعيب بن لكبير.

احلقوق العينيــة : الشيء.

األولى 1437  24 جمادى  مؤرخ في  - رسم ملكية عدلي  امللك:  أصل 

موافق)04/03/2016(.

على   2020 أبريل   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133280 - 08 

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف السعداوي بن بوشعيب.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الباطن 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الباطن 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 68 آ 59 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوبكر، عبد اللطيف السعداوي و ورثة فاطمة بنت عبد 

الرحمان.

شرقا : وادي ام الربيع. 

جنوبا : ورثة فارس بن لكبير. 

غربا : مينة، فاطمة و ورثة بوشعيب بن لكبير.

احلقوق العينيــة : الشيء.

األولى 1437  24 جمادى  مؤرخ في  - رسم ملكية عدلي  امللك:  أصل 

موافق)04/03/2016(.

على   2020 أبريل   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 133281 - 08 

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف السعداوي بن بوشعيب.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : شعبة الباطن 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : شعبة الباطن 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 65 آ 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : السعداوي عبد اللطيف.

شرقا : واد ام الربيع. 

جنوبا : الطريق. 

غربا : ورثة فارس بن لكبير.

احلقوق العينيــة : الشيء.

األولى 1437  24 جمادى  مؤرخ في  - رسم ملكية عدلي  امللك:  أصل 

موافق)04/03/2016(.

على   2020 أبريل   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال. 

مطلب رقم 133282 - 08 

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف السعداوي بن بوشعيب.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الباطن 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الباطن 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 46 آ 18 س تقريبا.

حدوده : 

و  قدور  بن  ابراهيم  عالم  ورثة  قدور،  بن  محمد  عالم  ورثة   : شماال 

الفارسي بوشعيب بن محمد.

شرقا : بوصفيحة رجاء. 

جنوبا : السعداوي عبد اللطيف. 

غربا : ورثة املالكي عائشة و من معها.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ربيع الثاني 1439 موافق)16/01/2018(.

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ربيع األول 1439 موافق)06/12/2017(.

على   2020 أبريل   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال. 

مطلب رقم 133283 - 08 

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف السعداوي بن بوشعيب.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الباطن 
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الباطن 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 02 هـ 52 آ 82 س تقريبا.

حدوده : 

بن  العياشي  ورثة  فارس،  سيدي  دوار  الى  املتجهة  الطريق   : شماال 

بوشعيب، ورثة محمد بن مالك، ورثة بن وعدود محمد، ورثة املعطي 

بلكبير و مجدولي فاطمة.

شرقا : وادي أم الربيع. 

جنوبا : بوصفيحة رجاء. 

غربا : بن وعدود مليكة، شريف فاطمة بنت فارس، اشريف رقية بنت 

فارس، بن وعدود مليكة، فارسي بوشعيب و كرمية بلعربي.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ربيع الثاني 1439 موافق)16/01/2018(.

 1439 األول  ربيع   17 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -  2

موافق)06/12/2017(.

على   2020 أبريل   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 زواال. 

مطلب رقم 133284 - 08 

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020 

طالب التحفيظ : أنيسة مسفيوي بنت عبد اللطيف.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حيط حلمر

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض البركة 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 24 آ و 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 99594 - 08 .

شرقا : ورثة عبد اهلل بركان. 

جنوبا : مطلب عدد 84578 - 08 . 

غربا : رسم عقاري عدد 110444 - 08 .

احلقوق العينيــة : ال شيء.

أصل امللك:

 1440 االخرة  جمادى   30 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

موافق)06/02/2019(.

 1418 شعبان   25 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  نسخة   -  2

موافق)26/12/1997(.

 1440 صفر   09 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  نسخة   -  3

موافق)19/10/2018(.

 1437 االول  ربيع   26 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  مع  اراثة  رسم   -  4

موافق)07/01/2016(.

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 شعبان 1440 موافق)24/04/2019(.

 1441 االخرة  جمادى   23 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -  6

موافق)18/02/2020(.

 1424 حجة   21 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  نسخة   -  7

موافق)12/02/2004(.

8 - نظير اراثة عدلي مؤرخ في 19 ربيع األول 1434 موافق)31/01/2013(.

على   2020 ماي   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 133285 - 08 

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020 

طالبو التحفيظ :

1 -عبد القادر مولوع بن محمد.

2 - حمزة مولوع بن عبد القادر.

3 - يوسف مولوع بن عبد القادر، على الشياع بينهم بالنسبة لألول 

سهمان و بالنسبة للثاني و الثالث لكل واحد 03 أسهم.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار الغبرة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار الغبرة 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار أوالد موسى.

مساحته : 01 هـ 51 آ و 59 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد احلداسي.

شرقا : احمد بن التهامي. 

جنوبا : ورثة الكرش بوشعيب و الكرش محمد. 

غربا : الكرش مليكة بنت بوشعيب.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

أصل امللك:

 1391 الثاني  ربيع   07 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  من  نسخة   -  1

موافق)01/06/1971(.

- نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 07 رجب 1425 موافق  2

.)-2004 - 08 - 24(

3 - موجب اراثة عدلي مؤرخ في 07 رجب 1433 موافق)29/05/2012(.

4 - نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 16 بتاريخ 07/05/2019.

عدد  عادي  عقاري  ملف  ابتدائي  حلكم  لالصل  مطابقة  نسخة   -  5

52/2017 بتاريخ 02/11/2017.

6 - شهادة بعدم الطعن باالستئناف ملف عقاري عادي عدد 52/2017 

بتاريخ 09/03/2018.

7 - نسخة من تقرير خبرة متعلق بتنفيذ حكم بتاريخ 17/05/2018.

8 -قرار مبثابة اذن بتقسيم عقار عدد 36 بتاريخ 07/05/2019.

عدد  التنفيذ  ملف  تنفيذي-قسمة-  حملضر  األصل  طبق  -نسخة   9

395/18 ع م بتاريخ 16/05/2018.

على   2020 ماي   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.
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مطلب رقم 133286 - 08 

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020 

طالب التحفيظ : رضوان احسان بن حميد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : رضوان 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : رضوان

نوعه : دار للسكن.

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

مساحته : 76 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : ثورية الكراتي. 

جنوبا : طريق و فاطمة بنت املصطفى. 

غربا : الطريق.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

أصل امللك: عقد ملكية عدلي مؤرخ في 05 ذي القعدة 1440 موافق 

.)08/07/2019(

على   2020 ماي   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 133287 - 08 

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020 

طالب التحفيظ : خديجة مسكان بنت احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض معزوز 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض معزوز 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 13 آ و 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق رقم 3410.

شرقا : مباركة مسكان. 

جنوبا : خبار الكبيرة. 

غربا : رسم عقاري عدد 129118 - 08 .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 ربيع األول 1441 موافق 

.)29/11/2019(

على   2020 ماي   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 133288 - 08 

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020 

طالبو التحفيظ :

1 -املصطفى واهب بن احماد بنسبة 48/192.

2 - عبد القادر طليق بن احماد بنسبة 48/192.

3 - خديجة واهب بنت احماد بنسبة 24/192.

4 - عائشة واهب بنت احماد بنسبة 24/192.

5 - الشعيبية لزرق بنت محمد بنسبة 06/192.

6 - عادل واهب بن محمد بنسبة 14/192.

7 - رجاء واهب بنت محمد بنسبة 07/192.

8 - فاطمة الزهراء واهب بنت محمد بنسبة 07/192.

9 - بالل واهب بن محمد بنسبة 14/192.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض النخلة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض النخلة

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار أوالد داوود.

مساحته : 01 هـ 74 آ و 36 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 1.

شرقا : رسم عقاري عدد 11198/س. 

جنوبا : ملك املكتب الوطني للسكك احلديدية. 

غربا : نسيب مصطفى و مسلك.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك :

موافق  1437 القعدة  ذي   14 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

.)2016 - 08 - 18(

2 - نسخة مطابقة لألصل لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 03 

رجب 1435 موافق)03/05/2014(.

موافق  1436 القعدة  ذي   08 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -  3

.)2015 - 08 - 24(

على   2020 ماي   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 133289 - 08 

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020 

طالب التحفيظ : اسماعيل ابريجة بن عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد اجريفات 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد اجريفات

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 43 آ و 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 126380 - 08 و رسم عقاري عدد 64162 - 08 .

و رسم   08  - يليها رسم عقاري عدد 44702  : طريق عمومية  شرقا 

عقاري عدد 70123 - 08 . 

جنوبا : رسم عقاري عدد 130599 - 08 . 

غربا : فاطمة بنت أحمد.

احلقوق العينيــة : الشيء.
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الثاني  ربيع   13 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   - امللك:  أصل 

1417 موافق)29 - 08 - 1996(.

على   2020 ماي   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 133290 - 08 

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020 

طالب التحفيظ : بوبكر بن هنون بن بوشعيب

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الواد 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الواد

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 82 آ و 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر.

شرقا : طريق و رسم عقاري عدد 102027 - 08 . 

جنوبا : رسم عقاري عدد 102042 - 08 و عدد 102027 - 08 . 

غربا : رسم عقاري عدد 102035 - 08 و عدد 102043 - 08 .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في10 رجب 1439 موافق)28/03/2018(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ 05 جمادى االولى 1441 موافق)02/01/2020(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ 18 رجب 1439 موافق)05/04/2018(.

على   2020 ماي   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 133291 - 08 

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020 

طالب التحفيظ : خديجة ودجني بنت حلسن

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الغابة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الغابة

نوعه : أرض فالحية.

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

حميدة بن سعيد.

مساحته : 52 آ و 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 99769 - 08 .

شرقا : طريق. 

جنوبا : ورثة ودجيني هنية. 

غربا : ورثة محمد ودجني.

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1441 األولى  جمادى   03 مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   - امللك:  أصل 

موافق)30/12/2019(.

على   2020 ماي   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 133292 - 08 

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020 

طالب التحفيظ : مجيدة غردا بنت مصطفى

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض ازعيطيط زعيتر 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض ازعيطيط زعيتر

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، دوار أوالد موسى.

مساحته : 25 آ و 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الزاكي. 

جنوبا : ورثة بلمعطي. 

غربا : محمد األسمر و اقبال رشيدة.

احلقوق العينيــة : الشيء.

األولى 1438  24 جمادى  مؤرخ في  - رسم ملكية عدلي  امللك:  أصل 

موافق)22/02/2017(.

على   2020 ماي   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 133293 - 08 

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020 

طالب التحفيظ : سعيد جرنان بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد العودات 1 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد العودات 1

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة أوالد رحمون، دوار العيايشة.

مساحته : 68 آ و 35 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : يوسف عدلي و سهام ضمير.

شرقا : طريق مار عرضه 05 أمتار. 

جنوبا : العياشي جرنان. 

غربا : ورثة ولد احلسني.

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1434 صفر   19 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  موجب   - امللك:  أصل 

موافق)02/01/2013(.

على   2020 ماي   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.
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مطلب رقم 133294 - 08 

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020 

طالب التحفيظ : عبد اهلل ريان بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض اخلربة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض اخلربة

نوعه : بناية مهدمة.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، دوار سواني املوس.

مساحته : 93 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بن زروال.

شرقا : طريق. 

جنوبا : جال املصطفى. 

غربا : رسم عقاري عدد 195905 - 08 .

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1418 الثاني  ربيع   05 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   - امللك:  أصل 

موافق)10 - 08 /1997(.

على   2020 ماي   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 133295 - 08 

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020 

طالب التحفيظ : مينة التماني بنت بوشعيب

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد بوعزيزي و الكوطع 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد بوعزيزي و الكوطع

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 06 هـ 63 آ و 95 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الزوكي بوشعيب، رسم عقاري عدد 2920 ز، ورثة حسن 

محمد و رسم عقاري عدد 2920/ز.

08 و   - ، رسم عقاري عدد 168482   08  - شرقا : مطلب عدد 88278 

الطريق. 

جنوبا : ورثة اوالد عباس و زوركي فاطنة بنت بوشعيب. 

غربا : الدرومي بوشعيب و محمد بن زهرة.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 ربيع األول 1436 موافق)10/01/2015(.

 1439 األولى  جمادى   28 في  مؤرخ  عدلي  بنظير  ملكية  رسم   -  2

موافق)15/02/2018(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 رمضان 1440 موافق)24/05/2019(.

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 محرم 1440 موافق)24/09/2018(.

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 رمضان 1440 موافق)24/05/2019(.

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 محرم 1440 موافق)11/09/2018(.

 1440 شعبان   24 في  مؤرخة  عدلية  اسم  -مطابقة   7

موافق)30/04/2019(.

 1441 األول  ربيع   16 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -  8

موافق)14/11/2019(.

 1439 شوال   07 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -  9

موافق)21/06/2018(.

على   2020 ماي   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 133296 - 08 

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020 

طالبا التحفيظ :

1 -احلسني امزاط بن محمد.

2 -يامنة سعادي بنت عبد اهلل، مناصفة بينهما

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الوجلة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الوجلة

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 02 آ و 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امزاط الزوهرة

شرقا : بلكمرة عبد اهلل. 

جنوبا : ورثة امزاط فاطمة. 

غربا : امزاط الزوهرة.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 شعبان 1437 موافق 

.)06/06/2016(

على   2020 ماي   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 133297 - 08 

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020 

طالبا التحفيظ :

1 -احلسني امزاط بن محمد.

2 - يامنة سعادي بنت عبد اهلل، مناصفة بينهما

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض البير

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض البير

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 18 آ و 86 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رضيان عبد اهلل و ورثة الشفقي محمد.
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شرقا : بلكمرة عبد اهلل. 

جنوبا : ورثة مسعود ترباتي. 

غربا : بلكمرة عبد اهلل.

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1437 شعبان   30 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   - امللك:  أصل 

موافق)06/06/2016(.

على   2020 ماي   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 133298 - 08 

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020 

طالبا التحفيظ :

1 -احلسني امزاط بن محمد.

2 - يامنة سعادي بنت عبد اهلل، مناصفة بينهما

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الوجلة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الوجلة

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 26 آ و 07 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رضيان عبد اهلل و بلكمرة محمد و خدري عائشة.

شرقا : ورثة مسعود ترباتي، ورثة بلكمرة محمد و رضيان عبد اهلل. 

جنوبا : ورثة بلكمرة محمد و امزاط الزوهرة. 

غربا : ورثة محمد بن سعيد.

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1437 شعبان   30 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   - امللك:  أصل 

موافق)06/06/2016(.

على   2020 ماي   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 133299 - 08 

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020 

طالب التحفيظ : بهيجة حمال بنت العربي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد احلطة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد احلطة

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 30 آ و 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حمال فاطمة و بلحداد حسن.

شرقا : حمال مصطفى. 

جنوبا : رشدي املصطفى و حمال حسن. 

غربا : الطريق و حمال فاطمة.

احلقوق العينيــة : خط للتيار الكهربائي يعبر امللك.

 1435 احلجة  ذي   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   - امللك:  أصل 

موافق)18/10/2014(.

على   2020 ماي   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

   احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باجلديدة 

     املهدي العياشي

محافظة أكادير

مطلب رقم 43756 - 09

تاريخ اإليداع: 27  فبراير 2020.  

طالبوا التحفيظ:

1- مكوان عبد اهلل  .

2-مكوان محمد.

3 -مكوان فاطمة .

4 - مكوان رشيد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "إكرإزري ".

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : دوار برج الضو ،جماعة وقيادة التامري عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 71ار 15  سنتيار .

حدوده :    

شماال : اجلبل ؛    

شرقا : مطلب التحفيظ عدد42557 ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 226666؛   

غربا : ايت بلعيد محمد بن علي .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2019 .

2 –نسخة مطابقة لالصل من وكالة عدلية مؤرخة في 26 اكتوبر2018.

مطلب رقم 43757 - 09

تاريخ اإليداع: .28 فبراير 2020  

طالب التحفيظ : علي والزويت . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " إكي نتبردا إ كيدار ".

نوعه : أرض عارية  .

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

مساحته :70 سنتيارا .

حدوده :    

شماال : ورثة حماد اوحماد اوبري ؛    
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شرقا : العربي احلسني بقعي ؛

جنوبا : زنقة؛   

غربا : مليكة بن علي  .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك :  عقد بيع عرفي مؤرخ في 24/07/2003.

مطلب رقم 43758 - 09

تاريخ اإليداع:  04 مارس 2020

طالبة التحفيظ : زينة ديكوك .

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

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : ايت تاووكت، اجلماعة احلضرية ألكادير، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته :13 ار.

حدوده :    

شماال : الواد ؛    

شرقا : احلسن ديكوك ؛

جنوبا : الطريق ؛   

غربا :احمد ديكوك .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك :  عقد تسليم عرفي مؤرخ في 11 يونيو 2008؛

احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

                   محمد أغوش

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51546 - 10 

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد مسكور خديجة بنت احلو. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "خديجة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "خديجة". 

مشتمالته: أرض بها بناية متكونة من سفلي . 

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

القصيبة احملل احملل املدعو بورجوم. 

مساحته: 01آ 21 س تقريبا. 

حدوده

شماال: مامون محمد 

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا: صالح اجماع و عثمان احمد 

غربا: اجمللس اجلماعي بدير القصيبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   2008 18أغسطس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ16 شعبان 1429

2 - شهادة إدارية عدد 19 بتاريخ 26فبراير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30ابريل 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51547 - 10 

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد الكرنوي احلسني بن سعيد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اية". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اورير . 

مساحته : 82 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ايت اوبية 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: زعبيط موحى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   2019 ديسمبر   9 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ12 ربيع الثاني 1441 

2 -شهادة إدارية عدد 29 بتاريخ 3 فبراير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30ابريل 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51548 - 10 

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ : السيدين 

1 -السيد محمد زي بن محمد بنسبة 01/2.

2 - محسن زي بن محمد بنسبة 01/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زي". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

مساحته : 01 آ 43 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل و اجمللس اجلماعي ببني 

مالل 
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شرقا: ورثة السرغيني 

جنوبا: الفقيه سي محمد 

غربا: محمد غيدة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه لفيف متروك بتاريخ 11ديسمبر

1995 املوافق لـ18 رجب 1416،

 1995 11ديسمبر  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  2

املوافق لـ18 رجب 1416 ،

املوافق   2019 18يونيو  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   3

لـ14 شوال 1440 . 

4 -محضر تنفيدي عدد 14/99 بتاريخ 23 يونيو 2014 

5 -حكم ابتدائي رقم 122 /02 بتاريخ 02 ديسمبر 2002

6 -قرار استئنافي رقم 764 بتاريخ 04 ديسمبر 2013

7 - قرار محكمة النقض عدد 401/1 بتاريخ 28 يوليو 2015

8 -وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 31 ديسمبر 2019

9 - شهادة إدارية عدد 536 بتاريخ 30 ديسمبر 2019.

 09 الساعة  على   2020 ماي   4 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 51549 - 10 

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد شباك ابو القاسم بن املصطفى. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "عيشة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "عيشة". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

ايت ابراهيم اوالد موسى. 

مساحته : 01 آ 17 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي باوالد امبارك 

شرقا : ارسالن عبد اللطيف 

جنوبا: اورير عبد القادر 

غربا: ارسالن محمد و ارسالن حميد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه صلح بتاريخ 30نونبر 1993 املوافق 

لـ15 جمادى اآلخرة 1414 

 2002 14يونيو  بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  2

املوافق لـ2 ربيع الثاني 1423

املوافق  2012 ديسمبر   4 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   3

لـ19 محرم 1434 

4 -عقد عرفي موضوعه بيع ثابت التاريخ بتاريخ 13 نونبر 2019

 28 بتاريخ  تصفح  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  5

سبتمبر 2002 املوافق ل 20 رجب 1423

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 ماي 2020 على الساعة

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 51550 - 10 

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "مدرسة ايت حمو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مدرسة ايت حمو". 

مشتمالته: أرض بها بناية مدرسية . 

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

كطاية احملل املدعو مدرسة ايت حمو. 

مساحته : 09آ 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة ايت حمو 

شرقا: ورثة ايت حمو 

جنوبا: ورثة ايت حمو 

غربا: اجمللس اجلماعي بكطاية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتاريخ 

10 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 ماي 2020 على الساعة

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 51551 - 10 

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "مدرسة ازموين".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مدرسة ازموين". 

مشتمالته: أرض بها بناية مدرسية . 

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

القصيبة احملل املدعو مدرسة ازموين. 

مساحته : 09 آ 1 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اوحجو محمد و بناصر 

شرقا: ا وتاكديت باري واسعيد 

جنوبا: اجمللس اجلماعي بدير القصيبة 

غربا: اجمللس اجلماعي بدير القصيبة 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  موجزة  نسخة   : التملك  سند 

بتاريخ 10 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 6 ماي 2020 على الساعة 

09 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 51552 - 10 

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "مدرسة ايت حيمي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مدرسة ايت حيمي". 

مشتمالته : أرض بها بناية مدرسية . 

تاكزيرت  وجماعة  قيادة  تادلة  دائرة قصبة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو مدرسة ايت حيمي. 

مساحته : 10 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

شرقا: ايت حيمي 

جنوبا: ايت حيمي 

غربا: ايت حيمي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  موجزة  نسخة   : التملك  سند 

بتاريخ 10 فبراير 2020

الساعة على   2020 ماي   5 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 51553 - 10 

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "مدرسة ايت عبيد اهلل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مدرسة ايت عبيد اهلل". 

مشتمالته: أرض بها بناية مدرسية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة و جماعة ايت ام البخت

احملل املدعو مدرسة ايت عبيد اهلل. 

مساحته : 21 آ 39 س تقريبا. 

حدوده

املائي و وكالة احلوض  الغابات  و  املياه  رئيس مصلحة  شماال: السيد 

الم الربيع بني مالل 

املائي احلوض  وكالة  و  الغابات  و  املياه  مصلحة  رئيس  السيد  شرقا: 

الم الربيع بني مالل 

املائي  احلوض  وكالة  و  الغابات  و  املياه  رئيس مصلحة  السيد  جنوبا: 

الم الربيع بني مالل 

غربا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل و السيد رئيس 

مصلحة املياه و الغابات 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  موجزة  نسخة   : التملك  سند 

بتاريخ 10 فبراير 2020

 11 الساعة  على   2020 ماي   6 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

و30 دقيقة.  

مطلب رقم 51554 - 10 

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد حميد مرشود بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "مرشود".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مرشود". 

مشتمالته: أرض بها بناية دات سفلي وطابقني . 

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

ايت ابراهيم . 

مساحته : 01 آ 38 س تقريبا. 

حدوده

شماال: مرشود احمد ،

شرقا: اجمللس اجلماعي باوالد امبارك ،

جنوبا: ا ملدير االقليمي للتجهيز والنقل ،

غربا: مرشود اجلياللي ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  1981 25نونبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ27 محرم 1402

املوافق  2013 29ابريل  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ18 جمادى اآلخرة 1434 .

املوافق   2018 فبراير   5 بتاريخ  اصالح  موضوعه  عدلي  -رسم   3

لـ18 جمادى األولى 1439 .

4 -عقد عرفي موضوعه وكالة مصادق عليها بتاريخ 28مااي 2019 

لـ9  املوافق   2020 فبراير   4 بتاريخ  اصالح  موضوعه  عدلي  -رسم   5

جمادى اآلخرة 1441 . 

6 - شهادة إدارية عدد 28 بتاريخ 30 ديسمبر 2019.

 09 الساعة  على   2020 ماي   7 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 51555 - 10 

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد يوسف اتليجة بن عبد القادر. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "شليحة 1".

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

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو الشليحة 1 اوالد اضريد. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: بردوز احلسني 

شرقا: ايت احلوس احمد 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: سكير احمد ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق  2003 17مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ13 محرم 1424 

املوافق   2019 يناير   9 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ25 جمادى األولى 1440

3 -شهادة إدارية عدد 152 بتاريخ 27مارس 2019 . 

 11 الساعة  على   2020 ماي   7 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51556 - 10 

تاريخ اإليداع : 3 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : السيد بنقاري فاحتة بنت بوعزة. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "احلمرية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "احلمرية". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

حمرية ايت املاجدي. 

مساحته : 01 آ 2 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: محمد بنقاري ،

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل ،

جنوبا : السعدية بنقاري ،

غربا: بنقاري خالد ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   2013 يناير   08 بتاريخ  عدلي  مخارجة  رسم  من  -نسخة   1

ل 25 صفر 1434

 20 املوافق   2010 مايو   05 بتاريخ  عدلي  اراثة  لرسم  -نسخة   2

جمادى األولى 1431

3 - نسخة لرسم إحصاء متروك عدلي بتاريخ 15 فبراير 2012 املوالفق 

ل 22 ربيع األول 1433

 1977 ديسمبر   05 بتاريخ  عدلي  شراء  رسم  من  -نسخة   4

املوافق ل 23 دي احلجة 1397

5 - نسخة لرسم شراء واجب مشاع بتاريخ 10 ديسمبر 2010 

املوافق ل 04 محرم 1432

املوافق  2011 نوفمبر   03 بتاريخ  عدلي  وكالة  لرسم  -نسخة   6

ل 06 دي احلجة 1432 ،

7 - وكالة عرفية مصححة االمضاء في 27 فبراير 2012

املوافق   2019 16أغسطس  بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  -رسم   8

لـ14 ذو احلجة 1440 . 

الساعة  على   2020 ماي   8 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 51557 - 10 

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : السيد بنقاري نورة بنت بوعزة. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "احلمرية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "احلمرية". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

حمرية . 

مساحته : 01 آ 2 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: حمادي بنقاري 

شرقا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: محمد بنقاري 

غربا: بنقاري ناعمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك 

املوافق  2013 يناير   08 بتاريخ  عدلي  مخارجة  رسم  من  -نسخة   1

ل 25 صفر 1434

 20 املوافق   2010 مايو   05 بتاريخ  عدلي  اراثة  لرسم  -نسخة   2

جمادى األولى 1431

3 - نسخة لرسم إحصاء متروك عدلي بتاريخ 15 فبراير 2012 املوالفق 

ل 22 ربيع األول 1433

 1977 ديسمبر   05 بتاريخ  عدلي  شراء  رسم  من  -نسخة   4

املوافق ل 23 دي احلجة 1397

 2010 ديسمبر   10 بتاريخ  مشاع  واجب  شراء  لرسم  نسخة   -  5

املوافق ل 04 محرم 1432

املوافق  2011 نوفمبر   03 بتاريخ  عدلي  وكالة  لرسم  -نسخة   6

ل 06 دي احلجة 1432 ،

7 - وكالة عرفية مصححة االمضاء في 27 فبراير 2012

املوافق   2019 16أغسطس  بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  -رسم   8

لـ14 ذو احلجة 1440 . 

الساعة  على   2020 ماي   8 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

10دقيقة.
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مطلب رقم 51558 - 10 

تاريخ اإليداع :3 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : السيد بنقاري الزوهرة بنت بوعزة. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "احلمرية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "احلمرية". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

حمرية ايت املاجدي. 

مساحته : 01 آ 2 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة املرحوم احمد 

شرقا: بنقاري حمادي

جنوبا: نعيمة بنقاري 

غربا: املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق ل  يناير 2013  بتاريخ 08  1 -نسخة من رسم مخارجة عدلي 

25 صفر 1434

املوافق20   2010 مايو   05 بتاريخ  عدلي  اراثة  لرسم  -نسخة   2

جمادى األولى 1431

3 - نسخة لرسم إحصاء متروك عدلي بتاريخ 15 فبراير 2012 املوالفق 

ل 22 ربيع األول 1433

 1977 ديسمبر   05 بتاريخ  عدلي  شراء  رسم  من  -نسخة   4

املوافق ل 23 دي احلجة 1397

 2010 ديسمبر   10 بتاريخ  مشاع  واجب  شراء  لرسم  نسخة   -  5

املوافق ل 04 محرم 1432

املوافق  2011 نوفمبر   03 بتاريخ  عدلي  وكالة  لرسم  -نسخة   6

ل 06 دي احلجة 1432 ،

7 - وكالة عرفية مصححة االمضاء في 27 فبراير 2012

املوافق   2019 16أغسطس  بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  -رسم   8

لـ14 ذو احلجة 1440 .

 10 الساعة  على   2020 ماي   8 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51559 - 10 

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : السيد ة بنقاري الزوهرة بنت بوعزة. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "احلمرية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "احلمرية". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

حمرية ايت املاجدي. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: رابحي حميد 

شرقا: اجمللس اجلماعي باوالد ايعيش

جنوبا: ورثة بوعزة بن طاهر منهم نورة بنقاري 

غربا: رسمني عقاريني عدد 65211 - 10 و65512 - 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك:

املوافق ل  يناير 2013  بتاريخ 08  1 -نسخة من رسم مخارجة عدلي 

25 صفر 1434

2 -نسخة لرسم اراثة عدلي بتاريخ 05 مايو 2010 املوافق 20 

جمادى األولى 1431

3 - نسخة لرسم إحصاء متروك عدلي بتاريخ 15 فبراير 2012 املوالفق 

ل 22 ربيع األول 1433

 1977 ديسمبر   05 بتاريخ  عدلي  شراء  رسم  من  -نسخة   4

املوافق ل 23 دي احلجة 1397

 2010 ديسمبر   10 بتاريخ  مشاع  واجب  شراء  لرسم  نسخة   -  5

املوافق ل 04 محرم 1432

املوافق  2011 نوفمبر   03 بتاريخ  عدلي  وكالة  لرسم  -نسخة   6

ل 06 دي احلجة 1432 ،

7 - وكالة عرفية مصححة االمضاء في 27 فبراير 2012

املوافق   2019 16أغسطس  بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  -رسم   8

لـ14 ذو احلجة 1440 .

9 - رسم عدلي موضوعه اشهاد بتاريخ 29 يناير 2020 املوافق 

ل 03 جمادى التانية 1441

10 - رسم شراء عدلي بتاريخ 32 فبراير 2007 املوافق ل 5 صفر 1428

 11 الساعة  على   2020 ماي   8 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الفضل "

ذي مطلب التحفيظ عدد 42159 - 10 الذي أدرجت خالصة

 مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 956 

ا ملـؤرخـة في 2 يونيو 2010

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو "الفضل" موضوع مطلب التحفيظ عدد 42159 - 10 الكائن 

تتابع  فاصبحت  قد جزئت   " التوفيق  املدعو جتزئة  احملل  بني مالل  مبدينة 

على الشكل التالي :

قدرها 84 س في  السعادة ملساحة  األولى حتت تسمية  -القطعة   1

اسم السيدة سعد االميان فاطمة.

2 - حتت التسمية االصلية ملا تبقى من امللك في اسم طالب التحفيظ 

األصلي ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا وكدا :

-حكم ابتدائي عدد2/88 بتاريخ 08 يناير 2018.

-قرار استئنافي رقم 117 بتاريخ 16 مايو 2019

-شهادة بتبليغ حكم بتاريخ 08 أغسطس 2019

-شهادة بعدم النقض بتاريخ 08 أغسطس 2019.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك اخلروبة"

ذي مطلب التحفيظ عدد 50682 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1012 

املــؤرخــة في 23 مايو 2018

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 25 فبراير 2020 فإن 

مسطرة حتفيظ امللك املدعو" ملك اخلروبة" موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 50682 - 10 الكائن باقليم بني مالل دائرة القصيبة بلدية زاوية 

الشيخ احملل املدعو " بوميجان" تتابع مسطرة حتفيظه في اسم طالب 

وهي  العقاري  التصميم  اظهرها  التي  وباملساحة  األصلي  التحفيظ 

01 آ 84 س عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء يداع مطلب التحفيظ 

ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املدكور. 

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية ببني مالل   

       فريد الشخاوي

محافظة الناظور

مطلب رقم 43664 - 11

تاريخ اإليداع: 02  مارس 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- العربي املشاوري بن محمد.

- اميان مزوزي بنت محمد.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "  أالء ".

نوعه:  أرض عارية. 

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

السفلى .

مساحته: 01 آر 32 س

حدوده:

شرقا: الطريق.

شرقا: نصر الدين داودي.

جنوبا: الطريق.

غربا: امحمد الكاللي ومن معه.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06/02/2020.

- صورة شمسية لنظير رسم قسمة عدلي مؤرخ في 12/10/2019.

- صورة شمسية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 27/03/2019.

- صورة شمسية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 23/09/2019.

- صورة شمسية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 12/03/2019.

- صورة شمسية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 27/06/2018.

في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

.17/06/2010

في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

.19/06/2010

- صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 29/04/2015.

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 

.16/02/1998

في  مؤرخ  عدلي  االراثة  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

.07/10/1997

- صورة شمسية لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 01 - 11/2018.

- صورة شمسية لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 25/07/2019.

- صورة شمسية لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 10/10/2019.

- شهادة إدارية عدد 291 مؤرخة في 11/02/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  04 ماي 2020 على الساعة 

30:14  بعد الزوال.

مطلب رقم 43665 - 11

تاريخ اإليداع: 02  مارس 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- يحيى كرميي بن ميمون.

- ذكرى زريوح بنت محمد.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "  ذكرى ".

نوعه:  أرض عارية. 

ابوعرفاتن  املدعو  احملل   ، البركانيني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار سيدي ابراهيم .

مساحته: 02 آر 70 س.

حدوده:

شرقا: الطريق.

شرقا: احمد أيدمي.

جنوبا: احمد أيدمي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07/09/2017.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 20/02/2017.

- صورة طبق األصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 20 ماي 2010.

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد هبة عرفي مصحح 

االمضاء في 02/08/2010.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  04 ماي 2020 على الساعة 

30:09  صباحا.
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مطلب رقم 43666 - 11

تاريخ اإليداع: 02  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: عالل اليعوتي بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "  اليعوتي".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

مساحته: 01  ار 30  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  الشارع .

شرقا:   مطلب التحفيظ عدد 34550 - 11.

جنوبا:  قلوش احمد و محمد ازواغ.

غربا:  الشارع.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملحق شراء عدلي مؤرخ في 29 ماي 2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/09/2008.

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 09/08/2005.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 08/08/2000

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  04 ماي 2020 على الساعة 

30:12  بعد الزوال.

مطلب رقم 43667 - 11

تاريخ اإليداع: 03  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: ميمون بنعمرو بن مزيان.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ميمون 56 ".

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

، احملل املدعو   افريش بدوار  ، جماعة بوعرك  الناظور  : إقليم  موقعه 

اشخيا.

مساحته: 01  ار 50   س  تقريبا.

حدوده:

شماال:  أرغم فاطمة.

شرقا:   الطريق.

جنوبا:  أقريقز احمد.

غربا:  لكموش عبد اهلل.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19/10/1996.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  05 ماي 2020 على الساعة 

13 :30  بعد الزوال.

مطلب رقم 43668 - 11

تاريخ اإليداع: 03  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: ميمون بنعمرو بن مزيان.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ميمون 57 ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بوعرك ، احملل املدعو   الدمنة بدوار 

أوالد حمو.

مساحته: 02  ار 00   س  تقريبا.

حدوده:

شماال:  مدراري عمر.

شرقا:   الشارع.

جنوبا:  املرابط عبد احلق.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/02/2006.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  05 ماي 2020 على الساعة 

14 :30  بعد الزوال.

مطلب رقم 43669 - 11

تاريخ اإليداع: 03  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد السالم الشيكري بن قدور.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الشيكري".

نوعه: أرض فالحية .

دوار  املدعو    احملل   ، ستوت  أوالد  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

امهلهل.

مساحته: 28 ار 07  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  عبد العزيز شكري.

شرقا:  طالب التحفيظ.

جنوبا:  عبد الوهاب جلولي.

غربا: مسلك عمومي.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02/04/2018.

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 23/01/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  05 ماي 2020 على الساعة 

00:12  زواال.

مطلب رقم 43670 - 11

تاريخ اإليداع: 03  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد خرميش بن الطاهر.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " خرميش 2".
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نوعه:  أرض عارية  بجزء منها  بناية مكونة من سفلي و طابق أول. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي .

مساحته: 01 ار 86  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  اخمللوفي عالل.

شرقا:  الطريق.

جنوبا:  الطريق.

غربا: محمد موسى.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 14/12/2018.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 21/07/1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  05 ماي 2020 على الساعة 

30:10  صباحا.

مطلب رقم 43671 - 11

تاريخ اإليداع: 03  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد خرميش بن الطاهر.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي .

مساحته: 01 ار 32  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  اخمللوفي عالل.

شرقا:  الطريق.

جنوبا:  الطريق.

غربا: محمد موسى.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 14/12/2018.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 21/07/1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  05 ماي 2020 على الساعة 

45:10  صباحا.

مطلب رقم 43672 - 11

تاريخ اإليداع: 03  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد خرميش بن الطاهر.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " خرميش 4 ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي .

مساحته: 01 ار 38  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  اخمللوفي عالل.

شرقا:  الطريق.

جنوبا:  الطريق.

غربا: محمد موسى.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 14/12/2018.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 21/07/1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  05 ماي 2020 على الساعة 

00:11  صباحا.

مطلب رقم 43673 - 11

تاريخ اإليداع: 03  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: حلبيب القمري بن البشير.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الفريش ".

نوعه:  أرض فالحية .

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

مزارع الدويرية.

مساحته: 07 هـ 53  ار 47  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  محمد رابح.

شرقا:  احلاج بوزيان البوعزاتي.

جنوبا:  الطاهري ميمون.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: رسم اثبات امللكية عدلي مؤرخ في 27/09/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  05 ماي 2020 على الساعة 

09 :30  صباحا.

مطلب رقم 43674 - 11

تاريخ اإليداع: 03  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: يوسف معيوف بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " معيوف ".

نوعه:  أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته: 01  ار 00  س تقريبا.
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حدوده:

شماال:  ورثة الطيب وعليت.

شرقا:  ورثة عبد اهلل وعليت.

جنوبا:  ورثة الطيب وعليت.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/10/2019.

في  مؤرخ  عدلي  االراثة  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

.11/2001 - 05

- صورة شمسية لصورة طبق األصل  من رسم املناقلة عدلي مؤرخ 

في 29/08/2001.

- صورة شمسية لرسم القسمة عدلي مؤرخ في 31/10/1995.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  05 ماي 2020 على الساعة 

14 :30  بعد الزوال.

مطلب رقم 43675 - 11

تاريخ اإليداع: 03  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد حرماش بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " حرماش ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي .

مساحته: 02 ار 25  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  محمد حرماشي.

شرقا:  احمد اليوشورني.

جنوبا:  الطريق.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 19/02/2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23/01/1981.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  05 ماي 2020 على الساعة 

00:13  بعد الزوال.

مطلب رقم 43676 - 11

تاريخ اإليداع: 04  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى البشيري بن قدور.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أيت عيسى .

مساحته: 01 ار 20  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  طالب التحفيظ.

شرقا:  ورثة ميمون أوشيشار.

جنوبا:  طالب التحفيظ.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 30/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

13 :30  بعد الزوال.

مطلب رقم 43677 - 11

تاريخ اإليداع: 04  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى البشيري بن قدور.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أيت عيسى .

مساحته: 01 ار 20  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  طالب التحفيظ.

شرقا:  ورثة ميمون أوشيشار.

جنوبا:  طالب التحفيظ.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 30/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

13 :45  بعد الزوال.

مطلب رقم 43678 - 11

تاريخ اإليداع: 04  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى البشيري بن قدور.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قدور 7 ".

نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أيت عيسى .

مساحته: 01 ار 20  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  طالب التحفيظ.

شرقا:  ورثة ميمون أوشيشار.
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جنوبا:  طالب التحفيظ.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 30/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

14 :00  بعد الزوال.

مطلب رقم 43679 - 11

تاريخ اإليداع: 04  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى البشيري بن قدور.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قدور 8 ".

نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أيت عيسى .

مساحته: 01 ار 20  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  طالب التحفيظ.

شرقا:  ورثة ميمون أوشيشار.

جنوبا:  طالب التحفيظ.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 30/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

14 :15  بعد الزوال.

مطلب رقم 43680 - 11

تاريخ اإليداع: 04  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى البشيري بن قدور.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أيت عيسى .

مساحته: 01 ار 20  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  طالب التحفيظ.

شرقا:  ورثة ميمون أوشيشار.

جنوبا:  البشيري حميد.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 30/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

14 :30  بعد الزوال.

مطلب رقم 43681 - 11

تاريخ اإليداع: 04  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى البشيري بن قدور.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قدور 9 ".

نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أيت عيسى .

مساحته: 01 ار 20  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  طالب التحفيظ.

شرقا:  ورثة ميمون أوشيشار.

جنوبا:  طالب التحفيظ.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 30/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

14 :45  بعد الزوال.

مطلب رقم 43682 - 11

تاريخ اإليداع: 04  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد كيشوات بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " كيشاوت ".

نوعه:  أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو شارع سوريا .

مساحته: 02 ار 75  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  احلراشة احلسني و محمد.

شرقا:  محند بن سعيد.

جنوبا:  احمد اخملتار.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 18/08/2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05/08/1997.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

12 :30  بعد الزوال.

مطلب رقم 43683 - 11

تاريخ اإليداع: 05  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: ميمون البشيري بن قدور.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قدور 5 ".
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نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أيت عيسى .

مساحته: 01 ار 20  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  طالب التحفيظ.

شرقا:  علي البشيري.

جنوبا:  البشيري يامنة.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 30/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

12 :30  بعد الزوال.

مطلب رقم 43684 - 11

تاريخ اإليداع: 05  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: ميمون البشيري بن قدور.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قدور 4 ".

نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أيت عيسى .

مساحته: 01 ار 20  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  حميد البشيري.

شرقا:  ورثة ميمون اوشيشار.

جنوبا:  طالب التحفيظ.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 30/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

12 :45  بعد الزوال.

مطلب رقم 43685 - 11

تاريخ اإليداع: 05  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: حميد البشيري بن قدور.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قدور 6 ".

نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أيت عيسى .

مساحته: 01 ار 20  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  البشيري مصطفى.

شرقا:  ورثة ميمون اوشيشار.

جنوبا:  طالب التحفيظ.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 30/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

13 :00  بعد الزوال.

مطلب رقم 43686 - 11

تاريخ اإليداع: 05  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: حميد البشيري بن قدور.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أيت عيسى .

مساحته: 01 ار 20  س تقريبا.

حدوده:

شماال:  طالب التحفيظ.

شرقا:  علي البشيري.

جنوبا:  البشيري ميمون.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 30/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

13 :15  بعد الزوال.

مطلب رقم 43687 - 11

تاريخ اإليداع: 05  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: حميد بلقاسم بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن الفيض.

مساحته: 02  ار 45   س  تقريبا.

حدوده:

شماال:  ورثة شعيب بلقاسم.

شرقا:   الطريق.

جنوبا:  الطريق.

غربا:  ميمون بلقاسم.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 07/12/2018
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- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17/10/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

13 :30  بعد الزوال.

مطلب رقم 43688 - 11

تاريخ اإليداع: 05  مارس 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- محمد اليماني بن محمد.

- نور الدين دجامة بن مسعود.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي ابوعجاجن.

مساحته: 02  ار 74   س  تقريبا.

حدوده:

شماال:  الرسم العقاري عدد 10661 - 11.

شرقا:   تيفة محمد.

جنوبا:  الطريق.

غربا:  القايد ميمون.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28/06/2017.

- صورة شمسية لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 22/01/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

13 :30  بعد الزوال.

مطلب رقم 43689 - 11

تاريخ اإليداع: 05  مارس 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- محمد اليماني بن محمد.

- نور الدين دجامة بن مسعود.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي ابوعجاجن.

مساحته: 07  ار 72   س  تقريبا.

حدوده:

شماال:  الرسم العقاري عدد 10661 - 11.

شرقا:   تيفة محمد.

جنوبا:  الطريق.

غربا:  القايد ميمون.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28/06/2017.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 22/01/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

14 :00  بعد الزوال.

مطلب رقم 43690 - 11

تاريخ اإليداع: 05  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد املراس بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " املراس".

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

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

مساحته: 01  ار 80   س  تقريبا.

حدوده:

شماال:  الشارع.

شرقا:   الشارع.

جنوبا:  هيطوف بشرى.

غربا:  خراط البشير ومن معه.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تولية عدلي مؤرخ في 12/02/1998.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27/12/1995.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

11 :00  صباحا.

مطلب رقم 43691 - 11

تاريخ اإليداع: 05  مارس 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- احلسن زخنيني بن ميمون.

- محمد زخنيني بن ميمون.

- املصطفى زخنيني بن ميمون.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه:  أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول .

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

مبزارع املرابطني أوالد احلاج.

مساحته: 01  ار 20   س  تقريبا.
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حدوده:

شماال:  الطريق.

شرقا:   الطريق.

جنوبا:  يحيى قيلول.

غربا:  طالب التحفيظ.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة عدلية  لرسم شراء عدلي مؤرخ في 21/09/2017.

- صورة طبق األصل لرسم صلح عدلي مؤرخ في 17/02/1977.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

09 :30  صباحا.

مطلب رقم 43692 - 11

تاريخ اإليداع: 06  مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " رشيد 24 ".

نوعه:  أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، عاريض.

مساحته: 02  ار 10   س  تقريبا.

حدوده:

شماال:  علي الصاحلي و طالب التحفيظ.

شرقا:   ورثة الفهمي.

جنوبا:  الطريق.

غربا:  طالب التحفيظ.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك: رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 27/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  06 ماي 2020 على الساعة 

10 :00  صباحا.

مطلب رقم 43693 - 11

تاريخ اإليداع: 06  مارس 2020.

 طالب التحفيظ السيد: بزوح اينان بن ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بزوح ".

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

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

اللجام.

مساحته: 01  ار 40   س  تقريبا.

حدوده:

شماال:  الشارع.

شرقا:   رياني احمد.

جنوبا:  ورثة محمد قالح.

غربا:  الطريق.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تسليم عدلي مؤرخ في 14/03/2005.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 18/08/2000.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 23/10/1997.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  07 ماي 2020 على الساعة 

09 :30  صباحا.

مطلب رقم 43694 - 11

تاريخ اإليداع: 06  مارس 2020.

 طالبة التحفيظ السيدة: فضم الغاني بنت احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الغاني ".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي اشعاال.

مساحته: 01  ار 00   س  تقريبا.

حدوده:

شماال:  حسني الغاني.

شرقا:   الطريق.

جنوبا:  الطريق.

غربا:  امحمد بويري.

احلقوق العينية:  ال شيء.

أصل امللك:

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 31/08/2019.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 19/07/2018.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 05/12/2017.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 26/07/2017.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 08/01/2010.

- عقد ملحق عرفي مصحح االمضاء في 31/09/1997.

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 21/09/1993.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 29/09/1957.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو:  07 ماي 2020 على الساعة 

14 :30  بعد الزوال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " محفوظ  "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 3553 - 11 و الذي نشرت خالصته 

باجلريدة الرسمية عدد 3719 بتاريخ 08/02/1984.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 02/03/2020، مبوجبه  فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " محفوظ  " ذي مطلب التحفيظ 3553 - 11، 

تتابع  من اآلن فصاعدا في اسم السيد ازواج ميمون بن محمد،  وذلك 

بناء على الوثائق التالية : 
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 564/01 عدد  بالناظور  االبتدائية  احملكمة  عن  صادر  ابتدائي  حكم   -

مؤرخ في 19/03/2001

في  مؤرخ   51/1998 عدد  باالستئناف  الطعن  بعدم  شهادة   -

.19/11/2018

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 10/03/1975.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26/02/1974.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 26/02/1974.

 وكذا بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " اكراش "،  

ذي مطلب التحفيظ عدد 43597 - 11 و الذي نشرت خالصته 

باجلريدة الرسمية عدد 1104 بتاريخ 26/02/2020.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 03/03/2020 مبوجبه  فإن مسطرة 

 11  - التحفيظ 43597  " ذي مطلب  اكراش   " امللك املسمى  حتفيظ 

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

عدلي  شراء  رسم  على  بناء  وذلك   ، حمو  بن  بوعرورو  سعيد  السيد 

سابقا  املودعة  العقود  نفس  على  بناء  وكذا   ،19/02/2020 في  مؤرخ 

تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بالناظور

         ربيع اليعكوبي

محافظة سيدي عثمان

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دار ردوب " 

مطلب رقم 41889 - س الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1976 املؤرخة في 2 شتنبر 1976.

مسطرة  فإن   ،2020 مارس   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

س   -  41889 رقم  مطلب  موضوع  ردوب"  "دار  املدعو  امللك  حتفيظ 

حي  امسيك  بن  مقاطعة  امسيك  بن  مقاطعات  بعمالة  الكائن 

خدوج حليمة تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد مصطفى ردوب 

التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  الوحيد  التحفيظ  بصفته طالب 

العقاري للتحديد التكميلي املؤرخ في 27 مارس2019 وهي:65 س 

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:

- عقد اداري مؤرخ في 29 غشت 1971 .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان اخلير " 

مطلب رقم 44095 - 12 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 938 املؤرخة في 21 دجنبر 2016.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 10/03/2020 ، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " فدان اخلير " موضوع مطلب التحفيظ رقم 44095 - 12 

ارض  املشتمل على   ، احلارث  دوار  وادي حصار  الكائن بجماعة سيدي 

فالحية ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم : السيد :املصطفى ادريسي.

و ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 شوال 1379 املوافق 11 أبريل 1960،

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

     طارق اشتوي

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 40031 - 14

تاريخ اإليداع: 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ: لطيفة الزاكي بنت رحال. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حي احمليط.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك الزاكي. 

نوعه: ارض عارية ؛

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

مساحته: 01 آ 24 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الزنقة ؛

شرقا: الزنقة ؛

جنوبا: اسليماني محمد والعابدي اللة زينب ؛

غربا: العابدي اللة زينب ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 267 ص 373 كناش 48 مؤرخ 

في 08 يناير 2015. 

2 - نسخة شراء عدلي مضمن بعدد 202 ص 256 كناش 47 مؤرخ 

في 05 يونيو 2014. 

3 - صورة شمسية لنسخة من عقد قسمة تراضي مضمن اصلها 

حتت 

عدد 344 ص 272 كناش 04 بتاريخ 29 اكتوبر 1997. 

على   2020 ماي   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40032 - 14

تاريخ اإليداع: 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ: التاج بوحفص بن الشيخ. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حي احمليط.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك بوحفص. 

نوعه: ارض عارية ؛
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موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي احمليط.
مساحته: 96 س تـقـريـبـا.

حدوده: 
شماال: الزنقة ؛
شرقا: الزنقة ؛

جنوبا: احلبيب مسكاني ؛
غربا: مجرى املاء ؛

احلقوق العينية: الشيء.
أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 75 ص 94 س 60 بتاريخ 
26 ديسمبر 2019. 

2 - رسم قسمة عدلي مضمن بعدد 30 س 76 بتاريخ 25 يناير 2019. 
3 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 260 س 73 بتاريخ 22 اكتوبر 2018. 

4 - رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 72 ص 137 كناش تركات 26 
بتاريخ 13 فبراير 2020. 

5 - رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 98 ص 175 كناش 30 بتاريخ 
29 يوليوز 2018. 

6 - رسم قسمة عدلي مضمن بعدد 45 ص 179 كناش 03 بتاريخ 
09 ابريل 1996.

على   2020 ماي   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40033 - 14
تاريخ اإليداع: 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ: احلبيب كلو بن احمد. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تخجاج.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اخجوج اخلير. 
نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو: تخجاج.
مساحته: 08 آر 38 س تـقـريـبـا.

حدوده: 
شماال: الساقية ؛

شرقا: الطريق ؛
جنوبا: الطريق ؛

غربا: ورثة عرباوي حمو بن املعطي ؛
احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 نوفمبر 2018. 

2 - صورة شمسية من رسم قسمة مؤرخ في 22 فبراير 2009. 
على   2020 ماي   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك طاوشي 2" 
مطلب رقم 25042 - 14 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 204 املؤرخـة في : 27 نوفمبر 2002 .
: 03 نوفمبر 2012 فإن مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 
حتفيظ امللك املدعو" ملك طاوشي 2 " موضوع مطلب التحفيظ عدد 

25042 - 14 الكائن باجلماعة احلضرية للرشيدية،امزيغ انبوهو. تتابع 

من اآلن فصاعدا باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي : 17 

آر 94 س بدال من املساحة املصرح بها وهي: 16 آر 06 س تقريبا، وذلك 

مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور

وكذا رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2012.

احملافظ املساعد  على االمالك العقارية بالرشيدية

حميد بوزهري   

محافظة سطات

مطلب رقم 41048 - 15 

تاريخ االيداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيد بوشعيب ظاهر بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار ظاهر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دار ظاهر"

نوعه:فرن بالطابق السفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه:مدينة سطات؛درب الصابون؛الرقم 78 زنقة سال.

مساحته: 51 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : زنقة سال؛

شرقا : زنقة غير نافدة؛

جنوبا : علواني احمد؛

غربا : معا محمد.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 17 شوال 1420 موافق 24 يناير2000؛

- عقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 26 مارس 2019.

على   2020 أبريل  املؤقت:30  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة .

مطلب رقم 41049 - 15 

تاريخ االيداع:04 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيد منصوري املصطفى بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض شرقاوة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض شرقاوة" 

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛مزارع املناصرة.

مساحته: 02 هـ 16 آ 66 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : املنصوري احمد؛

شرقا : عميمي صالح؛
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جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق  1437 رجب   06 في  مؤرخ  استمرار  رسم  من  نسخة   -

14 ابريل2016.

سعلى   2020 ماي  املؤقت:04  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41050 - 15 

تاريخ االيداع:05 مارس 2020. 

طالب التحفيظ:السيد سعيد بومدياني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"فدان اجلار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"فدان اجلار"

نوعه:أرض فالحية.

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

مساحته: 97 آ 50 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : سعيد بومدياني؛

غربا : مسعود جزمي ؛احلاج محمد مشاط.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- نسخة من رسم استمرارمؤرخ في 14 جمادى الثانية 1434 موافق 

25 ابريل 2013؛

- نسخة من رسم شراء مؤرخ في 23 جمادى االولى 1434 موافق 04 

ابريل2013.

 1424 ذوالقعدة   09 في  مؤرخ  رسم شراء  من  االصل  - نسخة طبق 

موافقق 25 يناير2004.

على   2020 ماي  املؤقت:05  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41051 - 15 

تاريخ االيداع : 06 مارس 2020. 

طالب التحفيظ:السيد وفى املرابط بنت عبداحلق.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الشويرب"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الشويرب"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة مكارطو؛دوار اخللط اوالد 

عبداهلل.

مساحته: 20 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : الصديق عفيفي؛

شرقا : احلسن العيالي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الصديق عفيفي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء مؤرخ في 09 محرم 1440 موافق 19 سبتمبر2018؛

موافق  1403 الثانية  جمادى  في08  مؤرخ  شراء  رسم  من  نسخة   -

13 ابريل1981؛

موافق  1425 شعبان   06 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  نسخة   -

21 سبتمبر2004؛

- نسخة من رسم وكالة مؤرخ في 19 شعبان 1439 ) 06 ماي 2018.(

على   2020 ماي  املؤقت:06  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41052 - 15 

تاريخ االيداع:06 مارس 2020. 

طالب التحفيظ:السيدة حليمة بوهالل بنت بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد احلاج ولد راضية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد احلاج ولد راضية"

نوعه:أرض فالحية.

زواغة  الشاوية؛دوار  اخميسات  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

فرقة اوالد عيسى.

مساحته: 99 آ 05 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : رسم عقاري عدد 17370ض؛

شرقا : بوهالل خدوج؛

جنوبا : ممر؛

غربا : بوهالل خدوج.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 01 ربيع الثاني 1441 موافق 28 نوفمبر2019؛

- رسم مخارجة مؤرخ في 07 ذوالقعدة 1440 موافق 10 يوليو2019؛

- رسم مخارجة مؤرخ في 14 صفر 1440 موافق 24 اكتوبر2018.

موافق  1435 ذواحلجة   28 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  نسخة   -

23 اكتوبر2014.

على   2020 ماي  املؤقت:06  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41053 - 15

تاريخ االيداع:06 مارس 2020. 

طالب التحفيظ:السيدة حليمة بوهالل بنت بوشعيب.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ولد عمر بن احمد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ولد عمر بن احمد"

نوعه:أرض فالحية.

الشاوية؛دوار  اخميسات  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

الصدادكة .

مساحته: 55 آ 30 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة احلسني ولد مومن؛

شرقا: رسم عقاري عدد 355 ت؛

جنوبا:بوهالل خدوج؛

غربا:ورثة احلسني ولد مومن.

احلقوق العينية:الشيء.

موافق  1441 الثاني  ربيع   01 في  استمرارمؤرخ  رسم   : امللك  أصل 

28 نوفمبر2019.

على   2020 ماي  املؤقت:06  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

   

مطلب رقم 41054 - 15

تاريخ االيداع:09 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالقادر دري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"احلمري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"احلمري"

نوعه:أرض فالحية.

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

مساحته: 01 هـ 30 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:محمد هياض؛

شرقا: ورثة احلاج الهاشمي؛

جنوبا:ورثة احلاج صالح؛ورثة احلاج الهاشمي؛

غربا:ورثة احلاج بوشعيب مسعودي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 11 ذوالقعدة 1436 موافق 26 اغسطس2015.

على   2020 ماي  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة .

مطلب رقم 41055 - 15

تاريخ االيداع:09 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالقادر دري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دويرات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حلرش"

نوعه:أرض فالحية.

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

مساحته: 02 هـ 20 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:حميد لفحيل؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:ميمونة ومن معها؛

غربا:ورثة اسماعيل بن محمد.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملحق ملكية مؤرخ في 25 محرم 1438 موافق 27 اكتوبر2016.

رسم ملكية مؤرخ في 11 ذوالقعدة 1436 موافق 26 اغسطس2015.

على   2020 ماي  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 41056 - 15

تاريخ االيداع:09 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالقادر دري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بوالسبع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بوالسبع"

نوعه:أرض فالحية.

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

اجلعافرية.

مساحته: 21 آ 07 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:احلاج محمد؛

شرقا: احلاج محمد؛

جنوبا:الطريق؛

غربا:بوعزة جعفري ومن معه.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 11 ذوالقعدة 1436 موافق 26 اغسطس2015.

على   2020 ماي  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة.

مطلب رقم 41057 - 15

تاريخ االيداع:09 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالقادر دري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"احلوض انسانس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"انسانس"

نوعه:أرض فالحية.

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

مساحته: 60 آ تقريبا. 
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حدوده:

شماال:ورثة احلاج بوشعيب دري؛احلاج محمد ولد جدعة؛

شرقا: ريان احلاج احمامة؛

جنوبا:ورثة احلاج محمد دري؛

غربا:الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 11 ذوالقعدة 1436 موافق 26 اغسطس2015.

على   2020 ماي  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 41058 - 15

تاريخ االيداع:09 مارس 2020. 

طالب التحفيظ:السيد عبدالقادر دري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ارمل اوالد امبارك"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ارمل اوالد امبارك"

نوعه:أرض فالحية.

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

امبارك اوالد بوزيد.

مساحته: 01 هـ 80 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة الشيخ محمد؛

شرقا: احلج امبارك؛

جنوبا:الطريق؛

غربا:الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 11 ذوالقعدة 1436 موافق 26 اغسطس2015.

على   2020 ماي  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف.

مطلب رقم 41059 - 15

تاريخ االيداع:09 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالقادر دري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بير خنيبة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بير خنيبة"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  فارس؛خنيبة  اوالد  احمد؛جماعة  ابن  موقعه:اقليم سطات؛دائرة 

عثمان.

مساحته: 02 هـ 61 آ 25 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة دري احلاج بوشعيب؛

شرقا: ورثة محمد الضو؛ورثة احلاج عالل؛

جنوبا:الطريق؛

غربا:ورثة دري احلاج بوشعيب.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 02 صفر 1433 موافق 27 ديسمبر2011.

على   2020 ماي  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 41060 - 15

تاريخ االيداع:09 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالقادر دري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"املرس"

نوعه:أرض فالحية.

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

بوعلي.

مساحته: 14 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:صالح جعفري؛امحمد جعفري؛

شرقا: ورثة مصطفى بن قيلش؛

جنوبا:ورثة مصطفى بن قيلش؛

غربا:احلاج حجاج الهاشمي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 11 ذوالقعدة 1436 موافق 26 اغسطس2015.

على   2020 ماي  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41061 - 15

تاريخ االيداع:09 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالقادر دري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"لغشا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد علي"

نوعه:أرض فالحية.

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

مساحته: 02 هـ 20 آ تقريبا.

شماال:السكة احلديدية؛

شرقا: ورثة احلاج حجاج دري؛
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امبارك؛ورثة  حجاج؛احلاج  مسعودي  حجاج؛ورثة  احلاج  دري  جنوبا:ورثة 

احلج علي؛ورثة احلاج محمد ولد حادة؛

غربا:احلاج امبارك.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 11 ذوالقعدة 1436 موافق 26 اغسطس2015.

على   2020 ماي  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات

                    محمد الزرهوني 

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38454 - 16

تاريخ االيداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : محمد بوعويش بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان ضاية بوعشويش ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان ضاية بوعشويش".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت الشرقي.

مساحته : 01 هـ 49 آ 44 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : رباح العربي؛

جنوبا : بن زهاني الكتاني؛

شرقا : مطلب 5422/16؛

غربا : الطريق؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 7 ربيع االول 1441 موافق 5 نوفمبر2019؛

الساعة   2020 ماي  املؤقت: 05  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 38455 - 16

تاريخ االيداع : 06 مارس 2020.

طالبوا التحفيظ : 

1/ ادريس داعلي بن حدو بنسبــــــــــة 28/272 .

2/ سعدية داعلي بنت حدو بنسبـــــــــة 14/272 .

3/ رشيدة داعلي بنت حدو بنسبـــــــــة 14/272 .

4/ جمعة داعلي بنت حدو بنسبــــــــــة 14/272 .

5/ رقية داعلي بنت حدو بنسبــــــــــــة 14/272 .

6/ بشرى داعلي بنت حدو بنسبـــــــــة 14/272 .

7/ عبد العالي داعلي بن حدو بنسبـــــة 28/272 .

8/ مونية داعلي بنت حدو بنسبـــــــــــة 14/272 .

9/ يامنة داعلي بنت حدو بنسبــــــــــــة 14/272 .

10/ رضى داعلي بن حدو بنسبـــــــــة 28/272 .

11/ حنان داعلي بنت حدو بنسبـــــــــة 14/272 .

12/ عثمان داعلي بن حدو بنسبـــــــــة 28/272 .

13/ عائشة طويه بنت مومن بنسبــــــة 17/272 .

14/ فاطمة انطيال بنت بناصر بنسبـــة 17/272 .

15/ ملي داعلي بنت حدو بنسبـــــــــة 14/272 .

املذكورة  النسب  حسب  الشياع  على  التحفيظ  طالبي  بصفتهم 

اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " شعبة الشعير ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " شعبة الشعير ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون ايت عمر اوعلي.

مساحته : 24 هـ 50 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ايت بوبية؛

جنوبا : نور الدين بوبية ن عبدالسالم بن حدو ، محمد بن جدو بوعزة ، 

ورثة احمد بن بوعزة؛

شرقا : الشعبة؛

غربا : الرسم العقاري 48807/ر؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت ذو القعدة 1440 موافق 4 يوليو 

2019؛

الساعة   2020 ماي  املؤقت: 06  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 38456 - 16

تاريخ االيداع : 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ : دعسيس محمد بن الشرقي.

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

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حلسن اوحدو 

ايت سليمان.

مساحته : 01 هـ 05 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

العقاري  الرسم   ، محمد  اشماش   ، بنعيسى  اشماش   : شماال 

47979/16؛
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جنوبا : الطريق؛

شرقا : احلاج بنيوسف؛

غربا : الرسم العقاري 50295/16 ، ارتفاق مرور ، ورثة دعسيس العربي؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19 من ربيع االخر 1412 موافق 

28 اكتوبر 1991؛

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 9 شعبان 1439 موافق 26 ابريل2018؛

 28 موافق   1412 االخر  ربيع  من   19 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

اكتوبر 1991؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 10/03/2017 عدد 04/2011 م ت؛

 ،  24/01/1983  ،  10/09/1976 في  مؤرخة  عدلية  وكالة  رسوم   -

19/03/1986 ، 28/10/1991؛

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 05/02/2020؛

الساعة   2020 ماي   7 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38457 - 16

تاريخ االيداع : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ : خالد أقسو بن حمادي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرش ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " احلرش ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اوسعيد.

مساحته : 85 آ 18 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ممر؛

جنوبا : ورثة بودعيلة حلسن؛

شرقا : الرسم العقاري 57410/16، بوجات عبد العالي؛

غربا : بوجات عبد العالي ، عبد السالم بودعيلة و قلمي هنو؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 من رمضان 1435 موافق 

17 يوليو2014؛

الساعة   2020 ماي  املؤقت: 11  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 38458 - 16

تاريخ االيداع : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ : مرمي موساوي بنت بلقاسم.

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

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بوهو.

مساحته : 44 آ 78 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة اوعيسى ادير بن موسى؛

جنوبا : ورثة اوعيسى احلسن بن موسى؛

شرقا : ورثة محمد بلوحة ، ورثة خملنتر عبدالسالم؛

غربا : الطريق؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 من شوال 1437 موافق 21 يوليو2016؛

 21 موافق   1437 رمضان  من   15 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

يونيو2016؛

 30 موافق   1438 صفر  من   30 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -

نوفمبر2016؛

 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 17 من ذي احلجة 1440 موافق 19 

اغسطس 2019؛

الساعة   2020 ماي  املؤقت: 12  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38459 - 16

تاريخ االيداع : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ : مرمي موساوي بنت بلقاسم.

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

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بوهو.

مساحته : 26 آ 80 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : حمادي محمد ادير؛

جنوبا : ورثة اوعيسى احلسن بن موسى؛

شرقا : ورثة احلاج عبد السالم؛

غربا : ورثة بن غامن ، فاطمة رزوق؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 من شوال 1437 موافق 21 يوليو2016؛

 21 موافق   1437 رمضان  من   15 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

يونيو2016؛

 30 موافق   1438 صفر  من   30 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -

نوفمبر2016؛

 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 17 من ذي احلجة 1440 موافق 19 

اغسطس 2019؛

الساعة   2020 ماي  املؤقت: 12  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا.



2013 عدد 1107 - 23 رجب 1441 )18 مارس 2020(

مطلب رقم 38460 - 16

تاريخ االيداع : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ : محمد البدوي بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ضاية نزهة 515 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ضاية نزهة 515 ".

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.

مساحته : 70 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة؛

جنوبا : عبد الكرمي بنعيسى؛

شرقا : بنعيسى طارق؛

غربا : احلارتي دخوش؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت صفر 1441 موافق 30 سبتمبر2019؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 26/03/2018 عدد 10/2018؛

الساعة   2020 ماي  املؤقت: 11  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38461 - 16

تاريخ االيداع : 11 مارس 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/ لعديلة محمد بن مبارك بنسبـة 1/2 .

طالبا  بصفتهما   .1/2 بنسبة  صالح  بنت  الصوفي  خديجة   /2

التحفيظ على الشياع حسب النسبتني املذكورتني اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ضاية احلد ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ضاية احلد ".

نوعه : ارض فالحية .

ونزار  بني  عشور  ايت  دوار  الكنزرة  جمعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

ضاية احلد.

مساحته : 77 آ 50 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 47669/16؛

جنوبا : الرسم العقاري 31622/16؛

شرقا : دواب يوسف ، حنان اومختار؛

غربا : ورثة بنعال الكبير؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 28 موافق   1441 االخر  ربيع  فاحت  في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

نوفمبر2019؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 9 ربيع االول 1441 موافق 7 نوفمبر2019؛

 10 موافق   1440 االولى  جمادى   3 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -

يناير2019؛

الساعة   2020 ماي  املؤقت: 12  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 38462 - 16

تاريخ االيداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : احملجوبي حلسن بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زهرة علي ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " زهرة علي ".

نوعه : ارض فالحية .

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

مساحته : 01 هـ 02 آ 32 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : علي وادوش عبد الفاضل؛

جنوبا : خالد وادوش بن علي؛

شرقا : ورثة بنعياد بن محمد؛

غربا : الطريق؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت رجب 1441 موافق 25 

فبراير 2020؛

الساعة   2020 ماي  املؤقت: 13  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

عزالدين شاكر    

محافظة العيون 

مطلب رقم 5180 - 17 

تاريخ اإليداع: 26 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ :

1 - فاطمة بهات بنت نافع بنسبة 4/34

2 - امبارك العبادي ابن بوجمعة بنسبة 14/32

3 - عائشة العبادي بنت بوجمعة بنسبة 7/32

4 - مرمي العبادي بنت بوجمعة بنسبة 7/32.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " العبادي "؛

نوعه: أرض بها بنايات من سفلي ؛
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موقعه: اقليم العيون، ملتقى زنقة أحفير و أخفنير؛

مساحته:93 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: زنقة اخنيفرة ؛ 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 1271/17 ؛ 

شرقا: ملك مجهول ؛ 

غربا: زنقة أحفير؛

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم استمرار ملكية عدلي مؤرخ في 04 أكتوبر 2019؛

نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 01 ديسمبر 2016؛

شهادة إدارية مؤرخة في 12 يوليو 2019؛

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 17 مايو 2019؛

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 17 مايو 2019؛

على   2020 أبريل   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5181 - 17 

تاريخ اإليداع: 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ : رشيد الصافي ابن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " امبارك "؛

نوعه: أرض عارية محاطة بجدار ؛

موقعه: اقليم العيون، ملتقى زنقة زاوية الشيخ و زنقة ابن دحى؛

مساحته:85 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: زنقة ابن دحى ؛ 

جنوبا: زنقة زاوية الشيخ ؛ 

شرقا: سيدي لعروصي االدريسي ؛ 

غربا: ملك مجهول؛

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم استمرار ملكية عدلي مؤرخ في 05 نونبر 2019؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 نونبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 24 أكتوبر 2019؛

على   2020 مايو   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة و النصف صباحا. 

مطلب رقم 5182 - 17 

تاريخ اإليداع: 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " كريزمي "؛

نوعه: أرض عارية محاطة بجدار ؛

موقعه: اقليم السمارة، جماعة حوزة؛

مساحته:44 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: الدولة امللك اخلاص ؛ 

جنوبا: الدولة امللك اخلاص ؛ 

شرقا: الدولة امللك اخلاص ؛ 

غربا: الدولة امللك اخلاص ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 02 مارس 2020؛

على   2020 مايو   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

   احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

                  محمد فاري

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53083 - 18 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير2020.

طالب التحفيظ : فاطمة شبالن بنت اخلدير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » السعادة 3«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون حي السعادة.

مساحته: 95س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: الزنقة؛ 

جنوبـا: مطلب التحفيظ 21194/18؛

غربـا: الرسمني العقاريني14439/18، 28724/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ربيع األول 1441 ) 13 نوفمبر 2019(.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 04 صفر 1436 ) 10 يناير 2010(.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 11 ديسمبر 2011.

 1432 شعبان   12 في  مؤرخ  عدلي  االسم  مطابقة  موجب  رسم   -

موافق 14 يوليو 2011.
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- نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 شعبان 1397 موافق

10 اغسطس 1977.

موافق  1398 الثانية  جمادى   21 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  نسخة   -

19 مايو 1978.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53084 - 18 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير2020.

طالب التحفيظ : بعلواش علي بن احماد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بالد بعلواش«.

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

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة أوالد فنان دوارآيت عبد الرحمان.

مساحته: 60 آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري 51974/18، الطريق؛

شرقـا: ازريب قدور؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: مطلب التحفيظ 522/ت.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك : عقد مبادلة عرفي مؤرخ في 26 أكتوبر 1999.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53085 - 18 

تاريخ اإليداع: 25 فبراير2020.

طالب التحفيظ :امحمد لوميسي بن عبد السالم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

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

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة بني سمير دوارالورادة.

مساحته: 78آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: املعطاوي صالح؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: النجري املولودي؛

غربـا: شبيل املعطاوي ، املعطاوي الكبير.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16شوال1439 موافق30 يونيو2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ربيع األول 1440 ) 28 نوفمبر 2018.( 

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53088 - 18 

تاريخ اإليداع: 27 فبراير2020.

طالب التحفيظ :عبد اجمليد عسون بن بوشتى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملك سادر1«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة حطان حي احلسني.

مساحته: 40 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: البقعة رقم 09 و10؛

شرقـا: البقعة رقم 12؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا: ورثة الزواوي صالح.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 1402 الثانية  جمادى   10 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -

موافق05 ابريل 1982.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 شعبان 1435 موافق 24 يونيو 2014 .

- نسخة ملكية مؤرخ في 17 شوال 1401 موافق 18 اغسطس 1981.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53089 - 18 

تاريخ اإليداع: 28 فبراير2020.

طالب التحفيظ : الهاشمي بقال بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »نوارة «.

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

نوعــه: ارض بها دار للسكنى من سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة حطان حي النوارة.

مساحته: 01 آر16س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: الزنقة؛ 

جنوبـا: الهواري محمد؛

غربـا: الرسم العقاري 33477/18.
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 1409موافق 04 مارس 1989.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 13 جمادى األولى 1405 موافق 

04 يناير 1985.

- رسم إصالحي عدلي مؤرخ في 20 محرم 1410 ) 23 اغسطس 1989(.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 رجب 1409 موافق 04 مارس1989.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 ذي احلجة 1409 موافق 28 يوليو 1989.

موافق  1410 محرم   08 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

11 اغسطس 1989.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ربيع الثاني 1416 ) 04 سبتمبر 1995(.

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

الساعة:h 10 30 صباحا.

مطلب رقم 53090 - 18

تاريخ اإليداع: 02 مارس2020.

طالب التحفيظ : أحمد احلبشي بن املولودي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » احلبشي«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد،حي النهضة.

مساحته: 60س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: ورثة كردة املصطفى؛ 

جنوبـا: محمد ولد احلاج الناصري؛

غربـا: أحمد بن احلاج أحمد الناصري.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ربيع الثاني 1412 موافق

30 أكتوبر 1991.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53091 - 18

تاريخ اإليداع:03 مارس 2020.

طالب التحفيظ : اجلياللي احلسناوي بن احلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

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

نوعــه: دار للسكنى بها سفلي.

موقعـه: مدينة وادي زم،حي املصلى درب احلاج امبارك.

مساحته: 65س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: فاطنة بنت الشرقي العسري؛

شرقـا: عمر بن املعطي؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا:الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ذي القعدة موافق18أغسطس 2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 صفر 1413 ) 25 اغسطس 1992(.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53092 - 18

تاريخ اإليداع: 03 مارس 2020.

طالبوا التحفيظ : السادة والسيدات :

1( طوس ادريس بن عبد القادر بنسبة 340200/2721600

2( طوس الصاحلة بنت عبد القادر بنسبة170100/2721600

3( طوس فاطنة بنت عبد القادر بنسبة 170100/2721600

4( طوس زهور بنت عبد القادر بنسبة 170100/2721600

5( طوس محمد بن عبد القادر بنسبة 340200/2721600

6( يامنة بن غزال بنت محمد بنسبة 170100/2721600 

7( طوس محمد بن صالح بنسبة 242872/2721600

8( طوس رقية بنت صالح بنسبة 121436/2721600

9( طوس عتيقة بنت صالح بنسبة 121436/2721600

10( طوس مليكة بنت صالح بنسبة 121436/2721600

11( طوس حسناء بنت صالح بنسبة 98035/2721600

12( طوس مرمية بنت صالح بنسبة 79380/2721600

13( طوس آمال بنت صالح بنسبة 102760/2721600

14( حياني محمد بن أحمد بنسبة 30240/2721600

15( حياني السعدية بنت أحمد بنسبة 15120/2721600

16( حياني اجلياللي بن أحمد بنسبة 30240/2721600

17( حياني عبد السالم بن أحمد بنسبة 30240/2721600

18( حياني الزهرة بنت أحمد بنسبة 15120/2721600

19( حياني احلسني بن أحمد بنسبة 30240/2721600

20( احلياني جناة بنت أحمد بنسبة 15120/2721600

21( حياني الزاهية بنت أحمد بنسبة 15120/2721600

22( حياني رحمة بنت أحمد بنسبة 15120/2721600

23( حياني سعيد بن أحمد بنسبة 30240/2721600

24( نصر الدين عبد احلق بن املامون بنسبة 31500/2721600.

25( نصر الدين امينة بنت املامون بنسبة 15750/2721600.

26( نصر الدين عبد الرحيم بن املامون بنسبة 31500/2721600.
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27( نصر الدين رشيدة بنت املامون بنسبة 15750/2721600

28( نصر الدين عبد الرزاق بن املامون بنسبة 31500/2721600.

29( نصر الدين جميلة بنت املامون بنسبة 15750/2721600

30( نصر الدين عزيزة بنت املامون بنسبة 15750/2721600.

31( نصر الدين عبد العزيز بن املامون بنسبة 31500/2721600.

32( نصر الدين محمد عادل بن املامون بنسبة 13230/2721600.

33( نصر الدين منصف بن املامون بنسبة 13230/2721600.

34( مترة طارق بنسبة 3240/2721600

35( مترة اشرف بنسبة 3240/2721600

36( مترة جنيب بنسبة 3240/2721600

37( مترة ابتسام بنسبة 1620/2721600

38( جمعة بنت بوعزة بنسبة 19845/2721600

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » املرس«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة خريبكة، دوارأوالد عالل.

مساحته: 35 آر 40س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة الطاوس صالح؛

شرقـا: مطلب التحفيظ 14709/18؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: مطلب التحفيظ 14709/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

اراثة عدلي مؤرخ 05 جمادى الثانية 1437 موافق 15  - نسخة رسم 

مارس 2016.

األولى 1432 موافق  اراثة عدلي مؤرخ في 19 جمادى  - نسخة رسم 

23 ابريل 2011.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 شوال 1424 ) 23 ديسمبر 2003(.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 09 جمادى الثانية 1406 موافق 

11 مارس 1986.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 03 شعبان 1429 ) 05 اغسطس 2008(.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1411 ) 23 أكتوبر 1990(.

 1440 األولى  جمادى   28 مؤرخ  عدلي  بفريضة  اراثة  رسم  نسخة   -

موافق 04 فبراير 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 مايو 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53093 - 18

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات:

1( طوس ادريس بن عبد القادر بنسبة 340200/2721600

2( طوس الصاحلة بنت عبد القادر بنسبة170100/2721600

3( طوس فاطنة بنت عبد القادر بنسبة 170100/2721600

4( طوس زهور بنت عبد القادر بنسبة 170100/2721600

5( طوس محمد بن عبد القادر بنسبة 340200/2721600

6( يامنة بن غزال بنت محمد بنسبة 170100/2721600 

7( طوس محمد بن صالح بنسبة 242872/2721600

8( طوس رقية بنت صالح بنسبة 121436/2721600

9( طوس عتيقة بنت صالح بنسبة 121436/2721600

10( طوس مليكة بنت صالح بنسبة 121436/2721600

11( طوس حسناء بنت صالح بنسبة 98035/2721600

12( طوس مرمية بنت صالح بنسبة 79380/2721600

13( طوس آمال بنت صالح بنسبة 102760/2721600

14( حياني محمد بن أحمد بنسبة 30240/2721600

15( حياني السعدية بنت أحمد بنسبة 15120/2721600

16( حياني اجلياللي بن أحمد بنسبة 30240/2721600

17( حياني عبد السالم بن أحمد بنسبة 30240/2721600

18( حياني الزهرة بنت أحمد بنسبة 15120/2721600

19( حياني احلسني بن أحمد بنسبة 30240/2721600

20( احلياني جناة بنت أحمد بنسبة 15120/2721600

21( حياني الزاهية بنت أحمد بنسبة 15120/2721600

22( حياني رحمة بنت أحمد بنسبة 15120/2721600

23( حياني سعيد بن أحمد بنسبة 30240/2721600

24( نصر الدين عبد احلق بن املامون بنسبة 31500/2721600.

25( نصر الدين امينة بنت املامون بنسبة 15750/2721600.

26( نصر الدين عبد الرحيم بن املامون بنسبة 31500/2721600

27( نصر الدين رشيدة بنت املامون بنسبة 15750/2721600.

28( نصر الدين عبد الرزاق بن املامون بنسبة 31500/2721600.

29( نصر الدين جميلة بنت املامون بنسبة 15750/2721600

30( نصر الدين عزيزة بنت املامون بنسبة 15750/2721600.

31( نصر الدين عبد العزيز بن املامون بنسبة 31500/2721600.

32( نصر الدين محمد عادل بن املامون بنسبة 13230/2721600

33( نصر الدين منصف بن املامون بنسبة 13230/2721600.

34( مترة طارق بنسبة 3240/2721600

35( مترة اشرف بنسبة 3240/2721600

36( مترة جنيب بنسبة 3240/2721600

37( مترة ابتسام بنسبة 1620/2721600

38( جمعة بنت بوعزة بنسبة 19845/2721600

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

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

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة خريبكة، دوار أوالد عالل.

مساحته: 01هـ 10آر50س تقريبا.
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حـدوده:

شمـاال: الرسمني العقاريني 4960/18، 5228/18؛

شرقـا: الرسم العقاري 11196/18، ورثة مناع احلاج املعطي؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري 33935/18؛

غربـا: ورثة سكة بوعزة بن أحمد .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق   1437 الثانية  جمادى   05 مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

15 مارس 2016.

األولى 1432 موافق  اراثة عدلي مؤرخ في 19 جمادى  - نسخة رسم 

23 ابريل 2011.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 شوال 1424 ) 23 ديسمبر 2003(.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 09 جمادى الثانية 1406 موافق 

11 مارس 1986.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 03 شعبان 1429 ) 05 اغسطس 2008(.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1411 ) 23 أكتوبر 1990(.

 1440 األولى  جمادى   28 مؤرخ  عدلي  بفريضة  اراثة  رسم  نسخة   -

موافق 04 فبراير 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 مايو 2020 على 

الساعة: h 11 صباحا.

مطلب رقم 53094 - 18

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ : ادريسية الكطراني بنت املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » املرس«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ادريسية«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس دوار الشرفاء.

مساحته:41 آر56س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة الشطراوي محمد بن البشير؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: ورثة احلاج صالح بركاوي؛

غربـا: بشرى الكطراني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

 1436 القعدة  ذي   01 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق17 اغسطس2015.

يوم 05 مايو2020 على  املؤقت:  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53095 - 18

تاريخ اإليداع: 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ :مقدم املعطي بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » القنار«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » القنار«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون دوار لعاللشة.

مساحته: 01هـ 67آر35س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: سعيد نحاس، تومة محمد؛

شرقـا: الطريق ، مقدم عبد الصمد؛ 

جنوبـا: ورثة ثمرة ؛

غربـا: بلورد املصطفى

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 ربيع األول 1438 موافق

06 ديسمبر 2016.

يوم 06 مايو2020 على  املؤقت:  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53096 - 18

تاريخ اإليداع: 05 مارس2020.

طالب التحفيظ :مقدم عبد الصمد بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » القنار«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون دوار لعاللشة.

مساحته: 01هـ 67آر35س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: شكري عمر ، سعيد شكري؛

شرقـا: جني اهلل بوشعيب ، الطريق؛ 

جنوبـا: ورثة مترة صالح، الطريق؛

غربـا: املعطي مقدم.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 رجب 1438 موافق 21 

ابريل 2017.

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

الساعة:h 10 30 صباحا.

مطلب رقم 53097 - 18

تاريخ اإليداع:05 مارس 2020.

طالب التحفيظ :العفاري جمعة بنت العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »جنان«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »جنان«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بولنوار دواراملساعدة.
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مساحته: 01هـ 10آر48 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الصحراوي بن صالح بن عمر؛

شرقـا: ورثة احلاج املعطي بن عمر؛ 

جنوبـا: الشربي الكبيرة؛

غربـا: الرسمني العقاريني 3927/د، 71359/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 1440 الثانية  جمادى   12 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -

موافق18 فبراير 2019.

موافق   1440 رجب   26 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم  نسخة   -

02 ابريل 2019.

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

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 07 مايو 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53098 - 18

تاريخ اإليداع: 05 مارس 2020.

طالبو التحفيظ : السادة :

1( زهورالشرقاوي بنت أحمد بنسبة 1/03. 

2( عبد الرحيم الشرقاوي بن أحمد بنسبة 1/03

3( رشيد الشرقاوي بن أحمد بنسبة 1/03

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملك عبد الرحيم «.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة أبي اجلعد، جماعة تاشرافت دوار أوالد غنوش.

مساحته: 03هـ 31آر06س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة الصالح بن احلضري؛

شرقـا: ورثة الصالح بن احلضري؛ 

جنوبـا: ملك عمومي؛

غربـا: ورثة الصالح بن احلضري.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 جمادى األولى 1404 موافق

29 فبراير1984.

موافق  1425 الثانية  جمادى   17 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

04 اغسطس 2004.

موافق   1427 الثاني  ربيع   18 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

16 مايو 2006.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 رمضان 1416 موافق 01 فبراير 1996.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 جمادى الثانية 1417 موافق 

14 أكتوبر 1996.

موافق  1427 القعدة  ذي   23 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

15 ديسمبر 2006.

- نظير رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 12 جمادى الثانية 1408 موافق 

01 فبراير1988.

التاريخ املقرر االجراء عملية التحديد املؤقت يوم 06 مايو 2020 على 

الساعة 9h صباحا.

مطلب رقم 53099 - 18

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات :

1( محمد جاليس بن امليلودي بنسبة 10560/47520

2( حياة جاليس بنت بنداود بنسبة 840/47520

3( مراد جاليس بن بنداود بنسبة 1680/47520

4( الزهرة جاليس بنت بنداود بنسبة 840/47520

5( البوشتاوية جاليس بنت بنداود بنسبة 840/47520

6( بوعزة جاليس بن بنداود بنسبة 1680/47520

7( فاطمة جاليس بنت بنداود بنسبة 840/47520

8(زكرياء جاليس بن املعطي بن بنداود بنسبة 560/47520.

9(نبيل جاليس بن املعطي بن بنداود بنسبة 560/47520

10(سيف الدين جاليس بن املعطي بن بنداود بنسبة 560/47520.

11(حسن زوريري بن الكبير بنسبة 210/47520

12(محمد زوريري بن حسن بن الكبير بنسبة 245/47520

13(اشرف زوريري بن حسن بن الكبيربنسبة 245/47520

14(محمد جاليس بن محمد بنسبة 1408/47520

15(زهرة جاليس بنت محمد بنسبة 704/47520

16(ابراهيم جاليس بن محمد بنسبة 1408/47520

17(خديجة جاليس بنت محمد بنسبة 704/47520

18(الكبيرجاليس بن محمد بنسبة 1408/47520

19(عبد اهلل جاليس بن ممد بنسبة 1408/47520

20(عبد السالم جاليس بن محمد بنسبة 1408/47520

21(صالح جاليس بن محمد بنسبة 1408/47520

22(ربيعة جاليس بنت محمد بنسبة 704/47520

23(جنمة الطالبي بنت محمد بن القبي بنسبة 1460/47520.

24(جاليس املصطفى بن العربي بنسبة 2132/47520

25(جاليس أحمد بن العربي بنسبة 2132/47520

26(جاليس ميلودة بنت العربي بنسبة 1066/47520

27(جاليس ادريس بن العربي بنسبة 2132/47520

28(جاليس عبد الغني بن العربي بنسبة 2132/47520
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29(جاليس عزيز بن العربي بنسبة 2132/47520

30(جاليس بشرى بنت العربي بنسبة 1066/47520

31(جاليس جمعة بنت العربي بنسبة 1066/47520

32(جاليس مباركة متيم بنت محمد بنسبة 1982/47520

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »مرس احلوض «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »مرس احلوض «.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة خريبكة، دوار أوالد الشيخ علي.

مساحته: 02هـ 03آر90س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة عمر بن سليمان؛

شرقـا: الرسم العقاري 15648/18؛ 

جنوبـا: الرسمني العقاريني 44832/18، 31957/18 ؛

غربـا: ورثة عمر بن سليمان.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

1383موافق احلجة  ذي   12 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

15 ابريل 1964.

موافق  1390 األولى  جمادى   30 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

03 اغسطس 1970.

موافق  1429 شعبان  في16  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

18 اغسطس 2008.

موافق   1433 رجب   14 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  رسم  نسخة   -

05 يونيو 2012.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ 04 محرم 1434 موافق 19 نوفمبر2012.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 ربيع الثاني 1435 موافق 20 

فبراير 2014.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 فبراير 1980.

موافق  1434 رجب   11 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

22 مايو 2013.

موافق  1433 صفر   16 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

10 يناير 2012.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 04 جمادى الثانية 1441 موافق 

30 يناير 2020.

- نسخة اعتراف وإبراء عرفي مؤرخ في25 ابريل 2007. 

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

الساعة: h 10 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » احلمرية« 

مطلب التحفيظ رقم 38904 - 18 الذي ادرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1027  

املؤرخة في 05 سبتمبر 2018.

مسطرة  فإن   ،2020 مارس   06 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعــو » احلمرية« مطلب التحفيظ رقم 38904 - 18 

الكائن بدائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار املشاهرة، تتابـع من اآلن 

فصاعدا في إسم السيد: رنان حسن بن محمد ومن معه بصفتهم 

عن  الناجتة  آر40س   75 قدرها  مبساحـة  األصليني  التحفيظ  طالبي 

التصميم العقاري.

املذكور وكذا  للمطلب  تأييدا  املودعة سابقا  العقود  ذلك مبقتضى  و 

موافقتني والتزامني عرفيني بتاريخ 03/02/2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » أرض عزيز« 

مطلب التحفيظ رقم 52758 - 18 الذي ادرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1077 

املؤرخة في 21 اغسطس 2019.

مسطرة  فإن   ،2020 فبراير   26 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 - رقم 52758  التحفيظ  أرض عزيز« مطلب   « املدعــو  امللك  حتفيظ 

18 الكائن بدائرة وادي زم جماعة املعادنة دوار آيت طرش لعشاشكة 

تتابـع في إسم طالب التحفيظ األصلي.

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 مارس 2006.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 29 أبريل 1985.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 أكتوبر 2010.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » حمرية 2« 

مطلب التحفيظ رقم 40559 -س الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 3038 املؤرخة في 20 يناير 1971.

مسطرة  فان   ،2020 مارس   02 في  مؤرخة  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعـــو » حمرية 2 « ، مطلب التحفيظ رقم 40559 -س 

الكائن مبدينة خريبكة حي مبشور ، تتابع على الشكل االتي: 

مبساحة   ،97 رقم  البقعة   » بلكاسم  دار   « اجلديدة:  التسمية  *حتت 

املولودي  بن  امراني  بلقاسم  السيد  اسم  في  تقريبا  م2   90 قدرها 

بصفته مالكا وحيدا.

*حتت التسمية القدمية: »حمرية 2 « ملا تبقى من امللك املذكور اعاله 

. وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تاييدا للمطلب املذكور وكذا :

-عقد شراء عرفي مؤرخ في 28 يناير1983.

-عقد شراء عرفي مؤرخ في20 سبتمبر 1983.

   احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

       بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

مطلب رقم 56181 - 19 

تاريخ اإليداع : 5 مارس 2020.

طالب التحفيظ : شقرون عبد السالم بن محمد بنسبة 1 / 1. 

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

مشتمالته : أرض فالحية . 

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

مساحته 12 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: املفضل اشكرة 

شرقا: الطريق 

جنوبا: بعلي اغراس 

غربا: عبد الواحد وادريس بوشضق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 ماي 1995 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت يونيو 2007 عقد عرفي موضوعه 

وكالة بتاريخ 24 يناير 2020 شهادة إدارية بتاريخ 17فبراير 2020 . 

 14 الساعة  على   2020 ماي   4 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 56182 - 19 

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - مليكة بنت أحمد أقلعي بنسبة 5/40 

2 - ابراهيم بن عبد اللطيف بلحاج بنسبة 14/40 ، 

3 - أماني بنت عبد اللطيف بلحاج بنسبة 7/40 ، 

4 - هند بنت عبد اللطيف بلحاج بنسبة 7/40 ، 

5 - محاسن بنت عبد اللطيف بلحاج بنسبة 7/40.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "لينة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لينة". 

مشتمالته : أرض بها بناء يتكون من سفل وطابقني علويني . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: زيانة 

مساحته 02 آ 41 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: العربي الغماري 

شرقا: حماتو الشرادي 

جنوبا: ممر 

غربا: عبد اهلل بن سالمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

عقد عرفي موضوعه هبة بتاريخ 20 ديسمبر 1968.

رسم وكالة عدلي بتاريخ 20 مارس 2003

نظير لرسم إراثة عدلي بتاريخ 06 أكتوبر 1995.

عقد هبة عرفي بتاريخ 20 ديسمبر 1968.

عقد هبة مترجم باللغة العربية بتاريخ 12 أكتوبر 2017.

شهادة إدارية بتاريخ 03 نوفمبر 2017.

2020 على الساعة 10  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 07 ماي 

و 00 دقيقة.

مطلب رقم 56183 - 19 
تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

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

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

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، حي السواني ، القالليني. 
، مبنزلة حتت التوتة. 

مساحته 2 آ 40 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: االحباس 
شرقا: فطمة الرحموني 

جنوبا: الطريق 
غربا: الساقية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23ابريل 2019
نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29نونبر 2019 . 
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 28نونبر 2019 

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 29نونبر 2019 . 
نسخة من عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 28 نونبر 2019

نسخة من رسم بيع عدلي بتاريخ 29 نوفمبر 2019.
 10 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56184 - 19 
تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

طالبو التحفيظ : 
1 - العمارتي عبو حسن بن عبد السالم بنسبة 1 / 3. 

2 - املرابط عبد الباقي بن محمد بنسبة 1 / 3. 
3 - ستيان ميلود بن بوزيان بنسبة 1 / 3. 

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

مشتمالته: أرض عارية . 
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، حي القالليني ، احملل 

املدعو: ديرلوطيا. 
مساحته 8 آ 40 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: الطريق 

شرقا: الرسم العقاري رقم 63706 / 19 
جنوبا: الطريق 

غربا: العربي السوسي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17يونيو 2008 

شهادة إدارية بتاريخ 19ديسمبر 2019 . 
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 27ديسمبر 2019
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نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 7 يناير 2020 . 
 11 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56185 - 19 
تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ : البزيوي إلياس بن عبد السالم بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك إلياس".

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

موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون ، احملل املدعو: عني 
حوزي الدمومن. 

مساحته 1 آ 50 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: املفضل الزرقي 
شرقا: جمال البقالي 

جنوبا: الزهرة ابن ادريس 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

نسخة من رسم ثبوت اختصاص عدلي بتاريخ 3 ابريل 2008
نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 21ماي 2014

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 يناير 2015 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25نونبر 2015 . 

شهادة إدارية بتاريخ 14يناير 2016
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 31يناير 2020 . 

 10 الساعة  على   2020 12ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56186 - 19 
تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

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

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

موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون ، احملل املدعو: مزارع 
حميوش. 

مساحته 1 آ 10 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: عمر الغزيل 
شرقا: محمد الطالب 
جنوبا: محمد الطالب 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

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

25 ماي 2015
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 21فبراير 2019 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 28فبراير 2019
نسخة من رسم عدلي موضوعه اختصاص بتاريخ 24يوليوز 2019 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22أغسطس 2019
شهادة إدارية بتاريخ 9 مارس 2020 . 

 11 الساعة  على   2020 12ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
و30 دقيقة. 

   
مطلب رقم 56187 - 19 

تاريخ اإليداع 11مارس 2020.
طالب التحفيظ : أبراوي عائشة بنت محمد بنسبة 1 / 1. 

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

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من سفل . 
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: 

كدية الصيادين. 
مساحته 70 س تقريبا. 

حدوده : شماال: العجوجي عز الدين 
شرقا: الطريق 

جنوبا: محمد الغازي 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14سبتمبر 2018

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 19يونيو 2019
نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 14أكتوبر 2019

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

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56188 - 19 
تاريخ اإليداع 11مارس 2020.

طالب التحفيظ : مصباح بولعيش احلسني بن محمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية حلفة".

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

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

مساحته 46 آ 54 س تقريبا. 
حدوده : شماال: الطريق 

شرقا: الطريق 
جنوبا: الطريق 

غربا: ملك الغير 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 3 نونبر 2006
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30مارس 2018 . شهادة إدارية بتاريخ 

21فبراير 2020 . 
 11 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

     املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3578 - 20

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020 .

طالبو التحفيظ : السادة اآلتية أسماؤهم.

1( بلغازي محمد امني  ابن عبد اجمليد .

2( بلغازي منير ابن عبد اجمليد .

3( بلغازي يونس ابن عبد اجمليد.

4( بلغازي محمد ا بن عبد اجمليد.

5( بلغازي رجاء بنت عبد اجمليد.

6( بلغازي نور الدين ابن عبد اجمليد  .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بلغازي "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلغازي"

نوعه : دار للسكنى  من طابق سفلي وطابق علوي واحد.

موقعه : سال املدينة زنقة احلاج قدور رقم 5 مقاطعة باب ملريسة.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده :    

شماال : زنقة عرضها 4 أمتار.

شرقا : السيد السنان عبد الكرمي  والسيد بن ابراهيم رحال.                       

جنوبا : الرسم العقاري رقم 14893 - 20 .

غربا : زنقة عرضها 1.65 م.

احلقوق العينية : الشْي .

أصل امللك :   

1( رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 رجب 1369 موافق 08 مايو 1950 

مضمن صحيفة  336  عدد 464 كناش 1 رقم 45.

2(  رسم إراثة  وشراء عدلي مؤرخ في  06 صفر 1392  موافق 22 مارس 

1972 مضمن صحيفة 343 عدد 632 كناش ل عدد 77.

3( رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 رجب 1392 موافق 28 غشت 1972 

مضمن صحيفة 200 عدد 381 كناش ل عدد 78 . 

4(  رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ربيع الثاني 1395 موافق 22 أبريل 

1975  مضمن صحيفة 310 عدد 38 كناش ل رقم 85. 

 1998 19 مايو  1419 موافق  22 محرم  اراثة عدلي مؤرخ في  5( رسم 

مضمن كناش 16 صحيفة 84 . 

6( نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1434 موافق 

كناش   105 صحيفة   78 عدد  حتت  أصلها  مضمن   2013 مايو   05

التركات رقم 86. 

7( نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 28 فبراير 2020.  

8(نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 06 مايو 2013

8(شهادة ادارية مؤرخة في 04 فبراير 2020 عدد 13/20.

على   2020 ماي   11  : املؤقت   التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.     

مطلب رقم 3579 - 20

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020 .

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

اإلسم الذي يعرف  به امللك حاليا : "دار أوقاف أبي حاجة "

: " دار أوقاف أبي حاجة  اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك 

"142-2146

نوعه :  دار للسكن  بطابق علوي واحد وحانوتني بالطابق األرضي.

  " 142-2146 أبي حاجة  أوقاف  دار  املدعو  احملل   ، املدينة  : سال  موقعه 

مقاطعة باب ملريسة .

مساحته : 60س تقريبا

حدوده :    

شماال : طرف من مسجد أبي حاجة.

شرقا : طرف من مسجد أبي حاجة. 

جنوبا : زنقة درب الشماخ.

غربا : شارع سعيد حجي .

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك :  

- نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق 

مؤرخ في 26 من شهر ربيع النبوي األنوار 1344هـ )13 أكتوبر 1925(.

الساعة  على   2020 ماي   11  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال. 

مطلب  رقم 3580 - 20 

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020 .

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

اإلسم الذي يعرف  به امللك حاليا : "دار اللة منانة رقم 1 "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار اللة منانة رقم 1 "

نوعه :  دار للسكن من طابق ارضي وسطح.

موقعه : سال املدينة ، احملل املدعو  دار اللة منانة رقم 1 مقاطعة باب ملريسة .

مساحته : 01 آر 30س تقريبا

حدوده :    

شماال : زنقة اللة منانة.

شرقا : ضريح اللة منانة )مطلب التحفيظ عدد 3531/20 (.

جنوبا : زنقة الشاللني.

غربا : زنقة سيدي علي الغرناطي .

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك :  

- نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق 

مؤرخ في 26 من شهر ربيع األول 1344هـ )13 أكتوبر 1925(.

الساعة  على   2020 ماي   12  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا. 
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مطلب رقم 3581 - 20 

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020 .

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :"حانوت احلجامني 1254  "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حانوت احلجامني 1254  "

نوعه :  حانوت بطابق أرضي.

موقعه : سال املدينة ، احملل املدعو حانوت احلجامني 1254 "

 مقاطعة باب ملريسة .

مساحته : 12س تقريبا

حدوده :    

شماال : زنقة احلجامني.

شرقا : ) فندق( ورثة اجليالني احلياني. 

جنوبا : مسجد موالي سليمان وزنقة احلجامني وزنقة طريق سوق الغزل.

غربا : )فندق ( ورثة اجليالني احلياني.

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك :  

- نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق 

بتاريخ أواخر رجب الفرد احلرام 1343هــــ )23 فبراير 1925(.

الساعة  على   2020 ماي   12  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة والنصف زواال. 

                          احملافظ على األمالك العقارية بسال املدينة بالنيابة.   

                                                   العلمي النعيم.

 

محافظة تازة

مطلب رقم 21222 - 21

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيـظ : محمد العمراني ابن أحمد،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سداري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سداري"

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مختلفة.

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

مساحته :  27 ار 50 س تقريبا.   

حدوده : 

شماال :  الطريق،

شرقا : البورقادي التهامي،

جنوبا : الواد،

غربا : عبد السالم بنحمدان،

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ماي  2014.

- رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 08 مارس 2015.

- ملحق استدراكي لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 17 - 01 - 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 - 04 - 1979.

على   2020 ماي    06   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21223 - 21

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020

طالبا التحفيـظ :

1 -  بلحسن أحمد بن حلسن،

2 -  خديجة كوشو بنت عالل،على الشياع فيما بينهما بحسب4047 - 4642 

لألول و595 - 4642 للثانية،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكعدة والعرصة حوز الدار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بسمة"

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته :  92 ار 84 س تقريبا.   

حدوده : 

شماال :  علي بلحسني.

شرقا : التهامي كوشو.

جنوبا : رسم عقاري عدد: 50709 - 21.

غربا : رسم عقاري عدد:16831 - ف .

احلقوق العينية: ال شيء

اصل التملك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 - 01 - 2020.

- رسم ملكية عدلي 01 - 09 - 2019.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 مارس 2015.

- محضر قسمة مؤرخ في13 - 01 - 2005.

- حكم رقم 423 بتاريخ 17 - 06 - 2003

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21224 - 21

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020

طالبو التحفيـظ :

1 -  عبد السالم احليتمي ابن محمد

2 - حكيم احليتمي ابن محمد 

3 -  رشيد احليتمي ابن محمد، على الشياع سوية بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان فراقش وباب البيضة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك احليتمي"

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة، قيادة باب مرزوقة، جماعة باب بودير، احملل 

املدعو : مزارع عروة بني بوقيطون.
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مساحته :  05 هـ 41 ار تقريبا.   

حدوده : 

شماال :  الطريق.

شرقا : احلسني الشرقاوي، ادريس ابن عالل بوراص.

جنوبا : الرسم العقاري عدد: 4515 - 21.

غربا : ورثة داوية، يحي.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ: 03 - 09 - 2012.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ: 20 - 01 - 1961.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ: 20 - 01 - 1961.

- ملحق برسم شراء عدلي مؤرخ: 18 ماي  2012.

- عقد شراء عرفي مؤرخ: 10 مارس 1958.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في: 18 - 10 - 2007.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في: 05 مارس 2012.

على   2020 ماي    08   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21225 - 21

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالبا التحفيـظ :

1 -  كعموش محمد بن عالل

2 - حدهوم الربعي بنت أحمد، على الشياع سوية بينهما،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كعدة اجلمعة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كعدة االربعاء"

نوعه : ارض عارية جزء منه به بناء من سفلي.

موقعه : اقليم تازة، دائرة تايناست، قيادة باب املروج، جماعة بني افتح، 

احملل املدعو : كعدة جمعة.

مساحته :  02 ار  تقريبا.   

حدوده : 

شماال : أحمد الربعي.

شرقا : ورثة اجبيلو.

جنوبا : أحمد الربعي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

-  نسخة طبق االصل من رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 23 - 09 - 1987. 

-  رسم تسليم بدون عوض عدلي مؤرخ في: 27 - 01 - 2016.

-  ملحق لرسم تسليم عدلي مؤرخ في: 17 - 01 - 2020

على   2020 ماي    11   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21226 - 21

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020

طالب التحفيـظ : أحمد النظامة ابن عبد السالم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني ادريس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك نظامة"

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة، دوار حيمان

مساحته :  26 ار تقريبا.   

حدوده : 

شماال :  ورثة خروبة علي.

شرقا : ورثة االقرع عامر.

جنوبا : الرسم العقاري عدد: 7593 - 21.

غربا : مطلب التحفيظ عدد: 16040 - 21.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في: 23 - 09 - 2019

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في: 10 - 02 - 2018

-  عقد موثق مؤرخ في: 25 - 02 - 2020.

-  شهادة عدم اخملالفة املؤرخة في: 10 - 02 - 2020 

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21227 - 21

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020

طالب التحفيـظ : محمد بن عمارة بن حلسن،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بني الويدان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بني الويدان"

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

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

مساحته :  30 ار تقريبا.   

حدوده : 

شماال :  الطريق.

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : حسن بومعاز، الطراف محمد، التهامي كوشو.

غربا : املطلبني عدد : 9693 - 21 – 11322 - 21.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 ماي  2016. 

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 21228 - 21

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيـظ : رشيد لشعل ابن محمد.

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

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة،حي األمل.

مساحته :  10 ار تقريبا.   

حدوده : 

شماال :  السعيداني مولود، السعيداني عبد اهلل.

شرقا : السعيداني مولود، السعيداني عبد اهلل..

جنوبا : حبيبة اسعيداني.

غربا : فاطمة عسو ومن معها.

احلقوق العينية: ال شيء

اصل التملك :

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 مارس 2015. 

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 - 09 - 1980.

-  شهادة ادارية عدد73 مؤرخة في: 14 ماي  2017.

على   2020 ماي    12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21229 - 21

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020

امالك  نيابة عن مدير  بتازة  الدولة  امالك  : مندوب  التحفيـظ  طالب 

الدولة بالرباط

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مجموعة مدارس الزيتونة ملك 

عدد 31 - قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ابو سعيدات مجموعة 

مدارس الزيتونة ملك عدد 31 - قروي"

نوعه : ارض بها بنايات مدرسية.

احملل  الغار،  كاف  وجماعة  ،قيادة  تايناست  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

املدعو : الزيتونة،

مساحته :  10 ار 44 س تقريبا.   

حدوده : 

شماال :  الطريق.

شرقا : العساوي أحمد مولود والشحيتي كرمي.

جنوبا : بني يحي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

 -  نسخة موجزة من كناش احملتويات اخلاصة تتعلق بامللك عدد 31 - قروي. 

على   2020 ماي    11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21230 - 21

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020

امالك  نيابة عن مدير  بتازة  الدولة  امالك  : مندوب  التحفيـظ  طالب 

الدولة بالرباط

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة القلب ملك عدد 25 - قروي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة القلب ملك 

عدد 25 - قروي

نوعه : ارض بها بنايات مدرسية. 

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد امليل ،قيادة بني فراسن، جماعة الربع 

الفوقي احملل املدعو : القلب،

مساحته :  09 ار 23 س تقريبا.   

حدوده : 

شماال :  الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الغازي نصيري، ونصيري عبد اهلل.

غربا : بوعبالش عبد السالم.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك :

-  نسخة موجزة من كناش احملتويات اخلاصة تتعلق بامللك عدد 25 - قروي. 

على   2020 ماي    12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة  والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة 

بنعمارة عبد الرحيم      

 

محافظة أسـفي     

مطلب رقم 111289 - 23 

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( بيوكداد امباركة بنت السعيد بن امبارك بنسبة 15/120 

2( زيلي حسن ابن محمد بن احلسن بنسبة 14/120 

3( زيلي جهاد ابن محمد بن احلسن بنسبة 14/120 

4( زيلي نبيل ابن محمد بن احلسن بنسبة 14/120

5( زيلي عادل ابن محمد بن احلسن بنسبة 14/120

6( زيلي سعيد ابن محمد بن احلسن بنسبة 14/120

7( زيلي رضوان ابن محمد بن احلسن بنسبة 14/120

8( زيلي كرمية بنت محمد بن احلسن بنسبة 07/120 

9( زيلي سهام بنت محمد بن احلسن بنسبة 07/120

10( زيلي حنان  بنت محمد بن احلسن بنسبة 07/120 

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " أرض العرشان" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض العرشان " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اقليم اسفي ، سبت اجزولة، دوار العرشان 

مساحته : 81 آر 21 س تقريبا 
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حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 6481 - 23 

شرقا :  الرسم العقاري رقم 50467 - 23 

جنوبا :  مطلب التحفيظ رقم 28954 - 23 

غربا  : مطلب التحفيظ رقم 10171 – والرسم العقاري رقم 38785 - 23  

والرسم العقاري 54862 - 23 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14نوفمبر 1994 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 27 يوليو 2015  

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 يناير 2020  

على   2020 ابريل   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111290 - 23 

تاريخ اإليداع  : 03 مارس 2020 

طالب التحفيظ  : شتيوي أحمد ابن عمر بن محمد  

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض الدجاجات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الدجاجات " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة و قيادة حد احرارة، دوار العوينة 

مساحته : 01 هك 06 آر 76 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : سباح عبد الرحمان 

جنوبا : سباح عبد الرحمان 

غربا : سميدة محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 20 يناير 2020 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2020 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2020 

على   2020 ماي   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111291 - 23 

تاريخ اإليداع  : 03 مارس 2020 

طالبا التحفيظ  : 

1( خربوش حسن ابن الطاهر بن أحمد بنسبة 1/2 

2( شهيد عبد احلق ابن محمد بن ابراهيم بنسبة 1/2

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد القائد" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد القائد " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة البدوزة، قيادة اوالد زيد، دوار سيدي بوشتة 

مساحته : 02 هك 02 آر 38 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورزاق العربي – وورثة بن حجوب منهم الكرمة محمد 

منهم  هشوم  بن  ورثة   – جمليد  اجلعيدة  منهم  بلفقير  ورثة   : شرقا 

ملطيب احللفي العربي 

جنوبا :  ورثة بن موسى منهم حميد بن موسى 

غربا : ورثة احلاج التهامي منهم ملطيب محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 04 يناير 20119 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 يناير 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2019  

على   2020 ماي   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111292 - 23 

تاريخ اإليداع  : 05 مارس 2020 

طالب التحفيظ  :جريد محمد ابن بوعزة بن محمد 

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السكنى" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السكنى " 

نوعـه : أرض عارية بها سكنتني سفليتني بهوائهما مساحتهما 80 متر 

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

مساحته : 02 آر 42 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : جريد محمد 

شرقا :  الطريق 

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا  : طالب التحفيظ

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 14 فبراير  2013 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 فبراير 2013  

على   2020 ماي   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111293 - 23 

تاريخ اإليداع  : 05 مارس 2020 

طالب التحفيظ  : الضعيف نور الدين ابن اجلياللي بن مبارك 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك الضعيف" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الضعيف " 

نوعـه : دار للسكن تتكون من متجر سفلي وطابق أول بهوائها 



عدد 1107 - 23 رجب 1441 )18 مارس 2020(2028

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة جمعة اسحيم ، حي الدعيجات 
مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 
شماال : بن محمد عالل 

شرقا :  ممر عرضه 09 أمتار 
جنوبا :  بنت مبارك الزاهية 

غربا : الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 أغسطس 1995  

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 يونيو 2015 
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2017 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 يناير 2020  
على   2020 ماي   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا. 

مطلب رقم 111294 - 23 
تاريخ اإليداع  : 05 مارس 2020 

طالب التحفيظ  :  كرمي مبارك ابن محمد بن مبارك 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد سهاب احلضرية " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد سهاب احلضرية" 
نوعـه : أرض فالحية تخترقها شعبة 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار الشراكة
مساحته : 02 هك 34 آر 05 س تقريبا 

حدوده : 
شماال : بيروك سي محمد 
شرقا :  دهيم عبد السالم 

جنوبا :  الفاطمي بن احمد 
غربا  : الطريق عرضها 30 مترا 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 
أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 مارس 1981 
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 أبريل 2001 
- شهادة ادارية مؤرخة في 16 ديسمبر 2019 

على   2020 ماي   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 00 : 13 بعد الزوال . 

احملافظ على االمالك العقارية بأسفي. 
                                                           شكيب حيمود.  

 

محافظة احلسيمة

                                                                                                                                                                                 
مطلب رقم 131150 - 24

 تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.
طالب  التحفيظ : سعيد اقني بن عبد السالم

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اقني ".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه :  اقليم احلسيمة، مدينة امزورن، جماعة امزورن، احملل املدعو " اعثمانا".

مساحته : 01 اَر 

حدوده :  

شرقا :  الشارع؛

شماال :  الشارع ؛

جنوبا :  سعيدة أقني ؛

غربا :  طالب التحفيظ ؛

احلقوق  العينية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 143 صحيفة 

78 عدد 91 بتاريخ 26 يوليو 2019 

رسم قسمة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية  رقم 51 صحيفة 

60 عدد 54  بتاريخ 20 نوفمبر 2003

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 24 صحيفة 389 

عدد 348  بتاريخ 22 أبريل 2003 

شهادة إدارية مؤرخة في 26 فبراير 2020.

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

الساعة 00 :  11 صباحا.

مطلب رقم 131151 - 24

تاريخ اإليداع :  04  مارس 2020.

طالب  التحفيظ :  محمد البوحلفاوي بن محمد.

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

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه :  مدينة احلسيمة، احملل املدعو  " حي بوجيبار"

مساحته : 01 اَر 50 س تقريبا.

حدوده  :   

شرقا : طريق؛

شماال : طريق؛

جنوبا : ملك الغير؛

غربا : بوتقابوت ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 120 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 23 عدد 21 بتاريخ 17 يونيو 2016

2 - صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي أصلها 20 أبريل 2000.

3 - صورة مطابقة لألصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 02 

يونيو 2016

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 02 يونيو 2016

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 33 صحيفة 261 عدد 328 بتاريخ 20 ديسمبر 2012

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 01 مارس 2016
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شهادة عدم التنافي مع القانون 90 - 25 مؤرخة في 01 ديسمبر 2016

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

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131152 - 24

تاريخ اإليداع :  04 مارس 2020.

طالب  التحفيظ : محمد العزوزي ابن عبد السالم  

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العزوزي".

نوعـه : أرض بها بناية تتكون من قبو وسفلي وطابقني علويني

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

األول تعروت ازعار"

مساحته :  01 اَر 21 س 

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الطريق

جنوبا : محمد بوعزة ؛

غربا : محمد بوعزة ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم خليفي مؤرخ بتاريخ 1953 .

رسم شراء عدلي بسجل 7 صحيفة 81 عدد 4631 بتاريخ 27 سبتمبر 1991.

نسخة من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 03 مارس 2020.

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 145 صحيفة 

369 عدد 323 بتاريخ 29 يناير 2020

شهادة إدارية مؤرخة في 10 فبراير 2020

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

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 131153 - 24

تاريخ اإليداع :  04 مارس 2020.

طالب  التحفيظ : ناظر أوقاف احلسيمة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزاوية العالوية  ".

نوعـه : أرض بها بناية متالشية ) زاوية مهدمة(. 

موقعه : اقليم احلسيمة، ، جماعة الرواضي، احملل املدعو " الزاوية العالوية "

مساحته :  90 س 

حدوده : 

شرقا : طريق؛

شماال : طريق؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 5288 - 24 ؛

غربا : ورثة اوالد احلاج حدوعمرو ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

امللك مسجل حتت الرمز املعلوماتي 222306 

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

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 131154 - 24

تاريخ اإليداع : 05  مارس 2020.

طالبة  التحفيظ : مينة بلحسن بنت بوطاهر

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دريث".

نوعـه : أرض عارية

موقعه :  إقليم احلسيمة، جماعة ايت قمرة، احملل املدعو  "دوار ايت قمرة

مساحته : 02 ار 13س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : حسن بلحسن ؛

شماال : عبد احلميد اخلماري. 

جنوبا : عاءشة بلحسن؛

غربا : عبد احلميد اخلماري

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 93 رقم  الوتائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  ملكية  إثبات  رسم 

صحيفة 407 عدد 410 بتاريخ 10 فبراير 2020

شهادة إدارية مؤرخة  في 03 مارس 2020

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09صباحا.

                                                                                                                                                                               

مطلب رقم 131155 - 24

تاريخ اإليداع :  09 مارس 2020.

طالب  التحفيظ : عفيف محمد سعيد بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سامي ".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : " سيدي عابد"

مساحته :  01 اَر 03 س

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 13901 - 24؛

شماال : الطريق ؛

جنوبا : وفيلة بوغابة؛

غربا : الطريق؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  مقاسمة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  1

األمالك العقارية رقم 89 صحيفة 009 عدد 010 بتاريخ 03 - 02 - 2013. 
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أصلها  الورثة عدلي  وعدة  املوت  إثبات  لرسم  األصل  - صورة طبق   2

مضمن بسجل التركات والوصايا والتقدمي رقم 2 صحيفة 454 عدد 

241  بتاريخ 07 - 03 - 1995

3 - رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 112 صحيفة 346 

عدد 315  بتاريخ 01 - 10 - 2015.

4 - صورة لعقد بيع عرفي أصلها ثابت التاريخ في 16 - 04 - 2005

5 - صورة طبق األصل لنسخة من رسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 

.2002 - 02 - 28

6 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 03 - 09 - 2008.

7 - صورة حملضر التنفيذ يتعلق بالقسمة أصلها مؤرخ في 15 - 12 - 1988. 

8 - صورة طبق األصل لقرار محكمة االستئناف بالناظور رقم 86.75 

الصادر بتاريخ 23 - 12 - 1986 في امللف رقم 86.58. 

9 - شهادة عدم التنافي مع القانون 90 - 25 مؤرخة في 13 فبراير 2020.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131156 - 24

تاريخ اإليداع :  09  مارس 2020.

طالبة التحفيظ : ارحيمو بندحمان بنت عبد السالم.

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

نوعـه : أرض عارية. 

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

مساحته : 01 اَر 61 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة بندحمان عمر؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة بندحمان عمر؛

غربا : ورثة بندحمان مصطفى ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم مقاسمة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 147 

صحيفة 160 عدد 122 بتاريخ 24 - 01 - 2020

 48 رقم  والوصايا  التركات  بسجل  مضمن  عدلي  إراثة  رسم   -  2

صحيفة 187 عدد 122 بتاريخ 23 - 03 - 2017.

أصلها  الورثة  وعدة  املوت  إثبات  لرسم  لألصل  مطابقة  صورة   -  3

 181 عدد   257 صحيفة   53 رقم  والوصايا  التركات  بسجل  مضمن 

بتاريخ 29 - 01 - 2019.

أصلها  الورثة عدلي  وعدة  املوت  إثبات  لرسم  األصل  - صورة طبق   4

مضمن بسجل التركات والوصايا رقم 58 صحيفة 104 عدد 77 بتاريخ 

.2019 - 10 - 29

5 - نسخة من عقد إثبات امللكية عدلي مؤرخة في 02 - 03 - 2020

6 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 88 صحيفة 449 عدد 377 بتاريخ 18 - 04 - 2019.

7 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل رقم 02 

- 2018 حتت عدد 0000134 صحيفة 0000134 بتاريخ 02 - 05 - 2019.

8 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 24 - 05 - 2019.

9 - شهادة إدارية مؤرخة في 19 - 02 - 2020.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131157 - 24

تاريخ اإليداع :  09 مارس 2020.

طالبة  التحفيظ : ارحيمو بندحمان بنت عبد السالم.

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

نوعـه : أرض عارية. 

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

مساحته : 01 اَر تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : احمد بندحمان ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  مقاسمة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  1

األمالك العقارية رقم 147 صحيفة 160 عدد 122 بتاريخ 24 - 01 - 2020

2 - صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 48 صحيفة 187 عدد 122 بتاريخ 23 - 03 - 2017.

أصلها  الورثة  وعدة  املوت  إثبات  لرسم  لألصل  مطابقة  صورة   -  3

مضمن بسجل التركات والوصايا رقم 58 صحيفة 104 عدد 77 بتاريخ 

.2019 - 10 - 29

أصلها  الورثة عدلي  وعدة  املوت  إثبات  لرسم  األصل  - صورة طبق   4

مضمن بسجل التركات والوصايا رقم 58 صحيفة 104 عدد 77 بتاريخ 

.2019 - 10 - 29

5 - صورة طبق األصل لنسخة من عقد إثبات امللكية عدلي أصلها 

مؤرخ في 02 - 03 - 2020

6 - صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 

88 صحيفة 449 عدد 377 بتاريخ 18 - 04 - 2019.

7 - صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل رقم 02 - 2018 

حتت عدد 0000134 صحيفة 0000134 بتاريخ 02 - 05 - 2019.

8 - صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 24 - 05 - 2019.

9 - شهادة إدارية مؤرخة في 19 - 02 - 2020.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا.

                                                                                                                                                      

                          مطلب رقم 131158 - 24

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

طالب  التحفيظ : عبد اللطيف التومليلتي بن امحمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " التومليلتي 2 ".
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نوعـه : أرض عارية. 

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

ازكيرن توزويغني"

مساحته : 99 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : احلسني اليونسي ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : محمد بدر الدين النحاس بن احلاج، محمد بوعزة ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة مطابقة لألصل لعقد شراء عرفي أصلها ثابت التاريخ في 29 

ماي 2007.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 06 يناير 2020

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 25 ماي 2007. 

شهادة إدارية مؤرخة في 06 يناير 2020.

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

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 131159 - 24

تاريخ اإليداع : 10  مارس 2020.

طالب التحفيظ : ياسني السعليتي بن بوعياد..

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

نوعـه : أرض عارية. 

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

آيت امحند ايحيى"

مساحته : 96 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : وردة العبدوني، ؛

غربا : فؤاد اجملاطي ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 06 مارس 2018.

 89 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  2

صحيفة 41 عدد 34 بتاريخ 08 فبراير 2013.

3 - صورة مطابقة لألصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل 

األمالك العقارية رقم 85 صحيفة 156 عدد 151 بتاريخ 03 أكتوبر 2012.

صورة لرسم إثبات امللكية عدلي أصلها مضمن بسجل باقي الوثائق 

رقم 11 صحيفة 44 عدد 35 بتاريخ 07 ماي 1998.

- صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

.2012 ديسمبر   17 بتاريخ   282 عدد   321 87 صحيفة  رقم  العقارية 

شهادة إدارية مؤرخة في 09 مارس 2020.

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

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131160 - 24

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ : ياسني السعليتي بن بوعياد..

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

نوعـه : أرض عارية. 

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

آيت امحند ايحيى"

مساحته : 01 آر 38 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : فؤاد اجملاطي؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : الطريق، ؛

غربا : فؤاد اجملاطي ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 98 صحيفة 

195 عدد 137 بتاريخ 29 يناير 2014.

صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

العقارية رقم 87 صحيفة 321 عدد 282 بتاريخ 17 ديسمبر 2012.

صورة لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 

85 صحيفة 156 عدد 151 بتاريخ 03 أكتوبر 2012.

صورة لرسم إثبات امللكية عدلي أصلها مضمن بسجل باقي الوثائق 

رقم 11 صحيفة 44 عدد 35 بتاريخ 07 ماي 1998.

شهادة إدارية مؤرخة في 09 مارس 2020.

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

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 131161 - 24

تاريخ اإليداع : 10  مارس 2020.

طالبة التحفيظ : سعاد القدوري بنت اخلاضر..

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سعاد".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اجدير،  احملل املدعو "حي دهار السلوم"

مساحته : 02 آر تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الطريق؛
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 3501 - 24، ؛

غربا : القدوري عمر، القدوري اخلاضر ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم هبة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 146 صحيفة 

158 عدد 129 بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

صورة طبق األصل لرسم تسليم بدون مقابل عدلي أصلها مضمن 

 12 بتاريخ   42 عدد   52 صحيفة   147 رقم  العقارية  األمالك  بسجل 

ديسمبر 2019.

األمالك  بدفتر  أصلها مضمن  لرسم شراء عدلي  األصل  صورة طبق 

رقم 93 صحيفة 143 عدد 153 بتاريخ 24 مارس 1982.

شهادة إدارية مؤرخة في 28 فبراير 2020.

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

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131162 - 24

تاريخ اإليداع : 10  مارس 2020.

طالبة التحفيظ : القدوري كوثر بنت اخلاضر..

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كوثر".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي. 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اجدير،  احملل املدعو "حي دهار السلوم"

مساحته : 01 آر 28 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : عمر القدوري؛

جنوبا : سعاد القدوري ؛

غربا : اخلاضر القدوري ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم هبة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 149 صحيفة 

061 عدد 048 بتاريخ 20 يناير 2020.

صورة طبق األصل لرسم تسليم بدون مقابل عدلي أصلها مضمن 

 12 بتاريخ   42 عدد   52 صحيفة   147 رقم  العقارية  األمالك  بسجل 

ديسمبر 2019.

األمالك  بدفتر  أصلها مضمن  لرسم شراء عدلي  األصل  صورة طبق 

رقم 93 صحيفة 143 عدد 153 بتاريخ 24 مارس 1982.

شهادة إدارية مؤرخة في 31 يناير 2020.

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

الساعة 00 : 10 صباحا.

                                                                                                                                                                                 

مطلب رقم 131163 - 24

تاريخ اإليداع :  11 مارس 2020.

طالب  التحفيظ : عبيد افقير بن اسماعيل.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "افقير".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق علوي. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو :"سيدي عابد"

مساحته:  01 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 5056 - 24؛

شماال : الشارع ؛

جنوبا : افقير محمد؛

غربا : الشارع ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 93 صحيفة 

421 عدد 422 بتاريخ 18 - 02 - 2020. 

2 - صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بدفتر األمالك 

رقم 2 صحيفة 308 عدد 295 بتاريخ 16 - 05 - 1984.

3 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 07 - 11 - 2019.

4 - شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 02 - 03 - 2020.

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

                                                                                                                                                      

  مطلب رقم 131164 - 24

تاريخ اإليداع :  12 مارس 2020.

طالب  التحفيظ : حسن القشعيوي بن علي.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "حسن".

نوعـه  : أرض عارية. 

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

مساحته : 03 آر 64 س تقريبا.

حدوده  : 

شرقا : مرزوق اتكرو؛

شماال : الطريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25021 - 24؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق  العينية  : ال شيء. 

أصل امللك : 

 139 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  مقاسمة  رسم 

صحيفة 323 عدد 247 بتاريخ 15 مارس 2019. 

 52 رقم  التركات  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  إراثة  لرسم  صورة 

صحيفة 212 عدد 127 بتاريخ 09 يوليو 2018.

بسجل  مضم  أصلها  عدلي  الورثة  وعدة  املوت  إثبات  لرسم  صورة 

التركات والوصايا رقم 12 صحيفة 108 عدد 59 بتاريخ 10 نوفمبر 1992.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 11 مارس 2020.

 25 صورة طبق األصل لنسخة من رسم ملكية عدلي أصلها مؤرخ 

يونيو 2018.

صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بالكناش 37 صحيفة 184 

رقم 594 بتاريخ 31 أكتوبر 2018.
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رقم  الوثائق  باقي  أصلها مضمن بسجل  عدلي  وكالة  لرسم  صورة 

084 صحيفة 347 عدد 300 بتاريخ 15 أغسطس 2018.

صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 03 أكتوبر 2018.

صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بكناش رقم 01/2018 صحيفة

598 عدد 598 بتاريخ 17 يوليو 2018. 

شهادة إدارية مؤرخة في 09 مارس 2020.

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

الساعة 00  : 10 صباحا.

مطلب رقم 131165 - 24

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : احلسن البلوطي بن عبد السالم.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البلوطي".

نوعـه : أرض عارية. 

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

مساحته : 01 آر 14 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الزهرة الفارسي؛

شماال : محمد الفارسي ؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : الشارع؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 112 صحيفة 

196 عدد 169 بتاريخ 11 سبتمبر  2015. 

رسم موافقة على الشراء عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 88 

صحيفة 377 عدد 325 بتاريخ 22 مارس 2019.

صورة طبق األصل لرسم قسمة ومخارجة عدلي أصلها مؤرخ في 09 

أكتوبر 2004.

نسخة من رسم قسمة ومخارجة رضائية عدلي مؤرخة في 03 يونيو 2019.

صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي أصلها مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 6 صحيفة 357 عدد 245 بتاريخ 23 أغسطس 1996.

صورة لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 06 أغسطس 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 09 أبريل 2019.

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

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131166 - 24

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

1 - جميلة بنت حدو دينار بنسبة 4/32 

2 - حنيفة بنت محمد بنتهامي بنسبة 7/32

3 - سهام بنت محمد بنتهامي بنسبة 7/32

4 - عبد السالم بن محمد بنتهامي بنسبة 14/32 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنتهامي".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو "حي التعلب"

مساحته : 01 آر 15 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة مولود؛

شماال : ورثة بنطاهر ؛

جنوبا : ورثة مولود؛

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

7 صحيفة  رقم  والوصايا  التركات  إراثة عدلي مضمن بسجل  رسم 

269 عدد 140 بتاريخ 23 يوليو 1997.

عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 10 أغسطس 1990. 

 32 بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  وكالة  لرسم  األصل  طبق  صورة 

صحيفة 932 عدد 932 بتاريخ 21 نوفمبر 2019..

شهادة إدارية مؤرخة في 12 مارس 2020.

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

الساعة 00 : 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة. 

                                         ادريس بوزيان.

 

محافظة بنسليمان
       

مطلب رقم 10113 - 25

تاريخ االيداع : 04 مارس 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي أبو اجملد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جوخة ".

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جوخة ".

 نوعه : أرض فالحية .

 موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف احملل املدعو " احلريزيني " 

مساحته  : 61آ 50س تقريبا . 

شماال : احلاج عبد القادر زايد ؛

شرقا : املسلك العمومي؛

جنوبا : املسلك العمومي ؛

غربا : احلاج عبد القادر زايد .

  احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 166 عدد 343 في 13 نوفمبر 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 170

عدد 163 في 20 ديسمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 14 أكتوبر 2019؛

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

 مطلب رقم 10114 - 25

تاريخ االيداع  : 04 مارس 2020.

الرحيم  عبد  صمران  محمد  صمران   : السيدين   : التحفيظ   طالب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي الذهبي ".

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرس اخلير ".

 نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو "وزيكة ".

مساحته : 08 هـ 56آ 50س تقريبا .

شماال : عبد الرحيم صوان ورضا احلالوي ؛

شرقا : امللك الغابوي؛

جنوبا : امللك الغابوي ؛

غربا : الطريق، الرسم العقاري رقم 16859/س .

  احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

نسخة لرسم عدلي مضمن بكناش 66 عدد 458 في 28 فبراير 2020؛

 13 في   266 عدد   46 بكناش  مضمن  عدلي  صدقة  لرسم  نسخة 

أغسطس 2003؛

نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 1984؛

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10115 - 25

تاريخ االيداع : 05 مارس 2020 

طالب التحفيظ : السيد بوعزة الكميري بن ميلود .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " شرك".

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شرك ".

 نوعه : أرض فالحية .

 موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو " السعيدية 

"مساحته : 1هـ 21آ 20 س تقريبا .

شماال : الرسم العقاري رقم 14773 - 25 ؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : ورثة الكميري ، امحمد بن التهامي ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 1538 - 25 .

  احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 169 عدد 40 في 23 أكتوبر 2019؛

رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 70عدد 164 في 16 أكتوبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 03 أكتوبر 2019؛

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10116 - 25

تاريخ االيداع : 05 مارس 2020

طالب التحفيظ السادة : 

محمد امشيش بنسبة 8796310/58824000

عبد الرحمان امشيش بنسبة 8796310/58824000

احلاج امشيش بنسبة 8796310/58824000

احمد امشيش بنسبة 8796310/58824000

فاطنة امشيش بنسبة 4398155/58824000

امهاني امشيش بنسبة 84398155/58824000

حليمة امشيش بنسبة 4398155/58824000

الشعيبية امشيش بنسبة 604610/58824000

رقية امشيش بنسبة 4398155/58824000

عبد الكبير امشيش بنسبة 1209230/58824000

سعيد امشيش بنسبة 1209230/58824000

التهامي امشيش بنسبة 1209230/58824000

محمد امشيش بنسبة 1209230/58824000

حياة امشيش بنسبة 604610/58824000

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " شعبة بن ابراهيم ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شعبة بن ابراهيم ".

 نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 05هـ 88آ 24س تقريبا .

شماال : الرسم العقاري رقم 64224 - 25، سيل املاء ؛

شرقا : امللك الغابوي؛

جنوبا : ورثة محمد بن لشهب ؛

غربا : سيل املاء، ورثة محمد بن لشهب .

 احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 168 عدد 305 في 20 نوفمبر 2019؛

رسم استدراك مضمن بكناش 117 عدد 108 في 04 مارس 2020؛

رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 47 عدد 70 في 29 ماي 2013؛

رسم استدراك خطأ مادي مضمن بكناش 68 في 12 ديسمبر 2013؛

رسم وكالة عدلي مضمن بكناش 107 عدد 171 في 27 فبراير 2019؛
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رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 13 عدد 163

في 20 أكتوبر 1998؛

رسم وكالة عدلي مضمن بكناش 115 عدد 48 في 12 سبتمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 14 أكتوبر 2019؛

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10117 - 25

تاريخ االيداع : 05 مارس 2020

طالب التحفيظ : السيد احمد ساعيف بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تادلة ".

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تادلة ".

 نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : موقعه : اقليم بنسليمان 

جماعة الزيايدة احملل املدعو " اوالد الدريدي".

مساحته : 04هـ 02آ 05س تقريبا . القطعة االولى مساحتها : 03هـ 

70آ 41 س .

شماال : واد الدير؛

شرقا : احمد مسدر؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : ورثة فاطنة ، عروب ، الرسمالعقاري رقم 16977 س .

القطعة الثانية مساحتها : 31آ 64 س .

شماال : ممر؛

شرقا : احمد مسدر؛

جنوبا : السهب ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 16977 س .

 احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 170 عدد 44 في 23 

يناير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 21 أكتوبر 2019؛

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 10118 - 25

تاريخ االيداع : 05 مارس 2020

طالب التحفيظ : السيد رحال ناجي بن احلاج بن احلسني .

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

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد املرس ".

 نوعه : أرض فالحية .

 موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو " اوالد اجحيش "

مساحته : 13آ 14س تقريبا .

شماال : ورثة ناجي احلاج ؛

شرقا : ورثة ناجي احلاج؛

جنوبا : ورثة احلاج بن احلاج، بوشعيب ناجي ؛

غربا : ممر .

 احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 

151 عدد 66 في 31 يناير 2018؛

شهادة إدارية مؤرخة في 20 نوفمبر 2017؛

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10119 - 25

تاريخ االيداع : 06 مارس 2020

طالب التحفيظ : السيدة جنية اجملدوبي بنت امليلودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرملية 3"

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرملية 3"

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 20آ 64س تقريبا .

شماال : الرسم العقاري رقم 14343 - 25 ؛

شرقا : اجملدوبي حليمة ؛

جنوبا : اجملدوبي سليمان ؛

غربا : اكحيلش احمد ومن معه .

 احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

 12 في   122 عدد   159 بكناش  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة 

نوفمبر 2018؛

رسم مخارجة عدلي مضمن بكناش 159 عدد 122 في 12 نوفمبر 2018؛

شهادة إدارية مؤرخة في 17 أكتوبر 2018؛

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10120 - 25

تاريخ االيداع : 9 مارس 2020

طالب التحفيظ السادة :

بنعلي النعناعي بنسبة 2/11

حلسن النعناعي بنسبة 2/11

احلسني النعناعي بنسبة 2/11

عائشة النعناعي بنسبة 1/11

امليلودية النعناعي بنسبة 1/11

مينة النعناعي بنسبة 1/11

مليكة النعناعي بنسبة 1/11

فاطنة النعناعي بنسبة 1/11
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جلد اجلمل"

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جلد اجلمل"

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 1هـ 06آ 52س تقريبا .

شماال : الرسم العقاري رقم 13869 - 25 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 7043 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 13862 - 25،  الرسم العقاري رقم 64784 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم 4178 - 25 .

 احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 173عدد 129 في 28 فبراير 2020؛

رسم وكالة عدلي مضمن بكناش 113 عدد 90 في 24 يونيو 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 27 يناير 2020؛

على   2020 ماي   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10121 - 25

تاريخ االيداع : 09 مارس 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد حجالوي بن الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ارض احلائط وعني حطيطة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :  " ارض احلائط وعني حطيطة "

نوعه : أرض فالحية .

 موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " الهرجنة ".

مساحته : 10هـ 04آ 40 س تقريبا .

شماال : الرسم العقاري رقم 7498/د، البقالي ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم5467 - 25، ورثة الطاهر ، طالب التحفيظ

مسلك عمومي ؛

جنوبا : عني حطيطة وعني الغساالت ؛

غربا : سيل املاء وعني حطيطة .

 احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 171 عدد 75 في 26 ديسمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 06 ديسمبر 2019؛

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10122 - 25

تاريخ االيداع : 09 مارس 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد حجالوي بن الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدافع 1"

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدافع"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " الهرجنة ".

مساحته : 2هـ 82آ 98س تقريبا .

شماال : ورثة الطاهر ؛

شرقا : مسلك عمومي ؛

جنوبا : ورثة احلاج احلسني، الرسم العقاري رقم 66003 - 25، مطلب 

التحفيظ رقم 8847 - 25 ؛

غربا : طالب التحفيظ .

 احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 169 عدد 231 في 26 ديسمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 06 ديسمبر 2019؛

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10123 - 25

تاريخ االيداع : 09 مارس 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد حجالوي بن الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدافع 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدافع 2"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " الهرجنة ".

مساحته : 1هـ 78آ 72س تقريبا .

شماال : حمادي القاسمي ؛

شرقا : ورثة حجاجي ؛

جنوبا : ورثة الطاهر ؛

غربا : مسلك عمومي .

 احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 170 عدد 183 في 26 ديسمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 06 ديسمبر 2019؛

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان.

                                        مازي املصطفى.

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3795 - 26

تاريخ اإليداع : 10مارس 2020

طالب )ة( التحفيظ : محجوب بيبي بن أحمد. بصفته  طالب التحفيظ الوحيد

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة  سيدي موسى  اجملدوب  دوار اوالد  مومن

مساحته :18 ار 62 سنتيار

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13292 - س

جنوبا : الرسم العقاري عدد 49764 - -26 الرسم العقاري عدد 51676 - 26

شرقا : الرسم العقاري عدد 49764 - 26

غربا : الرسم العقاري عدد 51676 - 26

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي  مضمن بعدد 373 كناش االمالك 74 بتاريخ 

2020 - 01 - 24

سيدي  قيادة  قائد  عن  صادرة  م.ش.ق   -  648 عدد  ادارية  شهادة   -  2

موسى اجملدوب  بتاريخ 09 - 12 - 2019

3 - رسم وكالة عدلي  مضمن بعدد 304  صحيفة 262 كناش اخملتلفة 

135 بتاريخ 27 - 11 - 2018

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  10 و 30د صباحا

مطلب رقم 3796 - 26

تاريخ اإليداع: 10 مارس 2020

طالب )ة( التحفيظ : عبد اهلل السعدوني بن محمد. بصفته  طالب 

التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : "أرض الرمل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أرض الرمل "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة  الشالالت  دوار اوالد  سيدي علي بن عزوز

مساحته :37 ار 66 سنتيار

حدوده : 

شماال : ممر عمومي

 جنوبا : الرسم العقاري عدد  242 - 26

شرقا : أحمد بوعالقة

غربا : يتيم فاطنة ومن معها

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

 424 صحيفة   603 بعدد  مضمن  عدلي   ملكية  لرسم  نسخة   -  1

كناش االمالك 06 بتاريخ 03 شعبان 1363 هـ

2 - نسخة لرسم اراثة عدلي  مضمن بعدد 306 صحيفة 230 كناش 

التركات 11 بتاريخ 20 - 04 - 1974

 480 546 صحيفة  3 - نسخة لرسم مخارجة عدلي  مضمن بعدد 

كناش االمالك11 بتاريخ 12 - 08 - 2005

4 - نسخة لرسم شراء عدلي  مضمن بعدد 145 صحيفة 142 كناش 

االمالك18 بتاريخ 07 - 02 - 2008

5 - شهادة ادارية عدد 492 - ج.ش - م.ت.ت بتاريخ 07 - 06 - 2005

6 - التزام عرفي مؤرخ في  26 - 02 - 2020

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  11 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

عبد احلميد سفيان       

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41394 - 27

تاريخ االيداع :  02  مارس 2020.  

طالب التحفيظ : يوسف حاتي بن احمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ميمونة"

نوعه : ارض عارية

موقعه : مدينة خنيفرة ،  املكان املدعو: حي املسيرة السفلى 

مساحته :  60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زهرة ابلوح؛

شرقا :  الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : املصطفى ابلوح .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :      

1 -  رسم شراء عدلي عدد23 مؤرخ في 2 يناير2020 ؛ 

2 -  رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 326 مؤرخ في23 مارس 2015 .

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41395 - 27

تاريخ االيداع :  02 مارس2020.  

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي :

1 -  خالد ملضغري بن احمد ؛

2 -  نور الدين ملضغري بن احمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبد الرحمان 01"

نوعه : ارض عارية.

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

مساحته : 01 آر24 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي (؛
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شرقا :  سعيد سالك ؛

جنوبا : احلسني ايوب ؛ 

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :      

1 -  رسم شراء عدلي عدد 211 مؤرخ في27 اغسطس2019؛

2 -  رسم ملكية عدلي عدد 55 مؤرخ في 02 يناير2017 .

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41396 - 27

تاريخ االيداع :  03 مارس 2020.  

طالب التحفيظ : عبد الرحيم بادو بن احمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك زياد ادام"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي.

موقعه : اقليم خنيفرة   ، مدينة مريرت،  املكان املدعو: زنقة االمل .

مساحته :   01 ار40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (  ؛

شرقا :  الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : بادري حلسن ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :      

1 -  نسخة من عقد شراء عدد 90 مؤرخ في  25 مارس1980 ؛

2 -  نسخة من عقد اراثة عدد 364 مؤرخ في 23 يوليو 2003 ؛

3 -  نسخة من احصاء متروك عدد339 بتاريخ20ديسمبر2010؛

4 -  نسخة من مقاسمة عدد 169مؤرخ 07 فبراير2017  ؛

5 -  نسخة من صدقة اولى عدد 734  بتاريخ 05 نوفمبر2019 .

7 -  رسم مقاسمة عدد 50 مؤرخ 18 ديسمبر2019  ؛

6 -  شهادة ادارية عدد06  بتاريخ 10 فبراير  2020 .

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41397 - 27

تاريخ االيداع :  03 مارس2020.  

طالب التحفيظ : عبد القادر قاسيمي بن محمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبد القادر"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ،  املكان املدعو: حي املسيرة  .

مساحته :   01 آر86 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املهداوي محمد ؛

شرقا :  الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : اسماعيلي مصطفى ؛

غربا : املرضي موحى .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :      

1 -  رسم شراء عدد 142  مؤرخ في 20 يناير2010 ؛

2 -  نسخة من عقد شراء عدد 464  بتاريخ 11 مارس2008 ؛

3 -  شهادة ادارية عدد 54  بتاريخ 13 فبراير  2020.

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41398 - 27

تاريخ االيداع :  03 مارس 2020.  

طالب التحفيظ  :  امحزون قدي بن محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امل 02"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، جماعة اكلمام ازكزا  املكان املدعو: دوار امهروق . 

مساحته :  03 هـ 75 آر 27 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق، الساقية ) ملك عمومي ( ، طالب التحفيظ ؛    

شرقا :  مردال امان عزيز؛

جنوبا : الغابة  ) ملك غابوي ( ؛

غربا : قيدي حسن ،الساقية ) ملك عمومي (، طالب التحفيظ ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :  

1 -  عقد ثبوت ملكية عدد87 مؤرخ في 02 فبراير2017 ؛

2 -  عقد ثبوت ملكية عدد45 مؤرخ في  18اكتوبر2016 ؛

3 -  عقد شراء عدلي عدد74 مؤرخ في 20 اكتوبر2016 ؛

4 -   عقد شراء عدلي عدد 265 مؤرخ في 15 فبراير2017 ؛

5 -  عقد شراء عدلي عدد107 مؤرخ في 03 مارس2017 . 

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف .

مطلب رقم 41399 - 27

تاريخ االيداع :  04  مارس 2020.  

طالبة التحفيظ : حفيظة الكرام بنت موالي احلبيب. 

االسم الذي يعرف به امللك: 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك حفيظة"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة خنيفرة ،  املكان املدعو: حمرية 

مساحته :  58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة حمان الشيكي ؛

شرقا :  ورثة حمان الشيكي ؛
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جنوبا : ورثة محمد ولد اربعة ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :      

1 -  رسم شراء عدلي عدد680 مؤرخ في 29 مايو2009 ؛

2 -  رسم ثبوت ملكية عدد 569  مؤرخ في 16 مايو 2009؛

3 -  شهادة ادارية عدد 350 مؤرخ في 30 اكتوبر 2019 .

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41400 - 27

تاريخ االيداع :  04  مارس 2020.  

طالب التحفيظ : موالي احفيظ هشيمي بن موالي احلسني. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هشيمي"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة و جماعة القباب ،  املكان املدعو: حي السالم

مساحته :    81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

شرقا :  اوشنو محمد ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :      

1 -  رسم ثبوت ملكية عدد 235  مؤرخ في 11مارس 2016 ؛

2 -  شهادة ادارية عدد 350 مؤرخ في 30 اكتوبر2019 .

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41401 - 27

تاريخ االيداع :  04  مارس 2020.  

طالب التحفيظ : بوعزة السعداني بن بلعيد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوعزة"

نوعه : ارض فالحية.

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

سبت ايت رحو ، املكان املدعو ايت بورعود .

مساحته :  01هـ 27  آر61 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الغابة ) ملك غابوي ( ؛

شرقا :  عقى السعداني ؛

جنوبا : الواد ) ملك عمومي (؛

غربا : فاضمة السعداني .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :      

1 -  رسم مخارجة عدلي عدد 270 مؤرخ في فاحت يونيو 2003 ؛

2 - رسم ثبوت متروك عدلي عدد21مؤرخ في 03 فبراير2013؛

3 - رسم اراثة وفريضة عدلي عدد93 مؤرخ في05نوفمبر2011

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم  50483 - 28

تاريـخ اإليـداع :  06  مارس 2020.

مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة  السـيد   : التحفيـظ  طالب 

امالك الدولة بورزازات . 

اإلسم الذي يعرف به الـملك حالـيـا : الثانوية التأهيلية طارق ابن زياد.

التأهيلية  الثانوية   : الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك  اإلسم 

طارق ابن زياد. 

نـوع امللك : أرض عارية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة أفرا، احملل املدعو أفرا.

مسـاحتـه :  01هك 20ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : اراضي اجلموع .

شـرقـا : اراضي اجلموع .

جـنـوبا : اراضي اجلموع .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- قرار اإلذن باإلقتناء مؤرخ في 01 ابريل 2019 

- صورة من قرار مجلس الوصاية مؤرخ في 12 اكتوبر 2017  

- عقد شراء مثبت اإلمضاء بتاريخ 06  أغسطس  2019  

-  تصميم موقعي ؛

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

مطلب رقـم  50484 - 28

تاريـخ اإليـداع :  06  مارس 2020.

مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة  السـيد   : التحفيـظ  طالب 

امالك الدولة بورزازات . 

اإلسم الذي يعرف به الـملك حالـيـا : الثانوية التأهيلية ابوبكر الصديق.
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التأهيلية  الثانوية   : الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك  اإلسم 

ابوبكر الصديق. 

نـوع امللك : أرض عارية ؛

مـوقـعـه : اقليم ودائرة زاكورة، اجلماعة الترابية لزاكورة، احملل املدعو   

حي أمزرو.

مسـاحتـه :  01هك20ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : اراضي اجلموع .

شـرقـا : الساقية .

جـنـوبا : اراضي اجلموع .

غـربـا : اراضي اجلموع .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

-  قرار اإلذن باإلقتناء مؤرخ في 01 ابريل 2019 

- صورة من قرار مجلس الوصاية مؤرخ في 12 اكتوبر 2017 

 - عقد شراء مثبت اإلمضاء بتاريخ 06  أغسطس  2019  

-  تصميم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  08  ماي 2020 على الساعة : التاسعة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم  50485 - 28

تاريـخ اإليـداع :  06  مارس 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد  موحى زهير بن سعيد. 

اإلسم الذي يعرف به الـملك حالـيـا : اخف نوزاك.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اخف نوزاك. 

نـوع امللك : أرض عارية ؛

مـوقـعـه : اقليم ودائرة تنغير، جماعة واكليم، احملل املدعو   اخف نوزاك.

مسـاحتـه : 39ار22س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

 - رسم ثبوث امللكية عدلي مؤرخ في 23  ديسمبر  2019 

 - شهادة ادارية مؤرخة في 10  أغسطس  2017 ؛

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

النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم  50486 - 28

تاريـخ اإليـداع :  09  مارس 2020.

مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة  السـيد   : التحفيـظ  طالب 

امالك الدولة بورزازات . 

اإلسم الذي يعرف به الـملك حالـيـا : املدرسة اجلمعاتية النهضة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : املدرسة اجلمعاتية النهضة. 

نـوع امللك : أرض عارية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة البليدة، احملل املدعو البليدة.

مسـاحتـه :  80ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : أراضي اجلموع .

شـرقـا : أراضي اجلموع .

جـنـوبا : أراضي اجلموع .

غـربـا : أراضي اجلموع .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

 - قرار اإلذن باإلقتناء مؤرخ في 01 ابريل 2019 

- صورة من قرار مجلس الوصاية مؤرخ في 12 اكتوبر 2017  

- عقد شراء مثبت اإلمضاء بتاريخ 07  أغسطس  2019  

-  تصميم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  11  ماي 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات.

                                        املصطفى فخري.

  

محافظة الرماني  

مطلب  رقم 5382 - 29

تاريـخ اإليـداع : 24 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محمد ناصر بن محمد بن بوعزة .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " فدان فويزر "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان فويزر ".

نـوعـه : " ارض فالحية".

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

املدعو قبيلة أوالد دحو دوار آيت الشيخ .

مسـاحتـه : 13 هـ 46 آرا 80 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : مطلب التحفيظ رقم 3776 - 29 وورثة عمر بن احليمر ؛

شـرقـا : مطلب التحفيظ رقم 3776 - 29 والرسمني العقاريني رقم 

7187/ر و 29069/ر؛

جنوبا : الرسمني العقاريني رقم 19069/ر و 19874/ر؛

غـربـا : الرسم العقاري رقم 19874/ر .

احلقـوق العينية : الشيء. 
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أصل امللـــك : 

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 163 ص 238 بتاريخ 05 سبتمبر 

2014 كناش االمالك رقم 09 توثيق قسم قضاء األسرة بتمارة ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : هو يوم 23 أبريل 2020 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 5383 - 29

تاريـخ اإليـداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : 

حكيم املاموني بن امحمد بن احلاج بوعزة بنسبة 14/40؛

امني املاموني بن امحمد بن احلاج بوعزة بنسبة 14/40؛

بهيجة املاموني بنت امحمد بن احلاج بوعزة بنسبة 07/40؛

مليكة املوساوي بنت أحمد بنسبة 05/40.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " سيدي حشالف "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي حشالف 1".

نـوعـه : " ارض فالحية".

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

املدعو قبيلة الرواشد دوار العزازبة.

مسـاحتـه : 08 هـ 87 آرا 09 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : املاموني عالي بن احلاج بوعزة؛

شـرقـا : املاموني الكبير بن احلاج بوعزة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3265 - 29 ومحمد بن احلاج امبارك العماري؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 4749 - 29.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم تعريف لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 فبراير 1997؛

- حكم ابتدائي عدد 59 مؤرخ في 27 سبتمبر 2018؛

شهادة عدم االستئناف مؤرخة في 28 فبراير 2019؛

محضر التنفيذ عدد 156/2019 مؤرخ في 05 يوليو 2019؛

رسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 ماي 2007؛

تقرير اخلبرة مؤرخ في 31 ماي 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 04 مايو 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 5384 - 29

تاريـخ اإليـداع : 02 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عالي املاموني بن احلاج بوعزة بن اعلي .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " سيدي حشالف "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي حشالف".

نـوعـه : " ارض فالحية".

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

املدعو قبيلة الرواشد دوار العزازبة .

مسـاحتـه : 12 هـ 41 آرا 91 س تقريبا.

حــدوده : 

احلاج  بن  املاموني  وعمر   29 -  4848 رقم  التحفيظ  : مطلب  شمـاال 

بوعزة واملقبرة؛

شـرقـا : املاموني الكبير بن احلاج بوعزة ) مطلب التحفيظ رقم 4626 - 29(؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3265 - 29 وورثة محمد املاموني ؛

غـربـا : الرسم العقاري رقم 4749/ر ومطلب التحفيظ رقم 4905 - 29

والرسم العقاري رقم 1972 - 2929 .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم تعريف لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 فبراير 1997؛

- حكم ابتدائي عدد 59 مؤرخ في 27 سبتمبر 2018؛

- شهادة عدم االستئناف مؤرخة في 28 فبراير 2019؛

- محضر التنفيذ عدد 156/2019 مؤرخ في 05 يوليو 2019؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 ماي 2007؛

- تقرير اخلبرة مؤرخ في 31 ماي 2018.

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 08 ديسمبر 2016؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 04 مايو 2020 على 

الساعة الثانية عشر زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني.

                                             الشريف البقالي.

 

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 35973 - 30 

تاريخ اإليـداع : 04 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بوزان.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " سوق الثالثاء".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سوق الثالثاء".

نوعـه : أرض فالحية.

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

"سوق الثالثاء".

مساحته : 8 آر 43 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : احمد قالل و الهاشمي السكاكري ؛

جنوبا : الهاشمي السكاكري و العربي البوسغي؛

شرقا : محمد النقول ؛ 

غربا : العربي البوسغي.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.
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أصل امللك :  احليازة الطويلة األمد.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 4 ماي 2020 على الساعة 

.)10h( العاشرة صباحا

مطلب رقم 35974 - 30 

تاريخ اإليـداع : 04 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بوزان.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " خندق كرارة الفوقي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خندق كرارة الفوقي".

نوعـه : أرض فالحية.

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

"خندق كرارة الفوقي".

مساحته : 1 هـ 41 آر 81 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : محمد العسري و سالم رياضي ؛

جنوبا : اخلمار الشاهد ؛

شرقا : اليزيد املاحي ؛ 

غربا : السهب.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- احليازة الطويلة األمد.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 4 ماي 2020 على الساعة 

.)13h( الواحدة بعد الزوال

مطلب رقم 35975 - 30 

تاريخ اإليـداع : 04 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بوزان.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " القبيرات".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " القبيرات".

نوعـه : أرض فالحية.

احملل  مصمودة،  جماعة  امزفرون،  قيادة  وزان،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

املدعو "القبيرات".

مساحته : 1 هـ 40 آر 48 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : عبد اهلل الزاوي ؛

جنوبا : الشعبة ؛

شرقا : األحباس ؛ 

غربا : احلاج بالل.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- احليازة الطويلة األمد.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 5 ماي 2020 على الساعة 

.)10h( العاشرة صباحا

مطلب رقم 35976 - 30 

تاريخ اإليـداع : 04 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بوزان.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " اظهر عفيف".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اظهر عفيف".

نوعـه : أرض فالحية مغروسة بالزيتون.

املدعو  احملل  ازغيرة،  تروال، جماعة  قيادة  وزان،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

"اظهر عفيف".

مساحته : 1 هـ 26 آر 70 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : الطريق و احمد الصمودي ؛

جنوبا : األحباس، ورثة بوشتى املريبط، عبد اهلل املريبط و العربي مامو ؛

شرقا : احمد السريفي و العربي املروبع ؛ 

غربا : عبد اللطيف الضاوي و العربي مامو.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- احليازة الطويلة األمد.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 6 ماي 2020 على الساعة 

.)11h( احلادية عشر صباحا

مطلب رقم 35977 - 30 

تاريخ اإليـداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد جنيب بلغتي بن عباس.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " زينب و مريا".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زينب و مريا".

نوعـه : أرض فالحية بها مخزن و اسطبل و سور وقائي.

جماعة  اخلنيشات،  قيادة  ورغة،  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

توغيلت، دوار اخلنانسة.

مساحته : 15 آر 20 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : بوشتى سكومي ؛

جنوبا : العربي اخلنوسي و امحمد بنمينة ؛

شرقا : مسلك الدوار و محمد اخلياني ؛ 

غربا : جلول اخلنوسي و عبد اإلاله السكومي.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 من ذي القعدة 1440 15 يوليو 2019 

مضمن بعدد 14 صحيفة 14 سجل األمالك 14 بقسم التوثيق باحد كورت.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 7 ماي 2020 على الساعة 

.)10h( العاشرة صباحا

مطلب رقم 35978 - 30 

تاريخ اإليـداع : 04 مارس 2020.

طالبي التحفيظ : السيدة و السيدين

-أمينة القادري بنت التهامي بن عبد اهلل ؛
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-املصطفى القادري بن التهامي بن عبد اهلل ؛

على  مالكني  بصفتهم  اهلل.  عبد  بن  التهامي  بن  القادري  -محمد 

الشياع بنسبة جزء 1 من أصل 5 أجزاء لألولى و 2 من أصل 5 أجزاء 

لكل واحد من الثاني و الثالث.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " غرسة سيدي احمد بن الطيب".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غرسة سيدي احمد بن الطيب".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم وزان، امللحقة اإلدارية الثالثة جلماعة وزان، حي القشريني،

طريق اسجن.

مساحته : 13 آر 08 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : ورثة سيدي عالل بن عبد القادر ؛

جنوبا : ورثة سيدي محمد بن احمد بن الراضي ؛

شرقا : ممر عرضه مترين و ملك الغير ؛ 

غربا : جنيب التهامي و عبد اهلل القادري.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 من شعبان 1440 19 أبريل 2019 مضمن 

بعدد 368 صحيفة 440 كناش األمالك رقم 63 بقسم التوثيق بوزان.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 8 ماي 2020 على الساعة 

.)10h( العاشرة صباحا

مطلب رقم 35979 - 30 

تاريخ اإليـداع : 04 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل القادري بن التهامي بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " غرسة سيدي احمد بن الطيب".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غرسة سيدي احمد بن الطيب".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم وزان، امللحقة اإلدارية الثالثة جلماعة وزان، حي القشريني

طريق اسجن.

مساحته : 2 آر 59 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : ورثة سيدي عالل بن عبد القادر ؛

جنوبا : جنيب التهامي ؛

شرقا : محمد القادري، مصطفى القادري و أمينة القادري ؛ 

غربا : طريق اسجن.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 من شعبان 1440 19 أبريل 2019 مضمن 

بعدد 369 صحيفة 442 كناش األمالك رقم 63 بقسم التوثيق بوزان.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 8 ماي 2020 على الساعة 

.)14h( الثانية بعد الزوال

مطلب رقم 35980 - 30 

تاريخ اإليـداع : 05 مارس 2020.

وزير  عنها  النائب  السطيني  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " بالد اجماعة السطيني".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد اجماعة السطيني".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب، قيادة موالي عبد القادر.

مساحته : 120 هـ تقريبا . 

حدوده : 

شماال : ملك بوعجوالت و ملك السطيني ؛

جنوبا : ورثة الطاهرة حنون ، بوعجوالت و اخلليفة جلول؛

شرقا : ملك السطيني و ورثة الطاهرة حنون ؛ 

غربا : جماعة الزياينة و الشقاقفة و طريق غير معبدة.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- حيازة و تصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 35981 - 30 

تاريخ اإليـداع : 05 مارس 2020.

وزير  عنها  النائب  الدريج  عني  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " عنصر كليب".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عنصر كليب".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة قيادة اجملاعرة، عني الدريج.

مساحته : 40 آر تقريبا . 

حدوده : 

شماال : الزنقة عرضها 6 أمتار ؛

جنوبا : اخلندق؛

غربا : اخلندق و محمد اقطيعو.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- حيازة و تصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 35982 - 30 

تاريخ اإليـداع : 05 مارس 2020.

وزير  عنها  النائب  سكورة  دوار  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية.
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االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " حيط القلعة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حيط القلعة".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة امزفرون.

مساحته : 2 هـ 83 آر 56 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : الطريق و ملك اجلماعة اكراز ؛

جنوبا : الطريق و ارض اجلماعة؛

شرقا : الدوار ؛ 

غربا : الطريق و ارض اجلماعة الساللية.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- حيازة و تصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 ماي   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 35983 - 30 

تاريخ اإليـداع : 05 مارس 2020.

عنها  النائب  املرجة  احلميديني  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " املرجة الهر".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرجة الهر".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة امزفرون.

مساحته : 5 هـ 13 آر 90 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : احمد دحيمني ولد الساطع ؛

جنوبا : احمد دحيمني بن احميدو؛

شرقا : التهامي الشوني بن املفضل ؛ 

غربا : ورثة عبد اهلل بن ادريس.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- حيازة و تصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 ماي   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)13h( الساعة الواحدة بعد الزوال

مطلب رقم 35984 - 30 

تاريخ اإليـداع : 05 مارس 2020.

وزير  عنها  النائب  سكورة  دوار  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " اكراز".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اكراز".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة امزفرون.

مساحته : 5 هـ 90 آر 20 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : امالك مختلفة ؛

جنوبا : طريق الدوار بحيط القلعة؛

شرقا : امالك مختلفة ؛ 

غربا : ارض اجلماعة الساللية عني خماسني.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- حيازة و تصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 ماي   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 35985 - 30 

تاريخ اإليـداع : 05 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية دوار عني حوت النائب عنها وزير 

الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " احلرشة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرشة".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة اجملاعرة.

مساحته : 63 هـ 74 آر 79 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : ارض األحباس و بوشتى شهبون ؛

جنوبا : دوار محليل ؛

شرقا : بوشتى الكبير و ارض األحباس ؛ 

غربا : احمد العمراني، محمد حمدوني و اراضي اجلموع عني ورد.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- حيازة و تصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)12h( الساعة الثانية عشر زواال

مطلب رقم 35986 - 30 

تاريخ اإليـداع : 05 مارس 2020.

وزير  عنها  النائب  سكورة  دوار  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " بري اجلامع".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بري اجلامع".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة امزفرون.
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مساحته : 2 هـ 99 آر 40 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : امالك مختلفة ؛

جنوبا : مدشر الكزروف و املسجد؛

شرقا : امالك مختلفة ؛ 

غربا : امالك مختلفة و ارض اجلماعة الساللية.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- حيازة و تصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 ماي   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)13h( الساعة الواحدة بعد الزوال

مطلب رقم 35987 - 30 

تاريخ اإليـداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بعلكة بن عسو بن محمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " فدان الركبة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الركبة".

نوعـه : أرض عارية.

جماعة  نوال،  اوالد  قيادة  ورغة،  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

سيدي امحمد الشلح، دوار الكرادة.

مساحته : 5 آر تقريبا . 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

جنوبا : بوشتى اعوينة ؛

شرقا : بوشتى اعوينة ؛ 

غربا : عبد السالم معروف.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 5 جمادى اآلخرة 1441 31 يناير 2020 

مضمن بعدد 154 صحيفة 208 كناش األمالك رقم 26 بقسم التوثيق 

بسيدي قاسم.

على   2020 ماي   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 35988 - 30 

تاريخ اإليـداع : 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد القصري بن عالل بن بوشتى.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " مرجع لشهب".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجع لشهب".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة املرابيح، دوار بني بياض.

مساحته : 51 آر 84 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : سي محمد بن عبد اهلل ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 33862 - 30 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 33862 - 30 ؛ 

غربا : ورثة محمد بن عباس.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

 2019 سبتمبر   02  1441 محرم   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

مضمن بعدد 314 صحيفة 314 سجل األمالك رقم 13 بقسم التوثيق 

باحد كورت.

على   2020 ماي   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 35989 - 30 

تاريخ اإليـداع : 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد القصري بن عالل بن بوشتى.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " الطويلع".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الطويلع".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة املرابيح، دوار بني بياض.

مساحته : 35 آر 71 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : عبد السالم زكالط ؛

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 4232 ؛

شرقا : احمد الدواي و بوشتى الدواي ؛ 

غربا : ورثة بنعيسى بن مجدوب.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

 2019 سبتمبر   02  1441 محرم   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

مضمن بعدد 314 صحيفة 314 سجل األمالك رقم 13 بقسم التوثيق 

باحد كورت.

على   2020 ماي   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)11h( الساعة احلادية عشر صباحا

مطلب رقم 35990 - 30 

تاريخ اإليـداع : 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد القصري بن عالل بن بوشتى.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " مرجع العياشي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجع العياشي".

نوعـه : أرض فالحية.



عدد 1107 - 23 رجب 1441 )18 مارس 2020(2046

موقعه : إقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة املرابيح، دوار بني بياض.

مساحته : 80 آر تقريبا . 

حدوده : 

شماال : الطريق اإلقليمية رقم 4232 ؛

جنوبا : ورثة محمد بن حمو السوسي ؛

شرقا : سي عالل بن التهامي ؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 5686 - 30.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

 2019 سبتمبر   02  1441 محرم   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

مضمن بعدد 314 صحيفة 314 سجل األمالك رقم 13 بقسم التوثيق 

باحد كورت.

على   2020 ماي   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)12h( الساعة الثانية عشر زواال

مطلب رقم 35991 - 30 

تاريخ اإليـداع : 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد القصري بن عالل بن بوشتى.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليـا : " ظهر حمار".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر حمار".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة املرابيح، دوار بني بياض.

مساحته : 74 آر 60 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : فاطمة بنت حلسن ؛

جنوبا : بوشتى الدواي بن بنعيسى و واد قطن ؛

شرقا : مينة بنت حلسن والطيب بن احمد ؛ 

غربا : ادريس بن احمد.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

 2019 سبتمبر   02  1441 محرم   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

مضمن بعدد 314 صحيفة 314 سجل األمالك رقم 13 بقسم التوثيق 

باحد كورت.

على   2020 ماي   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)14h( الساعة الثانية بعد الزوال

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"اشريشرة 1"

مطلب رقم 6061 - 30 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية رقم 257 املؤرخة في 03 ديسمبر 2003 

عقبها إعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة 

الرسمية عدد 451 املؤرخة في 22 أغسطس 2007

مبقتضى مطلب إصالحي مصححة إمضاءاته بتاريخ 24 فبراير 2020

رقم  املطلب  ذي   ."1 "اشريشرة  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

6061 - 30، الكائن باقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي رضوان، 

تتابع من اآلن فصاعدا فيما يخص القسم البالغة مساحته 87 آرا 19 

سنتيارا و الذي ميثل ما تبقى من امللك في اسم :

1 -  الدولة )امللك اخلاص(؛

2 -  السيد احمد العالمي براضي بن احمد بن بوشتى؛

سوية بينهما.

و ذلك بناء على احلجج املودعة سابقا دعما ملطلب التحفيظ و كذا:

 - احلكم االبتدائي رقم 227 ملف رقم 236/2008 الصادر عن احملكمة 

االبتدائية بوزان بتاريخ 25 نوفمبر 2009؛

 - شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 08 أبريل 2010؛

 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 من صفر 1408 10 أكتوبر 1987؛

 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من ربيع األول 1403 27 

ديسمبر 1982؛

 3- نسخ من 3 رسوم شراء عدلية مؤرخة في 7 ذي القعدة 1400 17 

سبتمبر 1980؛

 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 أبريل 1990؛

 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 من شوال 1400 11 يوليو 1980؛

 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 من ربيع األول 1395 12 أبريل 1975؛

 - نسخة من عقد مقاسمة عدلي مؤرخ في 15 من شوال 1426 18 

نوفمبر 2005؛

 - صورة شمسية ملوجب إراثة عدلي مؤرخ في 12 من رجب 1412 18 

يناير 1992؛

 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 من ربيع األول 1431 14 مارس 2010.

 -  ملحق إصالحي ملوجب إراثة عدلي مؤرخ في 20 من محرم 1433 16 

ديسمبر2011؛

 - ملحق إصالحي ملوجب إراثة عدلي مؤرخ في 29 من صفر 1433 23 

يناير 2012؛

 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 من رجب 1435 25 ماي 2014.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"فدان اشهيبو 1"

مطلب رقم 6067  -  30 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية رقم 257 املؤرخة في 03 ديسمبر 2003 

عقبها إعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة

 الرسمية عدد 385 املؤرخة في 17 ماي 2006 

مبقتضى مطلب إصالحي مصححة إمضاءاته بتاريخ 24 فبراير 2020

فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى "فدان اشهيبو 1" ذي املطلب رقم 

6067  -  30، الكائن باقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي رضوان، 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم :

1 -  الدولة )امللك اخلاص(؛

2 -  السيد احمد العالمي براضي بن احمد بن بوشتى؛

ملطلب  دعما  سابقا  املودعة  احلجج  على  بناء  ذلك  و  بينهما.  سوية 

التحفيظ و كذا :

احملكمة  عن  الصادر   67/07 رقم  ملف   134 رقم  االبتدائي  احلكم   -  

االبتدائية بوزان بتاريخ 09 يوليو 2008؛

 - شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 06 ماي 2009؛
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 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 من صفر 1408 10 أكتوبر 

1987؛

 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من ربيع األول 1403 27 

ديسمبر 1982؛

 3- نسخ من 3 رسوم شراء عدلية مؤرخة في 7 ذي القعدة 1400 17 

سبتمبر 1980؛

 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 أبريل 1990؛

 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 من شوال 1400 11 يوليو 1980؛

 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 من ربيع األول 1395 12 أبريل 1975؛

 - نسخة من عقد مقاسمة عدلي مؤرخ في 15 من شوال 1426 18 

نوفمبر 2005؛

 - صورة شمسية ملوجب إراثة عدلي مؤرخ في 12 من رجب 1412 18 

يناير 1992؛

 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 من ربيع األول 1431 14 مارس 2010.

 -  ملحق إصالحي ملوجب إراثة عدلي مؤرخ في 20 من محرم 1433 16 

ديسمبر2011؛

 - ملحق إصالحي ملوجب إراثة عدلي مؤرخ في 29 من صفر 1433 23 

يناير 2012؛

 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 من رجب 1435 25 ماي 2014.

منطقـة :  مصمودة

قسـم : التحفيظ القروي اجلماعي

إعالن عن إيداع الئحة املالك و التصميم التجزيئي 

)تطبيق الفصل 4 من الظهير عدد 174 - 69 - 1 بتاريخ 10 جمادى

 األولى 1339 ) 25 يوليوز 1969( بشأن التحفيظ

 اجلماعي لألمالك القروية .

ليكن في علم العموم أنه وضع مبكتب قائد امزفرون بدائرة وزان، إقليم 

اجلماعي  التحفيظ  ملنطقة  التجزيئي  التصميم  و  املالك  الئحة  وزان 

املدعوة "مصمودة" بتاريخ 04 مارس 2020. و في وسع كل من يهمه 

مركز  في  التصميم  هذا  و  الالئحة  هذه  على  مجانا  يطلع  أن  األمر 

السلطة احمللية و كذا باحملافظة العقارية.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم.

                             عبد اللطيف مريزيك.

    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 146033  -31

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020.

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ   طالب 

امللك اخلاص للدولة املغربية ،         

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1812 قروي"

 1812 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة سيدي بالل "،

نوعه : ارض بها بناية  مدرسية ،

دائرة واقليم تيزنيت  احملل املدعو "  : جماعة وقيادة بونعمان  موقعه 

مدرسة سيدي بالل " ،

مساحته : 09 آ 46 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الطريق ،  

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : شعبة ،

أصل امللك  : 

نسخة مستخرجة  من كناش محتويات أمالك الدولة بتيزنيت مؤرخة 

في 25 فبراير 2020 ،

على   2020 ماي   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة :  10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 146034 -31

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،         

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1813 قروي"

 1813 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة احملمادي "،

نوعه : ارض بها بناية  مدرسية ،

دائرة واقليم تيزنيت  احملل املدعو "  : جماعة وقيادة بونعمان  موقعه 

مدرسة احملمادي " ،

مساحته : 01 آ 95 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الطريق ،  

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

أصل امللك  : 

نسخة مستخرجة  من كناش محتويات أمالك الدولة بتيزنيت مؤرخة 

في 25 فبراير 2020 ،

على   2020 ماي   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة :  11 : 00 صباحا .

مطلب رقم  146035 - 31

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020.

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ   طالب 

امللك اخلاص للدولة املغربية ،         

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1814 قروي"
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 1814 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة ادبومنصور"،

نوعه : ارض بها بناية  مدرسية ،

دائرة واقليم تيزنيت  احملل املدعو "  : جماعة وقيادة بونعمان  موقعه 

مدرسة ادبومنصور" ،

مساحته : 03 آ 14 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : ملك الغير،  

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

أصل امللك  : 

نسخة مستخرجة  من كناش محتويات أمالك الدولة بتيزنيت مؤرخة 

في 25 فبراير 2020 ،

على   2020 ماي   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة :  12 : 00 زواال .

مطلب رقم  146036 -31

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالبو التحفيظ :

السيدة كرازيال كليمنس جيني كوستا جليوال ،

السيد االن جون ماري سومابير،

السيد فريدريك باسكال جيرونيس ،

على الشياع  بينهم بحصة 34  -  100 لالولى و 33  -  100 لكل واحد 

من الثاني والثالث ،         

االسم الذي يعرف به امللك " الضايت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" الضايت"،

نوعه : ارض عارية بجزء منها بها بناية  سفلية والباقي عبارة عن حديقة ،

احملل  ايفني   واقليم سيدي  دائرة  ميراللفت  وقيادة  : جماعة  موقعه 

املدعو " ضايت حصن اويل " ،

مساحته : 03 آ 20 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : ورثة احلسن موالي احلسن ،  

شرقا : ورثة ادبوحلنا ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ،

أصل امللك  : 

عقد شراء عرفي مؤرخ  في 20 سبتمبر 2006 ،

نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في28 نوفمبر 1988

وكالتني عرفيتني مؤرختني في 04 يونيو 2018 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 31 يوليو2019 عدد 110  -  2019 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 24 يناير 2020 عدد 06  -  2020 ،

على   2020 ماي   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة :  10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 146037  -31

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالبة التحفيظ السيدة  خديجة عزالدين بنت عبد اهلل         

االسم الذي يعرف به امللك " حتت األندار "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حتت األندار"،

نوعه : ارض عارية محاطة بسور بها مرآب ،

 " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  : جماعة  موقعه 

دوار البرج " ،

مساحته : 33 آ 36 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : ورثة ايبورك منهم عبد اهلل دابورك ،  

شرقا : أحمد بن بيهي ،

جنوبا : ورثة بوروس منهم احلسن بوروص ،

غربا : البشير بوعالل ،

أصل امللك  : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 مارس 2017 ،

عقد شراء عرفي مؤرخ في 08 أكتوبر 2008 ،

نسخة طبق االصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 18 يونيو 2008

صورة مللحق عرفي لعقد تسليم مؤرخ في 10 أكتوبر 2008 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 29 أبريل 2019 عدد 05 ،

على   2020 ماي   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة :  13 : 00 بعد الزوال .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" منزل الداودي"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

عدد 1057 بتاريخ 03 أبريل 2019 

مسطرة  فإن   .2020 مارس   09 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

 .  31  -  138765 رقم  مطلب  الداودي"  منزل   " املسمى  امللك  حتفيظ 

الكائن ببلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو حي الدوتركا . تتابع من اآلن 

قدرها  مبساحة  االصليني  التحفيظ  طالبي  نفس  اسم  في  فصاعدا 

02 آر 30 سنتيار وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت بالنيابة.

                                              البشير أصوفي.

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31688 - 39

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ :  السيد ايت داوود ابراهيم بن عابد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك الرامي ابراهيم 

ايت داوود «.    
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نوعـه :  بناية بها محل جتاري بالطابق السفلي ودار للسكن بالطابق 

االول.

موقعه :  مركز اغرم  اقليم تارودانت.

مساحته : 02 ار 26 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت داوود محمد؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ارحوي احملجوب؛

غربا : ورثة ايت داوود محمد؛

احلقوق العينية  : الشئ.

أصل امللك  : 

- رسم  ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 06 ماي 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31689 - 39

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ :  السيد محمد كطي بن احلسني.

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

نوعـه :  ارض عارية.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار    : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 18 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امبارك اكوطي؛ 

شرقا : عميش ابراهيم ؛ 

جنوبا : عبد العزيز اد يحيا؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية  : الشئ.

أصل امللك  : 

- نسخة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.

- نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 ماي 2017.

- نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.

- صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في 27 نوفمبر 2019.

تاريخ التحديد : 06 ماي 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31690 - 39

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ :  السيد عبد العزيز اد يحيا بن علي.

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

نوعـه :  ارض عارية.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار    : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 18 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك كطي؛ 

شرقا : عميش ابراهيم ؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية  : الشئ.

أصل امللك  : 

- نسخة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.

- نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 ماي 2017.

- صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في 27 نوفمبر 2019.

تاريخ التحديد : 06 ماي 2020 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 31691 - 39

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

بن  اونري  فيليب  اميل  كريستوف  دالالند  السيد    : التحفيظ  طالب 

جون كلود.

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

نوعـه :  بناية قدمية مكونة من طابق سفلي وطابق اول.

موقعه :  املالح  حي القدس مدينة تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العكيدي هشام؛ 

شرقا : احلاج احمد بلقرشي؛ 

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الفياللي مصطفى؛

احلقوق العينية  : الشئ.

أصل امللك  : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 21 غشت 2009.

- نسخة عقد شراء عدلي محرر اصلها في 20 ماي 2008.

تاريخ التحديد : 11 ماي 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31692 - 39

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ :  السيد  احلسني شكتي بن محمد.

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

نوعـه :  دار سفلية .

موقعه :  دوار و جماعة سيدي بوموسى  قيادة عني شعيب دائرة اوالد 

تامية اقليم  تارودانت.

مساحته : 01 ار 15 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : يامنة الشرع؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : اوروك محمد؛

غربا : بوشتى ؛

احلقوق العينية  : الشئ.

أصل امللك  : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 27 فبراير 2007.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 13 يناير 1992.

- شهادة ادارية مؤرخة في 04 مارس 2020.

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

مطلب رقم 31693 - 39

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طاالب التحفيظ :  السيد ابراهيم اخنخام بن محمد .

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

نوعـه :  ارض عارية.

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

اقليم تارودانت.

مساحته : 37 ار 18 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 28207 - 39؛ 

جنوبا : حسن املنصوري؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية  : الشئ.

أصل امللك  : 

- نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 شتنبر 2018.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2020.

- نسخة طبق االصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 25 اكتوبر 2018.

- شهادة ادارية مؤرخة في 10 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 11 ماي 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31694 - 39

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيد ابراهيم القرقار بن محمد بنسبة 1 - 3.

- السيد عبد القادر القرقار بن محمد بنسبة 1 - 3.

- السيد عبد اهلل القرقار بن محمد بنسبة 1 - 3.

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

نوعـه :  ارض مبني في جزء منها دار من تراب.

موقعه :  دوار سعيد جماعة سيدي بوموسى  قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم  تارودانت.

مساحته : 04 ار 86 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة احلاج محمد اسكيو منهم محمد اسكيو؛ 

جنوبا : ورثة عبد اهلل بن بودالل؛

غربا : ورثة احلج اخملتار اسعيدو؛

احلقوق العينية  : الشئ.

أصل امللك  : 

- رسم  استمرار عدلي مؤرخ في 18 فبراير 2020.

- اشهاد عرفي مؤرخ في 06 مارس 2020.

تاريخ التحديد : 11 ماي 2020 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 31695 - 39

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيد مبارك عمي علي بن محمد بنسبة 1 - 3 .

- السيدة ايت هاشم لالنعيمة بنت موالي احمد بنسبة 1 - 3 .

- السيدة الهام عمي علي بنت مبارك بنسبة 1 - 3 .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الفدان الكبير «.    

نوعـه :  أرض فالحية.

موقعه :  دوار اوالد كروم جماعة وقيادة مشرع العني اقليم  تارودانت.

مساحته : 01 هـ 46 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت احلويج عبد الكبير ومن معه والتويجر عبد السالم ومن معه؛ 

شرقا : تويجر حسن وطالب التحفيظ ومن معه؛ 

جنوبا : مساعيف بوجمعة ومن معه؛

غربا : الطريق؛

 احلقوق العينية  : الشئ.

أصل امللك  : 

- رسم  استمرار عدلي مؤرخ في 03 مارس 2019.

تاريخ التحديد : 11 ماي 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31696 - 39

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

طالبة التحفيظ :  السيدة رقية متسال بنت محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان احلجر 01 «.    

نوعـه :  أرض فالحية.

موقعه :  دوار املزاركية  جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

<اقليم  تارودانت.
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مساحته : 61 ار 54 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الرحيم الركراك؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 21427 - 39؛ 

جنوبا : طالبة التحفيظ؛

غربا : املنصوري احلسني؛

احلقوق العينية  : الشئ.

أصل امللك  : 

- رسم االستمرار عدلي مؤرخ في 08 ماي 2015.

تاريخ التحديد : 12 ماي 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31697 - 39

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ :  السيد الهاشم موسوي بن عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان احلجر 02 «.    

نوعـه :  أرض فالحية.

موقعه :  دوار املزاركية  جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم  تارودانت.

مساحته : 02 هـ 58 ار 98 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : صبري فاطمة بنت اليزيد؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 21427 - 39؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : املصرف؛

 احلقوق العينية  : الشئ.

أصل امللك  : 

- رسم االستمرار عدلي مؤرخ في 08 ماي 2015.

- رسم االستمرار عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2014.

- رسم االستمرار عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2014.

تاريخ التحديد : 12 ماي 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31698 - 39

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد العلوي موالي عبد اللطيف بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اسكون «.    

نوعـه :  ارض عارية.

موقعه : مزارع  دوار عني العصيد بلدية اوالد برحيل اقليم  تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ايت سالم احمد؛

غربا : عبد اهلل الرزكني؛

 احلقوق العينية  : الشئ.

أصل امللك  : 

- نسخة طبق االصل لعقد شراء عرفي مؤرخ في 31 مارس 2011.

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 30 ابريل 2010.

- شهادة ادارية مؤرخة في 27 ابريل 2012.

- وكالة عرفية مؤرخة في 11 ديسمبر 2008.

تاريخ التحديد : 12 ماي 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31699 - 39

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ :  السيد عبد اهلل ايت حمو بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك عبد اهلل «.    

نوعـه :  دار للسكن ذات طابق سفلي.

موقعه :  درب الشريف بلدية تارودانت.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشيخ علي؛ 

شرقا : نعيمة وامينة ايت حمو؛ 

جنوبا : محمد طيطوا ورقية بنت البشير؛

غربا : لطيفة ايت حمو؛

 احلقوق العينية  : الشئ.

أصل امللك  : 

- عقد مخارجة عدلي مؤرخ في 07 ابريل 2011.

- نسخة لرسم شراء عدلي محرر اصلها في 10 ابريل 1999.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 مارس 2011.

- نسخة طبق االصل لرسم ميراث محرر اصلها مؤرخ في 27 ماي 1983.

2010 ملف  يناير   25 33 - 10 مؤرخ في  ابتدائي رقم  - نسخة حلكم 

عدد 1217 - 09.

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 04 مارس 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 12 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 11 ماي 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بتارودانت

احمد زروق.    

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8278 - 40

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية  - امللك اخلاص -  ينوب عنها مندوب 

امالك الدولة ببركان. .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الثكنة العسكرية األمريكية ".
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك " ثكنة عني الشباك ".

نوعه : ارض بها جتهيزات عسكرية.

: اقليم بركان دائرة احفير جماعة مداغ احملل املدعو القاعدة  موقعه 

األمريكية سابقا.

مساحته :  05 هكـتار 50 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  طريق عمومي، والرسم العقاري عدد 27361 - 40؛ 

شرقا :  الرسمني العقاريني عدد 1069 - 02، و 23112 - 40؛   

جنوبا :  مطلب التحفيظ عدد 12855 - 02؛ 

غربا :  الرسمني العقاريني عدد 1061 - 02، و 4876 - 02؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

بأمالك  اخلاص  احملتويات  بكناش  امللك  تقييد  من  مختصرة  نسخة   -

الدولة مؤرخة في 04 - 03 - 2020.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12  : 00 د.

مطلب رقم 8279 - 40

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية  - امللك اخلاص -   ينوب عنها مندوب 

امالك الدولة ببركان.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كيس  ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك  " كيس ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة  أغبال احملل املدعو دوار أوشانن .

مساحته : 02 هكتار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  واد  كيس؛ 

شرقا :  الرسم العقاري عدد 29135 - 40؛   

جنوبا : ورثة علي بن عبد اهلل، ومطلب التحفيظ عدد 18219 - 02؛

غربا : الرسم العقاري عدد 29130 - 40 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- نسخة مختصرة من تسجيل امللك بكناش احملتويات اخلاص بأمالك 

الدولة مؤرخة في 04 - 03 - 2020.

على   2020 ماي    11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13  : 00 د.

مطلب رقم 8280 - 40

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

 طالبو  التحفيظ  : 

1 -  احمد عبدالوي بن عمرو، بنسبة 2 - 11؛

2 -  عبد القادر ناجي بن عمرو، بنسبة 2 - 11؛

3 -  جمعة عبدالوي بنت عمرو، بنسبة 1 - 11؛

4 -  نبية عبدالوي بنت عمرو، بنسبة 1 - 11؛

5 -  احلسني عبدالوي بن عمرو، بنسبة 2 - 11؛

6 -  شافية عبدالوي بنت عمرو، بنسبة 1 - 11؛

7 -  حليمة عبدالوي بنت عمرو، بنسبة 1 - 11؛

8 -  نزيهة عبدالوي بنت عمرو، بنسبة 1 - 11؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية غنو ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك " كدية غنو ".

نوعه : ارض فالحية  .

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة  رسالن  دوار رسالن .

مساحته : 46 آر 93 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  الطريق االقليمية رقم 6005؛ 

شرقا :  عبدالوي  محمد امزيان؛   

جنوبا :  عبدالوي عمر بن محمد امزيان؛  

غربا : عبدالوي عمر بن محمد امزيان ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

-  رسم ملكية عدد 183 صحيفة 201 كناش  رقم 170 مؤرخ في 27 - 05 - 1441 

موافق ل 23 - 01 - 2020؛ 

مؤرخ في  202 96 كناش  129 صحيفة  اصالح ملكية عدد  -  رسم 

18 - 06 - 1441 موافق ل 13 - 02 - 2020؛

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 8281 - 40

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : حورية اخلضار بنت اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان عبد السالم 1 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك "جنان عبد السالم 1 ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال احملل املدعو دوار القلعة.

مساحته :  15 ار 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  ورثة بكوش عبد القادر؛ 

شرقا :  طريق عمومية عرضها 4 امتار؛   

جنوبا :  ورثة بكوش فاطنة؛ 

غربا :  واد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 -  صورة طبق األصل من رسم ملكية عدد 366 صحيفة 485 كناش 

األمالك رقم 12 مؤرخ في 05 - 07 - 1438 موافق ل 

.2017 - 04 - 03
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 - رسم شراء عدد 368 صحيفة 423 كناش األمالك رقم 15 مؤرخ في 

10 - 07 - 1441 موافق ل 05 - 03 - 2020.

على   2020 ماي   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 00 د.

مطلب رقم 8282 - 40

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : نصر الدين بكوش بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان عبد السالم 2 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك "جنان عبد السالم 2".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال احملل املدعو دوار القلعة.

مساحته :  14 ار 75 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  ورثة بكوش فاطنة؛ 

شرقا :  الرسم العقاري عدد 27335 - 40؛   

جنوبا :  واد؛ 

غربا :  ساقية عمومية؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدد 366 صحيفة 485 كناش األمالك رقم 12 مؤرخ في 

05 - 07 - 1438 موافق ل 03 - 04 - 2017.

على   2020 ماي   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 8283 - 40

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : محمد بنعودة بن رابح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الوجلة   واحلمري ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك " الوجلة  ".

نوعه : ارض فالحية.

أوالد  املدعو  احملل  اغبال  جماعة  احفير  دائرة  بركان  اقليم   : موقعه 

بنعودة.

مساحته :  25 ار 34 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  بنعودة الطيب؛ 

شرقا :  بنعودة  احمد بن خلضر، وبنعودة  محمد بن مولود؛   

جنوبا :  بنعودة  عائشة، والرسوم العقارية عدد 33571 - 40

 و33572 - 40 و 33573 - 40 و 33574 - 40 ؛ 

غربا :  واد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

-  رسم ملكية عدد 120 صحيفة 222 كناش األمالك رقم 07 مؤرخ 

في 07 - 06 - 1433 موافق ل 30 - 03 - 2012.

-  رسم ملكية عدد 252 صحيفة 417 كناش األمالك رقم 10 مؤرخ 

في 01 - 10 - 1436 موافق ل 17 - 08 - 2015.

-  رسم شراء عدد 196 صحيفة 259 كناش األمالك رقم 14 مؤرخ في 

04 - 11 - 1439 موافق ل 16 - 08 - 2018.

على   2020 ماي   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12  : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

محمد بنموسى:     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30155 - 41

تاريخ االيداع : 19  فبراير 2020.

طالبو التحفيظ السادة :

1 - حفيظ بن محمد حدني؛

2 - أحمد بن محمد حدني؛

3 - حلسن بن محمد حدني؛

4 - احلسني بن محمد حدني؛

5 - رشيد بن محمد حدني؛

6 - سعيدة بنت محمد حدني، بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 

26 جزء من أصل 154 جزء لكل واحد من األول، الثاني،الثالث واخلامس 

و37 جزء من اصل ذلك للرابع و 13 جزء من أصل ذلك للسادسة.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مزارع الشعيرات.

االسم الدي اعطاه طالبو التحفيظ للملك :"حدني بودجاج". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة رأس تبودة،جماعة بئر طم طم، 

احملل املدعو "مزارع الشعيرات".

مساحته : 14هـــ 83 آ 37 س  تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 1750ف؛

شرقا : الرسمان العقاريان عدد 8940ف و 4306ف،الغازي امزيل،سعيد 

بومهيدي،حسن وحيد،ورثة بونا زهرة؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 4306 ف؛

غربا : احلسني أوجاري،ورثة محمد اواحلسني والرسم العقاري رقم 4306ف؛

احلقوق العينية :الشيء. 

اصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 ماي 2016؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يونيو 2016؛

3 - نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 17 مارس 2017؛

4 - إشهاد عرفي ثابت التاريخ في 14 فبراير 2020؛

5 - عقد وكالة عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2017؛
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6 - وكالتني عرفيتني ثابثتا التاريخ على التوالي في 21 و 22 يناير2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 20 أبريل 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30156 - 41
تاريخ االيداع : 20  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد  بلقاسم بن محمد العماري.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : املسرح.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "املسرح". 
نوعـه : أرض فالحية محجرة ومعزفة؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة، 
جماعة أوالد مكودو،احملل املدعو "املسرح".

مساحته : 20 آ 82 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 18503 - 41؛

جنوبا : ممر عمومي ثم مطلب التحفيظ رقم 18503 - 41؛
غربا : طالب التحفيظ ومطالب التحفيظ أعداد 18504 - 41، 17796 - 41

و17890 - 41؛
احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 
1 - نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت أبريل 2001؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت أبريل 2001؛
3 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 30 يناير 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 20 أبريل 2020 على 
الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 30157 - 41
تاريخ االيداع : 27 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بإقليم صفرو، النائب عنها السيد 
ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بقعة مسجد بوزوف القدمي.
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بقعة مسجد بوزوف القدمي". 

نوعـه : أرض عارية؛
موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة أوالد مكودو

احملل املدعو "بقعة مسجد بوزوف القدمي".
مساحته : 01 آ 54 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : الطريق؛
شرقا : الطريق؛
جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛
احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 
1 - شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو حتت عدد 

349 بتاريخ 13 فبراير 2020؛ 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 أبريل 2020 على 

الساعة 13 و30 د زواال.

مطلب رقم 30158 - 41
تاريخ االيداع : 27 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بإقليم صفرو، النائب عنها السيد 
ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بقعة مسجد إسنسة القدمي.
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بقعة مسجد إسنسة القدمي". 

نوعـه : أرض عارية؛
موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة أوالد مكودو

احملل املدعو "بقعة مسجد إسنسة القدمي".
مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : محمد بن عبد القادر السنساوي؛

شرقا : الساقية؛
جنوبا : ورثة محمد بن احلاج السنساوي؛

غربا : الطريق؛
احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 
1 - شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو حتت عدد 

348 بتاريخ 13 فبراير 2020؛ 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 أبريل 2020 على 

الساعة 14 و30د زواال.

مطلب رقم 30159 - 41
تاريخ االيداع : 27 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بإقليم صفرو، النائب عنها السيد 
ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مقبرة إسنسة.
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "مقبرة إسنسة". 

نوعـه : أرض بها مقبرة قدمية؛
موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة أوالد مكودو

احملل املدعو "مقبرة إسنسة".
مساحته : 11 آ 76 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : الساقية؛

شرقا : الطريق؛
جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة محمد بن احلاج السنساوي؛
احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 
1 - شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو حتت عدد 

347 بتاريخ 13 فبراير 2020؛ 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 أبريل 2020 على 

الساعة 15 و30د زواال.

مطلب رقم 30160 - 41
تاريخ االيداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد  عبد اهلل بن محمد انور.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : آيت بالل.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك محمد أورحو". 
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نوعـه : أرض فالحية بها سكنى؛

اقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو "مزارع آيت بالل".

مساحته : 07 آ 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد انور؛

شرقا : محمد انور؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : طريق عمومية و محمد أنور؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - موجب ملكية عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2019؛ 

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

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 30161 - 41

تاريخ االيداع : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد  عبد املولى بن حسن التمونية.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : عني الغرس 1.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني الغرس1". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة باشجارمثمرة؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة إميوزاركندر،قيادة وجماعة آيت السبع، احملل 

املدعو "دوار عني الغرس".

مساحته : 63 آ 28 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسمان العقاريان عدد 5432ف و43482 - 07؛

شرقا : ساقية عمومية ثم ورثة سعيد امشوي؛

جنوبا : ورثة سعيد امشوي؛

غربا : الرسم العقاري رقم 518 - 41؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر 2019؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يناير 2020؛

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

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30162 - 41

تاريخ االيداع : 03 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد القصبة،النائب عنها السيد ناظر

اوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مطيرة رجل التواغد.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "مطيرة رجل التواغد". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة امطرناغة

احملل املدعو "التواغد،دوار القصبة".

مساحته : 03 آ 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : األحباس؛

جنوبا : االحباس؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر اوقاف إقليم صفرو حتت عدد 

465 بتاريخ 19 فبراير 2020؛ 

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

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30163 - 41

تاريخ االيداع : 03 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد مجنان،النائب عنها السيد ناظر

اوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تاغدة ببوحدور 2.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " تاغدة ببوحدور 2". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة امطرناغة

احملل املدعو " تاغدة ببوحدوربأعراب ايضا".

مساحته : 02 آ 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : األحباس؛

شرقا : محمد بن عال؛

جنوبا : املسرب؛

غربا : املسرب؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر اوقاف إقليم صفرو حتت عدد 

463 بتاريخ 19 فبراير 2020؛ 

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

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 30164 - 41

تاريخ االيداع : 03 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد القصبة،النائب عنها السيد ناظر

اوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مطيرة برأس التواغد.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "مطيرة برأس التواغد". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة امطرناغة

احملل املدعو "مطيرة برأس التواغد".

مساحته : 12 آ 50 س تقريبا.
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حدوده : 
شماال : الطريق؛
شرقا : الطريق؛

جنوبا : ادريس الغازي؛
غربا : قدور بن عال؛

احلقوق العينية : الشيء. 
اصل امللك : 

1 - شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر اوقاف إقليم صفرو حتت عدد 
461 بتاريخ 19 فبراير 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 04 ماي 2020 على 
الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 30165 - 41
تاريخ االيداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد  محمد بن احمد ليكاتي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك ليكاتي". 
نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة وجماعة تازوطة،احملل املدعو "مزارع 
تكنانايت،آيت حلي".

مساحته : 03هــ 97 آ 50 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : الشعبة؛
شرقا : ادريس زيقي؛

جنوبا : الطريق؛
غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 
اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 مارس 2012؛ 
2 - عقد ثبوت بعض متخلف عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2012؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ابريل 2012؛
4 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 مارس 2014؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 مارس 2014؛
6 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ابريل 2014؛

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 ماي 2014؛
8 - رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت أغسطس 2015؛

9 - نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي بتاريخ 07 يونيو 2016؛
10 - نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي بتاريخ 07 يونيو 2016؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 04 ماي 2020 على 
الساعة 14 زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى
"تاحمريت" مطلب رقم 16180 - 41، الدي أدرجت

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 886 
املؤرخة في23 ديسمبر 2015 أعقبها نشر إعالن عن إنتهاء 

التحديد باجلريدة الرسمية عدد 992 
املؤرخة في 03 يناير 2018 

فإن   ،2020 فبراير   21 في  التاريخ  ثابت  إصالحي  مطلب  مبقتضى   
مسطرة حتفيظ امللك املدعو" تاحمريت"، ذي املطلب رقم 16180 - 41،

الكائن بإقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة راس تبودة،جماعة بئر طم طم، 

احملل املدعو "دوار آيت بنعلي"، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم طالبة 

التحفيظ االصلية، وذلك مبقتضى نفس الرسوم التي سبق إيداعها 

تعضيدا ملطلب التحفيظ املشار إليه أعاله وكذا :

409 صحيفة 343 كناش   - عقد ملحق إصالحي عدلي ضمن بعدد 

اخملتلفة رقم 55 مؤرخ في 23 أغسطس 2019. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بالد التغبي عن

قطعتني" مطلب رقم 16564ف، الدي أدرجت خالصة مطلب

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3299 املؤرخة في 27 نوفمبر 1974

أعقبها نشر إعالن عن إنتهاء التحديد باجلريدة

الرسمية عدد 3833 املؤرخة في 16 أبريل 1986

مسطرة  فإن   ،2020 مارس   04 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى   

رقم  املطلب  ذي  قطعتني"،  عن  التغبي  بالد  املدعو"  امللك  حتفيظ 

16564ف، الكائن بإقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو" القصبة"، 

تتابع من اآلن فصاعدا في إسم : 

ناظر  السيد  عنها  بالبهاليل،النائب  القصبة  مسجد  أحباس   -  1

اوقاف إقليم صفرو؛

الشياع  على  شركاء  عبدالوي،بصفتهم  اخالفة  بن  اهلل  عبد   -  2

وسوية بينهما. 

وذلك مبقتضى األحكام القضائية والعقود التالية:

 - احلكم األبتدائي عدد 22 بتاريخ 15 يونيو 1988؛

 - القرار اإلستئنافي عدد 435 بتاريخ 27 سبتمبر 1989؛

 - قرار اجمللس األعلى عدد 1665 بتاريخ 18 مارس 1997؛

 - قرار اجمللس األعلى عدد 3929 بتاريخ24 يونيو 1997؛

 - قرار محكمة اإلستئناف عدد 416 بتاريخ 30 أكتوبر 2002؛

 - قرار اجمللس األعلى عدد 1755 بتاريخ 11 يونيو 2003؛

 - قرار محكمة اإلستئناف عدد 56 بتاريخ 27 يونيو 2016؛

390،صحيفة  بعدد  أصله  ضمن  عدلي  شراء  لرسم  نسخة   -  

257،كناش األمالك 14 مؤرخ في 18 أبريل 1933؛

240،صحيفة  بعدد  أصله  ضمن  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة   -  

156،كناش األمالك 25 مؤرخ في 22 يناير 1941؛

 - نسخة لرسم مقاسمة عدلي ضمن أصله بعدد 388 صحيفة 480 

كناش األمالك رقم 3 مؤرخ في 04 أبريل 1994؛

 405 صحيفة   464 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  شراء  لرسم  نسخة   -  

مؤرخ في فاحت نوفمبر 2000؛

 - صورة شمسية ملوجب إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 148،صحيفة 

224،مؤرخ في 15 يونيو 2012؛

 30 في  مؤرخ   434 صحيفة   316 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

ديسمبر2014؛

 386 صحيفة   456 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  شراء  لرسم  نسخة   -  

مؤرخ في 22  نوفمبر 2014؛

 - أربع صور شمسية ألربع وكاالت عرفية مؤرخة على التوالي في 28 

سبتمبر،10 أكتوبر و12 نوفمبر 2014.

احملافظ على األمالك العقارية  بصفرو. 

                                        محمد الوزاني الطيبي.
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محافظة ميدلت          

مطلب رقم 35623 - 42

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : كاني محمد بن عمر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : سهب الروى الضويات

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فاتن. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة ايتزر جماعة ايت بن يعقوب، احملل 

املدعو سهب الروى.

 مساحته :9 هـ 15 آ 61 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 3622 - 42؛

شرقا : رسم عقاري رقم 749 - 27 وجرموني امبارك وجرموني احمد؛

جنوبا : طالب التحفيظ ورسم عقاري رقم 749 - 27؛

غربا : رسم عقاري رقم 3622 - 42 ورسم عقاري رقم 454 - 42 ومطلب 

التحفيظ رقم 220 - 42؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 نسخة من رسم شراء عدلي أصل النسخة  مثبت بسجل االمالك 

71 عدد 551 ص 399 بتاريخ 03 ديسمبر 2010  

 نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصلها حتت   عدد ترتيبي -179

1991 كناش االمالك 63 بتاريخ 12 مارس 1991

 نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصلها  حتت عدد ترتيبي -1431

1991 كناش الالمالك 67 بتاريخ 21 نوفمبر 1991  

 71 عدد  االمالك  كناش   399 ص   551 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 03 ديسمبر 2010

نسخة من عقد بيع ثوتيقي محرر من طرف االستاذ دحمان املزرياحي 

موثق بطنجة مؤرخ 08-07 فبراير 2019

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35624 - 42

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : كاني محمد بن عمر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : سهب الروى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عمر. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة ايتزر جماعة ايت بن يعقوب، احملل 

املدعو سهب الروى.

 مساحته :38 آ 42 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : جرموني مبارك وجرموني احمد؛

شرقا : رسم عقاري رقم 749 - 27؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 749 - 27 ؛

غربا : رسم عقاري رقم 749 - 27؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

71 عدد  االمالك  نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بسجل 

551 ص 399 بتاريخ 03 ديسمبر 2010     

 179-1991 ترتيبي  عدد  حتت  اصلها  ضمن  شراء  رسم  من  نسخة   

كناش االمالك 63 بتاريخ 12 مارس 1991

 نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصلها  حتت عدد ترتيبي -1431

1991 كناش الالمالك 67 بتاريخ 21 نوفمبر 1991  

 71 عدد  االمالك  كناش   399 ص   551 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 03 ديسمبر 2010

نسخة من عقد بيع ثوتيقي محرر من طرف االستاذ دحمان املزرياحي 

موثق بطنجة مؤرخ 08-07 فبراير 2019

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30 بعد الزوال.

    

مطلب رقم 35625 - 42

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

 1 -مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك اخلاص(

2 -عبد اهلل بن عمر احلمزاوي بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوخلبة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوخلبة. 

نوعه : أرض عارية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو بوخلبة.

 مساحته : 05 هـ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : واد انغريف؛

شرقا : ملك الغير؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 21364 - 14 ؛

غربا : الشعبة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 1-58-103 بتاريخ 1958 مارس 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.
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    مطلب رقم 35626 - 42

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : 

1 -مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك اخلاص(

2 -عبد اهلل بن عمر احلمزاوي . بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أيت إمي نكورت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أيت إمي نكورت. 

نوعه : أرض عارية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو أيت إمي نكورت.

 مساحته : 10 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مجرى ماء؛

شرقا : مجرى ماء؛

جنوبا : مجرى ماء ؛

غربا : مجرى ماء؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 1-58-103 بتاريخ 1958 مارس 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 صباحا.

    

مطلب رقم 35627 - 42

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

1 -مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك اخلاص(

2 -عبد اهلل بن عمر احلمزاوي 

بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تغبالوت نتسالتني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تغبالوت نتسالتني. 

نوعه : أرض عارية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو تغبالوت نتسالتني.

 مساحته : 02هـ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 21364  - 14؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 58- 1- بتاريخ 1958 مارس 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

    

مطلب رقم 35628  - 42

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

1 -مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك اخلاص(

2 -عبد اهلل بن عمر احلمزاوي. بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تيزي نأيت عقا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تيزي نأيت عقا. 

نوعه : أرض عارية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو تيزي نأيت عقا.

 مساحته : 20آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مجرى ماء؛

شرقا : أيت ألهو مع ايت أهبا؛

جنوبا : مجرى ماء ؛

غربا : أوخا لهم؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 58- 1- بتاريخ 1958 مارس 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30 صباحا.

    

مطلب رقم 35629  - 42

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

1 -مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك اخلاص(

2 -عبد اهلل بن عمر احلمزاوي. بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إكوراي 3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إكوراي 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو إكوراي 3.

 مساحته : 03 آ تـقـريـبـا.
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حدوده : 

شماال : ايت بوستى؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : مجرى ماء ؛

غربا : بالل نسالم؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 58- 1- بتاريخ 1958 مارس 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 12 : 00 زواال.

   

مطلب رقم 35630  - 42

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

1 -مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك اخلاص(

2 -عبد اهلل بن عمر احلمزاوي .بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إكوراي 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إكوراي 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو إكوراي 2.

 مساحته : 06آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : واد سيدي حمزة ؛

غربا : ورثة ايت هامي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 58- 1- بتاريخ 1958 مارس 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00 بعد الزوال.

    

مطلب رقم 35631  - 42

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

1 -مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك اخلاص(

2 -عبد اهلل بن عمر احلمزاوي.بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إكوراي 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إكوراي 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو إكوراي 1.

 مساحته : 06 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : يامنة ندادا؛

شرقا : أيوب هبا؛

جنوبا : مجرى ماء ؛

غربا : مجرى ماء؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 58- 1- بتاريخ 1958 مارس 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30 بعد الزوال.

    

مطلب رقم 35632  - 42

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

1 -مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك اخلاص(

2 -عبد اهلل بن عمر احلمزاوي . بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أكرد نتركى أجمو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أكرد نتركى أجمو. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو أكرد نتركى أجمو.

 مساحته : 06 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : الشعبة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 58- 1- بتاريخ 1958 مارس 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 15 : 00 بعد الزوال.
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    مطلب رقم 35633  - 42
تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020.

 طالب التحفيظ : 
 1 -رابحة ايت اجليالليبنت اجلياللي بنسبة 13/104

2 -محمد اخواو بن موحى بنسبة 14/104
3 -فطوم اخواو بنت موحى بنسبة 7/104

4 -عمر اخواو بن موحى بنسبة 14/104
5 -عبد اهلل اخواو بن موحى بنسبة 14/104

6 -فاحتة اخواو بنت موحى بنسبة 7/104
7 -عائشة اخواو بنت موحى بنسبة 7/104

8 -حادة اخواو بنت موحى بنسبة 7/104
9 -ملكة اخواو بنت موحى بنسبة 7/104
10 -ازهور اخواو بنت موحى بنسبة 7/104

11 -نعيمة اخواو بنت موحى بنسبة 7/104
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : داو تركى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : داو تركى. 
نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو مزرعة تاشويت.
 مساحته : 12آ 64 س تـقـريـبـا.

حدوده : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 24826  - 42؛

شرقا : الساقية؛
جنوبا : البنا سيدي محمد ؛

غربا : الطريق؛
احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 
صورة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة بنظير عدلي ضمن بعدد 233 

ص 326 كناش التركات عدد 42 بتاريخ 10 ديسمبر 2019
عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 348/67 كناش االمالك ص 73 بتاريخ 

4 يوليو 1967
 338 ص   451 عدد  حتت  اصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

كناش االمالك عدد 8 بتاريخ 29 يوليو 1965
على   2020 ماي   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.
احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                                           حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 141809 - 44
تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ :
1 -  احلصباوي فاطمة بنت مبارك بنسبة 5/40. 

 2 - قويد حمزة بن محمد بنسبة 14/40.  

3 -  قويد اشراق بنت محمد  بنسبة 7/40.  

4 -  قويد املصطفى بن محمد بنسبة 14/40.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:" بلعكعاك لكبير".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  : " بلعكعاك لكبير ".

 نوعه : أرض فالحية.

اوالد عمران  قيادة  دغوغ   بني  العواجمة جماعة كدية  دوار   : موقعه 

إقليم ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 21 هكتار 69 ار 60 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ادريس بوزغر، نور الدين امطال وبوعزة بوفليح ؛ 

شرقا : ابراهيم شجيع وبوفليح بوعزة؛

جنوبا : امبارك الشجيعي، عومار محمد، عبد العاطي الرميدي، عبد 

الكبير الرميدي، محمد املرسلي، سعيد بن الفالح وطريق عمومى؛

غربا : قناة .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 يناير 2020

 -  شهادة إدارية بتاريخ27 يناير 2020

تاريخ التحديد املؤقت : 28 أبريل 2020 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا. 

مطلب رقم 141810  -  44

تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020. 

طالب التحفيظ :  بنزينان فاطمة بنت محمد .  

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " بقعة سعادة ".

 نوعه : أرض عارية بها بنايات وإسطبل ومحاطة بسور .

موقعه : دوار السالهمة جماعة و قيادة املشرك إقليم ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 6 ار 37 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : املعاشو بوشعيب ؛ 

شرقا : املعاشو عبد السالم ومريرة ؛

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة املعاشو محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 يناير 2020.

 - شهادة إدارية بتاريخ  30 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : 04 ماي 2020 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 141811  - 44

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020 

طالب التحفيظ :  امللسي العربي بن عبد السالم .  

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الطويلعات".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " الطويلعات ".

 نوعه : أرض فالحية.
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إقليم  مطران  قيادة  بوساكن  اوالد  جماعة  الشدادنة  دوار   : موقعه 
ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 1 هكتار 86 ار 7 سنتيار  تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : التونسي بن العوني وورثة احلوسني بن عبد السالم ؛ 
شرقا : وورثة احلوسني بن عبد السالم ؛

جنوبا : الرسم العقاري 8101 - 44؛
غربا : طريق .

احلقوق العينية : ال شيء.
أصل امللك : 

 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 10 أبريل 1974.
 - شهادة إدارية بتاريخ  07 يناير 2020.

 - شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 27 فبراير 2020.
تاريخ التحديد املؤقت : 04 ماي 2020 على الساعة 11 و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 141812  - 44
تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020 

طالب التحفيظ : امللسي العربي بن عبد السالم .  
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الطويلعات".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " الطويلعات ".
 نوعه : أرض فالحية.

إقليم  مطران  قيادة  بوساكن  اوالد  جماعة  الشدادنة  دوار   : موقعه 
ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 1 هكتار 29 ار 8 سنتيار  تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : املعيزي عائشة واملعيزي أمينة ؛ 
شرقا : بن العلوي تونسي ؛

جنوبا : ورثة علي بن العربي و الرسم العقاري 16944 - 44؛
غربا : ورثة الناجي بن عالل وامللسي العربي .

احلقوق العينية : ال شيء.
أصل امللك : 

 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 20 أبريل 1974.
 - شهادة إدارية بتاريخ  07 يناير 2020.

 - شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 27 فبراير 2020.
تاريخ التحديد املؤقت : 04 ماي 2020 على الساعة 13 و 15 دقيقة زواال.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                   املصطفى بومهدي.
   
 

 

محافظة تاوريرت

مطلب رقم 7468 - 51
تاريخ اإليداع :  04 مارس 2020

طالبتا التحفيظ : 
- السيدة تورية عامري بنت احميدة بنسبة 1/2؛

- السيدة بشرى عامري بنت احميدة بنسبة 1/2؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " منزل تورية وبشرى عامري" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :  " منزل تورية وبشرى عامري ".

نوعـه  :   أرض بها دار قدمية قدمية البناء مسقفة باخلشب تتكون من سفلي

وطابق علوي.

موقعه  :   حي قوبيني باشوية دبدو، إقليم تاوريرت.

مساحته  :   06 آر 27 س تقريبا.

حدوده  :   

شماال : ملك محمد ولد حدانة الدبدوبي؛

شرقا : دار احلاج املهدي بن احلاج قدور؛

جنوبا : األمالك العامة؛

غربا : بلدية دبدو؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 مارس 2017 كناش األمالك رقم 09 

عدد 63 صحيفة 103؛

- نسخة مطابقة لألصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07مارس2017؛

د  07/ج  عدد  جتزئة  نطاق  داخل  تدخل  ال  القطعة  أن  تثبت  شهادة   -

مؤرخة في 27 ديسمبر 2018؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 04 مارس 2016؛

- وكالة مفوضة مؤرخة 31 يوليو  2012.

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

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

                                                                 فوزي متون.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

مطلب رقم 7632 - 52

تاريخ االيداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية نيابة عن األوقاف 

العامة ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : كدية املرنيسي 1

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :" كدية املرنيسي 1 "

نوعه : حرث

موقعه : دائرة سوق أربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن

مساحته : 01هـ  .

شماال : العربي باهرة 

شرقا : محمد النحيلي – عبدالسالم اجلبلي – شهدي محمد 
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جنوبا : احمد استيتو – بلعربي محمد

غربا : محمد القاللي – بن دقداق عبدالسالم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  :

هـ   1346 في  مؤرخ  احلبسية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق.

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 7633 - 52

تاريخ االيداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية نيابة عن األحباس 

العامة ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عرصة اوالد منيار

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : عرصة اوالد منيار

نوعه : حرث

موقعه : دائرة سوق أربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن

مساحته : 20آر

شماال : العلوي مصطفى – محمد النحيلي 

شرقا : العلوي مصطفى

جنوبا : الدهبي محمد

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  :

هـ   1346 في  مؤرخ  احلبسية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق.

على   2020 ماي   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 7634 - 52

تاريخ االيداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية نيابة عن األوقاف 

العامة ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : املطيرة بالنويدر

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : املطيرة بالنويدر 

نوعه : حرث

موقعه : دائرة سوق أربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن

مساحته : 03آر 

شماال : فاطمة الوراغلي 

شرقا : حمان العباسي

جنوبا : الطاهيري حلسن

غربا : فاطمة الوراغلي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  :

هـ   1346 في  مؤرخ  احلبسية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق.

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 7635 - 52

تاريخ االيداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية نيابة عن األحباس 

العامة ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : سيدي بوجمعة

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : سيدي بوجمعة

نوعه : حرث

موقعه : دائرة سوق أربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن

مساحته : 15ار 

شماال : بودومة عبدالسالم 

شرقا : ورثة محمد القاللي – البديري محمد

جنوبا : ورثة محمد بودومة

غربا : سعيدة بنت املريني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  :

هـ   1346 في  مؤرخ  احلبسية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق.

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 7636 - 52

تاريخ االيداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية نيابة عن األحباس 

العامة ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مرجع ملراح

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : مرجع ملراح

نوعه : حرث

موقعه : دائرة سوق أربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن

مساحته : 10آر 

شماال : مزوار عبداحلق

شرقا : النويدي أحمد

جنوبا : شكدة أحمد

غربا : طريق 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  :

هـ   1346 في  مؤرخ  احلبسية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق.

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 7637 - 52

تاريخ االيداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية نيابة عن األحباس 

العامة ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوزاكي

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : بوزاكي

نوعه : حرث

موقعه : دائرة سوق أربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن

مساحته : 01هـ 

شماال : املصباحي عبدالرحمان

شرقا : عبدالنبي حراقي – دار املسكي – العثماني عبداخلالق.

جنوبا : العثماني الغزاوي

غربا : املصباحي التهامي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  :

هـ   1346 في  مؤرخ  احلبسية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق.

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 7638 - 52

 تاريخ االيداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية نيابة عن األحباس 

العامة ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : كدية املرنيسي 2

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : كدية املرنيسي 2

نوعه : حرث

موقعه : دائرة سوق أربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن

مساحته : 20آر 

شماال : باهرة محمد

شرقا : محمد بلعربي

جنوبا : محمد بلعربي

غربا : محمد بلعربي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  :

هـ   1346 في  مؤرخ  احلبسية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق.

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 7639 - 52

تاريخ االيداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية نيابة عن األحباس 

العامة ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : العجيلية

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : العجيلية

نوعه : حرث

موقعه : دائرة سوق أربعاء الغرب احملل املدعو الذاوية

مساحته : 01هـ 50آر 00س

شماال : ورثة الكامل

شرقا : محمد حريدة

جنوبا : الواد

غربا : الواد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  :

- نسخة من كناش إحصاء األمالك احلبسية مؤرخ في جمادى االولى 

1352هـ مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق.

على   2020 ماي   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية سوق أربعاء الغرب.

                                   املقوم محمد.

 

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18772 - 53

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ : 

 - حليمة لفريقي بنت امليلودي بنسبة 06/48

 - سفيان كشال بن املصطفى بنسبة 14/48

 - كوثر كشال بنت املصطفى بنسبة 07/48

 - سلوى كشال بنت املصطفى بنسبة 07/48

 - عثمان كشال بن املصطفى بنسبة 14/48

االسم الذي كان يعرف به امللك : فدان التباع . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض كشال.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات و بئر و اشجار .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد عبو دوار القواسم .

مساحتها : 02 هك 21 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوشعيب لفريحي ؛

شرقا : ورثة احلاج بوشعيب بن الشيخ البهلول و سكة حديدية مندثرة ؛

جنوبا : طريق عرضها 5 امتار ؛

غربا : احلاج سعيد مشراح و امحمد الفريحي و السمامي امحمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي

أصل امللك:

 -  رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 657 صحيفة 455 

كناش األمالك عدد 137 بتاريخ 13 سبتمبر 2017.

 - صورة مطابقة لالصل لرسم اراثة بفريضة عدلي مضمن بتوثيق 

الدار البيضاء بعدد 325 كناش عدد 193 بتاريخ 21 أكتوبر 2013.

 17 مؤرخة   08/2017 عدد  إدارية  لشهادة  لألصل  نسخة مطابقة   -  

أكتوبر 2017.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في نوفمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 11 ماي 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم 18773 - 53

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(  اجلياللي سفيان بن بوشعيب

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الدار . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الدار.

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكنى .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد الطاهر .

مساحتها : 01 هك 72 آر 76 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق ؛

شرقا : محفوظ احلاج علي و احلاج محمد بن املعطي ؛

جنوبا : قدور بن السماحي و العربي بن الناشط ؛

غربا : احلاج زروال دابير و سفيان عبد الرحيم ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 52 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة    -  

صحيفة 50 كناش األمالك عدد 50 بتاريخ 03 ديسمبر 2001.

 - تصريح بالضياع رقم 809/2 مؤرخ في 17 فبراير 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 12 ماي 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18774 - 53

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(  رشيدة العماري بنت املصطفى

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلطة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلطة .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد مالك .

مساحتها : 08 آر 33 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوشعيب بن عمر ؛

شرقا : محمد بن احلاج ؛

جنوبا : ممر من 4 امتار ؛

غربا : مطلب رقم  9255 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي من الضغط املنخفض

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 162 صحيفة 184 

كناش األمالك عدد 20 بتاريخ 19 ديسمبر 1996.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 288 صحيفة 322 

كناش األمالك عدد 20 بتاريخ 18 أكتوبر 1997.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في ديسمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 11 ماي 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 18775 - 53

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(  عبد القادر ساعد بن احلسني

االسم الذي كان يعرف به امللك : بوطويل 1 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوطويل 1 .

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و بئر و اشجار و خزان ماء .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد بوعبيد .

مساحتها : 01 هك 03 آر 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد االله ساعد ؛

شرقا : طريق عمومية من 5 امتار ؛

جنوبا : ورثة محمد بن احلسني و محمد ساعد بن محمد ؛

غربا : الرسم العقاري رقم  1055 د ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 52 57 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 127 بتاريخ 05 أكتوبر 2015.
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 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 61 مؤرخة في 24 يونيو 2015.
 - شهادة ادارية عدد 35 مؤرخة في 13 سبتمبر 2019.
 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في 16 سبتمبر 2019.

 - تصميم هندسي.
تاريخ التحديد : 12 ماي 2020 على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال.

مطلب رقم 18776 - 53
تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(  عبد السالم احلجبي بن العيدي
االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اوالد احليمر . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اوالد احليمر .
نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار اوالد امحمد الشواتي .
مساحتها : 33 آر 93 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : الرسم العقاري رقم  12512 - 53 و مطلب رقم  11612 - 53 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم  25849 - 53 ؛
جنوبا : ورثة عدنان محمد  ؛

غربا : محمد زاهر ؛
احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:
 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 104 صحيفة 170 

كناش األمالك عدد 152 بتاريخ 16 يناير 2020.
 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 31 مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 11 فبراير 2020.
 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 13 ماي 2020 على الساعة التاسعة صباحا.
خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض احملروك  "

 مطلب رقم 3073 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه  باجلريدة
 الرسمية  عدد 72  بتاريخ 17 ماي 2000  

مسطرة  فان  2020؛  مارس   12 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
 ،53  -  3073 املطلب  موضوع   " احملروك  ارض   " املسمى  امللك  حتفيظ 
تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد احمد معني بن احلاج بوشعيب 
وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :
 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 220 صحيفة 237 

كناش األمالك عدد 41 بتاريخ 11 أيرل 2000.
 احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                                                                    فريد بدري. 

 

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 18217 - 54                     
تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر
 اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "لوحتان بوجلة اجلامع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " لوحتان بوجلة اجلامع".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، احملل املدعو الهوتة.

مساحته : 02 هـ 15 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : ادريس الديب؛ الدحماني محمد؛

 شرقا : املرابط عبدالعزيز؛ شويشو محمد؛

 جنوبا : شويشو محمد؛ 

 غربا : الدقون عبدالعزيز.

 احلقوق العينية : الشيء .                                             

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

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

على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18218 - 54           

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرجع بضاية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجع بضاية".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، احملل املدعو تولدمام.

مساحته : 02 هـ 70 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

 شرقا : ورثة حماموشي؛

 جنوبا : بقالي عمار؛ 

 غربا : بقالي عمار.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

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

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

      

مطلب رقم 18219 - 54           

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قطعة ادقيوة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قطعة ادقيوة ".
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نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، احملل املدعو الهوتة.

مساحته : 86 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : املرابط عبدالعزيز؛

شرقا : عبدالواحد الربيع؛

 جنوبا : امحمد ادحيمن؛ 

 غربا : الربيح عبدالرحمان؛ امحمد اوحيي.

 احلقوق العينية : الشيء .                      

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

ماي   05 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18220 - 54           

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

عنها   النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  :  وزارة  التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة الساحة 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غرسة الساحة 1".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، احملل املدعو الغراصني.

مساحته : 04 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

 شرقا : مسجد الغراصني؛

 جنوبا : محمد الغراص؛ 

 غربا : محمد الغراص.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

ماي   05 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18221 - 54           

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

عنها   النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  :  وزارة  التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة الساحة الورد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غرسة الساحة الورد".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، احملل املدعو أومار.

مساحته : 12 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : حاج بن طاهر حلي؛

 شرقا : الطريق؛

 جنوبا : لطيفة كويهن؛ 

 غربا : الطريق.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 05 ماي 2020 

على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 18222 - 54           

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

عنها    النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القطن"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " القطن".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، دوار الشريف.

مساحته : 28 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد املكناسي؛

 شرقا : ورثة غاوي محمد؛

 جنوبا : حماني خاليد؛ 

 غربا : حماني ابراهيم.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

ماي   06 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.      

 مطلب رقم 18223 - 54           

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

عنها   النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة   

ناظر اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة الساحة فوق العنصر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غرسة الساحة فوق العنصر ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، احملل املدعو الغراصي.

مساحته : 24 آ تقريبا.

حدوده :
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شماال : سليمان عبدالسالم؛

 شرقا : اخملتار حيلي؛

 جنوبا : القالل محمد؛ الغاوي محمد؛ 

 غربا : كمون جالل؛ سليمان عبدالسالم.

 احلقوق العينية : الشيء.                       

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

ماي   06 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18224 - 54           

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

عنها   النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  :  وزارة  التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة سيدي حلسن اجلزولي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة سيدي حلسن اجلزولي ".

نوعـه : أرض بها مقابر اسالمية 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو عني بوتيلة.

مساحته : 50 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : عبدالقادر اجلناتي؛

 شرقا : اجلناتي ادريس؛ عبدالقادر اجلناتي؛ 

 جنوبا : املسجد؛ اجلناتي ادريس بن عبداهلل؛ طريق؛ 

 غربا : اجلناتي امحمد بن محمد.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

 حيازة هادئة ومستمرة

ماي   07 اخلميس  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ   

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18225 - 54           

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

عنها    النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة القسيل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة القسيل ".

نوعـه : أرض بها مقابر إسالمية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو عني بوتيلة.

مساحته : 20 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : مزار محمد؛ 

 شرقا : الطريق؛ اجلناتي احلسن؛ مزار محمد؛

 جنوبا : اجلناتي امحمد بن أحمد؛ 

 غربا : مزار اخلمار.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

ماي   07 اخلميس  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ   

2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18226 - 54           

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020.

عنها   النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة اجللوزي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة اجللوزي ".

نوعـه : أرض بها مقابر إسالمية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو بوليد.

مساحته : 01 هـ تقريبا.

حدوده :

شماال : عبدالقادر بن أحمد احلجامي؛ أحمد احلجامي؛

 شرقا : ادريس اجلزولي؛ موالي علي احلجامي؛

 جنوبا : الطريق؛ 

 غربا : الطريق ؛ شعبة؛ محمد ولد الشريف احلجامي.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

ماي   07 اخلميس  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18227 - 54           

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: املفضل امزيل بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دويور واد السفلي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دويور واد السفلي ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة، دوار بني مجرو.

مساحته : 01 هـ 32 آ 30س تقريبا.

حدوده :

شماال : الدريوي رشيد؛

 شرقا : محمد بن عبدالعزيز؛محمد بن علي؛

 جنوبا : اغوتان عبدالسالم؛ اغوتان أحمد؛ 
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 غربا : اغوتان أكرم؛ عدناني سي محمد.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

 1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2019؛

2 -  شهادة إدارية مؤرخة في 05 مارس 2020؛

3 -  نسخة طبق االصل من شهادة إدارية مؤرخة في 03 مارس 2020؛

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 11 ماي 2020 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18228  -  54           

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد مريزق بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الساطور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الساطور".

نوعـه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة غفساي، حي الزريقة.

مساحته : 84س تقريبا.

حدوده :

شماال : الزنقة؛

 شرقا : ربيعة القريشي؛

 جنوبا : محمد بن أحمد التزغدي؛ 

 غربا : الطريق.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 مارس 2019؛

2 -  نسخة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 14 مارس 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 04 مارس 2020.   - 3

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 11 ماي 2020 

على الساعة الواحدة زواال. 

             

 خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "املصرييج "

 مطلب رقم 17604 ف الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 3465  املؤرخة في 28 مارس 1979

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   24 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

الكائن  17604 ف  رقم  املطلب    " املصرييج   " املسمى  امللك  حتفيظ 

بإقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، دوار حلجوج ،تتابع من اآلن 

فصاعداً في اسم السادة :

1 - محمد احلجوجي بن العلمي-2 حميد احلجوجي بن العلمي؛

الوثائق  نفس  إلى  استناداً  وذلك  العلمي،  بن  احلجوجي  حسن   -  3

 ،  2017 16 ماي  املودعة سابقا و كذا بناء عقد هبة عدلي مؤرخ في 

55 مشفوع بشهادة  198 صحيفة221 سجل األمالك  مضمن بعدد 

السيد  أن  الكل  مضمن   2020 فبراير   21 في  مؤرخة  بالشياع  البيع 

محمد احلجوجي بن العلمي وهب لشقيقيه.

1 - حميد احلجوجي بن العلمي -2 حسن احلجوجي بن العلمي الثلثني 

2/3 على الشياع سوية بينهما.                      

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد. 

                                   يوسف بوكنيفي.

 

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33633 - 55 

تاريخ اإليداع :  2 مارس 2020

طالب التحفيظ :  اغجدام السعيد بن التهامي بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الهرشة " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "الهرشة" 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة امليل احملل املدعو دوار احلرونة

مساحته : 50 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ايت بنتاواحيت 

شرقا : طالب التحفيظ . و طريق 

جنوبا : طالب التحفيظ .  

غربا : طالب التحفيظ . و شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 25 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  - صورة طبق   

ديسمبر  1989 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 يناير 2018 

 - شهادة إدارية بتاريخ 18 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30 ابريل 2020 على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 33634 - 55 

تاريخ اإليداع : 3 مارس 2020

طالب التحفيظ : مهلول ابراهيم بن موحى بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "اغير نوكرام"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  للملك "اغير نوكرام" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة اسكسي احملل املدعو املو نتيسليت
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مساحته : 2 هـ 35 آ 15 س تقريبا

حدوده : 

شماال : مرغادي احساين و عبد اهلل اكوجيل 

شرقا : تل 

جنوبا : عبد العزيز ابوزايد 

غربا : شعبة و مسلك عمومي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 28 ماي 2019 

 - شهادة إدارية بتاريخ 21 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 ماي 2020 على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 33635 - 55 

تاريخ اإليداع : 3 مارس 2020

طالب التحفيظ : شقوري عمر بن ابراهيم بنسبة 1-1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان لسهاب"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك ولد الباشير" 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئرين 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار اغبالو

مساحته : 4 هـ 72 آ 48 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة بنحمي ورثة ولد سعيد 

شرقا : ورثة شيكر عبد الرحمان وورثة شيكر ابيه 

جنوبا : ورثة ايت امحمد اوالعربي و شكير الكبير وورثة شيكر عبد 

الرحمان وورثة شكير ابيه 

غربا : ورثة ولد ابيه و طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 20 يناير 2020 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 12 فبراير 2020 

 14 الساعة  على   2020 ماي   4 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

بعد الزوال.

مطلب رقم 33640 - 55 

تاريخ اإليداع : 4 مارس 2020

طالب التحفيظ : امشوشاد عبد الكبير بن الكبير بنسبة1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تفارت 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تفارت 1" 

مشتمالته : أرض فالحية مسقية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ارفالة احملل املدعو دوار بوحمزة

مساحته : 30 آ 29 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة محمد امشوشاد 

شرقا : طريق 

جنوبا : ورثة محمد امشوشاد 

غربا : نعيمة امشوشاد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 16يناير 2020 

 - رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 12 فبراير 2020 

 - شهادة إدارية بتاريخ 3 مارس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 ماي 2020 على الساعة 15 و30 

دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33641 - 55 

تاريخ اإليداع : 4 مارس 2020

طالب التحفيظ : امشوشاد الكبير بن الكبير بنسبة1-1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تفارت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "تفارت" 

مشتمالته : أرض فالحية مسقية بها أشجار الزيتون 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ارفالة احملل املدعو دوار بوحمزة

مساحته : 58 آ 5 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة محمد امشوشاد 

شرقا : طريق 

جنوبا : حلسن امشوشاد 

غربا : حلسن امشوشاد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 16يناير 2020 

 - رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 12 فبراير 2020 

 - شهادة إدارية بتاريخ 3 مارس 2020 

 16 الساعة  على   2020 ماي   4 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

بعد الزوال

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "خاتير 5"

مطلب رقم 23187 - 55 الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1036 املؤرخة في 07 نوفمبر 2018 ذي 

املطلب أعاله الكائن بإقليم أزيالل جماعة بني الويدان 

احملل املدعو مزارع ايت ايعزة

السيد موح  الصادر عن   2020 مارس   05 في  املؤرخ  املطلب  مبقتضى 

خاتير بن علي مت إلغاء عملية حتديد امللك موضوع مطلب التحفيظ 

من  عنها  ترتب  ما  مع   2018 ديسمبر   20 بتاريخ  أجريت  والتي  أعاله 

معلومات هندسية، وذلك بسبب تعذر القيام باملسح النهائي لضياع 

2020 على  ماي   05 بتاريخ  إجراء عملية حتديد جديدة  وتقرر  األرفات، 

الساعة 10 صباحا.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "محمد" 

الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

 عدد 1079 املؤرخة في 04 سبتمبر 2019 ذي املطلب 

رقم 33355 - 55 الكائن بإقليم ومدينة أزيالل

 احملل املدعو حي تفروين

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   07 في  املؤرخ  اإليداع  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك موضوع مطلب التحفيظ أعاله . تتابع من اآلن فصاعدا 

إلى رسم الشراء  الدين مادي بن محمد. وذلك استنادا  نور  في إسم 

العدلي املضمن بعدد 4 صحيفة 6 كناش األمالك 61 بتاريخ -09-01

2020، توثيق أزيالل، والعقود املودعة سابقا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                         عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة إفران

مطلب رقم 6759  - 57

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020

طالب التحفيظ : 

-عبد اهلل اشكوك بن احماد بنسبة 1/3

-املصطفى اشكوك بن احمد بنسبة 1/3

-حسن أشكوك بن احماد بنسبة 1/3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مليكة".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة إفران، جماعة تكريكرة

مساحته : 03 هكتار 95 آرا 90 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة أمحد أشكوك

شرقا : الرسم العقاري رقم 12847/ك

جنوبا : الشعبة

غربا : ورثة أحمد أشكوك

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

 346 صحيفة   440 بعدد  أصلها  مضمن  عدلي  شراء  رسم  -نسخة 

بتاريخ 07 يناير 2008

-شهادة إدارية عدد 32 بتاريخ 02 ماي 2019

الساعة  على   2020 ماي   08 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 6760 - 57

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : محمد مشالف بن سعيد 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهم لغنم".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة إفران، جماعة ضاية عوا

مساحته : 01 هكتار 50 آر 00 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : نور الدين مشالف

شرقا : ورثة لوتيد احلسني

جنوبا : حمو مشالف

غربا : مشالف حلسن، مادلي حدو

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 481 صحيفة 11 بتاريخ 05 

مارس 2019.

-شهادة إدارية عدد 6 مؤرخة بتاريخ 06 فبراير 2020

الساعة  على   2020 ماي   11 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 6761 - 57

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : محمد مشالف بن سعيد 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهم لغنم 1".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة إفران، جماعة ضاية عوا

مساحته : 01 هكتار 18 آر 58 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : حمو مشالف

شرقا : حمو مشالف

جنوبا : عبد الكرمي مشالف

غربا : مشالف حلسن، مادلي حدو

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 154 صحيفة 163 بتاريخ 18 

ديسمبر 2019.

-شهادة إدارية عدد 04 مؤرخة بتاريخ 06 فبراير 2020

الساعة  على   2020 ماي   11 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 6762 - 57

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : نور الدين مشالف بن سعيد 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهب لغنم".  

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : إقليم ودائرة إفران، جماعة ضاية عوا 

مساحته : 68 آر 58 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة لوتيد احلسني

شرقا : املياه والغابات
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جنوبا : الطريق
غربا : مشالف عبد الكرمي

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء
أصل امللك : 

-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 191 صحيفة 213 بتاريخ 06 
فبراير 2020.

-شهادة إدارية مؤرخة في 10 فبراير 2020
الساعة  على   2020 ماي   11 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر والنصف صباحا.
 

مطلب رقم 6763 - 57
تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : عبد الكرمي مشالف بن سعيد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سهب لغنم 2".  

نوعه : أرض فالحية 
سهم  املدعو  احملل  عوا،  ضاية  جماعة  إفران،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

الغنم مزارع احلجاج
مساحته : 01 هكتار 68 آر 58 سنتيار تقريبا.

حدوده :
شماال : مشالف حمو

شرقا : مشالف نور الدين
جنوبا : مشالف حلسن، مادلي حدو

غربا : مشالف محمد
احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 
-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 162 صحيفة 175 بتاريخ 26 

ديسمبر 2019.
-شهادة إدارية مؤرخة في 06 فبراير 2019

الساعة  على   2020 ماي   11 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 
الثانية والنصف بعد الزوال. 

مطلب رقم 6764 - 57
تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : حمو مشالف بن سعيد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سهب لغنم 3".  

نوعه : أرض فالحية 
املدعو  املدعو  احملل  عوا،  ضاية  جماعة  إفران،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

سهم الغنم مزارع احلجاج
مساحته : 02 هكتار 68 آر 58 سنتيار تقريبا.

حدوده :
شماال : ورثة لوتيد احلسني

شرقا : الغابة
جنوبا : مشالف حلسن، مادلي حدو، مشالف محمد، مشالف عبد الكرمي

غربا : مشالف محمد
احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 
-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 155 صحيفة 165 بتاريخ 18 

ديسمبر 2019.

-شهادة إدارية مؤرخة في 06 فبراير 2019

الساعة  على   2020 ماي   11 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

الثالثة والنصف بعد الزوال. 

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                              عبد اجلبار فرطاس.

  

محافظة إنزكان آيت ملول

مطلب رقم 21065 - 60 

تاريخ االيداع : 24 فبراير 2020

طالب التحفيظ : بنزموري املصطفى  

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : بنزموري

نوع امللك : دار سكنية من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : حي بنعنفر ، جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 80 سنتيارا تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : احلسن الغشيم؛

غربـا : بنسعيد أوعلي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 يناير 1996.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  :  27 أبريل 2020 الساعة 10 صباحا .

مطلب رقم 21066 - 60

تاريخ االيداع : 26 فبراير 2020

طالب التحفيظ  : وليل عمر بن محمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  دار وليل .

نوع امللك :  دار سكنية من سفلي وطابق علوي

موقعه :  حي ازرو، جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته :  80 س تقريبا.

حدوده :  

شمـاال : الطريق؛

شـرقا : حميد مزداوي وحاليا بنهمو عبداهلل؛

جنـوبا : عليوة علي؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 02 يناير 2009

-نسخة طبق االصل لوكالة مفوضة مؤرخ في 24 نوفمبر 2008
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- نسخة طبق االصل لرخصة البناء مؤرخة في 22 نوفمبر 2010
-تصميم موقعي للملك 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 27 أبريل 2020 الساعة 14 بعد الزوال

مطلب رقم 21067 - 60
تاريخ االيداع : 26 فبراير 2020

طالب التحفيظ : فرحات عبدالرحمان بن محمد 
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : الفرح.

نوع امللك : أرض بها بنايات من سفلي وطابقني .
موقعه : حي بنعنفر، اجلماعة احلضرية القليعة ،عمالةإنزكان أيت ملول.

مساحته : 60 س تقريبا.
حدوده : 

شمـاال : الهاللي عزيز ؛
شـرقا : بيروك احمد؛

جنـوبا : الزيتوني عبداجمليد؛
غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك

-رسم بيع عرفي ثابت التاريخ مؤرخ في 25 مارس 2013
رسم بيع عرفي مؤرخ في 07 ماي 2012

رسم بيع عرفي ثابت التاريخ مؤرخ في 29 يوليو 2005
رسم بيع عرفي ثابت التاريخ مؤرخ في 30 أبريل 2002

- رخصة السكن عدد 134/2012 بتاريخ 17 أغسطس 2012؛
-رخصة البناء عدد 213//2010 بتاريخ 18 أغسطس 2010.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 27 أبريل 2020 الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 21068 - 60
تاريخ االيداع : 26 فبراير 2020

طالب التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية .
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد النور

نوع امللك : مسجد ومرافقه 
موقعه : حي اجلهاد بنعنفر، جماعة القليعة ،عمالةإنزكان أيت ملول.

مساحته : 04 آر 77 س تقريبا.
حدوده : 

شمـاال : واحماد كلثوم و وهبان حسن ؛
شـرقا : طريق؛

جنـوبا : طريق ؛
غربـا : زنقة ؛

احلقوق العينية : الشئ.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 27 أبريل 2020 الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 21069 - 60
تاريخ االيداع : 26 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت .
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة سيدي محمد السباعي

نوع امللك : مقبرة أموات املسلمني.
موقعه : حي العزيب ، جماعة القليعة ،عمالةإنزكان أيت ملول.

مساحته : 25 آر 68 س تقريبا.

حدوده : 
شمـاال : ورثة العسري بوجمعة ؛

شـرقا : الطريق؛
جنـوبا : ورثة ايت سي صالح؛

غربـا : ورثة العسري بوجمعة و ايت كدور محمد ؛
احلقوق العينية : الشئ.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 27  أبريل  2020  الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 21070 - 60
تاريخ االيداع : 28 فبراير 2020

طالب التحفيظ :  ركز احلوسني بن احمد
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار ركز.

نوع امللك : بناية سكنيةمن سفلي .
موقعه : حي املرس ، جماعة الدشيرة ،عمالةإنزكان أيت ملول.

مساحته : 75 س تقريبا.
حدوده : شمـاال : الزنقة ؛

شـرقا : حروقي ادريس؛
جنـوبا : بوحويلي يحيى؛

غربـا : الزنقة؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك
-استمرار عدلي مؤرخ في 05 أبريل 2018

- رسم بيع عدلي مؤرخ 16 أبريل 2019
- رسم بيع عدلي مؤرخ في 20 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 29 أبريل 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21071 - 60
تاريخ االيداع : 04 مارس 2020

طالب التحفيظ :  احلالوي بوجمعة بن محمد.
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك احلالوي.

نوع امللك : ارض عارية 
موقعه : حي تراست ، جماعة انزكان ،عمالةإنزكان أيت ملول.

مساحته : 50 س تقريبا.
حدوده : 

شمـاال : احلسن الوزاني ؛
شـرقا : احمد اكوبي ؛

جنـوبا : طريق ؛
غربـا : احلسن احلارس ؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 22 فبراير 2006
- شهادة االدن االداري للتحفيظ عدد 148/06 بتاريخ 29 يونيو 2006.

وكالة عرفية مؤرخة في 20 فبراير 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 ماي 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21072 - 60
تاريخ االيداع : 05 مارس 2020

طالب التحفيظ : مبارك امدالس بن محمد
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك امدالس
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نوع امللك : ارض عارية في جزء منها بناية 
موقعه : دوار دار بن الشيخ ، جماعة التمسية ،عمالةإنزكان أيت ملول.

مساحته : 10 آر 52 س تقريبا.
حدوده : 

شمـاال : فاطمة عمر ؛
شـرقا : الطريق 08 امتار ؛

جنـوبا : ايت الطيب محمد؛
غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : 

-رسم تسليم عدلي مؤرخ في 06 أكتوبر 2019
رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 مارس 2018

بالرسم  اصلها  املودع   1979 أغسطس   18 في  مؤرخة  اراثة  -نسخة 
العقاري 5024 - 60

- نسخة رسم اراثة مؤرخة في 13 مارس 2018 املودع اصلها بالرسم 
العقاري 5024 - 60.

- نسخة رسم اراثة وفريضة مؤرخة في 31 أكتوبر 2017 املودع اصلها 
بالرسم العقاري 5024 - 60.

نسخة شمسية لرسم وككالة عدلي مؤرخ في 22 أغسطس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد :   06 ماي 2020الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21073 - 60
تاريخ االيداع : 05 مارس 2020

طالب التحفيظ : يوسف ايت املودن
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك النجاح

نوع امللك : دار سفلية وطابقني علويني
موقعه : حي ايت املودن املزار، جماعة ايت ملول ،عمالةإنزكان أيت ملول.

مساحته : 40 س تقريبا.
حدوده : 

شمـاال : املودن محمد ؛
شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : الطريق ؛
غربـا : املودن محمد ؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : 

-صدقة عرفية مؤرخة في 13 يوليو 2011
-نسخة رخصة البناء مؤرخة في 20 فبراير 2018

-شهادة عدم التجزئة مؤرخة في 19 أغسطس 2011
- رخصة السكن عدد 585 مؤرخة في 05 يوليو 2018

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 ماي 2020 الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 21074 - 60
تاريخ االيداع : 06 مارس 2020

طالب التحفيظ : الطاهري ليلى بنت محمد
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الطاهري

نوع امللك : أرض عارية
موقعه : دوار علي اوبراهيم، جماعة اوالد دحو ،عمالةإنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 
شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : الطريق؛
جنـوبا : املدكوري عبداللطيف ؛

غربـا : بوكارة محمد محمد ؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
-استمرار عدلي مضمن بعدد 414 صحيفة 318 سجل 71 مؤرخ في 

24 أغسطس 2017
-عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاءات مؤرخة في 13 أبريل 2016

-وكالة عرفية مصححة اإلمضاء مؤرخة في 06 مارس 2015
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 ماي 2020 الساعة 11 صباحا

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.
                               عبد احلليم فتح اهلل.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25544 - 61
تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : فاطمة الزهرة  احلميد العزيفي بنت العياشي؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدروة"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدروة"؛
نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 
الصغير، سيدي قنقوش، احملل املدعو  " الدروة "؛  

مساحته :  26 آر 65 س تقريبا؛
اجملاورون :

شماال : أحمد الدامون و ورثة أمينة السعيدي،  
شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12540 - 61؛

جنوبا : ورثة عبد الرحيم احلميد العزيفي و ورثة الكعبالي؛
غربـا : محمد اللنجري؛

احلقوق العينية :  الشيء؛
أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2019؛
2 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 20 يونيو 2018؛

3 - صورة شمسية لعقد قسمة و مخارجة رضائية عدلي مؤرخ في 
14 مارس 2018؛

4 - نسخة من رسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 10 مارس 2018؛
5 - نسخة من رسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 02 مارس 2018؛

6 - نسخة من رسم إحصاء عدلي مؤرخ في 06 مارس 2017؛
7 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 05 أغسطس 2016؛

8 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2015؛
9 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 مارس 1978؛

10 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 مارس 1974؛
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11 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 مارس 1974؛
12 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 1957؛

الساعة  على   2020 أبريل   27 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25545  -  61
تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : فاطمة الزهرة  احلميد العزيفي بنت العياشي؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قنقوش"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قنقوش"؛
نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 
الصغير، سيدي قنقوش، احملل املدعو  " قطعة قنقوش "؛  

مساحته :  08 آر 05 س تقريبا؛
اجملاورون :

شماال : طريق،  
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 6692 - 61؛

جنوبا : علي اللغميش؛
غربـا : محمد اللغميش؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 - نسخة من رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2019؛
2 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 20 يونيو 2018؛

3 - صورة شمسية لعقد قسمة و مخارجة رضائية عدلي مؤرخ في 
14 مارس 2018؛

4 - نسخة من رسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 10 مارس 2018؛
5 - نسخة من رسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 02 مارس 2018؛

6 - نسخة من رسم إحصاء عدلي مؤرخ في 06 مارس 2017؛
7 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 05 أغسطس 2016؛

8 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2015؛
9 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يونيو 1982؛

الساعة  على   2020 أبريل   27 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25546 - 61
تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : عائشة أمغار بنت محمد؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املقصبة 2"؛  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املقصبة 2"؛
نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 
الصغير، سيدي قنقوش، احملل املدعو " املقصبة "؛ 

مساحته : 14 آر 06 س تقريبا؛
اجملاورون :

شماال : مصطفى اللغميش، 
شرقا : الرسوم العقارية أعداد : 65399 - 61 - 31780 - 61 و 56245 - 61؛

غربـا : طريق؛
جنوبا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛
أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2019؛
2 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 20 يونيو 2018؛

3 - صورة شمسية لعقد قسمة و مخارجة رضائية عدلي مؤرخ في 
14 مارس 2018؛

4 - نسخة من رسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 10 مارس 2018؛
5 - نسخة من رسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 02 مارس 2018؛

6 - نسخة من رسم إحصاء عدلي مؤرخ في 06 مارس 2017؛
7 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 05 أغسطس 2016؛

8 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2015؛
9 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 يونيو 1978؛
10 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 فبراير 1959؛

الساعة  على   2020 أبريل   27 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25547 - 61
تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : أسامة أصوفي بن حلسن؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية بلعربي"؛  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أسامة"؛
نوعه : أرض فالحية؛ 

أحد  القروية  اجلماعة  أصيلة،  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 
الغربية، مزارع اوالد عبو، احملل املدعو " كدية بلعربي "؛ 

مساحته : 02 هـ 32 آر 26 س تقريبا؛
اجملاورون :

شماال : عبد العزيز السعيدي، 
شرقا : طريق عمومية؛

غربـا : ليلى احلجوي الثعالبي؛
جنوبا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء؛
أصل امللك : 

1 - نسخة وصية بالثلث عدلي مؤرخ في 04 فبراير 2020؛
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2019؛
3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2019؛

4 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2019؛
5 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2019؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2017؛
7 - نسخة من رسم موجب اختصاص عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2017؛

8 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2017؛
9 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2017؛
10 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 أغسطس 2009؛

الساعة  على   2020 أبريل   27 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 25548 - 61
تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : زينب بنحمزة السحيم بنت عبد السالم؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زينب"؛



2075 عدد 1107 - 23 رجب 1441 )18 مارس 2020(

نوعه : أرض عارية بها أساس؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو " مرس أشناد "؛ 

مساحته : 85 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : يوسف بوعلقمة، 

شرقا : مصطفى امحمد؛

غربـا : احلسني ناصر؛

جنوبا : طريق من 4 أمتار؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء حظوظ عدلي مؤرخ في 22 يناير 2020؛

 11 في  إمضائه  صحة  على  مصادق  البناء  إلذن  شمسية  صورة   -  2

فبراير 2020؛

3 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 فبراير 2018؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يوليو 2007؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ماي 2007؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 مارس 2007؛

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 أبريل 1999؛

8 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 02 أبريل 1995؛

الساعة  على   2020 أبريل   27 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 25549 - 61

تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : فاطمة اجوييد بنت عبد السالم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زهرة"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية الزينات، 

دوار الروييف، احملل املدعو " غرسة دار امراح "؛ 

مساحته : 02 آر 93 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : فطنة بنت فطوم، 

شرقا : طريق عمومية؛

غربـا : لطيفة اجوييد؛

جنوبا : طريق من 3 أمتار؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 30 يناير 2020؛

2 - رسم مخارجة بنظير عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 2018؛

3 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2018؛

4 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2018؛

5 - نسخة من رسم إثبات ملكية عدلي مؤرخ في 07 ماي 2018؛

6 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 02 نوفمبر 2017؛

الساعة  على   2020 أبريل   28 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25550 - 61
تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : عائشة أمسعود بنت عبد السالم؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عائشة"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، الكمبورية، احملل املدعو " البرواقة "؛ 
مساحته : 56 س تقريبا؛

اجملاورون :
شماال : السندوسي، 

شرقا : طريق عمومية؛
غربـا : عبد العزيز بولنب و السندسي عبد اللطيف؛

جنوبا : نور الدين البادي؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 - صورة شمسية إلذن بالبناء مؤرخ في 07 يونيو 2018؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 أغسطس 2015؛
3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 أبريل 2014؛

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 يونيو 2006؛
الساعة  على   2020 أبريل   28 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25551 - 61
تاريخ اإليداع : 02 مارس 2020؛

طالب التحفيظ : محمد بولعيش بن احمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غرسة املقدم"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 
قصر  القروية  اجلماعة  أجنرة،  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

اجملاز، احملل املدعو " عني شوكة "؛ 
مساحته : 01 هــ 96 آر 47 س تقريبا؛

اجملاورون :
شماال : الرسم العقاري رقم 34921 - 61 و مطلب التحفيظ رقم 10020 - 61، 

شرقا : ورثة حسني الهيشو و أحمد العشيري؛
غربـا : عادل الهيشو؛

جنوبا : طريق عمومية؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 03 يناير 2018؛

2 - ملف النيابة القانونية مؤرخ في 01 فبراير 2017؛
3 - محضر البيع باملزاد العلني مؤرخ في 01 فبراير 2017؛

4 - حكم ابتدائي مؤرخ في 10 ماي 2016؛
5 - محضر بيع عقار قاصر باملزاد العلني مؤرخ في 24 يناير 2017؛

6 - صورة شمسية لتقرير اخلبرة مؤرخ في 02 يونيو 2015؛
7 - صورة شمسية لدفتر التحمالت مؤرخ في 18 أكتوبر 2016؛

8 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2014؛
9 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 أبريل 2014؛

10 - نسخة من رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 28 أبريل 2012؛
11 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 04 يناير 2012؛
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12 - صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 04 يناير 2012؛
13 - صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 21 مارس 2007؛

14 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 23 يوليو 2005؛
15 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ماي 1991؛

الساعة  على   2020 مايو   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25552 - 61
تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020؛

طالب التحفيظ : محمد حمزة بن عمر؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمزة"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية جوامعة، 

مدشر اعزيب البرارق؛ 
مساحته : 02 آر 70 س تقريبا؛

اجملاورون :
شماال : طريق من 4 أمتار، 

شرقا : طريق من 4 أمتار؛
غربـا : محمد الزايدي بندراجو؛

جنوبا : عبد العزيز املسياح؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 - وكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 12 فبراير 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 أغسطس 2017؛
 29 في  مؤرخ  عدلي  اختصاص  موجب  لرسم  شمسية  صورة   -  3

أكتوبر 2010؛
الساعة  على   2020 مايو   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.
مطلب رقم 25590 - 61

تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020؛
طالب التحفيظ : ناظر أوقاف طنجة نيابة عن األوقاف العامة؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة جامع الظهر"؛  
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة جامع الظهر"؛

نوعه : أرض فالحية بها مقبرة؛ 
القروية  اجلماعة  أجنرة،  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

البحراويني، فدان شابو، احملل املدعو " مقبرة جامع الظهر "؛ 
مساحته : 01 هــ 12 آر 50 س تقريبا؛

اجملاورون :
شماال : طريق، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 14331 - 06؛
غربـا : طريق و مطلب التحفيظ رقم 14331 - 06؛

جنوبا : طريق؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 - حيازة هادئة و التصرف طويل األمد؛

2 - صورة شمسية لرسم موجب إشهاد عدلي مؤرخ في 02 يوليو 2019؛
الساعة  على   2020 مايو   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 25591 - 61
تاريخ اإليداع : 04 مارس 2020؛

طالب التحفيظ : منال أحيان بنت احلسني؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منال"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

دوار املنبار، احملل املدعو " البيار السفلية "؛ ؛ 
مساحته : 60 س تقريبا؛

اجملاورون :
شماال : طالبة التحفيظ و عبد الغني اليوسفي، 

شرقا : طالبة التحفيظ؛
غربـا : ابراهيم دادا و جواد اقطيب؛

جنوبا : زنقة من 4 أمتار؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 - شهادة إدارية مؤرخة في 04 يوليو 2019؛

2 - صورة شمسية لوكالة عامة عرفية مصادق على صحة إمضائها 
في 01 أغسطس 2019؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2015؛
4 - رسم وكالة مفوضة عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2015؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 أغسطس 2015؛
6 - نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 24 يناير 2012؛

7 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 30 أبريل 2011؛
8 - نسخة من رسم موجب إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 30 أبريل 2011؛
9 - صورة شمسية لنسخة من رسم توكيل مفوض عدلي مؤرخ في 

20 سبتمبر 2007؛
الساعة  على   2020 مايو   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة بالنيابة.

         محمد ياسني الغرافي الشرقاوي.

 

محافظة النواصر

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك زعير"
مطلب التحفيظ رقم 2493 - 33                                          

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   20 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع  زعير"  "ملك  املسمى   امللك  حتفيظ 
2493 - 33. الكائن بعمالة إقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار عرابة، 
تتابع من االن فصاعدا  في اسم السيدة عائشة يوسفي بنت يوسفي 
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تدعيما ملطلب التحفيظ  وكذا :

119 صحيفة كناش األمالك رقم  -رسم صدقة عدلي مضمن بعدد 
126 بتاريخ 20 ربيع الثاني 1440 هـ املوافق 28 ديسمبر 2018  .

احملافظ املكلف مبسطرة التحفيظ بالنواصر. 
                                           عادل محاح.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12838 - 65 

تاريخ اإليداع  : 6 مارس 2020.

طالب التحفيظ : الصغير أمني بن محمد بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "الصغير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "الصغير". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة ايت فاسكا احملل املدعو الصغير. 

مساحته  : 1آ 85 س تقريبا. 

حدوده  : شماال : محمد أزريف 

شرقا : طريق عرضها 4 امتار 

جنوبا : ورثة بن علي 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك : 

 - نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 ماي 2006 املوافق لـ11 ربيع الثاني 1427 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16ابريل 2013 املوافق لـ5 جمادى اآلخرة 1434.

 -  شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 6 مارس 2020 . 

 13 الساعة  على   2020 ماي   7 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12839 - 65 

تاريخ اإليداع  9 : مارس 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "مسجد اكادير امللح".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "مسجد اكادير امللح". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو اكادير امللح. 

مساحته4   : آ 10 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 

 11 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

           

مطلب رقم 12840 - 65  

تاريخ اإليداع  : 9 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "مقبرة اكادير امللح 1 ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "مقبرة اكادير امللح 1". 

مشتمالته : مقبرة . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو اكادير امللح. 

مساحته  : 36 آ 60 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

 10 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة

مطلب رقم 12841 - 65

تاريخ اإليداع  : 9مارس 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "اكادير امللح 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "اكادير امللح 2". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو اكادير امللح. 

مساحته  : 45 آ 20 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 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف لألمد الطويل

 10 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 12842 - 65 

تاريخ اإليداع  : 9 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "مقبرة اكادير امللح 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "مقبرة اكادير امللح 2". 

مشتمالته : مقبرة . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو اكادير امللح. 

مساحته  : 93 آ 10 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

 11 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 12843 - 65 

تاريخ اإليداع  : 9مارس 2020.

طالب التحفيظ  : ملزوغي لطيفة بنت محماد بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "اجباض".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "أيالل". 

مشتمالته : أرض فالحية بها بئر . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة امزميز جماعة لالتكركوست قيادة وزكيتة 

دوار تفروين. 

مساحته  : 1هـ 21 آ 13 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : السعدية ملزوغي 

شرقا : طريق معبدة عرضها 30 متر 

جنوبا : طريق عمومية ذات عرض متغير 

غربا : الطريق العمومية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

نسخة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 26سبتمبر 

1994 املوافق لـ10 ربيع الثاني 1415 .

 - نسخة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 10 ابريل 2004 

املوافق لـ10 صفر 1425. 

 - نسخة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 15يونيو 2014 

املوافق لـ17 شعبان 1435 

 - رسم عدلي موضوعه إشهاد بتاريخ 21يناير 2015 املوافق لـ29 ربيع األول 1436 . 

- شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 3 فبراير 2020 . 

 10 الساعة  على   2020 12ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12844 - 65 

تاريخ اإليداع  : 9 مارس 2020.

طالبة التحفيظ  : ملزوغي السعدية بنت حماد بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "اجباض".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "بلفدير". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة امزميز جماعة لال تكركوست قيادة وزكيتة 

دوار تفروين. 

مساحته  : 1هـ 21 آ 13 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ملزوغي كرمي ، ملزوغي مينة 

شرقا : طريق عمومية عرضها 30 متر 

جنوبا : لطيفة ملزوغي 

غربا : طريق عمومية ذات عرض متغير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

 1994 26سبتمبر  بتاريخ  استمرار  لرسم عدلي موضوعه  - نسخة   

املوافق 10 ربيع الثاني 1415. 

املوافق   2004 ابريل   10 بتاريخ  إراثة  - نسخة رسم عدلي موضوعه   

لـ10 صفر 1425. 

 - رسم عدلي موضوعه وكالة بنظيرين بتاريخ 8 ابريل 2013 املوافق 

لـ27 جمادى اآلخرة 1434 . 

 - حكم ابتدائي موضوعه قسمة بتاريخ 19ماي 2014 . 

املوافق   2014 15يونيو  بتاريخ  - نظير رسم عدلي موضوعه قسمة   

لـ17 شعبان 1435 . 
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لـ املوافق   2015 17مارس  بتاريخ  إشهاد  موضوعه  عدلي  رسم   -  

26 جمادى األولى 1436 . 

 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 3 فبراير 2020 . 

 - صورة شمسية لوكالة بتاريخ 5 فبراير 2008 املوافق لـ27 محرم 1429 . 

 - صورة شمسية لوكالة  بتاريخ 5 مارس 2008 املوافق لـ26 صفر 1429

 11 الساعة  على   2020 12ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12845 - 65 

تاريخ اإليداع  : 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ  :

 بوكرن عبد احلق بن ابراهيم بنسبة 1  2-.

الروان الصديق بن املهدي بنسبة 1  -  2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "الطبيعة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "الطبيعة". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم دوار ماووت. 

مساحته  : 65 آ تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ابراهيم جبور و ممر عرضه 4 امتار 

شرقا : ايت الرحماني حميدة 

جنوبا : عالل جبور 

غربا : شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

 - نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31مارس 2007 املوافق لـ11 ربيع األول 1428.

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24سبتمبر 2011 املوافق لـ25 شوال 1432 . 

 - وكالة موضوعه وكالة بتاريخ 7 أغسطس 2018 . 

 11 الساعة  على   2020 13ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 12846 - 65 

تاريخ اإليداع  : 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : ايت باحدو امحمد بن عدي بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "دار أزلي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "دار أزلي". 

مشتمالته : دار للسكن من سفلي وسطح . 

موقعه  : اقليم احلوز جماعة متصلوحت دوار اد عيسى امناس. 

مساحته  : 10 آ تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : زنقة عرضها 6 امتار 

شرقا : عمر ايت الطالب 

جنوبا : ورثة خالفة 

غربا : ممر بدون منفذ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 5 يونيو 2004 املوافق لـ16 ربيع الثاني 1425.

 -  نسخة رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 2 أغسطس 2005 املوافق 

لـ26 جمادى اآلخرة 1426 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11مارس 2009 املوافق لـ13 ربيع األول 1430 . 

 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 22فبراير 2019 املوافق لـ16 جمادى اآلخرة 1440 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 أكتوبر 2019 املوافق لـ6 صفر 1441 . 

 - وكالة موضوعه وكالة بتاريخ 21نونبر 2019 . 

 10 الساعة  على   2020 13ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12847 - 65 

تاريخ اإليداع  : 11مارس 2020.

طالب التحفيظ  : علوي صاروتا موالي احمد بن موالي علي بنسبة 1  -  1. 

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

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه  : اقليم احلوز جماعة اوريكة دوار اكروفال. 

مساحته  : 12آ تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : زنوب اجكا 

شرقا : احلسني بن حمو 

جنوبا : السعدية بنت حلسن 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

 2011 11مارس   - نسخة رسم عدلي موضوعه تصحيح مساحة بتاريخ 

املوافق لـ6 ربيع الثاني 1432 . 

 - نسخة رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 12مارس 2011 املوافق 

لـ7 ربيع الثاني 1432 . 
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 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 ديسمبر 2018 املوافق لـ26 ربيع األول 1440 . 

 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 23أغسطس 2019 . 

 12 الساعة  على   2020 13ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 12848 - 65 

تاريخ اإليداع  : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : صقلي ملي فكرية بنت عبد اهلل بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "الدرع".

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

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اوريكة دوار امخليج . 

مساحته  : 10 آ تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 605 - 65 

شرقا : الطريق 

جنوبا : عبد احلق بن شقرون 

غربا : عائشة املنجرة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 يونيو 2008 املوافق لـ28 جمادى األولى 1429 . 

 - وكالة موضوعه وكالة بتاريخ 8 نونبر 2008 .  

 - رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 30سبتمبر 2019 املوافق لـ1 صفر 1441 . 

 - رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 30سبتمبر 2019 املوافق لـ1 صفر 1441 . 

 10 الساعة  على   2020 14ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12849 - 65 

تاريخ اإليداع  : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : املنجرة عائشة بنت يحيى . بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "الدرع".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "ملك احلاجة فاطمة ". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه  : إقليم احلوز، دائرة حتناوت ، جماعة أوريكة ، دوار امخليج. 

مساحته  : 10آ تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : عبد العزيز السمات 

شرقا : موالي البشير 

جنوبا : طريق 

غربا : خديجة الرايس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

 2007 ماي   9 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  لرسم  شمسية  صورة   -  

املوافق لـ21 ربيع الثاني 1428 . 

 - نسخة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 21 ابريل 2008 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 يونيو 2008 املوافق لـ28 جمادى األولى 1429 . 

 10 الساعة  على   2020 14ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 12850 - 65 

تاريخ اإليداع  : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : الشرع محمد بن بوجمعة بنسبة 1  -  1. 

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

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

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اوريكة دوار تكديرت. 

مساحته  : 3 آ تقريبا. 

حدوده  : شماال : عبد السالم ابراغ 

شرقا : عبد اهلل ابراغ 

جنوبا : طريق 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17أغسطس 2010 

املوافق لـ6 رمضان 1431.

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 سبتمبر 2019 املوافق لـ2 محرم 1441 . 

 11 الساعة  على   2020 14ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12851 - 65 

تاريخ اإليداع  : 12مارس 2020.

طالب التحفيظ  : كرطوح سامية بنت عبد اللطيف بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "خلميميرة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "حديقة زرابة". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة ايت فاسكا دوار الكركور . 

مساحته  : 89آ 36 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : مصرف 

شرقا : طريق

جنوبا : طريق 

غربا : احلاج عمر 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

 - عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 13ابريل .

 - عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 6 ماي 2019.  - رسم عدلي موضوعه 

استمرار بتاريخ 17ديسمبر 2019 املوافق لـ20 ربيع الثاني 1441 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11يناير 2020 املوافق لـ15 جمادى األولى 1441 . 

 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 3 مارس 2020 . 

 14 الساعة  على   2020 13ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12852 - 65 

تاريخ اإليداع  : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : لبالئلي احلسني بن احملجوب بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "املعصرة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "املعصرة". 

أرضي  حتت  حوض  و  سفلي  من  بنايتني  بها  عارية  أرض   : مشتمالته 

عبارة عن معصرة للزيتون . 

موقعه  : إقليم احلوز، دائرة حتناوت ، جماعة حتناوت ، دوار حتناوت . 

مساحته  : 22 آ 28 س تقريبا. 

القطعة األولى  : 

حدودها  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4952 - 43 

شرقا : الرسم العقاري عدد 11185 - م 

جنوبا : محمد ايت زويت 

غربا : ساقية 

القطعة الثانية  : 

حدودها  : شماال : الرسم العقاري عدد 4952 - 43 

شرقا : طريق رئيسية رقم 1010

جنوبا : ورثة اودكير  

غربا : الرسم العقاري عدد 11185 - م

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 16فبراير 1982 املوافق لـ11 ربيع الثاني 1402 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16فبراير 1982 املوافق لـ11 ربيع الثاني 1402 . 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 11يونيو 1982 املوافق لـ18 شعبان 1402 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11 يونيو 1982 املوافق 18 شعبان 

 . 1402

 10 الساعة  على   2020 15ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

خالصة اصالحية  -  تتعلق بامللك املسمى " هجر " 

موضوع مطلب عدد 3245 - 65.

مبقتضى تقرير احلضور مؤرخ في 05 مارس 2020 فان مسطرة حتفيظ 

 65  -  3245 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  هجر"   " املسمى  امللك 

الكائن بإقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة اللة تكركوست، دوار تالت، 

مبساحة  و  التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  حتفيظه  مسطرة  تتابع 

قدرها 28 آر 73 سنتيار، و ذلك بناء على نفس الوثائق و الرسوم املودعة 

سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6121  - 67

تاريخ االيداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مسجد اكورامن.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد اكورامن ".

نوعـه : أرض عارية بها مسجد مكون من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار اكورامن. 

مساحته : 11 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 11602 - 67.

جنوبا : شبوكي عبد القادر.

غربا : شبوكي عبد القادر.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم 455 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6122  - 67

تاريخ االيداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مقبرة اكورامن.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة اكورامن ".

نوعـه : مقبرة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار اكورامن. 

مساحته : 67 آر تقريبا.
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حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 45049 - 05.

شرقا : الرسم العقاري رقم 4399 - 67 ومحمد بجا.

جنوبا : عبد اللطيف بجا.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 455 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 6123  - 67

تاريخ االيداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مقبرة ايت سليمان 2.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة ايت سليمان 2 ".

نوعـه : مقبرة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير، دوار ايت سليمان ايت حدو. 

مساحته : 20 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : السكة احلديدية.

غربا : ساقية.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 455 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6124  - 67

تاريخ االيداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة  : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مقبرة ايت سليمان 1.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة ايت سليمان 1 ".

نوعـه : مقبرة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير، دوار ايت سليمان ايت حدو. 

مساحته : 79 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 13179 - ك.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 13179 - ك.

جنوبا : الطريق.

غربا : املطلب رقم 22648 - 05.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 455 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 6125  - 67

تاريخ االيداع : 03 ماي 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فران وحمام القصبة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فران وحمام القصبة ".

نوعـه : حمام وفران مكون من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة اكوراي، حي القصبة.

مساحته : 02 آر 30 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة نكور وعبد العالي زين.

شرقا : ممر.

جنوبا : زنقة.

غربا : زنقة.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 453 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18086 - 68

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020. 

طالب التحفيظ : محمد الغوات بن عالل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بن عالل".

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت الراضي.

مساحته : 50 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا : عبد الرحيم براوي ؛
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 8412 - 68 – الرسم العقاري عدد 35852 - 10؛

غربا : الرسم العقاري عدد 23174 - 68؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

  أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 09 مارس 1974 مضمن بعدد 260 صحيفة 199.

 12 بعدد  مضمن   1997 أغسطس   21 بتاريخ  عدلي  صدقة  رسم   -

صحيفة 23.

-  شهادة ادارية عدد 08 - 2020 بتاريخ 15 يناير 2020.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18087 - 68

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020. 

طالب التحفيظ : محمد اركيك بن املعطي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ليلى".

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابقني.

موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي الرمود.

مساحته : 60 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 38013 - 10؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛              

غربا : الرسم العقاري عدد 7734 - 68؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

  - .91 - 2175 1991 عدد ترتيبي  25 أبريل  - رسم شراء عدلي بتاريخ 

شهادة ادارية عدد 024 - 2020 بتاريخ 24 فبراير 2020.

- وكالة عرفية عدد 20 - 2917 مصححة االمضاء بتاريخ 20 فبراير 2020.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18088 - 68

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020. 

طالب التحفيظ : عبد اهلل ابو طيب بن عالل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك ابو طيب".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو اوالد سيدي شنان.

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : سي محمد بن محمد بن ابا تنوب عنه صاحلة ضفير؛

شرقا : محمد التاملي؛

جنوبا : زنقة؛              

غربا : سي محمد بن محمد بن ابا تنوب عنه صاحلة ضفير  - الرسم 

العقاري عدد 14701 - 68.

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

 - نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ 09 سبتمبر 2019 أصله بتاريخ 

28 أغسطس 1981 مضمن بعدد 201 صحيفة 132.

 -  شهادة ادارية عدد 06 - 2020 بتاريخ 13 يناير 2020.

 - تصريح بالضياع عرفي عدد 1491 - 2020 مصحح االمضاء في 29 يناير 2020.

 - التزام عرفي عدد 1491 - 2020 مصحح االمضاء في 27 فبراير 2020.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18089 - 68

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020. 

طالب التحفيظ : البشير موفيد بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "هبة".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي املصلى.

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : صالح شكوب و من معه؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 19213 - 68 ؛

جنوبا : زنقة؛              

غربا : احلاج خليفة مستقيم.

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

- نسخة من رسم استمرار عدلي بتاريخ 09 مارس 2020 أصله بتاريخ 

17  اغسطس 1971 مضمن بعدد 86 صحيفة 98.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 15 يوليو 1985 عدد ترتيبي 433 - 89.

-  شهادة ادارية عدد 202 - 2013 بتاريخ 05 يونيو 2013.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري   

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

مطلب رقم 35770 - 69.

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر بلبول بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة سيدي عميرة" .
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االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : " يزيد ".

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : العمالة واجلماعة احلضرية لفاس، امللحقة االدارية واد فاس ه، 

جماعة فاس، احملل املدعو " سيدي عميرة " . 

مساحته : 12آر 10 س تقريبا.

حدوده :

شماال : امللك ذي الرسم العقاري عدد 52539 - 69

شرقا : ورثة زينب الوزاني؛

جنوبا : امللك ذي الرسم العقاري عدد 25622 - 69 ؛

غربا : امللك ذي الرسم العقاري عدد 25467 - 69؛         

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

موافق الثانية1441  جمادى  بتاريخ:304  عدلي  ملكية  رسم   -

30 يناير 2020 .

- 2020 على   05 -  13  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

محمد بوسعيد     

محافظة ابن جرير

 مطلب رقم 30762 - 72

تاريخ اإليداع  : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ  :  عبد اجلليل معروف بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "دار معروف"

نوعه  : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.

موقعه  : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير  احلي اجلديد.

مساحته  : 01 آر01 س تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : ورثة احلاج امبارك بن يعيش بن عمر؛

شرقا  : عبد الكبير عفان، ورثة علي بن ايعيش؛

جنوبا  : طريق؛

غربا  : ورثة احلاج امبارك بن يعيش بن عمر.

 أصل امللك  : 

- رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 181 صحيفة 166 سجل التركات 20  

بتاريخ 05 سبتمبر 2006 توثيق ابن جرير.

488 سجل األمالك  497 صحيفة  - رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 

رقم 62  بتاريخ 03 أكتوبر 2006 توثيق ابن جرير.

- رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 476 صحيفة 295 بتاريخ 28 يوليو 

1963 توثيق ابن جرير.

 1992 ديسمبر   17 بتاريخ    637 عدد  حتت  حفظ  عدلي  إراثة  رسم   -

توثيق ابن جرير.

على   2020 ماي   04  : املؤقت   التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30763 - 72

تاريخ اإليداع  : 02 مارس 2020.

طالب التحفيظ  :  سبحان زينون بن الصغير؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "احلميزية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "ملك سبحان"

نوعه  : أرض فالحية.

موقعه  : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار اوالد واسالم.

مساحته  : 01 هـ تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : محسن بوفرادن؛

شرقا  : بوفرادن عادل؛

جنوبا  : بوفرادن عادل؛

غربا  : بوفرادن عادل.

أصل امللك  : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 326 صحيفة 341 سجل األمالك رقم 

277  بتاريخ 30 اغسطس 2019 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 387 صحيفة 349 سجل األمالك رقم 

291  بتاريخ 08 نوفمبر 2019 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن أصله بعدد 152 صحيفة 123 

كناش األمالك رقم 123 بتاريخ 04 مارس 2008 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم هبة عدلي ضمن أصلها بعدد 395 صحيفة 312 

ش ل رقم 245  بتاريخ 12 يونيو 2017 توثيق مراكش.

ـ شهادة إدارية مؤرخة في 04 - 10 - 2019.

على   2020 ماي   04  : املؤقت   التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 30764 - 72

تاريخ اإليداع  : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ  :  عبد الهادي خشي بن محمد؛

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

نوعه  : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه  : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي افريقيا.

مساحته  : 60 س تقريبا.
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اجملاورون  : 

شماال  : محمد البيضاوي؛

شرقا  : مطلب التحفيظ عدد 30316 - 72؛

جنوبا  : الزنقة؛

غربا  : الزنقة.

أصل امللك  : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 380 صحيفة 317 سجل األمالك رقم 

71  بتاريخ 29 فبراير 2008 توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 1517 بتاريخ 13 اغسطس 1990 

توثيق ابن جرير.

على   2020 ماي   05  : املؤقت   التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30765 - 72

تاريخ اإليداع  : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : موالي اجلياللي االدريسي سليم بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "سليم"

نوعه  : أرض عارية.

موقعه  : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت دوار اوالد احمد بن ابراهيم.

مساحته  : 09 آر 01 س تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : طريق عمومي عرضه 10 أمتار؛

شرقا  : طريق؛

جنوبا  : ممر عمومي؛

غربا  : عبد الرزاق بن أحمد بوطوبة، خديجة بنت كبور العكفي.

 أصل امللك  : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 436 صحيفة 321 سجل األمالك رقم 

65  بتاريخ 20 فبراير 2007 توثيق ابن جرير.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 71 صحيفة 80 سجل األمالك 65 

بتاريخ 09 يناير 2007 توثيق ابن جرير.

على   2020 ماي   05  : املؤقت   التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف زواال.

مطلب رقم 30766 - 72

تاريخ اإليداع  : 04 مارس 2020.

طالبو التحفيظ  : 

ـ عمر الظريف بن عثمان، بنسبة 01 - 04؛

- محمد اجلوهري بن الهاشمي، بنسبة 01 - 04؛

- احلسني السوسي بن محمد، بنسبة 01 - 04؛

- محمد العبروكي بن عبد الكبير، بنسبة 01 - 04.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "طانطنة أوال"

نوعه  : أرض فالحية.

موقعه  : اقليم الرحامنة، جماعة سيدي بوبكر دوار اوالد ابراهيم.

مساحته  : 10 آر 25 س تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : ورثة عزوز الودعي؛

شرقا  : طريق؛

جنوبا  : ورثة قدور بن املدني؛

غربا  : شعبة.

أصل امللك  : 

204 كناش  273 صحيفة  - رسم استمرار عدلي بنظير ضمن بعدد 

األمالك رقم 148  بتاريخ 22 يناير 2010 توثيق مراكش.

- رسم تصحيح فريضة عدلي ضمن بعدد 373 صحيفة 301 كناش 

اخملتلفة رقم 216 بتاريخ 19 مارس 2018 توثيق مراكش.

 74 صحيفة   87 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة   -

كناش 02 رقم 95 بتاريخ 11 مارس 2008 توثيق مراكش.

- عقد بيع موثق مؤرخ في 05 ماي 2018.

165 - 2018 صحيفة  - رسم وكالة عدلي بنظير ضمن أصله بعدد 

165 كناش 09 بتاريخ 09 أبريل 2018.

- عقد وكالة توثيقي مؤرخ في 23 يوليو 2018.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 02 مارس 2020.

- شهادة إدارية رقم 02 - 2020 مسلمة بجماعة سيدي بوبكر.

على   2020 ماي   06  : املؤقت   التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

 

مطلب رقم 30767 - 72

تاريخ اإليداع  : 04 مارس 2020.

طالبو التحفيظ  : 

ـ عمر الظريف بن عثمان، بنسبة 01 - 04؛

ـ محمد اجلوهري بن الهاشمي، بنسبة 02 - 04؛

ـ احلسني السوسي بن محمد، بنسبة 01 - 04؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "طانطنة ثانيا"

نوعه  : أرض فالحية.

موقعه  : اقليم الرحامنة، جماعة سيدي بوبكر دوار اوالد ابراهيم.

مساحته  : 02 هـ 70 آر تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : ورثة عباس بن الفاطمي؛

شرقا  : ورثة عباس بن الفاطمي؛

جنوبا  : ورثة قدور بن املدني؛

غربا  : الطريق االقليمية رقم 2114.

أصل امللك  : 

202 كناش  271 صحيفة  - رسم استمرار عدلي بنظير ضمن بعدد 

األمالك رقم 148  بتاريخ 22 يناير 2010 توثيق مراكش.
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- رسم تصحيح فريضة عدلي ضمن بعدد 373 صحيفة 301 كناش 

اخملتلفة رقم 216 بتاريخ 19 مارس 2018 توثيق مراكش.

 74 صحيفة   87 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة   -

كناش 02 رقم 95 بتاريخ 11 مارس 2008 توثيق مراكش.

- عقد بيع موثق مؤرخ في 05 ماي 2018.

 165 صحيفة   2018  -  165 بعدد  ضمن  بنظير  عدلي  وكالة  رسم   -

كناش 09 بتاريخ 09 أبريل 2018.

- عقد بيع موثق مؤرخ في 02 يوليوز 2018.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ فاحت اغسطس 2018.

- شهادة إدارية رقم 01 - 2020 مسلمة بجماعة سيدي بوبكر.

على   2020 ماي   06  : املؤقت   التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30768 - 72

تاريخ اإليداع  : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : صالح األفغيري بن عبد العاطي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "ملك صالح"

نوعه  : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه  : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي افريقيا.

مساحته  : 50 س تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : عباد عزيز؛

شرقا  : فاطمة؛

جنوبا  : الزنقة؛

غربا  : خدوج أغميسو.

أصل امللك  : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 496 صحيفة 405 سجل األمالك رقم 

56  بتاريخ 14 يونيو 2005 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 142 صحيفة 143 سجل األمالك رقم 

25 بتاريخ 17 نونبر 1997 توثيق ابن جرير.

على   2020 ماي   06  : املؤقت   التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 30769 - 72

تاريخ اإليداع  : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ  :  عمر الدرقاوي بن محمد بن الهاشمي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "الرويشيدية 5"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "ملك الدرقاوي أوال"

نوعه  : أرض فالحية.

موقعه  : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار لكطيف.

مساحته  : 14 آر 86 س تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : الطريق املعبدة رقم 2118؛

شرقا  : طريق؛

جنوبا  : السامعي عبد املنعم؛

غربا  : السامعي زينب.

أصل امللك  : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 356 صحيفة 418 سجل األمالك رقم 

294  بتاريخ 05 فبراير 2020 توثيق مراكش.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 351 صحيفة 426 سجل األمالك 

رقم 285 بتاريخ 24 يناير 2020 توثيق مراكش.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 13 فبراير 2020.

على   2020 ماي   07  : املؤقت   التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30770 - 72

تاريخ اإليداع  : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : عمر الدرقاوي بن محمد بن الهاشمي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "الرويشيدية 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "ملك الدرقاوي ثانيا"

نوعه  : أرض فالحية.

موقعه  : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار لكطيف.

مساحته  : 14 آر 86 س تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : طريق؛

شرقا  : السامعي عبد املنعم ؛

جنوبا  : عرانكو؛

غربا  : عبد اللطيف السامعي.

أصل امللك  : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 121 صحيفة 135 سجل األمالك رقم 

295  بتاريخ 30 ديسمبر 2019 توثيق مراكش.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 344 صحيفة 382 سجل األمالك 

رقم 296 بتاريخ 24 ديسمبر 2019 توثيق مراكش.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 13 فبراير 2020.

على   2020 ماي   07  : املؤقت   التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.
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مطلب رقم 30771 - 72

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : بهية العفيف بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بهية"

نوعه׃ أرض بها بناية من طني.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة سيدي بوعثمان، دوار اوالد احمد بن ابراهيم.

مساحته : 01 آر 78 س تقريبا.

اجملاورون ׃

 شماال : ورثة احمد بن موالي احمد؛

 شرقا : فنيدة بنت الهاشمي، عبد القادر بن الهاشمي، عائشة بنت 

الهاشمي، باب الدار؛

 جنوبا : املصطفى عمار؛

 غربا : ورثة احمد بن موالي احمد.

 أصل امللك ׃

 76 98 سجل األمالك  103 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 20 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

 51 صحيفة   57 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

سجل األمالك رقم 75 بتاريخ 16 ماي 2008 توثيق ابن جرير.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30772 - 72

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالبا التحفيظ : 

- عبد الرحمان بلقرشي بن محمد بنسبة 01 - 02 سهما؛

- يوسف بلقرشي بن عبد الرحمان بنسبة 01 - 02 سهما؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلميزية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بلقرشي"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته : 01 هـ 50 آر تقريبا.

اجملاورون ׃

 شماال : نعيمة الدكالي؛

 شرقا : طريق عرضها 10 أمتار؛

 جنوبا : طريق عرضها 06 أمتار؛

 غربا : املصرف.

 أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 304 صحيفة 320 كناش األمالك رقم 

252 بتاريخ 15 مارس 2017 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن أصله بعدد 152 صحيفة 123 

كناش األمالك رقم 123 بتاريخ 04 مارس 2008 توثيق مراكش.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 30773 - 72

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

طالبة التحفيظ :  مينة ساليم بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك مينة"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي به محل حتاري وطابق أول.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي اجملد.

مساحته : 60 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : امعيط مبارك؛

شرقا : امعيط مبارك؛

جنوبا : كتاف لطيفة؛

غربا : الزنقة.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 507 بتاريخ 02 مارس 1993 توثيق 

ابن جرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 11 ماي 2020 على 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 30774 - 72

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : فاطمة اجملاطي بنت بوشعيب؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك اجملاطي"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي به محل حتاري وطابق أول وسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي األمل.

مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : توفيق احلاج أحمد بن محمد بن حمو السوسي؛

شرقا : توفيق احلاج أحمد بن محمد بن حمو السوسي؛

جنوبا : توفيق احلاج أحمد بن محمد بن حمو السوسي؛

غربا : الزنقة.

 أصل امللك ׃

- نسخة من رسم شراء عدلي مضمن أصله بعدد 377 صحيفة 402 

كناش األمالك رقم 6 بتاريخ 12 سبتمبر 1994 توثيق ابن جرير.

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.
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مطلب رقم 30775 - 72

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : عبد اجلليل االدريسي فهمي بن موالي العلمي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوحولة"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة الطلوح، دوار اوالد الني.

مساحته : 07 هـ 14 آر 94 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : ورثة محمد بن عالل، ورثة محمد لهبالي؛

شرقا : طريق عومية؛

جنوبا : ورثة عياد بن احملجوب؛

غربا : ورثة احمد بوبكرة، ورثة احلاج قاسم.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 467 صحيفة 459 سجل األمالك رقم 

276 بتاريخ 13 مارس 2019 توثيق مراكش.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 245 صحيفة 208 كناش األمالك 

رقم 278 بتاريخ 21 يناير 2019 توثيق مراكش.

على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1877 - 76

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020. 

 طالب التحفيظ : السيد محمد أمنزو بن العربي ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " أمنزو" ؛             

نوعـه : أرض عارية.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو : الرميالت.

مساحتـه : 03 آر تقريبا؛

حـدوده :

شماال :  الرسم العقاري عدد 19-44929 ؛

شرقا :  محمد ازكوك؛

جنوبا : ممر؛

غرب ا:  محمد قدور؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 من شوال 1412 املوافق لـ 23 أبريل 1992؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 من شوال 1427 املوافق لـ 21 نوفمبر 2006؛

1428  املوافق لـ  04 جمادى الثانية   3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 

20  يونيو 2007؛   

4 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 من شوال  1428 املوافق لـ 02 نوفمبر 2007؛ 

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 من محرم  1440 املوافق لـ 08 اكتوبر 2018؛ 

6 - رسم ابراء من بقية الثمن عدلي  مؤرخ في 08 رجب  1440 املوافق 

لـ 15 مارس 2019؛  

7 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي  مؤرخة في 26 من جمادى االولى 1441 

املوافق لـ 22  يناير  2020 ، مضمنة مبصلحة التوثيق بالقنصلية العامة للمملكة 

املغربية بأمستردام سجل التضمني 44 عدد 65 ص 65 في 22 - 01 - 2020 ؛

  103 رقم  مبرتيل حتت  احلضرية  اجلماعة  عن  إدارية صادرة  - شهادة   8

مؤرخة في 13 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق 

عبد العزيز عاكف    

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5071 - 77

تاريخ اإليداع :   03 مارس 2020

طالبا التحفيظ :

1 - حيان محمد احلبيب بن اقويدر بنسبة 1 - 2 ؛

2 - حيان نبية بنت اقويدر بنسبة 1 - 2 ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » حيان «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حيان«؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد ارزين ؛ 

مساحته : 03 هـ 43 ار 50 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده :

شماال : مطلب التحفيظ عدد 2230 - 77 وطريق عرضها 10 امتار ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 54692 - 02 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 35528 - 77 ؛

غربا : بنعودة امليلود ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 - رسم  ملكية عدد 44 صحيفة 58  كناش 108 بتاريخ 21 ماي 2014 ؛

2 - رسم شراء عدد 257 كناش 150 صحيفة 331 بتاريخ 23 - 03 - 2018 ؛
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1741 صحيفة 218 كناش 150 بتاريخ 16 - 03 -  3

2018 ؛

4 - وكالة عدلية عدد 498 صحيفة 458 كناش 122 بتاريخ 15 - 03 - 2018 ؛

5 - اشهاد بتصحيح تاريخ ازدياد عدد 477 كناش 180 صحيفة 440 

بتاريخ 13 - 03 - 2018 ؛

6 - التزام عرفي بتاريخ 02 - 03 - 2020 ؛ 

تاريخ إجراء عملية التحديد : 04 ماي 2020 على الساعة التاسعة  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد: 

كمال عونة    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 974 - 78

تاريـخ اإليداع :  06 مارسر2020. 

طالبو التحفيظ السادة  : 

1 - حليمة بوعمود بنت احلاج بنسبة 14700 - 129024

2 - علي املتقي بن احمد بنسبة 17150 - 129024

3 - حميد املتقي بن احمد بنسبة 17150 - 129024

4 - اجلياللي املتقي بن احمد بنسبة 17150 - 129024

5 - يامنة املتقي بنت احمد بنسبة 8575 - 129024

6 - احلاج املتقي بن احمد بنسبة 17150 - 129024

7 - احلسني املتقي بن احمد بنسبة 17150 - 129024

8 - خديجة املتقي بنت احمد بنسبة 8575 - 129024

9 - عبد الرحيم املتقي بن محمد بنسبة 5712 - 129024

10 - فاطمة املتقي بنت احمد بنسبة 2856 - 129024

11 - حياة املتقي بنت محمد بنسبة 2856 - 129024 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  »ظهر الركراكي «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ظهر الركراكي«.

موقعه : عمالة الصخيرات  - متارة، جماعة الصخيرات، دوار السمار.

نوعه : أرض فالحية.

مساحته :   01 هـ 41 ار تقريبا.

حدوده :  

شماال : الرسم العقاري عدد 16579 - راء.

شرقا : املتقي محجوبة – املتقي اجلياللي – املتقي مصطفى   

جنوبا  : املطلبني 32431 - راء و 1464 - 38 و الرسم العقاري 83545 - 03

غربا  : الرسوم العقارية : 16579 - راء ، 8359 - 78 – 83545 - 03 8360- - 78 – 

.03 - -83544 38 - -52290 78 - -15014 78 - 8361

احلقوق العينية :   الشىء

أصل امللك :  

- نظير موجب استمرار عدلي ضمن حتت عدد 159 صحيفة 286 بتاريخ 

25 - 02 - 2020 كناش االمالك رقم 21 بتاريخ 9 جمادى الثانية 1441 

موافق 04 - 02 - 2020.

صحيفة   117 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  لرسم  االصل  مطابقة  نسخة   -

166 كناش التركات رقم 35 بتاريخ 02 - 10 - 2018 بتاريخ 14 محرم 1440 

موافق 24 - 09 - 2018

- شهادة ادارية عدد 03 - 2020 مؤرخة في 30 - 01 - 2020

01 - 2020 مؤرخة في  ادارية عدد  - نسخة مطابقة االصل لشهادة 

2020 - 03 - 02

تاريخ التحديد : 05 ماي 2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة-الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4967 - 81

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ : ادريس الدرقاوي بن محمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " األمل 380".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي األمل رقم 380.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احليمر خديجة و املزورفي رحمة؛ الدرقاوي الشلحة؛

شرقا : كرمي املعطاوي؛

جنوبا : الزنقة؛

 غربا : رحمة املزورفي؛ خديجة احليمر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 43 رقم  العقار  كناش   30 ص   21 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ 27 - 10 - 2017 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 161 ص 151 كناش العقار رقم 72 

بتاريخ 14 - 07 - 2000 توثيق تيفلت.

3. شهادة إدارية عدد 117 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 21 - 02 - 2020.
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 2020 - 39 4. نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت رقم 

بتاريخ 20 - 02 - 2020.

على   2020 ماي   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4968 - 81

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ : عزيز بن احميدان بن احمد.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان احلرش".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

مساحته : 12 آر 30 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطيبي حسيني؛

شرقا : احمد بن احميدان الرسم العقاري رقم 31706 - 16 ؛

جنوبا : الرعدة احمد الرسم العقاري رقم 34291 - 16؛

 غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 355 ص 333 كناش العقار رقم 50 

بتاريخ 14 - 03 - 2019 توثيق تيفلت.

سيدي  خميس  جماعة  عن   2020  - م.ت   -  19 عدد  إدارية  شهادة   .2

يحيى مؤرخة في 10 - 03 - 2019.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 4969 - 81

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : ربيعة سعيد بنت بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فرح".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فرح".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الفرح زنقة احلاجب.

مساحته : 70 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة فاطمة النقاش؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : طريق عمومية؛

 غربا : احلديوي احمد مطلب التحفيظ رقم 24707 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 56 رقم  العقار  70 كناش  81 ص  1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 28 - 02 - 2020 توثيق تيفلت.

على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4970 - 81

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.عبد اجلواد الشاوي ابو حجاج بن العربي بنسبة 1 - 2.

2.حياة السبع بنت بنعيسى بنسبة 1 - 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني الضراوى".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "جودية".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنقسو.

مساحته : 73 آر 15 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : جتاج حلسن؛

شرقا : جتاج هموشة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 22825 - 16 البناني عبد الكرمي و البناني سمحمد؛

 غربا : ورثة جتاج حمادي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 488 ص 430 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 26 - 12 - 2019 توثيق تيفلت.

2.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 214 ص 276 كناش العقار رقم 35 

بتاريخ 14 - 10 - 2016 توثيق تيفلت.
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2. شهادة إدارية عدد 42 - 2019 عن جماعة ايت علي اوحلسن مؤرخة 

في 19 - 12 - 2019.

على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 4971 - 81

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : حسن لعميري بن بوشعيب. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الركبة1 والركبة2".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الركبة1 والركبة2".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

مساحته : 33 آر 67 س تقريبا في قطعتني.

القطعة االولى : 

مساحتها : 18 آر 67 س تقريبا

اجملاورون : 

شماال : ورثة ادريس بن قدور العميري؛

شرقا : طريق عمومية من ورائها القطعة الثانية؛

جنوبا : ورثة العربي العميري؛

 غربا : خميس باملالكي.

القطعة الثانية : 

مساحتها : 14 آر 97 س تقريبا

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم بن قدور العميري؛

شرقا : احلاج محمد ولد العبدية؛

جنوبا : ورثة العربي العميري؛

 غربا : طريق عمومية من ورائها القطعة االولى.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 160 ص 175 كناش العقار رقم 34 

بتاريخ 15 - 07 - 2016 توثيق تيفلت.

2.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 327 ص 351 كناش العقار رقم 23 

بتاريخ 30 - 05 - 2014 توثيق تيفلت.

2. شهادة إدارية عدد 29 - أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة مؤرخة 

في 13 - 03 - 2017.

على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

زكرياء الدغمي     

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 88 - 83

تاريخ اإليـداع : 02 مارس 2020

طالبا التحفيـظ :

1 - فاطمة زيدي بصفتها طالبة التحفيظ حلق الزينة .

2 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زيدي فاطمة"

نوع امللك : محل جتاري مع دار فوقية للسكنى

موقعه : مراكش القصبة صهريج كناوة رقم 53-54 

مساحتـه : 24 سنتيار تقريبا  .

حدوده :

شمـاال : درب اخلميرة

شرقا : رزقي احمد

غربا : طريق سويقة لعريفة

جنوبا : الرسم العقاري 200834 - 04

احلقوق العينية والتحمالت :  ال شيء

أصل امللك : 

- رسم شراء  عدلي مؤرخ في 14 جمادى الثانية 1363 موافق 15 - 06 - 1973

- رسم اراثة  عدلي مؤرخ في 22 دي احلجة 1408 موافق 06 - 08 - 1988

- رسم قسمة  ثابث التاريخ محرر من طرف محام مقبول للترافع امام 

محكمة النقض مصادق عليه في 25 - 06 - 2018

تاريخ التحديد :  04 ماي 2020 على الساعة 09 صباحا    

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز بالنيابة

محمد حركيك   



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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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " زرزاين"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 26865 - 02، والذي نشرت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 1103 بتاريخ 19 فبراير  2020.

عوضا عن : 

طالب التحفيظ السيد: عاللي البشير بن الهبري.

إقرأ :

طالبا التحفيظ:

1 - السيد عاللي البشير بن الهبري؛

2 - السيدة عاللي جميلة بنت عبداهلل ؛ مناصفة فيما بينهما.

و الباقي بدون تغيير.

       
اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد عبد االله بلكايد بن عبد القادر الساكن بسويسرا، طلب 

أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد 47248 - 02 املؤسس 

النظير  بسبب ضياع  ذلك  و  بوجدة،  الكائن  "بلكايد"  املدعو  للملك 

الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد عبد االله بلكايد بن عبد القادر الساكن بسويسرا، طلب 

أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد 73052 - 02 املؤسس 

للملك املدعو "انكاد 504" الكائن بوجدة، و ذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد عبد االله بلكايد بن عبد القادر الساكن بسويسرا، طلب 

أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد 75748 - 02 املؤسس 

للملك املدعو "الوحدة16" الكائن بوجدة، و ذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد عبد االله بلكايد بن عبد القادر الساكن بسويسرا، 

 02  -  75895 عدد  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب 

محافظة الدارالبيضاء -  أنفا

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

املمضي  أنفا  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
أسفله باإلعالم للعموم أن: األستاذ محمد مالكي موثق بالدارالبيضاء 
طلب أن يسلم لــه نظير جديد للـرسـم العقـاري رقـم 68970 -س 
بالدارالبيضاء،  الكائن   "IMCOPLAF 1" املدعــــو  للملك  املؤسـس 
به  تقدمت  الذي  بالضياع  التصريح  بعد  بليوط  سيدي  مقاطعة 
للتجارة  الغربي  البنك  من  وبتفويض  الهادي  عبد  وداد  السيدة 
سلم  قد  كان  الذي  النظير  ضياع   بسبب  وذلك  ش.م،  والصناعة 

للمؤسسة البنكية سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة 

الرسمية
احملافظ  على األمالك العقارية بالدارالبيضاء أ- نفا   

    فـؤاد أفـغان

محافظة وجدة

مطلب رقم 26723 - 02
اسم امللك : العرجاء.

بني  قبيلة  القروية،  عصفور  رأس  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 
بوحمدون، دوار أوالد موسى بن احمد.

مساحته: 01 هـ 69 آر 14 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 
شماال : الس احميدة ؛

شرقا : ورثة خلوة الطيب؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم 118262/02؛
غربا : مطلب التحفيظ رقم 26724/02.

طالب التحفيظ: السيد احلسن الس بن محمد.
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بسبب  ذلك  و  بوجدة،  الكائن  "الوحدة162"  املدعو  للملك  املؤسس 
ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 
قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيد عبد االله بلكايد بن عبد القادر الساكن بسويسرا، 
 02  -  77070 عدد  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب 
املؤسس للملك املدعو "الوحدة 1359" الكائن بوجدة، و ذلك بسبب 

ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

عمر أزرقان    

محافظة الرباط - حسان

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 41204 - 03
امللك املسمى: " دار أزمي "

الكائن ب: الرباط، اجلماعة احلضرية حلسان، املدينة القدمية زنقة حتت 
احلمام رقم 14 – 16 و18.

وقع حتديده في : 23 /03 /2018
طالب التحفيظ: السيد رشيد أزمي بن محمد.

إ ن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1046
املؤرخة في 16/01/2019.

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط - حسان
        احلليمي اجلياللي

محافظة مراكش - املنارة

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
 )12 غشت 1913( 

 

تغيير اسم عقار محفظ

مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في 18 فبراير 2020 مت تغيير اسم امللك 
املسمى احملاميد 1 ب 852 موضوع الرسم العقاري عدد 115596 - 04 

  C/89 الكائن مبراكش املنارة حيث سيسمى من االن فصاعدا

في إمكان كل شخص يهمه هذا  التغيير أن يدلي بتعرضه عليه في 
اجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية

احملافظ على األمالك العقارية  مبراكش - املنارة 
                  عبد الباسط عزاوي

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29410 - 05
اسم امللك س: " املاللي "

موقعه :  عمالة مكناس ، دائرة زرهون ، قيادة وجماعة وليلي؛
وقع حتديده بتاريخ:  09/08/2018؛  

 نوعه :  أرض فالحية،
 مساحته : 2هـ 26 آ86س  ؛

اجملاورون:
شماال: السيد موالي احمد العلوي؛

شرقا :  طريق؛ 
جنوبا:  السادة ورثة  فاطمة لعليطية و أبوالعال عالل ؛ 

غربا: طريق؛ 
طالب التحفيظ  السيد محمد الرائس بن الصغير.    

      
اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

 )12 غشت 1913( 
 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 
أن السيدة زينب االدريسي اصالة عن نفسها و نيابة عن السيد محمد 
مكناس،   7 البساتني  العسكري  احلي   1344 ب  الساكنة  االدريسي، 
 ،05 - 33164 العقاري رقم  أن يسلم لها نظير جديد للرسم  طلبت 
املؤسس للملك املدعو " األمل B II رقم 12 " الكائن مبكناس املنزه برج 

موالي عمر، وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في 

أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية .
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

    بوشعيب دومار

محافظة بني مالل

مطلب رقم 40515 - 10 
اسم امللك :. بشرى 3 

موقعه : الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " جتزئة مونى".
مساحته : 88 س .
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نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ساحة ،

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : مجاور غير معروف؛

غربا : ساحة .

طالب التحفيظ : السيد حسن واثيق بن خليفة. 

مطلب رقم 49006 - 10 

اسم امللك : بوملان. 

موقعه : الكائن باقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي 

نيسلي احملل املدعو " نبوشتا وتغروت".

مساحته : 01 هـ 94 آ 35س .

نوعه : ارض فالحية بجزء منها بناية سفلية ، بئر، وحوض مائي . 

اجملاورون : 

القطعة األولى 

شماال : املياه والغابات،

جنوبا : املياه والغابات؛

شرقا : ممر؛

غربا : املياه والغابات.

القطعة التانية 

شماال : ارتفاق الشعبة،

جنوبا : سعيد اوحتوت ؛

شرقا : ممر؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد يخلف بوملان بن موحى ومن معه. 

مطلب رقم 49270 - 10 

اسم امللك : خالد 

موقعه : الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد حمدان الكعيشية".

مساحته : 23 آ 01 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : الهواري بن احمد وساقية،

جنوبا : ارتفاق الساقية؛

شرقا : عثمان، عبد املالك ،مولود بن كبور ،امبارك بن كبور و ساقية؛

غربا : ساقية.

طالبة التحفيظ : السيدة الصاحلة منوس بنت صالح ومن معها .

مطلب رقم 50682 - 10 

اسم امللك : ملك اخلروبة. 

موقعه : الكائن باقليم بني مالل دائرة القصيبة بلدية زاوية الشيخ 

احملل املدعو " حي بوميجان".

مساحته : 01 آ 84 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ملك االحباس،

جنوبا : ارتفاق االقواس؛

شرقا : ملك االحباس ،؛

غربا : الزنقة وملك االحباس.

طالب التحفيظ : السيد وعبو حوسى بن حلسن ومن معه. 

مطلب رقم 50716 - 10 

اسم امللك : الروى. 

موقعه : الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " احلنصالي".

مساحته : 02 آ 36 س .

والتاني في  اول  دار للسكنى دات قبو،،متجر بالسفلي، طابق   : نوعه 

طور البناء. 

اجملاورون : 

شماال : رسمني عقاريني عدد 22750 - 10 و46758 - 10 ،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : ورثة شطبي سعاد؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد عمار نحوا بن محمد ومن معه 

مطلب رقم 50946 - 10 

اسم امللك : ملك السعيدانية. 

ايعيش  أوالد  قيادة وجماعة  بني مالل  ودائرة  بإقليم  الكائن   : موقعه 

احملل املدعو " السعيدانية".

مساحته : 01هـ 00 آ 65 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الواد،

جنوبا : الطريق،:

شرقا : بشير حدان بن احمد ارتفاق الساقية ؛ وعبدالوي غزة

غربا : مطلب عدد 50656 - 10 

طالبة التحفيظ : السيدة سارة حدان بنت البشير 

مطلب رقم 51333 - 10 

اسم امللك : منانة. 

موقعه : الكائن باقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة اغبالة 

احملل املدعو "حتت اغبالة ".

مساحته : 41 آ 87 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة مكايس احمد،

جنوبا : مكايسي الزوهرة؛
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شرقا : رسم عقاري عدد 95204 - 10 ؛

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : السيدة منانة مكايسي بنت بوعبيد ومن معها . 

مطلب رقم 51353 - 10 

اسم امللك : اقنيبعة. 

موقعه : الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد عياد الكرابزية".

مساحته : 77 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي وطابقني ومرافق. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ،

جنوبا : بريسو بنداوود واحلافي محمد؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : جواد احلاج.

طالب التحفيظ : السيد بوزكري عمار بن مولود . 

مطلب رقم 51364 - 10 

اسم امللك : عني الغازي. 

موقعه : الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " عني الغازي".

مساحته : 85 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية،

جنوبا : مطلب عدد 49339 - 10 ؛

شرقا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيدعبد العزيز العزيزي ومن معه. 

مطلب رقم 51365 - 10 

اسم امللك : عني الغازي. 

موقعه : الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو "عني الغازي ".

مساحته : 82 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية،

جنوبا : احلاجة فاطمة بنت محمد ورسم عقاري عدد

 53277 - 10 وخديجة صعصع

شرقا : محمد بن زروال ؛

غربا : الزنقة .

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز العزيزي ومن معه. 

مطلب رقم 51378 - 10 

اسم امللك : بباوي. 

موقعه : إقليم بني مالل بلدية قصبة تادلة احملل املدعو " مرس ايت 

اعمر حي احلرية".

مساحته : 74 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي وطابق اول. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : التوميي محمد؛

شرقا : يعقوبي حسن ؛

غربا : معروف مصطفى.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم بباوي بن محمد. 

مطلب رقم 51379 - 10 

اسم امللك : الكاعة. 

ايعيش  أوالد  قيادة وجماعة  بني مالل  ودائرة  بإقليم  الكائن   : موقعه 

احملل املدعو " الكاعة".

مساحته : 01 آ 07 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 69315 - 10 ،

جنوبا : لندة عمر ومرابط حسن ؛

شرقا : بوني احمد ؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد عبد الهادي الركراكي بن محمد. 

مطلب رقم 51382 - 10 

اسم امللك : اوربيع. 

موقعه : الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو "اوربيع ".

مساحته : 89 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : كرمي حسن،

جنوبا : ارتفاق الساقية؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : املامون محمد واليوسفي إبراهيم،

طالب التحفيظ : السيد سليمان منسول بن عبد القادر. 

مطلب رقم 51388 - 10 

اسم امللك : رشيد . 

موقعه : الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " تفريت".

مساحته : 79 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،
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جنوبا : مريني محمد؛

شرقا : بدران حلسن ؛

غربا : ممر .

طالب التحفيظ : السيد رشيد املتوكل بن رحال. 

مطلب رقم 51393 - 10 

اسم امللك : جانا. 

ايعيش  أوالد  قيادة وجماعة  بني مالل  ودائرة  بإقليم  الكائن   : موقعه 

احملل املدعو " الزواير ترمتاد".

مساحته : 01 هـ 49 آ 85 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : حدير رابحة،

جنوبا : بلعيدي ربيعة؛

شرقا : بلكرماط قدور؛

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : السيدة حليمة بلعيدي بنت احمد . 

مطلب رقم 51397 - 10 

اسم امللك : يسير. 

امبارك  أوالد  وجماعة  قيادة  بني مالل  ودائرة  بإقليم  الكائن   : موقعه 

احملل املدعو " أوالد فارس".

مساحته : 01 آ53 س .

نوعه : ارض عارية محاطة بسور. 

اجملاورون : 

شماال : مدخل،

جنوبا : صغيري اجلياللي ؛

شرقا : عالم محمد؛

غربا : مطلب عدد 51398 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد يسير اخلدمي بن خليفة. 

مطلب رقم 51398 - 10 

اسم امللك : سلمان. 

امبارك  أوالد  وجماعة  قيادة  بني مالل  ودائرة  بإقليم  الكائن   : موقعه 

احملل املدعو " أوالد فارس".

مساحته : 01 آ 42 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق وحديقة . 

اجملاورون : 

شماال : صغيري اجلياللي ،

جنوبا : صغيري اجلياللي ؛

شرقا : مدخل ومطلب رقم 51397 - 10 ؛

غربا : صغيري زهرة،

طالبة التحفيظ : السيدة نور الهدى العرفي بنت بوزكري ومن معها. 

 

اعالنني جديدين عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 42159 - 10 

امللك املسمى: الفضل.

الكائن: الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة توفيق

وقع حتديده في: 24 يونيو 2009 

طالبة التحفيظ: السيدة سعد االميان فاطمة و من معها.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 596 املؤرخة في 02 يونيو 2010.

مطلب رقم 42800 - 10 

امللك املسمى: املنبوع 

الكائن: مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد سعيد املنبوعة.

 وقع حتديده في : 29 مارس 2010.

طالبة التحفيظ: السيدة فاطمة حلوش بنت خال . 

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 756 املؤرخة في 26 يونيو 2013 . 

 

اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 51181 - 10

الدي نشراالعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية

عدد1091 بتاريخ 27 نوفمبر 2019

عوضا عن 

نوعــه: دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق

اقــرا 

نوعـــه: دار للسكنى دات سفلي ومرافق.

 والباقي بدون تغيير 

 احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية ببني مالل 

فريد الشخاوي      

محافظة الناظور

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 3553 - 11

يتعلق بامللك املسمى: " محفوظ " 

 ، االراضي  ، منطقة ضم  بني بوحيي  ، قبيلة  الناظور  باقليم  الكائن 

قسم كارت.
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طالب التحفيظ السيد: ازواج ميمون بن محمد.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4437، 

املؤرخة في 09/12/1996 .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بالناظور

         ربيع اليعكوبي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44143 - 12

اسم امللك : " حمري "

موقعه : جماعة سيدي حجاج وادي حصار دوار اوالد بوعزيز. 

مساحـتـه : 88 ار 27 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 212708 - 12 ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 914 - س؛

شرقا: طريق عمومية عرضها 30 متر؛

غربا : رسم عقاري عدد 169521 - 12؛ 

طالب التحفيظ : السيدة السعدية فوزي بنت علي.

مطلب رقم 44151 - 12

اسم امللك : " دريات "

موقعه : عمالة مقاطعة بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة 1. 

مساحـتـه : 47 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 270738 - 12 و أرض غير محفظة ؛

جنوبا: الزنقة رقم 4 حي الوحدة 1 ؛

شرقا: شارع 10 مارس ؛

غربا : رسم عقاري عدد 275212 - 12؛ 

طالب التحفيظ : السيد محمد مهتاد بن أحمد.

مطلب رقم 44166 - 12

اسم امللك : " حفرة السلك "

موقعه : جماعة اجملاطية اوالد طالب دوار اوالد طالب. 

مساحـتـه : 94 ار 67 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 27748 - س ؛

جنوبا: ورثة الفايدي احلسني؛

شرقا: بلقاسم كوي؛

غربا : ورثة الفايدي حلسن و ورثة الفايدي بوشعيب؛ 

طالب التحفيظ : السيد عز الدين الفايدي .

مطلب رقم 44167 - 12

اسم امللك : " بن احلاج اجلياللي "

موقعه : جماعة اجملاطية اوالد طالب دوار اوالد طالب. 

مساحـتـه : 21 ار 95 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: ورثة الفايدي حلسن ؛

جنوبا: ورثة الفايدي احلسني؛

شرقا: رسم عقاري عدد 27748 - س؛

غربا : ورثة الفايدي حلسن ؛ 

طالب التحفيظ : السيد عز الدين الفايدي .

مطلب رقم 44168 - 12

اسم امللك : " دار رحالة "

موقعه : جماعة اجملاطية اوالد طالب دوار اوالد طالب. 

مساحـتـه : 48 ار 71 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: ورثة الفايدي احلسني ؛

جنوبا: ورثة الفايدي حلسن و ورثة بويلة محمد؛

شرقا: طريق عمومية عرضها 20متر ؛

غربا : رسم عقاري عدد 27748 - س ؛ 

طالب التحفيظ : السيد عز الدين الفايدي .

مطلب رقم 44204 - 12

اسم امللك : " الكراكر "

موقعه : جماعة سيدي حجاج وادي حصار دوار اوالد بوعزيز. 

مساحـتـه : 86 ار 01 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: ورثة املعطي عزوز ؛

جنوبا: محمد لسباط؛

شرقا: رسم عقاري عدد 22008 - 49؛

غربا : طريق عمومية عرضها 10 متر يليها رسم عقاري  13738 - س ؛ 

طالب التحفيظ : السيد محمد الكرماني بن كبور .

مطلب رقم 44206 - 12

اسم امللك : " أرض البض "

موقعه : جماعة سيدي حجاج وادي حصار دوار اوالد سيدي مسعود. 

مساحـتـه : 70 ار 45 س. 
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نوعه : أرض أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال: ورثة عبد القادر بن عمور زهار ؛ 

و   12 -  276381 إلى   12 - جنوبا: رسوم عقارية عدد من 12،276377 

الرسم العقاري عدد 211948/ 12 

غربا: رسوم عقارية عدد من 276367 - 12 إلى 276376 - 12 و الرسم 

العقاري عدد 211948/ 12 ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 86719 - س - س ؛ 

طالبو التحفيظ : 

- عبد الرحيم املسعودي بن احمد بنسبة 14/32

- جنمة املسعودي بنت حلسن بنسبة 04/32

- عزيزة املسعودي بنت احمد بنسبة 07/32

- وهيبة املسعودي بنت احمد بنسبة 07/32

مطلب رقم 44207 - 12

اسم امللك : " فدان الكلب "

موقعه : عمالة مقاطعة بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الساملية. 

مساحـتـه : 7 ار96 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال: ناجح جبوري ؛

جنوبا: طريق عمومية عرضها 10 متر ؛

شرقا: محمد عدناني بن عبد الرحمان ؛

غربا : مطلب حتفيظ عدد 41911 - 12 ؛ 

طالب التحفيظ : السيد رشيد اخلزراوي بن امبارك .

مطلب رقم 44210 - 12

اسم امللك : " الغراف "

موقعه : جماعة سيدي حجاج وادي حصار دوار اوالد سيدي مسعود. 

مساحـتـه : 70 ار 67 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 250443 - 12؛

جنوبا: مطلب حتفيظ عدد 42968 - 12؛

شرقا: ورثة أحمد املسعودي؛

غربا : طريق عمومية عرضها 20 متر ؛ 

طالب التحفيظ : السيد احلاج االشعاري بن ابراهيم . 

مطلب رقم 44215 - 12

اسم امللك : " الدريات "

موقعه : عمالة مقاطعة بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة 1. 

مساحـتـه : 99 س. 

نوعه : أرض بهابناء. 

اجملاورون: 

شماال: الزنقة رقم 15 حي الوحدة 1 ؛

جنوبا: أرض غير محفظة ؛

شرقا: الهاشمي االدريسي؛

غربا : أحمد وراح؛ 

طالب التحفيظ : السيدة حليمة نباش بنت محمد .

مطلب رقم 44217 - 12

اسم امللك : " بالد ادريس "

موقعه : عمالة مقاطعة بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة 1. 

مساحـتـه : 64 س. 

نوعه : أرض بهابناء. 

اجملاورون: 

شماال: الزنقة رقم 15 حي الوحدة 1 ؛

جنوبا: أرض غير محفظة ؛

شرقا: رحيم اخلدير؛

غربا : احلاج بوشعيب؛ 

طالب التحفيظ : السيدة فاطمة زيات بنت بوعزة .

مطلب رقم 44218 - 12

اسم امللك : " بالد احلرامية "

موقعه : جماعة سيدي حجاج وادي حصار دوار اوالد سيدي مسعود. 

مساحـتـه : 1 ه 30 ار 61 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 122756 - س؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 197797 - 12؛

شرقا: ورثة أحمد املسعودي؛

غربا : طريق عرضها 16 متر؛ 

طالب التحفيظ : السيد حسن سطيلي بن ادريس . 

مطلب رقم 44220 - 12

اسم امللك : " بالد ادريس "

موقعه : عمالة مقاطعة بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة 1. 

مساحـتـه : 92 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال: الزنقة رقم 15 حي الوحدة 1 ؛

جنوبا: أرض غير محفظة ؛

شرقا: مطلب حتفيظ عدد 44215؛

غربا : أحمد كراحي ومن معه؛ 

طالبو التحفيظ : 

- احمد كراحي بن محمد بنسبة 72/144 
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- الزهرة ابو بكر بنت احلسن بنسبة 09/144 

- ابراهيم لكرح بن عبد اهلل بنسبة 14/144 

- السعدية لكرح بن عبد اهلل بنسبة 07/144 

- ادريس لكرح بن عبد اهلل بنسبة 14/144 

- محمد لكرح بن عبد اهلل بنسبة 14/144 

- علي لكرح بن عبد اهلل بنسبة 14/144 

مطلب رقم 44231 - 12

اسم امللك : " قنيطرة 61 "

موقعه : عمالة مقاطعة بن امسيك مقاطعة اسباتة حي النصر 1. 

مساحـتـه : 1 ار. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال: أرض غير محفظة ؛

جنوبا: قاسم بن بوشعيب ؛

شرقا: مطلب حتفيظ عدد 44224 - 12؛

غربا : قاسم بن بوشعيب ؛ 

طالب التحفيظ : السيد أحمد دوهاب.

مطلب رقم 44232 - 12

اسم امللك : " بالد الواصل "

موقعه : جماعة سيدي حجاج وادي حصار دوار اوالد سيدي مسعود. 

مساحـتـه : 25 ار 65 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: مهتدي مصطفى؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 70899 - س؛

شرقا: طريق عرضها 20 متر ؛

غربا : طريق عرضها 3 متر يليها ورثة بن سليمان؛ 

طالب التحفيظ : السيد ادريس الواصل . 

مطلب رقم 44242 - 12

اسم امللك : " قنيطرة 31 "

موقعه : عمالة مقاطعة بن امسيك مقاطعة اسباتة حي النصر 2. 

مساحـتـه : 1 ار. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال: أرض غير محفظة ؛

جنوبا: مطلب حتفيظ عدد 44191 - 12؛

شرقا: ميمي مصطفى؛

غربا : رسم عقاري عدد 274944 - 12 ؛ 

طالبوا التحفيظ : 

- فاطمة ايت بورحيم بنت عمر بنسبة 1/8

- عائشة تفنوت بنسبة 1/8

- عزيزة تفنوت بنسبة 1/8

- خديجة تفنوت بنسبة 1/8

- سعيد تفنوت بنسبة 2/8

- رضوان تفنوت بنسبة 2/8

مطلب رقم 44246 - 12

اسم امللك : " أرض دندون "

موقعه : جماعة اجملاطية اوالد طالب دوار اوالد طالب. 

مساحـتـه : 34 ار 07 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومية عرضها 20 متر ؛

جنوبا: زيبات عبد الرحيم؛

شرقا: ورثة أحمد بن حلسن؛

غربا : موفق بوشعيب بن أحمد ؛ 

طالب التحفيظ : السيد محمد اكروشي بن أحمد .

مطلب رقم 44228 - 12

اسم امللك : " الدريات "

موقعه : عمالة مقاطعة بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة 1. 

مساحـتـه : 55 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال: الزنقة رقم 6 حي الوحدة 1 ؛

جنوبا: بيوط محمد ؛

شرقا: عياط محمد؛

غربا : عبد احلميد عياد وحياة عياد؛ 

طالب التحفيظ : السيد سعيد طابية بن حلسن .

مطلب رقم 44222 - 12

اسم امللك : "بالد الدريات "

موقعه : عمالة مقاطعة بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة 1. 

مساحـتـه : 68 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال: الزنقة رقم 5حي الوحدة 1 ؛

جنوبا: الزنقة رقم 6 حي الوحدة 1 ؛
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شرقا: أرض غير محفظة؛

غربا : أرض غير محفظة ؛ 

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب الصايلي بن صالح .

إعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 44095 - 12

امللك املسمى : "فدان اخلير".

الكائن : اقليم مديونة جماعة سيدي حجاج وادي حصار دوار احلارث. 

طالب التحفيظ : السيد املصطفى االدريسي.

وقع حتديده في : 09 فبراير 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 هكتار 18 آ 98 س. 

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

11/04/2018 عدد 1006.

مطلب رقم 41889 - 12

امللك املسمى : "دارردوب".

حي  امسيك  بن  مقاطعة  امسيك  بن  مقاطعات  بعمالة   : الكائن 

خدوج حليمة. 

طالب التحفيظ : السيد مصطفى ردوب .

وقع حتديده في : 27 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 65 س. 

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

17 ماي 1989 عدد 3994.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " دريات " 

مطلب رقم 44213 - 12 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1100 املؤرخة في 29 يناير 2020.

عوضا عن :

طالب التحفيظ: السيد عبد املولى عطوشة.

اقرأ :

طالبي التحفيظ: السيد عبد املولى عطوشة بنسبة 1/2 

السيدة فتيحة مخلوف بنت امليلودي بنسبة 1/2 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " دريات " 

مطلب رقم 44172 - 12 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1088 املؤرخة في 06/11/2019.

عوضا عن :

طالب التحفيظ: السيدة امليلودية قرسي

اقرأ :

طالبي التحفيظ: السيد محمد باري بن اليزيد بنسبة 1/2 

السيدة الزاهية القطيبي بنت اخلطيب بنسبة 1/2 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

    طارق اشتوي

محافظة القنيطرة 

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
 )12 غشت 1913( 

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن األستاذ واهبي نور الدين محامي بالقنيطرة نيابة عن ورثة كيطة 

رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  الهاشمي.  بن 

53716 - ر املؤسس للملك املدعو" كيطة" الكائن بأحواز بالقنيطرة 

وذلك بسبب  ضياعه النظير الذي كان سلم له سابقا ، 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

                  احملافظ على األمالك العقارية  بالقنيطرة                                                  

              بوشعيب توفيقي

                                

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 38989 - 14

اسم امللك: مغنية اوالفريخ.

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

املدعو: غابة قصر اوالد معطى اهلل.

وقع حتديده في: 27 نوفمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 55 آر 06 س.

نوعه: ارض فالحية بها عش نخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف وورثة العربي بلمداني؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: مسلك؛
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غربا: طريق عمومية غير معبدة؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39058 - 14

اسم امللك: مساكن الداخلية.

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: مساكن الداخلية.

وقع حتديده في: 14 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 98 س.

نوعه: ارض بها بنايات من سفلي؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة؛

شرقا: مساكن غريس؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 360/14؛

غربا: الرسم العقاري عدد 30858/14؛

طرف  من  املمثلة  اخلاص(  )امللك  املغربية  الدولة  التحفيظ:  طالب 

مندوب امالك الدولة بالرشيدية.

مطلب رقم 39069 - 14

اسم امللك: ملك عرجي.

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

املدعو: بور اخلربات.

وقع حتديده في: 16 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 12 هـ 51 آر 28 س.

ولوحة  سفلي  من  وبناء  وصهريجني  بئرين  بها  فالحية  ارض  نوعه: 

للطاقة الشمسية؛

اجملاورون: 

شماال: طريق معبدة؛

شرقا: ورثة ايت قدير الوابي؛

جنوبا: واد السات؛

غربا: ورثة العوثماني وورثة فلحي؛

طالب التحفيظ السيد: رابحة عرجي بنت ابراهيم. 

مطلب رقم 39091 - 14

اسم امللك: جنان ابطيخ.

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

املدعو: مزرعة اوالد عبد الرحمان.

وقع حتديده في: 18 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 89 آر 13 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون: 

شماال: ساقية؛

شرقا: طريق معبدة؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: مسلك و محمد بن عبد اهلل وعبد الرحمان بن احمد؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39156 - 14

اسم امللك: ملك العمراوي.

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي بوصوف.

وقع حتديده في: 08 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 51 س.

نوعه: ارض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: حورشي احمد؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: موالي علي صوفي؛

غربا: موالي علي صوفي؛

طالب التحفيظ السادة:

1 - محمد العمراوي بن ابراهيم وبنسبة 14/40؛ 

2 - عبد السالم العمراوي بن ابراهيم بنسبة 14/40؛ 

3 - شادية العمراوي بنت ابراهيم بنسبة 7/40؛ 

4 - يطو فيو بنت باها بنسبة 5/40 بصفتهم شركاء على الشياع.

مطلب رقم 39164 - 14

اسم امللك: عالوي.

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

النهضة.

وقع حتديده في: 15 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 94 س.

نوعه: ارض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة؛

شرقا: ورثة محمد بن خالفة؛

جنوبا: محمد اومطال؛

غربا: عبد اهلل سيوت ويوسف يشو؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

مطلب رقم 39235 - 14

اسم امللك: تغزوين 6.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.
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وقع حتديده في: 18 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10 آر 78 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل والزيتون؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: واد غريس؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39236 - 14

اسم امللك: وراء ايت موش 2.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 18 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 96 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: زاوي سيدي بويعقوب؛

شرقا: زاوي سيدي بويعقوب؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: مسلط؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39237 - 14

اسم امللك: الرواضي.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 19 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 53 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39238 - 14

اسم امللك: بويسكار.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 19 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 42 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: خرميو اطو؛

غربا: شبلي موحى؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39239 - 14

اسم امللك: تيبقشني 1.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 19 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 43 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: كرطيط سكووريباني حلسن؛

شرقا: خطو موحا؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: ارمي علي؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39240 - 14

اسم امللك: تغزوين 10.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 20 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آر 92 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار ونخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 39157/14؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39241 - 14

اسم امللك: تغزوين 11.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.
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وقع حتديده في: 20 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10 آر 24 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 39242/14 ومسلك؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: مطلبي التحفيظ عدد 39240/14 و 39157/14؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39242 - 14

اسم امللك: تغزوين 7.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 20 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 59 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار الزيتون؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم 39241/14؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39243 - 14

اسم امللك: تيبقشني 2.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 21 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 97 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: بوهو ايشو؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: عبو حدو؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39244 - 14

اسم امللك: جنان اوزكو.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 21 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 72 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: ساقية؛

شرقا: ورثة موحى اوحماد امنزو؛

جنوبا: شاري رقية عدي؛

غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39245 - 14

اسم امللك: تيبقشني 4.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 21 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 13 آر 98 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: فدريك موحى؛

شرقا: بوهو ايشو؛

جنوبا: ملير عمر ولوتري يوسف؛

غربا: بلدي هرو وبركي اسماعيل وتبري رقية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " فدان الوجلة " 

موضوع مطلب رقم 39990 - 14 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1104 بتاريخ 26 فبراير 2020.

عوضا عن : 

نوعه: ارض عارية.

حدوده: 

شماال : البكري محمد بن اخلو ؛

شرقا : الساقية ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : واد زيز ؛

اقرأ :

نوعه : ارض عارية مكونة من قطعتني.

حدوده : 

القطعة االولى:

شماال : البكري محمد بن اخلو ؛
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شرقا: الساقية ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا: واد زيز ؛

القطعة الثانية:

شماال : الطريق

شرقا : الطريق

جنوبا : ورثة بن مومن 

غربا : ورثة ساسي وورثة اباسيدي وورثة مومن.

والباقي بدون تغيير. 

    احملافظ املساعد  على األمالك العقارية بالرشيدية

بوزهري حميد    

محافظة سطات

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى  "دار احلاج الهاشمي"

مطلب رقم   30676 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 974 

املؤرخة في 30 اغسطس2017.

عوضا عن : شرقا:

اقرأ: 

شرقا:الصنهاجي الفكاك.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى  "أرض مزور1" 

مطلب رقم 31092 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 997 

املؤرخة في 07 فبراير2018

عوضا عن:

طالب التحفيظ:السيد عبدالعلي محروم بن احمد.

اقرأ: 

طالب التحفيظ:السيد عبدالعلي مزور بن احمد.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "أرض احلطة2" 

مطلب رقم  31094 - 15 املنشور باجلريدة عدد  997 

املؤرخة في 07 فبراير2018

عوضا عن :

طالب التحفيظ:السيد عبدالعلي محروم بن احمد.

اقرأ : 

طالب التحفيظ:السيد عبدالعلي مزور بن احمد.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دارصمصام"

مطلب رقم : 31177 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1001 

املؤرخة في 07 مارس2018

عوضا عن:

طالب التحفيظ:السيد صالح صمصم بن محمد.

اقرأ: 

طالب التحفيظ:السيد صالح صمصم بن اجلياللي.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى  "مرس حلبيب"

مطلب رقم  40981 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1102

 املؤرخة في 12 فبراير2020

عوضا عن :

طالب التحفيظ:السيد خليل لشهب بن احلاج محمد.

اقرأ : 

طالب التحفيظ:السيد خليل األشهب بن احلاج محمد.

والباقي بدون تغيير.

                                         

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "مرمي"  

مطلب رقم 31198 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1105 

املؤرخة في 04 مارس 2020.

عوضا عن :

امللك املسمى:بوعكرب.

اقرأ : 

امللك املسمى: مرمي.

والباقي بدون تغيير.

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 

اخملابرة  محل  اجلاعلة  الطاهر  بنت  وكيل  مرزاقة  السيدة  أن  للعموم 

معها بابن احمد؛89 زنقة الغزالي درب احلاج احلسن. طلبت أن يسلم 

23013 - ض املؤسس للملك  لها نظيرا جديدا للرسم العقاري رقم 

املدعو " اوالد العافية " الكائن بجماعة اوالد فارس، وذلك بسبب ضياع 

النظير الذي كان سلم  لها 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 بسطات

محمد الزرهوني      
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محافظة اخلميسات 

مطلب رقم 9546 - 16

اسم امللك : " لقريعة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار ايت احسني.

وقع حتديده في : 20/04/1998.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 هـ 68 آ 98 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة موحى بن بوعزة .

شرقا :  معزوزة امحمد.

حريشمان   ، حمو  درباوي   ، محمد  درباوي  ورثة   ، درباوي  حمو   : جنوبا 

احلسني ، طاطا بنت عالل .

غربا : حلوير عبد اهلل ، ورثة محمد ، حسني محمد ، ورثة محمد بن 

سعيد ،  اجبلي محمد ، بلختير فاطمة. 

طالب التحفيظ : بنحسني محمد بن حدو.

مطلب رقم 36541 - 16

اسم امللك : " ايت غالم ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار اخليعن ايت 

مخلوف.

وقع حتديده في : 26/03/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 48 آ 63 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : محمد بناصر ، العربي اوغاملي ن الرسم العقاري 50753/16، 

عبد السالم .

شرقا :  محمد بناصر ، ورثة ساوسة محمد.

جنوبا : مطلب 32513/16.

غربا : الطريق ، مطلب 32513/16. 

طالب التحفيظ : مراد احلصب بن محمد.

مطلب رقم 36565 - 16

اسم امللك : " فدان الشمارخ ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار ايت قدور.

وقع حتديده في : 13/09/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 هـ 29 آ 80 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : بن الشريف ، الطويل احلسني.

شرقا :  الطوريل احلسني ن الواد.
جنوبا : الواد ، قسيوي بن علي.

غربا : قسيوي بن علي ، قسيوي موسى . 
طالب التحفيظ : اعلي احلاضي بن مولود.

مطلب رقم 36723 - 16
اسم امللك : " فدان امالو ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت خلو ايت اخلف.
وقع حتديده في : 25/03/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 هـ 69 آ 10 س.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري 64983/16.

شرقا :  ورثة العثماني سي علي ، ورثة العروسي بن حمو.
جنوبا : ورثة بوعزة بن الشاوش.

غربا : ورثة احلاج بن عمر.
طالب التحفيظ : الشاوش شخيشخ بن محات ومن معه.

مطلب رقم 36762 - 16
اسم امللك : " ضاية الرحمة 1 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار سيدي مزيان.
وقع حتديده في : 07/02/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 34 هـ 25 آ 10 س.
نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : جماعة سيدي الغندور ، بنيشي بوعزة.

شرقا :  الرسمني العقاريني 57451/16 ، 31972/16 ، الطريق.
جنوبا : الطريق ، الرسم العقاري 34801/16 ، ورثة مسناوي محمد.

غربا : معزة عسوت ، الواد ، مطلب 23462/16. 
طالب التحفيظ : عبد اجلواد علمي عروسي بن احمد.

مطلب رقم 36763 - 16
اسم امللك : " فدان  الرحمة 1 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار سيدي مزيان.
وقع حتديده في : 07/02/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 23 هـ 18 آ 40 س.
نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : الطريق.

شرقا :  مطلب 32864/16 ، الرسمني العقاريني 58669/16 ، 58802/16.
جنوبا : ورثة املكي ن ورثة حسوت ادريس ، اوعسو عبد الرحمان.

غربا : الرسمني العقاريني 31801/16 ، 22770/16 ، مطلب 36800/16 ، 
طالب التحفيظ : عبد اجلواد عاملي عروسي بن احمد.

مطلب رقم 36783 - 16
اسم امللك : " بقعة رقم 152 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية االزدهار.
وقع حتديده في : 10/12/2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 67 س.
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نوعه : أرض بها بناية ذات طابق اول .
اجملاورون : 

شماال : بقا لطيفة.
شرقا :  كروم محمد.

جنوبا : اوعالل بنعيسى.
غربا : بقعة 151. 

طالب التحفيظ : حليمة اوعقة بنت احلسني.

مطلب رقم 36790 - 16
اسم امللك : " فدان بنريت ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت حمي.
وقع حتديده في : 11/12/2018.

في  س   37 آ   36 01هـ  العقاري:  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 
قطعتني.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : 

القطعة االولى:
شماال : ورثة بلعابد محمد ، الرسم العقاري 59817/16.

شرقا :  الطريق ، ورثة بلعابد محمد.
جنوبا : رحمة ، ورثة بلعابد عيادة. 

غربا : بلعابد هويلة ، بلعابد كتو ن ورثة بلعابد رحمة.
القطعة الثانية:

شماال : ورثة بلعابد محمد .
شرقا :  بدنيني العربي ، الرسم العقاري 58016/16 .

جنوبا : ورثة بلعابد عيادة. 
غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : ميمونة بلغازي بنت بوعزة ومن معها.

مطلب رقم 36816 - 16
اسم امللك : " فدان لفرايش ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل ايت لفرايش.
وقع حتديده في : 08/01/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 42 آ 40 س.
نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري 51091/16.

شرقا :  الرسم العقاري 22515/ر ، الطريق.
جنوبا : الرسم العقاري 39519/16.

غربا : الرسمني العقاريني 39519/16 ، 62368/16.
طالب التحفيظ : لهنوي اليازيد بن اخلياطي ومن معه.

مطلب رقم 36817 - 16
اسم امللك : " الرتاحة 376 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الرتاحة بقعة 376.
وقع حتديده في : 14/01/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 73 س.
نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي وطابق اول.

اجملاورون : 
شماال :مراني علوي.

شرقا :  الزنقة.
جنوبا : الهاكور ادريس. 

غربا : براهيمي علي.
طالب التحفيظ : مصطفى امراني علوي بن احمد.

مطلب رقم 36862 - 16
اسم امللك : " ارض 143 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية االيخاء دوار اجلديد.
وقع حتديده في : 06/02/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72 س.
نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي وطابق اول.

اجملاورون : 
شماال :احلداوي قدور.

شرقا :  الزنقة.
جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : كروم التايك.
طالب التحفيظ : عبد اهلل بوعزة واحلاج.

مطلب رقم 36891 - 16
اسم امللك : " بقعة رقم 551 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح حي الرتاحة .
وقع حتديده في : 07/03/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 64 س.
نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي وطابق اول.

اجملاورون : 
شماال : دخيسي عمر.

شرقا :  الزنقة.
جنوبا : ورثة احلرمة العربي.

غربا : باحسو فاطمة.
طالب التحفيظ : التوزاني محمد بن احمد.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 
             عزالدين شاكر

محافظة العيون

مطلب رقم 5132 - 17
اسم امللك : " تيرس".

موقعه: اقليم العيون، حي الوحدة 1 ملتقى شارع احلزام زنقة امليلية.
وقع حتديده في: 15 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 53 سنتيار .
نوعه: بناية و طابق ثالث.

اجملاورون:
شماال: الرسم العقاري عدد 4818/17 ؛ 

شرقا : ابزازي محمد ؛ 
جنوبا: زنقة مليلية ؛ 
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غربا: شارع احلزام ؛ 
طالبة التحفيظ : الساملة الفقراوي بنت محمود.

مطلب رقم 5144 - 17
اسم امللك : " لفقير".

موقعه: اقليم العيون، حي خط الرملة 1 ملتقى زنقة كبدانة و زنقة 
بوذنيب.

وقع حتديده في: 09 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار 48 سنتيار .

نوعه: بناية و طابق أول.
اجملاورون:

شماال: زنقة بوذنيب ؛ 
شرقا : ملك مجهول ؛ 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 25153/17 ؛ 
غربا: زنقة كبدانة ؛ 
طالبوا التحفيظ : 

1( البشير لفقير ابن علي سالم بنسبة 434/2640؛
2( محمدعلي لفقير ابن علي سالم بنسبة 434/2640؛

3( اخملتار لفقير ابن علي سالم بنسبة 434/2640؛
4( محمد فاضل امبيركات ابن عبداهلل نسبة 105/2640؛

5( اخويديج امبيركات بنت يحظيه بنسبة 365/2640؛
6( محمد علي سالم مبارك بنسبة 434/2640؛

7( اجليدة لفقير بنت علي سالم بنسبة 217/2640؛
8(السيدة لفقير بنت علي سالم بنسبة 217/2640.

إصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى " كنيدلف 3" 
موضوع مطلب التحفيظ عدد 5108 - 17 الذي نشرت خالصة 
مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1049 بتاريخ 06 فبراير 

2019 و اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية 
عدد 1085 بتاريخ 16 اكتوبر 2019

اقرأ : 
اجملاورون:

جنوبا: زنقة املكر
عوضا عن :

اجملاورون:
جنوبا: شارع دار السالم.

والباقي بدون تغيير 

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

إن احملافظ على األمالك العقارية والرهون بالعيون يعلن للعموم أن
السيد أحمد قوبع واجلاعل محل إقامته للمخابرة معه بالعيون شارع 
نظيرا  له  يسلم  أن  124 طلب  رقم  القوبع  عمارة  بوشراية  الشهيد 
جديدا للرسم العقاري عدد 1974 - 17 املؤسس للملك املـدعو "قوبع 
أحمد" الكائن بالعيون احلي الصناعي ودلك بسبب ضياع النظير الذي 

سلم سابقا.

ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هدا النظير داخل 
باجلريدة  اإلعالن  هدا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجال 

الرسمية.

أن  للعموم  يعلن  بالعيون  والرهون  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 
السيد صالح العضمي واجلاعل محل إقامته للمخابرة معه بالعيون 
حي موالي رشيد مجموعة 204 بلوك س 3 رقم 2 طلب أن يسلم له 
نظيرا جديدا للرسم العقاري عدد 8174 - 17 املؤسس للملك املـدعو 
"النور" الكائن بالسمارة ودلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

ميكن لكل 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     

                    محمد فاري

محافظة خريبكة
 

         
مطلب رقم 38584 - 18 

إسم امللك : " دار الشرقي " .
موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار ولد احمد.

نوعه : أرض عارية بها سكن من سفلي واسطبل وبنايات مختلفة. 
مساحته : 06آر 04س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ 38560/18؛

جنوبا : خوادري عبد القادر، الرسم العقاري 27744/18؛
شرقا : مطلب التحفيظ 38275/18؛

غربا : الرسمني العقاريني 50875/18، 27744/18، ورثة خوادري عبد القادر.
طالب التحفيظ : الشرقي خوادري بن الكرد. 

مطلب رقم 38972 - 18 
إسم امللك : " أرض السبت " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار السالملة الوارثيني.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 96آر 97س.
اجملاورون : 

القطعة األولى :
شماال : السوق األسبوعي؛

جنوبا : الطريق؛
شرقا : الطريق؛

غربا : الطريق.
القطعة الثانية :
شماال : الطريق؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛
شرقا : الطريق؛

غربا :الطريق.
طالب التحفيظ : بنداود الهداج بن العربي. 
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مطلب رقم 39122 - 18 
إسم امللك : " املرس الكبير " .

موقعه :مدينة وادي زم دوار الزعارطة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 54آر 45س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 39256/18؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 39263/18؛

شرقا : الطريق؛
غربا :الرسم العقاري 18395/س.

طالب التحفيظ : بوعزة بلحامرة بن صالح. 
 

مطلب رقم 39124 - 18 
إسم امللك : " املرس الكبير" .

موقعه : مدينة وادي زم دوار الزعارطة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 54آر 05س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 39129/18؛
جنوبا : الرسم العقاري 39126/18؛

شرقا : الطريق؛
غربا : الرسم العقاري 18395/س.

طالب التحفيظ : املعطي بلحامرة بن صالح. 

مطلب رقم 39126 - 18 
إسم امللك : " املرس الكبير" .

موقعه : مدينة وادي زم دوار الزعارطة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 23آر 43س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 39124/18؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 39255/18؛

شرقا : الطريق؛
غربا : الرسم العقاري 18395/س.

طالب التحفيظ :فاطنة لعريشي بنت محمد. 

مطلب رقم 39129 - 18 
إسم امللك : " املرس الكبير" .

موقعه : مدينة وادي زم دار الضو.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 54آر 02س.
اجملاورون : 

شماال : بلحامرة عبد االله بن صالح؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 39124/18؛

شرقا : الطريق؛
غربا : الرسم العقاري 18395/س.

طالب التحفيظ : احلبيب بلحامرة بن صالح. 

مطلب رقم 39133 - 18 
إسم امللك : " املرس الكبير" .

موقعه :مدينة وادي زم دار الضو.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 54آر 13س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 39134/18؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 39129/18؛

شرقا : الطريق؛
غربا : بلحامرة بوعزة.

طالب التحفيظ : عبد االله بلحامرة بن صالح. 

مطلب رقم 39134 - 18 
إسم امللك : " املرس الكبير " .

موقعه :مدينة وادي زم دار الضو.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 54آر70س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة بلحامرة فاطنة؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 39133/18؛

شرقا : الطريق؛
غربا : بلحامرة بوعزة.

طالب التحفيظ :امحمد بلحامرة بن صالح. 
 

مطلب رقم 39190 - 18 
إسم امللك : " دار زماوي" .

موقعه :مدينة حطان حي العمامرة.
وأشجار  خفيفة  وبنيات  سفلي  من  سكن  بها  عارية  أرض   : نوعه 

مختلفة. 
مساحته : 04آر 92س.

اجملاورون : 
شماال : اخلدير حسن بن محمد ومن معه؛
جنوبا : مجوي رشيد بن العربي ومن معه؛

شرقا : الرسم العقاري 11307/18؛
غربا : اخلدير حسن بن محمد ومن معه.

طالب التحفيظ : محمد زماري بن قدور. 

مطلب رقم 39201 - 18 
إسم امللك : " بياضي " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار بن قاسم.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 06آر 26س.
اجملاورون : 

شماال : دعراوي الرافة بن حلمر، دعراوي محمد بن الرافة؛
جنوبا : شرفي حميد بن أحمد، الطريق؛

شرقا : دعراوي الرافة بن حلمر؛
غربا : ورثة بن سمالي محمد بن امليلودي ، شرفي حميد بن أحمد.

طالب التحفيظ : صالح دعراوي بن حلمر. 
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مطلب رقم 39206 - 18 

إسم امللك : " الكليب مكرط " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار الغزاونة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 02هـ 17آر 61س.

اجملاورون : 

شماال : السوداسي الكبيرة؛

جنوبا : ورثة هنية احلاج بوشعيب؛

شرقا : ورثة ولد احلنشية ، الرسم العقاري 61586/س؛

غربا : ورثة هنية احلاج بوشعيب ، ورثة أوالد احلنشية.

طالب التحفيظ :محمد السوداسي بن العربي . 

مطلب رقم 39241 - 18 

إسم امللك : " ملك عبد الرحمان" .

موقعه : مدينة أبي اجلعد درب ميمونة.

نوعه : دار للسكنى بها سفلي ومرافق بالسطح. 

مساحته : 03آر 34س.

اجملاورون : 

شماال : الشميطي بوشعيب ، الزهراوي محمد، الفياللي هشومة ، 

كركوبي احلبيب؛

جنوبا : كسطال محمد، ورثة حفوظ امحمد؛

شرقا : ورثة الشرقاوي مصطفى؛

غربا : بوعدل أحمد.

طالب التحفيظ : جواد الدومي بن العربي. 

مطلب رقم 52645 - 18 

إسم امللك : " اجلياللي" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عزوز دوار أوالد القوري.

ومرآب  واسطبل  سفلي  من  وسكن  بئران  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وأشجار مختلفة. 

مساحته : 05هـ 34آر 05س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 15242/18، مطلب التحفيظ 52646/18؛

جنوبا : ورثة صبار حمو بن اجلياللي، ورثة الشيخ صالح بن لكبير؛

شرقا : نبيلي املصطفى بن بوزكري؛

غربا : نبيلي امحمد بن بوزكري.

طالب التحفيظ : نبيلي املصطفى بن اجلياللي ومن معه. 

مطلب رقم 52646 - 18 

إسم امللك : " هبة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عزوز دوار أوالد القوري.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

مساحته : 39آر 75س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 15242/18؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 52645/18،الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري15242/18؛

غربا : نبيلي امحمد بن بوزكري.

طالب التحفيظ : نبيلي املصطفى بن اجلياللي. 

مطلب رقم 52776 - 18 

إسم امللك : " الكديات " .

موقعه :مدينة خريبكة دوار أوالد الشيخ علي

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 24آر 78س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 36955/18؛

جنوبا : الرسمني العقاريني27996/18، 32432/18؛

شرقا : الرسم العقاري 36955/18؛

غربا : الرسم العقاري 55867/18.

طالب التحفيظ : نخلي رشيد بن املعطي ومن معه. 

مطلب رقم 38904 - 18

إسم امللك : » احلمرية«.

موقعه: دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار املشاهرة. 

املساحة التي أظهرها التصميم: 75 آر 40 س. 

نوعه : أرض فالحية بها بنايات من سفلي وبئر وأشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال: ورثة رنان بوعبيد؛

جنوبا: الطريق؛

شرقا: الرسم العقاري 44938/18؛

غربا: ورثة قالع صالح ، الرسم العقاري 74427/18.

طالب التحفيظ : حسان رنان بن الرافى ومن معه.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 40559 - س

امللك املسمى:" دار بلقاسم".

الكائن : الكائن مبدينة خريبكة حي مبشور. 

طالب التحفيظ : السيد : بلقاسم امراني بن املولودي.

تاريخ التحديد :09 ابريل 1990.

ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 3038 

املؤرخة في 20 يناير 1971.

          احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة

                بوسيف عبد الكرمي
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  محافظة تطوان

مطلب رقم 55806 - 19
إسم امللك: " ملك سراج " 

 موقعه : إقليم تطوان ، بلدية وادالو ، احملل املدعو: بئر أزطوط
تاريخ التحديد: 17 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 58 س
نوعــه: أرض عارية

اجملاورون:
شماال: زنقة

شرقا: يامنة الساسي 
جنوبا : ورثة عمر الزرقوني،
غربا: سليمان اوالد بلحاج 

طالب )ة( : رشيد بن عياد بن العربي.

مطلب رقم 55812 - 19
إسم امللك: " إلياس" 

 موقعه : إقليم تطوان ، بلدية وادالو ، احملل املدعو: ظهر تازكة
تاريخ التحديد: 24 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 81 س
نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابقني علويني.

اجملاورون:
شماال: رسم عقاري عدد: 79598 - 19

شرقا: زنقة 
جنوبا : مطلب عدد: 55813 - 19 ،

غربا: ورثة محمد أفلواط، 
طالب )ة( : األمني بن أحمد بن اليزيد.

مطلب رقم 55813 - 19
إسم امللك: " عمر" 

 موقعه : إقليم تطوان ، بلدية وادالو ، احملل املدعو: ظهر تازكة
تاريخ التحديد: 24 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 84 س
نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابقني علويني.

اجملاورون:
شماال: مطلب عدد: 55812 - 19

شرقا: زنقة 
جنوبا : رسم عقاري عدد: 80194 - 19

غربا: ورثة محمد أفلواط، 
طالب )ة( : سمير بن عبد السالم مغداد.

مطلب رقم 55827 - 19
إسم امللك: " ملك ارتيمي" 

 موقعه : إقليم تطوان ، بلدية وادالو ، احملل املدعو: بئر أزطوط
تاريخ التحديد: 26 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 88 س
نوعــه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: عبد السالم املصمودي
شرقا: زهرة شراد ، رسم عقاري عدد: 67105 - 19 

جنوبا : رسم عقاري عدد: 55585 - 19
غربا: زنقة، 

طالب )ة( : االء بنت حسان ارتيمي ومن معها.

مطلب رقم 55832 - 19
إسم امللك: " أعرابو" 

حجر  املدعو:  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه   
العروسة

تاريخ التحديد: 30 ديسمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 23 س

نوعــه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: زنقة
شرقا: مصطفى اوالد سي علي 

جنوبا : عبد اللطيف اوالد سي علي
غربا: ورثة علي الوزاني، 

طالب )ة( : سعيدة بنت املهدي أعرابو.

مطلب رقم 55804 - 19
إسم امللك: " جنان الروسي 3" 

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: دار زهرة 
جنان الروسي

تاريخ التحديد: 17 ديسمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم : 13 ار 38 س

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون:

شماال: ورثة اجلعبوقي
شرقا: مطلب عدد: 55805 - 19 

جنوبا : أحمد العمراني ومن معه
غربا: خندق، 

طالب )ة( : أحمد العمراني ومن معه.

مطلب رقم 55805 - 19
إسم امللك: " جنان الروسي 2" 

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: دار زهرة 
جنان الروسي

تاريخ التحديد: 17 ديسمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم : 11 ار 43 س

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار مع بناء يتكون من سفل .
اجملاورون:

شماال: ورثة اجلعبوقي، 
شرقا: رسم عقاري عدد: 99404 - 19 

جنوبا : أحمد العمراني ومن معه.
غربا: مطلب عدد: 55804 - 19، 

طالب )ة( : أحمد العمراني ومن معه.
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

     املصطفى طريفة
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محافظة احلسيمة

مطلب رقم 31209  - 24
اسم امللك :  "ادهار"

موقعــه : إقليم احلسيمة ، دائرة بني ورياغل، جماعة ازمورن، احملل املدعو : تال يوسف.
وقع حتديده في : 05 - 02 - 2019 

مساحته : 01 ار 21 س       
نوعه :  ارض عارية  

اجملاورون : 
شماال :  بنطاطو منعم

شرقا  : ملك الغير   
جنوبا :   بنطاطو سالم

غربا :  ممر 
طالب التحفيظ :  وديع بنطاطو بن سالم

مطلب رقم 46213 - 24
اسم امللك :  "ستيتو"

موقعــه :  اقليم احلسيمة، مدينة ترجيست، شارع موالي اسماعيل.
وقع حتديده في : 05 - 09 - 2019 

مساحته : 91س       
نوعه :  ارض بها بناء من سفلي وطابقني علويني  

اجملاورون : 
شماال :  الرسم العقاري عدد5055 - 24

شرقا  : ملك الغير    
جنوبا  : طريق
غربا :  طريق 

طالب التحفيظ :  محمد الستيتو بن عمر 

مطلب رقم 130983 - 24
اسم امللك :  "احميدو 1"

يوسف  آيت  جماعة  ورياغل،  بني  دائرة  احلسيمة،  اقليم    : موقعــه 
وعلي. دوار تافراست.

وقع حتديده في : 16 - 12 - 2019 
مساحته : 01 آر 02 س       

نوعه :  ارض عارية  
اجملاورون : 

شماال :  الطريق
شرقا : ملك الغير    

جنوبا : علي بلحاج
غربا :  شعيب بلحاج 

طالب التحفيظ :  احميدو ملقدم محمد موح ومن معه.

مطلب رقم 130990 - 24
اسم امللك :  "احليوني"

موقعــه :  اقليم احلسيمة، دائرة كتامة، جماعة عبد الغاية السواحل 
قيادة اكاون. 

وقع حتديده في :  17 - 12 - 2019 
مساحته : 82 آر 46 س       

نوعه :  ارض فالحية.  
اجملاورون : 

شماال :  احمد بنعلي، احليوني محمد، الطريق، احليوني محمد
شرقا : احليوني احمد    

جنوبا : الشعبة، احليوني امحمد
غربا :  الطريق، 

طالب التحفيظ :  علي احليوني بن امحمد.

مطلب رقم 130997 - 24
اسم امللك :  "دحمان 2"

موقعــه :  مدينة احلسيمة. احملل املدعو :  اكار ازوكاغ.
وقع حتديده في : 18 - 12 - 2019 

مساحته : 01 آر 88 س       
نوعه :  ارض عارية  

اجملاورون : 
شماال :  الرسم العقاري عدد 39442 - 24، الرسم العقاري عدد 22048 - 24

شرقا : الرسم العقاري عدد 33109 - 24    
جنوبا : الطريق

غربا :  الرسم العقاري عدد 17900 - 24 
طالبو التحفيظ :  دحمان فكري بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 130998 - 24
اسم امللك :  "دحمان 3"

موقعــه :  مدينة احلسيمة. احملل املدعو :  اكار ازوكاغ.
وقع حتديده في : 18 - 12 - 2019 

مساحته : 02 آر 70 س       
نوعه :  ارض عارية  

اجملاورون : 
شماال :  الطريق

شرقا : الرسم العقاري عدد 37537 - 24    
جنوبا : متيمونت بوجيبار

غربا :  الرسم العقاري عدد 19574 - 24 
طالبو التحفيظ :  دحمان فكري بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 84329 - 24
اسم امللك : "اكركار".

يوسف  آيت  جماعة  ورياغل،  بني  دائرة  احلسيمة،  إقليم   : موقعــه 
وعلي، احملل املدعو  ازغار.

وقع حتديده في : 02  أكتوبر 2019 
مساحته : 01 ار 86 س  

نوعه : ارض عارية 
اجملاورون :

شماال : ورثة الكشيوي
شرقا : الكشيوي وفاء 
جنوبا : ورثة الكشيوي

غربا : الشعبة 
طالبة التحفيظ : عالية القشعيوي بنت علي.
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اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم  5559 - ن
إسم امللك : "سليمة"

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة اجدير،  امزورن املركز

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 1984.

مساحته : 52 آر 98 س.

طالبو التحفيظ : اخيار محمد احلاج شعيب ومن معه.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 4026 بتاريخ  27 ديسمبر 1989.

  
 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

ينهي احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله للعموم أن السيد

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  احلامل  محمد  بن  ابراهمي  احلسني 

له  يسلم  أن  طلب  احلسيمة،  طنجة،  زنقة   16 ب  الساكن   R2718

نظير ا جديدا للرسم العقاري رقم 4003 - 24. املؤسس للملك املدعو  

بسبب  وذلك  طنجة،  شارع  احلسيمة،  مبدينة  الكائن  "ابراهيمي". 

ضياع النظير الذي كان سلم سابقا.

    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 9273 - 25
اسم امللك : " العقيبة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار املشعريني .

وقع حتديده في : 08 ماي 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4هـ 68آ48س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 25081 س ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : حلسن بن مني، ورثة احلاج الطاهر؛

غربا : الرسم العقاري رقم 10411 د،  ورثة اوالد موسى بن علي .

طالب التحفيظ : السيد جنيب تاغي بن العربي .

مطلب رقم 9400 - 25
اسم امللك : " الطيب بن العربي ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار بني كرزاز .
وقع حتديده في : 10 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 62آ 60س .
نوعه : أرض فالحية اجملاورون : 

شماال : متوكل الشرقي، محمد حلسيمي،محمد الوافي، ستيلي العربي ؛
شرقا : الواد؛

جنوبا : ورثة طيب طيبي، ورثة بناصر بنادريس؛
غربا : ورثة عبد السالم بن املكي، محمد بن املهدي .

طالب التحفيظ : السيد طياب ميلود بن الطيب .

مطلب رقم 9418 - 25
اسم امللك : " الوجلة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار السالمنة .
وقع حتديده في : 14 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6هـ 24آ 62س.
نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق ارضي  واسطبلني وبئر .

اجملاورون : 
شماال : مرس جمعة ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 18342 - 25 ؛
جنوبا : الطريق ؛

غربا : االرسم العقاري رقم 13576 ر،مطلب التحفيظ رقم 31456 ر .
طالب التحفيظ : السيدة الكبيرة بنت العربي ومن معها.

مطلب رقم 9530 - 25
اسم امللك : " فدان البركة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الكوامل .
وقع حتديده في : 26 سبتمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  4هـ 01آ 61س .
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : ورثة مرجان محمد امحمد؛

شرقا : الطريق ؛
جنوبا : ورثة مرجان بوعزة بن عالل؛

غربا : ورثة مرجان عزوز .
طالب التحفيظ : السيد مصطفى مرجان ومن معه.

مطلب رقم 9534 - 25
اسم امللك : " حوض العرصة".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد الدرايدي .
وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 53آ 46س .
نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : ورثة لبيض ولد الشرقي ؛

شرقا : زوهري زهرة ؛
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 61163/س؛

غربا : ورثة زهري لكبير .

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم الطالبي العلمي بن عبد السالم.

مطلب رقم 9559 - 25

اسم امللك : " زروقية".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد اسعادة .

وقع حتديده في : 27 سبتمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5هـ 29آ 36 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة الطيبي بن الفاسي، ورثة احلاج محمد بن الطاهر، ورثة 

بوكري عبد اجمليد،  ورثة مهجور لكبير، الطاهر بن الفاسي،  ورثة احلاج 

محمد بوكري ، ورثة مهجور  محمد ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : ورثة احلاج محمد بن بوكري؛

غربا : ورثة احلاج اجلياللي .

طالب التحفيظ : السيد مفيد محمد بن احمد .

مطلب رقم 9560 - 25

اسم امللك : " املرس ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد اسعادة .

وقع حتديده في : 27 سبتمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 75آ 83 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : بوكري محمد بن العربي ؛

جنوبا : محمد بن اجلياللي بن العربي؛

غربا : احلاج صالح االرز، اوزون، ورثة بوكري  محمد بن العربي .

طالب التحفيظ : السيد مفيد محمد بن احمد .

مطلب رقم 9740 - 25

اسم امللك : " بالد النوالة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار العطاية .

وقع حتديده في : 27 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50آ 85 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة مينة؛

شرقا : االدريسي بيترو بن عبد اللطيف ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 26996 - 25 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 16232 - 25،  مطلب التحفيظ رقم 409 - 25.

طالب التحفيظ : السيدة لالغيثة االدريسي بنت محمد .

مطلب رقم 9780 - 25

اسم امللك : " النخيلة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالدمالك دوار الر اوية.

وقع حتديده في : 23 أعسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 64آ 99س .

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج عمر ادريسي،  ورثة الغزواني ادريسي ؛

شرقا : ورثة احلاج اوالد رحامنة؛

جنوبا : ورثة محمد بن احلاج محمد بن  زروال؛

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : السيدة نزهة االدريسي بنت حسن  ومن معها.

مطلب رقم 9788 - 25

اسم امللك : " حمرية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الكوامل .

وقع حتديده في : 21 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79آ 58 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق سفليوبئرين.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 33039 - 25؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : مرجان عبد القادر ومن معه؛

غربا : ورثة بوعزة بن احلاج عالل .

طالب التحفيظ : السيد مرجان الغنيمي .

مطلب رقم 9836 - 25

اسم امللك : " أم الساحل ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار العيون .

وقع حتديده في : 19 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 42آ 33س .

الفواكه ومحرك للماء وبئرين وبيت  : أرض فالحية بها اشجار  نوعه 

احلارس وفيال وكراج  شاطو .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 1935 - 25؛

شرقا : الطريق، الرسم العقاري رقم 2695 - 25 ؛

جنوبا : محمد مباركي؛

غربا : الرسم العقاري رقم 4267 - 25 .

طالب التحفيظ : السيدة البقالي عائشة ومن معها .

مطلب رقم 9837 - 25

اسم امللك : " ملك رمي ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالدمالك دوار الدالجلة.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14آ 39س .

سفلي  طابق  من  وسكنى  الزيتون  اشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

واسطبل واشجار الفواكه.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عمر بن لكبير بن محمد؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة عمر بن لكبير بن محمد؛

غربا : الرسم العقاري رقم 8521/س .

طالب التحفيظ : السيدة رشيدة رمي بنت اجلياللي.

مطلب رقم 9857 - 25

اسم امللك : " الرملية واحليط ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار الشعاعلة .

وقع حتديده في : 06 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4هـ 66آ 82 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة البوعزاوي ؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : سعيدة القوري ؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد احمد القوري .

مطلب رقم 9858 - 25

اسم امللك : "الركبة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار الشعاعلة .

وقع حتديده في : 06 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85آ 50س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : رشيد القوري ومن معه ؛

جنوبا : امللك الغابوي ؛

غربا : ورثة البوعزاوي .

طالب التحفيظ : السيد احمد القوري . 

مطلب رقم 9859 - 25

اسم امللك : "دومة سباتة".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد علي الطوالع دوار اوالد الشاوي .

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 61آ 84س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل صبري؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 71790 - 25 ؛

غربا : عبد اهلل صبري .

طالب التحفيظ : السيد محمد لغشيمي بن اجلياللي .

مطلب رقم 9904 - 25

اسم امللك : " طايشة 1 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار اوالد يوسف .

وقع حتديده في : 21 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 02آ 06س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مصطفى العزوزي وسالم العزوزي؛

شرقا : ورثة علي زدنون ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 29002 - 25 ؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد عبد الوهاب اخلصومي ومن معه.

مطلب رقم 9905 - 25

اسم امللك : "جنان الكحل ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار اوالد يوسف .

وقع حتديده في : 22 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 97آ 73س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 8968 - 25،الرسم العقاري رقم 68352 - 25؛

شرقا : ورثة العزوزي احلاج محمد، الرسم العقاري رقم 56794/س ؛

جنوبا : ورثة الشرقي بن احلاج سالم؛

غربا : ورثة محمد مزيان بن احلاج سالم .

طالب التحفيظ : السيد عبد الوهاب اخلصومي  ومن معه.

مطلب رقم 9906 - 25

اسم امللك : " طايشة 2".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار اوالد يوسف .

وقع حتديده في : 22 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6هـ 38آ 62س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
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شماال : عبدالقادر بن الشرقي املسكيني، ورثةبن العربي، ورثة الصغير 

بن العربي؛

شرقا : الواد ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 11876/س،زهرة بنت الشرقي املسكيني؛

غربا : ورثة عبد السالم بن ملبارك .

طالب التحفيظ : السيد اخلصومي عبد الوهاب ومن معه .

مطلب رقم 9907 - 25

اسم امللك : " طايشة 2".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار اوالد يوسف .

وقع حتديده في : 22 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2هـ 17آ 92س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج زيدان؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد اخلصومي عبد الوهاب ومن معه .

 

إصـالح خـطـأ  - يتعلق بامللك املسمى " الطيب بن العربي " 

ذي املطلب رقم 9400 - 25 الذي أدرج االعالن عن حتديده

 باجلريدة الرسمية عدد 1005 مؤرخـة فـي 04 أبريل 2018

 عوضا عـن :

1 - السيد طباب ميلود بن الطيب.

اقرأ :

السيد طياب ميلود بن الطيب. والباقي بدون تغيير.

  احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان.

                                    مــازي املصطفى.    

 

محافظة خنيفرة

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ 

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة'' اكلموس"

 اقليم خنيفرة  

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 

باجلماعة  الكائنة  "اكلموس".  املدعوة  باملنطقة  الواقعة  اسفله 

بعد  وذلك  خنيفرة  اقليم  اكلموس،  ودائرة  قيادة  اكلموس  القروية 

الفصل  مبقتضيات  عمال  االعالن  هدا  نشر  من  ابتداء  مضي شهرين 

8 من الظهير الشريف عدد -1 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 

1389 املوافق 25 يوليوز 196بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية

املطالب هي كالتالي :

 36217 36181 - 36179 - 36125 - 36117 - 36091 - 36061 - 36002

 36252 - 36246 - 36242 - 36241 - 36239 - 36220 - 36219 - 36218

 -  36326  -  36324  -  36321  -  36317  -  36315  -  36263  -  36253  -

 36396 - 36391 - 36390 - 36389 - 36384 - 36383 - 36329 - 36327

 -  36421  -  36420  -  36418  -  36416  -  36412  -  36398  -  -36397

 36732 - 36731 - 36653 - 36652 - 36498 - 36491 - 36486 - 36466

 36866  -  36865  -  36864  -  36858  -  36841  -  36836  -  36733  -

 -  37077  -  37061  -  37057  -  37056  -  36903  -  36869  -  36867  -

 37106 - 37105 - 37101 - 37094 - 37091 - 37088 - 37086 - 37081

 -  37131  -  37128  -  37124  -  37121  -  37119  -  37115  -  37110  -

 37144 - 37143 - 37142 - 37141 - 37137 - 37136 - 37133 - 37132

 -  37157  -  37154  -  37150  -  37149  -  37148  -  37146  -  37145  -

 37185 - 37182 - 37179 - 37170 - 37168 - 37166 - 37164 - 37163

 -  37208  -  37203  -  37201  -  37200  -  37198  -  37195  -  37186  -

 37243 - 37234 - 37219 - 37218 - 37216 - 37213 - 37212 - 37210

 -  37275  -  37273  -  37271  -  37260  -  37256  -  37252  -  37250  -

 37288 - 37287 - 37282 - 37281 - 37280 - 37279 - 37277 - 37276

 -  37301  -  37296  -  37295  -  37293  -  37292  -  37290  -  37289  -

 37318 - 37317 - 37314 - 37313 - 37305 - 37304 - 37303 - 37302

 -  37338  -  37336  -  37335  -  37334  -  37329  -  37326  -  37321  -

 37355 - 37353 - 37351 - 37350 - 37344 - 37343 - 37341 - 37339

 -  37363  -  37362  -  37361  -  37359  -  37358  -  37357  -  37356  -

 37378 - 37377 - 37370 - 37369 - 37368 - 37367 - 37366 - 37365

 -  37389  -  37388  -  37387  -  37386  -  37383  -  37381  -  37380  -

 37405 - 37404 - 37403 - 37399 - 37398 - 37394 - 37392 - 37391

 -  37416  -  37415  -  37412  -  37410  -  37409  -  37407  -  37406  -

 37427 - 37425 - 37424 - 37423 - 37422 - 37420 - 37419 - 37417

 -  37448  -  37446  -  37442  -  37441  -  37432  -  37431  -  37428  -

 37459 - 37458 - 37457 - 37455 - 37453 - 37452 - 37451 - 37450

 -  37478  -  37475  -  37471  -  37470  -  37462  -  37461  -  37460  -

 37488 - 37487 - 37484 - 37483 - 37482 - 37481 - 37480 - 37479

 -  37513  -  37511  -  37506  -  37505  -  37501  -  37492  -  37490  -

 37542 - 37539 - 37536 - 37535 - 37531 - 37529 - 37522 - 37521

 -  38465  -  37566  -  37557  -  37553  -  37546  -  37545  -  37543  -

 38732 - 38719 - 38691 - 38683 - 38665 - 38643 - 38639 - 38633

 -  38778  -  38772  -  38770  -  38766  -  38764  -  38736  -  38733  -

 38804 - 38802 - 38801 - 38800 - 38786 - 38781 - 38780 - 38779

 -  38987  -  38983  -  38982  -  38932  -  38915  -  38910  -  38812  -

 39024 - 39022 - 39014 - 39008 - 39007 - 39006 - 38993 - 38992

 -  39045  -  39043  -  39032  -  39031  -  39028  -  39026  -  39025  -

 39115 - 39080 - 39065 - 39064 - 39062 - 39059 - 39058 - 39052

 -  39175  -  39173  -  39155  -  39154  -  39153  -  39118  -  39117  -

 39241 - 39239 - 39238 - 39202 - 39201 - 39200 - 39199 - 39196

 39265  -  39253  -  39252  -  39251  -  39247  -  39246  -  39242  -
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 -  39328  -  39276  -  39275  -  39272  -  39271  -  39268  -  39267  -

 39404 - 39403 - 39399 - 39387 - 39385 - 39383 - 39381 - 39345

 -  39478  -  39476  -  39475  -  39474  -  39473  -  39471  -  39451  -

 39884 - 39881 - 39880 - 39878 - 39876 - 39687 - 39488 - 39479

 -  39983  -  39949  -  39890  -  39888  -  39887  -  39886  -  39885  -

 40020 - 40015 - 40013 - 40011 - 40010 - 40006 - 40005 - 39994

 -  40049  -  40028  -  40027  -  40026  -  40025  -  40023  -  40021  -

 36184 - 36054 - 36052 - 40698 - 40694 - 40065 - 40059 - 40051

 -  36258  -  36255  -  36250  -  36231  -  36206  -  36194  -  36189  -

 36492 - 36340 - 36328 - 36325 - 36323 - 36322 - 36318 - 36262

 -  36715  -  36711  -  36704  -  36702  -  36676  -  36674  -  36655  -

 37244 - 37151 - 37117 - 37116 - 37112 - 37084 - 37076 - 36730

 -  38062  -  37630  -  37587  -  37264  -  37262  -  37253  -  37249  -

 39993 - 39990 - 39974 - 39951 - 39950 - 39581 - 39277 - 38988

 -  36493  -  36436  -  40029  -  40000  -  39999  -  39997  -  39996  -

 37235 - 37227 - 36905 - 36870 - 36868 - 36861 - 36850 - 36840

 -  37267  -  37266  -  37265  -  37261  -  37247  -  37241  -  37238  -

 38940 - 38908 - 38631 - 37447 - 37445 - 37308 - 37274 - 37269

 -  36186  -  39396  -  39390  -  39281  -  39044  -  39027  -  39023  -

 37125 - 36849 - 36843 - 36443 - 36419 - 36393 - 36238 - 36237

 -  37193  -  37192  -  37188  -  37177  -  37139  -  37138  -  37134  -

37245 - 37246 - 37567 - 39995 - 40002 والكل على الرمز /27.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة.

                                                  رامرم وسيم .

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 43003 - 28

اسم امللك : داو باشر 1 .

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو   اكريالون.

مسـاحتـه : ) 1ار 08س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : ادحلسن ابراهيم ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيـظ : السـيد  األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم  43004 - 28

اسم امللك : دا باشر 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو   اكريالون.

مسـاحتـه : ) 67س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : اد حلسن ابراهيم ؛

غـربـا : ملعكر محمد ؛

طالب التحفيـظ : السـيد  األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم  42909 - 28

اسم امللك : تينيد 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو   تكلدورت.

مسـاحتـه : ) 4ار 97س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : ارض جماعية ؛

جـنـوبا : مطلب حتفيظ رقم 42908-28 ؛

غـربـا : النجاري حماد ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42689 - 28

اسم امللك : فلولو 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت قال.

مسـاحتـه : ) 01ار58س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : جوهري احمد ؛

شـرقـا : اكدال حبوس ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42688 - 28

اسم امللك : تيزي نوسكري

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت قال.

مسـاحتـه : ) 13ار 47س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 
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شمــاال : ادياسني حمو ؛

شـرقـا : ورثة ايت سي ابراهيم ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42793 - 28

اسم امللك : داو تكمي 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 41س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : كوزو محمد و محمد اوراغ ؛

شـرقـا : مطلب عدد 42794-28 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42792 - 28

اسم امللك : دار تفضنى 5

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت 

حمان.

مسـاحتـه : ) 46س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : كوزو علي ؛

شـرقـا : عبد اهلل اوصغير ؛

جـنـوبا : حسن كوزوز و محمد اوراغ ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42690 - 28

اسم امللك : فلولو

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت قال.

مسـاحتـه : ) 1ار 56س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت حساين محمد ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ايت حساين ابراهيم ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42693 - 28

اسم امللك : داو اجلامع

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت قال.

مسـاحتـه : ) 4ار 23س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت حمو احمد ؛

شـرقـا : بوطلحانت محمد ؛

جـنـوبا : احمد اوحميد ؛

غـربـا : حمو اوحميد و مطلب عدد 42794-28 ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42692 - 28

اسم امللك : داو اجلامع 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت قال.

مسـاحتـه : ) 3ار 59س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : منتصر محمد و ادياسني محمد ؛

جـنـوبا : بوداد عبد اهلل ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42691 - 28

اسم امللك : فلولو 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت قال.

مسـاحتـه : ) 72س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الشرحبيلي ابراهيم بوطلحانت عبد اهلل ؛

شـرقـا : بوطلحانت عبد اهلل ؛

جـنـوبا : اد حساين محمد ؛

غـربـا : الشرحبيلي محمد ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42809 - 28

اسم امللك : بوزليف 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 1ار 52س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 
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شمــاال : مطلب حتفيظ رقم 42812 - 28 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف و احلاج محمد اوراغ ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42807 - 28

اسم امللك : بونزار 2

موقعه : اقليم رزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 1ار 96س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مطلب حتفيظ رقم 42808-28 ؛

شـرقـا : نادر كوزوز محمد ؛

جـنـوبا : عبد اللطيف اد علي ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42856 - 28

اسم امللك : تقترى

املدعو   احملل  خزامة،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

اماسني ادلكا.

مسـاحتـه : ) 3ار 23س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42789 - 28

اسم امللك : دار تفضى 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 16س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مطلب رقم 42775-28 ؛

غـربـا : ايت احلسني و ايت الطالب ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42790 - 28

اسم امللك : دار تفضنى 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 94س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : براهيم سيكون ؛

شـرقـا : حسن كوزوز ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : حسن كوزوز ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42791 - 28

اسم امللك : دار تفضنى 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 90سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : محمد اوراغ ؛

شـرقـا : محمد اوراغ ؛

جـنـوبا : براهيم حدوش ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42855 - 28

اسم امللك : اكني شن

املدعو   احملل  خزامة،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

اماسني ادلكا.

مسـاحتـه : ) 1ار 07س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42838 - 28

اسم امللك : ازواليت

املدعو   احملل  خزامة،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

اماسني ادلكا.

مسـاحتـه : ) 1ار 94س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
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حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42854 - 28

اسم امللك : تلوين

املدعو   احملل  خزامة،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

اماسني ادلكا.

مسـاحتـه : ) 1ار 23س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42794 - 28

اسم امللك : داو تكمي 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 1ار 16س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : كوزوز محمد ؛

شـرقـا : عبد الرحمان اوراغ ؛

جـنـوبا : براهيم اوراغ و عمر اوراغ ؛

غـربـا : مطلب حتفيظ رقم 42793-28 ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42808 - 28

اسم امللك : بونرار 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 1ار 78س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : عبد اهلل صغير ؛

شـرقـا : نادر كوزوز محمد ؛

جـنـوبا : مطلب عدد 42807-28 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42812 - 28

اسم امللك : بوزليف 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 53س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مطلب حتفيظ رقم 42809-28 ؛

جـنـوبا : احلاج محمد اوراغ ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42904 - 28

اسم امللك : تينيد 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  تكلدورت.

مسـاحتـه : ) 96س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : ايت توشنت حامد ؛

جـنـوبا : ايت توشنت حامد ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42905 - 28

اسم امللك : تينيد 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  تكلدورت.

مسـاحتـه : ) 1ار 23س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت توشنت حماد ؛

شـرقـا : ايت توشنت حامد ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

: ايت توشنت حماد و اجليهل عبد اهلل و اوحمان محمد و أي  غـربـا 

توشنت حماد ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42906 - 28

اسم امللك : تينيد 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  تكلدورت.

مسـاحتـه : ) 3ار 15س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شمــاال : ايت توشنت ؛
شـرقـا : ايت توشنت ؛
جـنـوبا : ايت توشنت ؛

غـربـا : ايت احلاج محمد بن حمو ؛
طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42908 - 28
اسم امللك : تينيد 5

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  تكلدورت.
مسـاحتـه : ) 5ار 10س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شمــاال : مطلب عدد 42909-28 ؛
شـرقـا : ايت حمو حماد بن عبد اهلل ؛

جـنـوبا : مصرف ؛
غـربـا : أيت توشنت حماد و جناري احمد ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42775 - 28
اسم امللك : دار تفضنى 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو  ايت حمان.
مسـاحتـه : ) 36س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده :

شمــاال : مطلب رقم 42798 - 28 ؛
شـرقـا : براهيم حدوش ؛

جـنـوبا : بويدو محمد ؛
غـربـا : عبد اهلل ايت صغير ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات.
                                         املصطفى فخري.

 

محافظة الرماني  

مطلب رقم 5295 - 29
إسـم امللك : بير السراح.

الزحيليكة  القروية  اجلماعة  الرماني  اخلميساتدائرة  اقليم   : موقعه 
احملل املدعو قبيلة أوالد موسى دوار آيت سعيد.

وقع حتديده في : 25 فبراير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 60 آرا 48 س. 

 نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : 

شمـاال : الرسم العقاري رقم 6924 - 29 ؛

شرقا : مسلك عمومي ؛
جنـوبا : الرسم العقاري رقم 13405/ر ؛

غـربا : الرسم العقاري رقم 53334/ر.
طالب التحفيـظ : عبد اهلل السعداوي بن بوعزة بن العربي.

مطلب رقم 5319 - 29
إسم امللك : بنحشاد .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية الغوالم احملل 
املدعو قبيلة أوالد زيد .

وقع حتديده في : 21 ماي 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم : 82 آرا 74 س. 

 نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : 

شمـاال : بوطويل منصورة؛
شـرقـا : مسلك عمومي ؛

جنـوبا : الرسم العقاري رقم 5375 - 29؛
غـربا : الرسم العقاري رقم 26731/ر.

طالب التحفيـظ : بوشتى البصري بن عمرو بن بوعزة.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " احباشة " 
موضوع مطلب التحفيظ رقم 5348 - 29 الكائن بإقليم
 اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة حد البراشوة احملل 

املدعو دوار البراشوة أوالد ميمون 2، الذي نشرت 
خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1083

املؤرخة في 02 أكتوبر 2019 
فعوضا عن :  

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : "احباشة".
اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مريس عامر ".

إقـرأ : 
اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : "مريس عامر".

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احباشة".
والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني.
                                             الشريف البقالي.

 

محافظة سيدي قاسم 

إعالنني جديدين عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 6061  -  30  
اسم امللك : "اشريشرة 1".

موقعه : اقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي رضوان.
طالبي التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص( و من معها.
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تاريخ التحديد : 21 سبتمبر 2005.

 451 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 22 أغسطس 2007.

مطلب رقم 6067  -  30  

اسم امللك : "فدان اشهيبو1".

موقعه : اقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي رضوان.

طالبي التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص( و من معها.

تاريخ التحديد : 18 ماي 2004.

     ان هذا االعالن ينسخ االعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 385 

املؤرخة في 17 ماي 2006.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم.

                             عبد اللطيف مريزيك.

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-18964

امللك املسمى :  " البعثماني ابراهيم "

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

دوار تنضيلت " 

مساحته : 20 آ 77 س ،

نوعه : أرض بجزء منها بها بناية سفلية وطابق علوي واحد والباقي عبارة 

عن حديقة بها أشجار متمرة وصهريج وخزان للماء وبناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال :  أبصوص محمد ،

شرقا : ممر بعضا والبوري عابد بعضا آخر،

جنوبا :  ممر،

غربا :  البعثماني محمد ، املغفور عمر وأبصوص أحمد ،

طالبو التحفيظ السيد حسن البعثماني بن ابراهيم ومن معه .

مطلب رقم 31-70864

امللك املسمى :  " الساقية "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" أفود نتكيضا " 

مساحته : 62 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال :  موانيس بوجمعة ،

شرقا : بيان جامع ،

جنوبا :  ممر،

غربا :  ورثة يامنة كيا ،

طالبة التحفيظ السيدة أمكاي حبيبة بنت عثمان .

مطلب رقم 31-127855

امللك املسمى :  " تنرارت "

موقعه : جماعة وقيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

دوار بورجيالت " 

مساحته : 04 آ 36 س ،

نوعه : أرض بجزء منها بها بناية سفلية في طور االجناز والباقي عارية 

بها نبات الصبار، 

اجملاورون : 

شماال :  طريق معبدة ،

شرقا : ممر،

جنوبا :  ورثة احلسني زكري وبوحيك احملفوظ ،

غربا :  ملك الغير أو ممر ،

طالب التحفيظ السيد حسن بويرك بن محمد .

مطلب رقم 31-128008

امللك املسمى :  " البور"

موقعه : بلدية وباشوية  تيزنيت باحملل املدعو" طريق افني " 

مساحته : 75 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابقني علويني ومرافق بالسطح ، 

اجملاورون : 

شماال :  أعراب احلسني ،

شرقا : رع رقم 31-2375 ،

جنوبا :  ممر،

غربا :  زنقة  او رع رقم 31-1891،

طالبة التحفيظ السيدة البور فاحتة بنت العربي .

مطلب رقم 31-128251

امللك املسمى :  " حفرة احلمير"

موقعه : بلدية وباشوية  تيزنيت باحملل املدعو" حي متدغوست " 

مساحته : 57 س ،

نوعه : أرض عارية تخترقها خط كهربائي دي التوثر املنخفض ، 

اجملاورون : 

شماال :  رع رقم 31-34838 ،

شرقا : طالب التحفيظ ،

جنوبا :  طريق معبدة ،

غربا : ورثة اجو احلاج ،

طالبة التحفيظ السيدة مينة حمزة بنت محمد .
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مطلب رقم 31-128453

امللك املسمى :  " افراط "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  مستي  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار توسمك " 

مساحته : 05 هـ 49 آ 15 س ،

الصبار  ونباتات  سفلية  بنايات  بها  منها  بجزء  فالحية  أرض   : نوعه 

ويخترقها ممر عمومي وشعبة ، 

اجملاورون : 

شماال :  ممر عمومي ،

شرقا : شعبة ومحجوبة رشادي ،

جنوبا :  عزيز عمر و ممر عمومي ،

غربا : ورثة مسوس محمد اوبراهيم وممر عمومي ،

طالبو التحفيظ السيدة  جميلة بوعشرة بنت علي ومن معها .

مطلب رقم 31-128660

امللك املسمى :  " ملك اوعدي "

موقعه : بلدية وباشوية  تيزنيت باحملل املدعو" البدايع خارج باب أكلو" 

مساحته : 05 آ 14 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها اسطبل وبناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال :  ملك الغير أو ورثة محمد بن عبد اهلل ادلشكر،

شرقا : رع رقم 31-19568،

جنوبا :  ممر،

غربا :  رع رقم 31-32510 ،

طالب التحفيظ السيد احلسان أوعدي بن أحمد.

مطلب رقم 31-138705

امللك املسمى :  " بامو"

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

مساحته : 01 آ 30 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر عمومي وخطني : كهربائي وهاتفي، 

اجملاورون : 

شماال :  ورثة محمد بن مبارك ،

شرقا : اجو بنت علي بن مبارك وممر عمومي ،

جنوبا :  ممر عمومي ،

غربا :  ممر عمومي ،

طالب التحفيظ السيد محمد بامو بن ابراهيم .

مطلب رقم 31-138721

امللك املسمى :  " تيزنيت الدولة 1675 قروي مدرسة تاسكدا "

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو" مدرسة تاسكدا" 

مساحته : 11 آ 75 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور بها مدرسة ومرافقها وأشجار اللوز، 

اجملاورون : 

شماال :  ملك الغير،

شرقا : الطريق ،

جنوبا :  ملك الغير،

غربا :  ملك الغير،

طالب التحفيظ السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138757

امللك املسمى :  " عامر "

باحملل  تيزنيت  اقليم  أنزي  ودائرة  قيادة  أداي  اثنني  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار تيراتني " 

مساحته : 07 آ 28 س ،

نوعه : أرض عارية جزء كبير منها محاط بسور جزء منها بها بناية 

سفلية  وأخرى  علويني  وطابقني  سفلي  ومستودع  قبو  من  مكونة 

وطابق علوي واحد والباقي بها أشجار،

اجملاورون : 

شماال :  ممر عمومي ،

شرقا : عوام حلسن بعضا وموساوي محمد بعضا آخر،

جنوبا :  موساوي محمد ،

غربا :  زنقة ،

طالبو التحفيظ السيدة  رقية عامر بنت صالح ومن معها .

مطلب رقم 31-138765

امللك املسمى :  " منزل الداودي "

موقعه : بلدية وباشوية  تيزنيت باحملل املدعو" حي الدوتركا " 

مساحته : 02 آ 30 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ومرافق بالسطح، 

اجملاورون : 

شماال :  ورثة سعيد بن محمد بن جامع سكاني 

شرقا : ورثة ميدوش طيب بن مبارك بن امحمد ،

جنوبا :  طريق معبدة ،

غربا :  بن دباها العربي بن محمد ،

طالبو التحفيظ السيد احلسن الداودي بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-138770

امللك املسمى :  " كري كلمون "

حي  املدعو"  باحملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  وباشوية   بلدية   : موقعه 

اضاض " 

مساحته : 09 آ 23 س ،

نوعه : أرض بها قطعتني عاريتني بهما أشجار األ ركان ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى
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شماال :  ملك الغير ،

شرقا : ايت احلاج قاسم ،

جنوبا :  ملك الغير،

غربا : زنقة عمومية ،

القطعة الثانية

شماال :  طالبة التحفيظ أو ممر عمومي ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا :  ملك الغير،

غربا : زنقة عمومية ،

طالبة التحفيظ السيدة آيت علي رقية .

مطلب رقم 31-138815

امللك املسمى :  " الرياض"

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  املعدر  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار بوارين " 

مساحته : 16 آ 25 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها مستودع ، 

اجملاورون : 

شماال :  رع رقم 31-21047 ،

شرقا : ممر عمومي بعضا وطالب التحفيظ بعضا آخر،

جنوبا :  احليان سعيد ،

غربا :  سماللي العربي ،

طالب التحفيظ السيد ابراهيم احليان بن سعيد .

مطلب رقم 31-138837

امللك املسمى :  " اكضيان 2 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادبوشني " 

مساحته : 88 آ 56 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال :  ورثة احلسني اوحلسن ،

شرقا : شعبة ،

جنوبا :  ورثة ادبوزميت ،

غربا :  مطلب التحفيظ رقم 31-8760 ،

طالبو التحفيظ السيدة  خديجة بوزيت بنت محمد ومن معها .

مطلب رقم 31-138846

امللك املسمى :  " تيزنيت الدولة 1715 قروي مجموعة  ابن بطوطة 

مدرسة الكصايب "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار الكصايب " 

مساحته : 10 آ 01 س ،

نوعه : أرض عارية محاطة بسور بها مدرسة وأشجار الزيتون ومطمورة 

للصرف الصحي  ومرحاض ، 

اجملاورون : 

شماال :  صالح مودني ،

شرقا : محمد الفقير وصالح مودني ،

جنوبا :  الساحة ،

غربا :  عبد اهلل حسني ،

طالب التحفيظ السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138896

امللك املسمى :  " كركر"

موقعه : بلدية وباشوية  تيزنيت باحملل املدعو" جتزئة البركة فوق أفراك " 

مساحته : 01 آ 43 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال :  رع رقم 31-11859 ،

شرقا : احلاج أحمد بن احلسن ،

جنوبا :  ممر وعبد اهلل بلوش ،

غربا :  عمر احليان ،

طالب التحفيظ السيد مبارك كركر.

مطلب رقم 31-138898

امللك املسمى :  " سوق أنزي "

موقعه : جماعة وقيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت باحملل املدعو" سوق أنزي " 

مساحته : 03 هـ 11 آ 16 س ،

منها  على جزء  وشيد  بسور  منها محاطة  بجزء  عارية  أرض   : نوعه 

بنايات سفلية واخرى سفلية وطابق اول للغير ومحالت جتارية وأشجار 

االركان ويخترقها خطوط كهربائية دي اجلهد املتوسط وأخدود ، 

اجملاورون : 

شماال :  ملك الغير ،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا :  ملك الغير وأخدود ،

غربا :  ملك الغير وأخدود بعضا واملقبرة ) االحباس ( بعضا آخر ،

طالب التحفيظ السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138904

امللك املسمى :  " قبلة ايت اكرض "

موقعه : جماعة وقيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

دوار ايت ابراهيم ايوسف " 

مساحته : 18 آ 40 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها بئر وأشجار األركان ، 
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اجملاورون : 

شماال :  مسا محمد وابورك لعربي ،

شرقا : ايت اسماعيل ابوركا أحمد ،

جنوبا :  ورثة عبو موادين أحمد بعضا ولشكر محفوظ بعضا آخر،

غربا :  زنقة ،

طالب التحفيظ السيد احلسن ابو يحيا بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-138934

امللك املسمى :  " فدان أبحمان "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" فدان 

ابحمان " 

مساحته : 01 هـ 79 آ 71 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال :  ورثة ادسوهايل ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-59587 ،

جنوبا :  أركو ،

غربا :  رع رقم 31-69669 ،

طالبو التحفيظ السيد أحمد بنهمان ومن معه .

مطلب رقم 31-138935

امللك املسمى :  " بن املودن "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" حي االبتهاج امي نتركا " 

مساحته : 01 آ 85 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 128745-31 ورع رقم31-29033،

شرقا : رع رقم 31-30254 ،

جنوبا :  زنقة ،

غربا :  مطلب التحفيظ رقم 31-61324 ،

طالب التحفيظ السيد احلسن باملودن بن محمد .

مطلب رقم 31-138936

امللك املسمى :  " حيدون "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار تبلكوكت " 

مساحته : 80 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 17330-31 او31-17606،

شرقا : ورثة عائشة بن بيهي بن محمد حيدون ،

جنوبا :  عائشة حيدون ،

غربا :  ملك الغير،

طالبة التحفيظ السيدة فاطمة حيدون بنت امبارك .

مطلب رقم 31-138937

امللك املسمى :  " اكي ؤوزرو"

املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  : جماعة  موقعه 

دوار االرجام " 

مساحته : 04 هـ 30 آ 53 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال :  رع رقم 31-50950 ،

شرقا : ممر،

رقمي  ورع   31-62724  –  31-62297 رقمي  التحفيظ  : مطلبي  جنوبا 

51125-31 و 31-55652 ،

31-55652-31-51128-31-51129-31-51088-31- أرقام  رع   : غربا 

50950 وورثة أحربيل ،

األوقاف  وزير  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد  التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-138941

امللك املسمى :  " تيزنيت الدولة 1703 قروي مدرسة امي وزال "

باحملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  دائرة  اغير  افال  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مدرسة امي وزال " 

مساحته : 02 آ 20 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بنايتني سفليتني ومطمورة للصرف 

الصحي ، 

اجملاورون : 

شماال :  ممر ،

شرقا : طرق معبدة ،

جنوبا :  أهل امي وزال ،

غربا :  ممر الراجلني ،

طالب التحفيظ السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138947

امللك املسمى :  " تروازيس "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع ادبوشني " 

مساحته : 01 هـ 31 آ 84 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 
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شماال :  ورثة رقية عمراني بنت ابراهيم ،

شرقا : طريق معبدة ،

جنوبا :  ورثة احلسني اوحلسن ،

غربا :  ورثة حلسناوي محمد بن احلسني ،

طالب التحفيظ السيد حفيظ بوشني بن محمد.

مطلب رقم 31-138949

امللك املسمى :  " كوماني "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تيرت 2 " 

مساحته : 01 آ 17 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال :  زنقة ،

شرقا : البعنيض خديجة ،

جنوبا :  ورثة البعنيض ،

غربا :  البعنيض رحمة ،

طالب التحفيظ السيد كوماني أحمد بن علي .

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-11900

امللك املسمى : " البركة ".

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " أزرو زكاغ " ،

طالب التحفيظ السيد العربي شنائتي بن محمد ، 

وقع حتديده  بتاريخ 11 فبراير 2019 ،

اجملاورون : 

شماال :  رع رقم 31-39533 ،

 شرقا : مطلب التحفيظ رقم 11831-31 وممر،

جنوبا : رع رقم 31-11240 ،

غربا :  مطلبي التحفيظ رقمي 14300-31 أو19287-31 وممر،

 446 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 18 يوليو2007 

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى : " ثالث ندبريك 4 " 

موضوع مطلب رقم  145949 - 31

الكائن بجماعة وقيادة ميراللفت دائرة واقليم تيزنيت

احملل املدعو " ثالث ندبريك "  الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1101 بتاريخ 05 فبراير2020 ، 

عوضا عن :

على   2020  -  03  -  24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14:30 زواال .

اقرأ :

على   2020  -  03  -  24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة 14:00 بعد الزوال .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32559 - 36

 اسم امللك : "املهدي "      

موقعه : إقليم العرائش، جماعة القلة، احملل املدعو دوار ادغوص. 

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019.

مساحته : 05 هكتار 40 ار 30 س 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر.

اجملاورون :

شماال : واد - أحمد جعنني

جنوبا : أحمد جعنني – عبد السالم جعنني.

شرقا : عبد السالم سلمون-الواد – أحمد سلمون. 

غربا : املفضل سلمون 

طالبة التحفيظ : محمد بن عبد السالم سلمون.  

مطلب رقم 32560 - 36

اسم امللك : "اجلومعة 1" . 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة القلة، احملل املدعو دوار ادغوص. 

وقع حتديده في : 02 أغسطس 2019

مساحته : 18 ار 11 س 

نوعه : ارض فالحية بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول وبناء خفيف.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 32561 - 36.

جنوبا : طريق 

شرقا : عبد السالم سلمون.

غربا : طريق. 

طالب التحفيظ : محمد بن عبد السالم سلمون.

مطلب رقم 32561 - 36

 اسم امللك : "اجلومعة 2"  

موقعه : إقليم العرائش، جماعة القلة، احملل املدعو دوار ادغوص. 

وقع حتديده في : 02 أغسطس 2019

مساحته : 01 هكتار 28 ار 00 س 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون وبئرين.
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اجملاورون :

شماال : ورثة عبد السالم الفضيل سلمون. 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 32560 - 36. 

شرقا : عبد السالم سلمون.

غربا : طريق – ورثة عبد السالم الفضيل سلمون. 

طالب التحفيظ : محمد بن عبد السالم سلمون.

مطلب رقم 32562 - 36

 اسم امللك :" اجلومعة 3"  

موقعه : إقليم العرائش، جماعة القلة، احملل املدعو دوار ادغوص. 

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019

مساحته : 48 ار 50 س 

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناء يتكون من سفلي وبناء خفيف.

اجملاورون :

شماال : ورثة الفضيل عبد السالم سلمون. 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 32563 - 36. 

شرقا : طريق.

غربا : واد. 

طالب التحفيظ : محمد بن عبد السالم سلمون.

مطلب رقم 32563 - 36

 اسم امللك :" اجلومعة 4 "  

موقعه : إقليم العرائش، جماعة القلة، احملل املدعو دوار ادغوص. 

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019

مساحته : 89 ار 13 س.

نوعه : ارض فالحية بها بناء خفيف.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 32562 - 36 

جنوبا : واد –عبد السالم سلمون. 

شرقا : طريق.

غربا : الواد.

طالب التحفيظ : محمد بن عبد السالم سلمون.

مطلب رقم 25568 - 36

اسم امللك : " ضريضرة "  

موقعه : إقليم العرائش مدينة القصر الكبير احملل املدعو طريق العرائش. 

وقع حتديده في : 12 يونيو 2019

مساحته : 67 ار 90 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون :

شماال : ورثة البياتي. 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 27105 - 36. 

شرقا : ورثة أحمد بن حدو.

غربا : الرسم العقاري رقم 4613 - 36. 
طالب التحفيظ : محمد السعيد بنحدو ومن معه.

 التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية إعالن عن اختتام أشغال
حتديد بعض مطالب التحفيظ اجلماعي   لألمالك القروية

 املدعوة  بوجديان 
 ، العموم  لعلم  ينهي  بالعرائش.  العقارية   األمالك  على  احملافظ  إن 
باملنطقة   الواقعة  املطالب  بعض  على حتفيظ  للتعرض  آجل  آخر  أن 
التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية املدعوة بوجديان.الكائنة بجماعة 
بوجديان قيادة تطفت.، دائرة.لوكوس عمالة - إقليم العرائش. ينتهي 
بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية عمال 
 1389 األولى  جمادى   10 في  1.69.174املؤرخ  رقم  الظهير  مبقتضيات 
ويتعلق  القروية.  اجلماعي لألمالك  التحفيظ  1969( بشأن  يوليو   25(

األمر باملطالب التالية :
 36  -  26985  -  36  -  36-26737  -  36-25974  -  36-25854  -  25770  
 36  -  36-27483  -  36-27477  -  36-27459  -  36-27443  -  27355  -
 36  -  36-27862  -  36-27861  -  36-27498  -  36-27493  -  27492  -
 36 - 25935 - 36 - 36-26885 - 36-27869 - 36-27868 - 27867 -
 36  -  36-27863 -   36-27460 -  36-27427 -  36-27426 -  27409 -

.36 - 27864
                             احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش.

                                                          الظريف العربي.

  

محافظة تاونات

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " أوالد سعيد" 
موضوع مطلب التحفيظ عدد 64173 - 37

 الكائن بإقليم   تاونات  بلدية تاونات
والذي نشر اعالنه عن التحديد   باجلريدة الرسمية عدد 1105 

بتاريخ 4 مارس 2020 
فعوضا عن : 

املوقع :   إقليم تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو مرجة عبدالعزيز  
اقرأ :  

املوقع  : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل  املدعو أوالد سعيد .
والباقي بدون تغيير . 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " جنان القرعة 4"
موضوع مطلب التحفيظ عدد 64174 - 37  الكائن بإقليم   

تاونات  جماعة عني مديونة احملل املدعو تزيغوان
والذي نشر اعالنه عن التحديد   باجلريدة الرسمية عدد 1105

بتاريخ 4 مارس 2020 
فعوضا عن : 

مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 
أمالك الدولة بتاونات 
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اقرأ :  

طالبا التحفيظ  : 

الدولة  أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   -

بتاونات بنسبة 3 - 4 . 

- احمد البقالي بنسبة 1 - 4

والباقي بدون تغيير . 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " جنان القرعة 3"

موضوع مطلب التحفيظ عدد 64175 - 37

الكائن بإقليم   تاونات  جماعة عني مديونة احملل املدعو تزيغوان

والذي نشر اعالنه عن التحديد   باجلريدة الرسمية عدد 1105 

بتاريخ 4 مارس 2020 

فعوضا عن : 

مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بتاونات 

اقرأ :  

طالبا التحفيظ  : 

الدولة  أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   -

بتاونات بنسبة 3 - 4 . 

- احمد البقالي بنسبة 1 - 4

والباقي بدون تغيير . 

 احملافظ على األمالك العقارية بتاونات .

                                   ابن طامة يوسف. 

 

محافظة تارودانت

اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى " بواينيو"

موضوع مطلب التحفيظ عدد 28607 - 39 

الكائن دوار وجماعة اساكي قيادة سكتانة دائرة تالوين

اقليم تارودانت، الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1048  

بتاريخ 30 يناير 2019.  

حيث يقرا :

طالبو التحفيظ :

- السيد احلسن واعراب بن حماد بنسبة 1 - 3.

- السيد عمر واعراب بن حماد بنسبة 1 - 3.

- السيد وعراب حلسن بن عبد اهلل بنسبة 1 - 3.

بدال من :

- السيد عبد الرحمان واعراب بن احلسن بنسبة 1 - 2.

- السيد احلسن واعراب بن حماد بنسبة 1 - 2.

والباقي بدون تغيير

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أسفله،  املمضي  بتارودانت،  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

الساكنة  اخملتار،  بنت  بوالعتوب  لطيفة  السيدة  أن  للعموم  باإلعالم 

لها  يسلم  ان  طلبت  تارودانت،  بلدية  القصبة   36 رقم  سعود  بدرب 

نظير جديد للرسم العقاري عدد 15275 - 39 املؤسس للملك املدعو: 

*بوالعتوب*، الكائن بحي القصبة سيدي بوالنخيالت  بلدية تارودانت 

و ذلك بسبب ضياع النظير في ظروف غامضة.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا  في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بتارودانت

احمد زروق    

    

 

محافظة بركان 

مطلب رقم 8077 - 40

اسم امللك : " الدمنة 781 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار البطاطنة.

وقع حتديده في : 27 فبراير 2019.

نوعه : ارض فالحية.  

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 ار 02 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : الشاوش، وممر ذو عرض متغير 

شرقا : ورثة بوعزاوي بوشتة،

جنوبا : بوعزاوي رمضان وأوشن اعمر،

غربا : الشاوش،

طالب التحفيظ : ناظر األوقاف و الشؤون اإلسالمية بوجدة.

مطلب رقم 8079 - 40

اسم امللك : " خليج سيدي عمران 120 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة فزوان دوار سيدي عمران.

وقع حتديده في : 28 فبراير 2019.

نوعه : ارض فالحية.  

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 ار 34 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : زاوية سي عمر والرسم العقاري رقم 55995 - 40، 

شرقا : رمضان سعيد،
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جنوبا : أحمد احملجوب،

غربا : ممر عمومي عرضه 2 امتار،

طالب التحفيظ : ناظر األوقاف و الشؤون اإلسالمية بوجدة.

مطلب رقم 8080 - 40

اسم امللك : " غليوشن ".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار تيزي.

وقع حتديده في : 28 فبراير 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون.  

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 07 ار 22 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : مقبرة، 

شرقا : ممر عرضه 4 امتار،

جنوبا : ورثة زكراوي محمد،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 8039 - 40،

طالبة التحفيظ : السيدة الطاوس زينبي بنت احمد.

مطلب رقم 8090 - 40

اسم امللك : " خلفون 2 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار تيزي.

وقع حتديده في : 05 أبريل2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 06 ار 26 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عرضه 5 امتار، 

شرقا : جبارة عمر،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 23009 - 0،

غربا : جبارة ميينة،

طالب التحفيظ : السيد محمد جبارة بن أحمد.

مطلب رقم 8110 - 40

اسم امللك : " الدار احلمرا ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي.

وقع حتديده في : 06 ماي 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار اللوز والزيتون و بناية من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار  15 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : فارس العيد بن محمد، وورثة محمد بن الهاشمي املوساوي. 

شرقا : خلضر بن امحمد،

جنوبا : خلضر بن امحمد،

غربا : واد،

طالب التحفيظ : السيد حماد البراهمي بن ابراهيم .

مطلب رقم 8132 - 40

اسم امللك : " تغدا واجعورا ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد بختي.

وقع حتديده في : 27 يونيو 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 57 ار 99 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة خرباش، 

شرقا : ممر عمومي عرضه 10 امتار،

جنوبا : صنهاج ميلود، وورثة العدالني ميمون،

غربا : ورثة خرباش،

طالب التحفيظ : السيد عيسى مالكي بن الطيب.

مطلب رقم 8144 - 40

اسم امللك : " زنداود ".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار خزانن.

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 13 ار 45 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : مصطفى عثمان، 

شرقا : ممر عمومي عرضه 10 امتار،

جنوبا : خزاني وردة،

غربا : ورثة بكوش ميمون،

طالب التحفيظ : السيد رمضان بقال بن املصطفى.

مطلب رقم 8153 - 40

اسم امللك : " عرقوب اللحم ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن.

وقع حتديده في : 15 أغسطس 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 46 ار 85 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوشتة محمد بن مصطفى، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 60715 - 40،
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 60895 - 40،

غربا : الرسوم العقارية رقم 63015 - 40، 64662 - 40، 62983 - 40، 

ومطلبي التحفيظ رقم 6207 - 40 و6187 - 40،

طالبوا التحفيظ : محمد بوشتى بن احمد و من معه.

مطلب رقم 8174 - 40

اسم امللك : " احلسنية 3 ".

موقعه : اقليم بركان مدينة احفير حي احلسني زنقة الشريف اإلدريسي.

وقع حتديده في : 30 أكتوبر 2019.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي و طابق أول وحديقة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 ار 40 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : الرسوم العقارية رقم 31812 - 40. 

شرقا : الرسم العقاري رقم 30922 - 40،

جنوبا : زنقة الشريف االدريسي،

غربا : الرسم العقاري رقم 19201 - 40، 

طالب التحفيظ : السيد محمد شقالل بن محمد.

مطلب رقم 8177 - 40

اسم امللك : " الوجلة ".

موقعه : اقليم بركان جماعة زكزل احملل املدعو دوار واولوت.

وقع حتديده في : 30 أكتوبر 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزعرور. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 ار 44 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : واد، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 8057 - 40،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 10338 - 0،

غربا : الرسم العقاري رقم 12485 - 0، 

طالبة التحفيظ : السيدة ازهور التجيني بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 8179 - 40

اسم امللك : " تاغدة اومجني ".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار بني عبد اهلل.

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 34 ار 94 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 44085 - 40، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 4112 - 40،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 44139 - 40،

غربا : ورثة احلاج محمد بن الكدان، 

طالبوا التحفيظ : حنيفة دادي بنت مولود ومن معها.

مطلب رقم 8180 - 40

اسم امللك : " تاغدة اومجني ".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار بني عبد اهلل.

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 09 ار 43 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوجمعة والرسم العقاري رقم 44138 - 40، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 4113 - 40،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 44085 - 40،

غربا : ورثة احلاج محمد بن الكدان، 

طالبوا التحفيظ : حنيفة دادي بنت مولود ومن معها.

مطلب رقم 8187 - 40

اسم امللك : " النعيمة ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد املير.

وقع حتديده في : 14 نوفمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 21 ار 41 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : جياللي حسن بن عبد اهلل، 

شرقا : ممر عمومي عرضه 10 امتار،

جنوبا : رمضاني ميمون بن محمد و من معه،

غربا : ورثة معكوز وورثة عيمري محمد بن علي، 

طالب التحفيظ : السيد خلضر حم بن محمد.

مطلب رقم 8195 - 40

اسم امللك : " متركام ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي.

وقع حتديده في : 29 نوفمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 24 ار 83 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوغالب مصطفى، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 30911 - 40،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 553 - 0،

غربا : بوغالب حماد و بوغالب قدور، 

طالب التحفيظ : السيد رشيد بوعقلني بن محمد.

مطلب رقم 5994 - 40

اسم امللك : " سهب املغادر".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن احملل املدعو أوالد امليم.

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019.
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نوعه : ارض فالحية.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20 هكتار 59 ار 21 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : شقروني التهامي؛   

التحفيظ  ومطلب  امتار،   10 عرضها  قدمية  عمومية  طريق   : شرقا  

رقم  7499 - 40؛    

والرسم   ،40  - و7539   40  -  7502 رقم  التحفيظ  مطلبي   : جنوبا  

العقاري رقم 11209 - 40؛

واخلامسة     ،40  - و7524   40  -  7533 رقم  التحفيظ  مطلبي   : غربا  

الشقروني بنت علي ومن معها؛

طالبوا التحفيظ : اخلامسة  الشقروني بنت علي ومن معها. 

مطلب رقم 7637 - 40

اسم امللك : " اجلنان".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال احملل املدعو دوار خزانن.

وقع حتديده في  : 23 أكتوبر 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بناء من سفلي و اشجار الزيتون وحديقة.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 23 ار 97 سنتيار. 

اجملاورون : 

رقم  العقاري  والرسم  بنعلي  ونورالدين  احمد،  بنعلي  ورثة   : شماال 

32085 - 40 وممر عمومي؛   

شرقا  : طريق عمومية قدمية عرضها 10 امتار؛    

جنوبا  : طريق عمومية قدمية عرضها 10 امتار؛

غربا  : ممر عرضه 4 امتار، 

طالب التحفيظ : نورالدين بنعلي بن رابح. 

مطلب رقم 7920 - 40

اسم امللك : " ملك موساوي".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار ادحامنة.

وقع حتديده في  : 26 نوفمبر 2019.

نوعه : ارض عارية بها بناء من سفلي وحديقة.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 09 ار 39 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : البالي ابراهيم  وعرباوي محمد وورثة بنعروف حماد؛   

شرقا  : ممر عرضه 4 امتار؛    

جنوبا  : طريق معبدة؛

غربا  : ورثة خطابي بومدين؛  

طالب التحفيظ : موساوي محمد بن محمد. 

مطلب رقم 8041 - 40

اسم امللك : " حمو 2".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة الشويحية احملل املدعو دوار تنزارت.

وقع حتديده في  : 16 أكتوبر 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بناء من سفلي و اشجار.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 65 ار 59 سنتيار. 

اجملاورون : 

عدد  العقارية  والرسوم  40؛   -  4948 رقم  التحفيظ  مطلب   : شماال 

45659 - 40، 41139 - 40، 41145 - 40، 40435 - 40، 45790 - 40، وأوالد 

يحي اويوسف ؛

شرقا  : محند البكاي بن عبد القادر؛ ومقبرة، و مطلبي التحفيظ رقم 

4783 - 40 و4703 - 40، وحليمة بنت احمد؛   

جنوبا : ممر عمومي عرضه 10 امتار؛

ومطلب   ،40  - و40415   ،0  -  11841 رقم  العقاريني  الرسمني   : غربا  

التحفيظ رقم  4443 - 40، وعبد الرحمان بن محند؛

طالبوا التحفيظ : محمد حمو بن عبد الرحمان ومن معه. 

مطلب رقم 8048 - 40

اسم امللك : " رقعة العراصي ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار اوالد عمرو.

وقع حتديده في  : 02 يناير 2019.

نوعه : ارض فالحية.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 ار 30 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد حدوش؛   

شرقا  : ورثة محمد حدوش ؛    

جنوبا  : ممر عمومي عرضه 5 امتار؛

غربا : : ممر عمومي عرضه 5 امتار ؛

طالب التحفيظ : ناظر األوقاف بوجدة. 

مطلب رقم 8135 - 40

اسم امللك : " الدشر اوحجام ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد علي.

وقع حتديده في  : 10 يوليو 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بنايات من سفلي و سفلي و طابق اول  واشجار مختلفة.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 32 ار 06 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : اسويدي العيد؛   

شرقا  : الرسم العقاري رقم 65226 - 40 ؛    

جنوبا  : ورثة اسويدي البكاي وورثة اعمر امليلود مجوط؛

غربا : : اسويدي  بنعيسى ، واسويدي العيد؛

طالب التحفيظ : امليلود اسويدي بن ميمون. 

مطلب رقم 8136 - 40

اسم امللك : " حلرايق 1 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد علي.

وقع حتديده في  : 10 يوليو 2019.
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نوعه : ارض فالحية.   

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 62 ار 67 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 7596 - 40؛   

شرقا  : ممر عمومي عرضه 10 امتار؛    

جنوبا  : اسويدي العيد ؛

غربا : : مطلب التحفيظ رقم 7596 - 40؛

طالب التحفيظ : امليلود اسويدي بن ميمون. 

مطلب رقم 8137 - 40

اسم امللك : " حلرايق 2".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد علي.

وقع حتديده في  : 10 يوليو 2019.

نوعه : ارض فالحية.   

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 66 ار 51 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوشتة بن عبد القادر وورثة بوتهليل؛   

شرقا  : ممر عمومي عرضه 10 امتار؛    

جنوبا  : اسويدي العيد ؛

غربا : : ممر عمومي عرضه 10 امتار؛

طالب التحفيظ : امليلود اسويدي بن ميمون. 

مطلب رقم 8142 - 40

اسم امللك : " ملك صادقي".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار الصوادق.

وقع حتديده في  : 11 يوليو 2019.

نوعه : ارض فالحية.   

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 ار 17 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : طريق؛   

شرقا  : صديقي صادق؛    

جنوبا  : صديقي محمد بن احلسن، وورثة صديقي امحمد؛

غربا : : صديقي مصطفى؛

طالب التحفيظ : محمد صادقي بن املنور. 

مطلب رقم 8168 - 40

اسم امللك : " ملك فاحتة".

موقعه : مدينة بركان حي العيون.

وقع حتديده في  : 12 سبتمبر  2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي ومرفق.   

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 ار 30 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 2678 - 40، وبوجمعاوي احلسني بن اعمر البغدادي؛   

شرقا  : زنقة؛    

جنوبا  : بوجمعاوي عبد السالم، وممر؛

غربا : حمادي عبد العالي؛

طالبة التحفيظ : فاحتة بوجمعاوي بنت احمد. 

مطلب رقم 8185 - 40

اسم امللك : " احلرمل ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد املير.

وقع حتديده في  : 14 نوفمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية.   

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 38 ار. 

اجملاورون : 

شماال : حنيشة رمضان؛   

شرقا  : رمضاني ميمون بن محمد ومن معه؛    

جنوبا  : الرسم العقاري  رقم 19510 - 40؛

غربا : : اجلياللي  احلسن بن عبد اهلل؛

طالب التحفيظ : خلضر حم بن محمد. 

مطلب رقم 8186 - 40

اسم امللك : " حوض حنى ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد املير.

وقع حتديده في  : 14 نوفمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية.   

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 93 ار 54 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ميري عبد الرحمان بن امبارك، ورمضاني ميمون؛   

شرقا  : اجلياللي احلسن بن عبد اهلل ؛    

جنوبا  : مطلب التحفيظ رقم 16854 - 02؛

غربا : اجلياللي  محمد بن البشير؛

طالب التحفيظ : خلضر حم بن محمد. 

مطلب رقم 18623 - 02

اسم امللك : " دومني الدولة 621 ".

موقعه : اقليم بركان جماعة العثامنة، احملل املدعو شيخ طيب.

وقع حتديده في  : 04 سبتمبر  2002.

نوعه : ارض فالحية تتكون من قطعتني، بها بئر واسطبل بالقطعة الثانية،   

املساحة اإلجمالية التي اظهرها التصميم العقاري : 12 هكتار 54 ار 

70 سنتيار. 
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 القطعة األولى :

مساحتها : 15 ار.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري رقم 751 - 02؛   

شرقا  : الرسم العقاري رقم 751 - 02؛    

جنوبا طريق؛

غربا  : طريق؛

القطعة الثانية :

مساحتها : 12 هكتار 39 ار 70 سنتيار.

اجملاورون :

شماال : امللك اخلاص للدولة؛   

شرقا  : طريق، وممر عرضه 10 امتار؛    

جنوبا امللك اخلاص للدولة ؛

غربا  : امللك اخلاص للدولة ؛

مدير  عنها  النائب  اخلاص-  –امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 

امالك الدولة ببركان.

مطلب رقم 8061 - 40

اسم امللك : " الدير 1 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار أوالد امعمر.

وقع حتديده في : 16 - 01 - 2019.

نوعه :  ارض فالحية بها أشجار الزيتون.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  52 ار 94  سنتيار. 

اجملاورون :  

شماال :  بولبالي مصطفى؛  

شرقا : ورثة البشير احلافي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 27599 - 40؛ 

غربا : طريق؛

طالب التحفيظ :  عبد الصادق حمداوي بن الهاشمي.

مطلب رقم 8107 - 40

اسم امللك :  " سامغيل 1 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار بو عمالة.

وقع حتديده في : 24 - 04 - 2019.

نوعه :  ارض فالحية .    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  05 ار 13 سنتيار . 

اجملاورون :  

شماال :  ممر عمومي ذو عرض متغير؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 54537 - 40؛

جنوبا : ورثة موروش ميمون؛

غربا :  ملوك رحمة؛

طالبة التحفيظ :  املزوزية ملوك بنت محمد.

مطلب رقم 8108 - 40

اسم امللك :  " اميزوغن ".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار أوالد البالي.

وقع حتديده في : 30 - 04 - 2019.

نوعه :  ارض فالحية .    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  04 ار 71  سنتيار . 

اجملاورون :  

شماال :  مطلب التحفيظ عدد 5976 - 40،   

شرقا : الرسم العقاري عدد 58786 - 40؛

جنوبا : ممر بعرض 06 أمتار،ومطلب التحفيظ عدد 5752 - 40؛

غربا :  مطلب التحفيظ عدد 5752 - 40؛

طالبة التحفيظ : بشر صافية بنت محمد.

مطلب رقم 8113 - 40

اسم امللك :  " راوزن 2 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال دوار بوعمالة.

وقع حتديده في : 16 - 05 - 2019.

نوعه :  ارض بها بناية مكونة من سفلي وحديقة.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  05 ار 46  سنتيار. 

اجملاورون :  

شماال :  الرسم العقاري عدد 4025 - 40، وساقية، وممر؛   

شرقا : ورثة وشاني؛

جنوبا : ممر عمومي بعرض 04 أمتار؛

غربا : ساقية، وممر؛

طالب التحفيظ : نور الدين بوعبد اهلل بن حماد .

مطلب رقم 8118 - 40

اسم امللك :  " بينات 2  ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار أوالد يحيي.

وقع حتديده في : 28 - 08 - 2019.

نوعه :  ارض فالحية .   

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  38 ار 64  سنتيار. 

اجملاورون :  

شماال :  ملك املياه والغابات، وورثة امحمدي عالل، وورثة عالل بوترفاس؛   

شرقا : طريق معبدة؛

جنوبا : طريق معبدة؛
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غربا :  طريق معبدة، وورثة عالل بوترفاس ؛

طالب التحفيظ : ناظر األوقاف والشؤون اإلسالمية بوجدة .

مطلب رقم 8148 - 40

اسم امللك :  " جنان اسماعيل ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة زكزل.

وقع حتديده في : 15 - 08 - 2019 .

نوعه :  ارض فالحية بها أشجار الزعرور.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  09 ار 50 سنتيار. 

اجملاورون :  

شماال :  الرسم العقاري عدد 13043 - 0؛  

شرقا : احمد بن حفيظ حمداوي، والرسم العقاري عدد 

52724 - 40؛

جنوبا : ممر خاص ذو عرض متغير؛

غربا : ممر خاص  ذو عرض متغير؛

طالبو التحفيظ : اسماعيل االحمادي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 8149 - 40

اسم امللك :  " مور الدار 2 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة زكزل .

وقع حتديده في : 15 - 08 - 2019.

نوعه :  ارض فالحية بها أشجار الزعرور .    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  32 ار 56 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال :  ممر عمومي عرضه 2 متر؛   

شرقا : ممر خاص ذو عرض متغير؛

جنوبا : ممر خاص عرضه 2 متر ؛

غربا :  ممر خاص عرضه 1.5 متر، وساقية؛

طالبو التحفيظ : اسماعيل االحمادي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 8150 - 40

اسم امللك :  "مور الدار 1 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة زكزل.

وقع حتديده في : 15 - 08 - 2019.

نوعه :  ارض فالحية بها أشجار الزعرور.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  17 ار75سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال :  ممر خاص عرضه 2 متر؛   

شرقا : اسماعيل أحمد، وحمداوي احمد بن محي الدين؛

جنوبا  : ممر خاص عرضه 4 متر ؛

غربا :  ممر خاص عرضه 1.5 متر؛ 

طالبو التحفيظ : اسماعيل االحمادي بن احمد ومن معه .

اصالح غلط - يتعلق بامللك ذي للملك املسمى "متركام"،

مطلب رقم 5741 - 40. الكائن بإقليم بركان. دائرة اكليم

جماعة سيدي بوهرية، دوار متركام، والذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 782 بتاريخ 25 ديسمبر 2013

بدال من :

املساحة : 43 ار 10 سنتيار تقريبا.

اقرا :

املساحة :  01 هكتار 43 ار 10 سنتيار تقريبا.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " بالن السدرة"

ذي مطلب  رقم 7712 - 40. الكائن بإقليم بركان ، دائرة اكليم 

جماعة  بوغريبة، والذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة

 الرسمية عدد 955 بتاريخ 19 أبريل 2017

بدال من :

أصل امللك  : 

- رسم ملكية عدلي عدد 361 صحيفة 510  كناش االمالك رقم 20  

بتاريخ 16-092-2015.

اقرا :

أصل امللك  : 

- رسم ملكية عدد 132 صحيفة 154  كناش االمالك رقم 20 بتاريخ 

03 نوفمبر 1436 املوافق ل 19 أغسطس 2015.

 42 التركات رقم  108 كناش  79 صحيفة  اراثة بفريضة عدد  - رسم 

بتاريخ 21 أبريل 1433  املوافق ل 14 مارس 2012.

- رسم شراء عدد 360 صحيفة 508 كناش األمالك رقم 20 يتاريخ 16 

يناير 1437 املوافق ل 30 أكتوبر 2015.

- رسم شراء عدد 361 صحيفة 510 كناش األمالك رقم 20 يتاريخ 16 

يناير 1437 املوافق ل 30 أكتوبر 2015.

- رسم شراء عدد 188 صحيفة 250 كناش األمالك رقم 23 يتاريخ 08 

مارس 1438 املوافق ل 08 ديسمبر 2016.

 اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى "جعران" 

ذي مطلب التحفيظ رقم 7957 - 40، الكائن بإقليم بركان

دائرة احفير، جماعة اغبال، دوار جعران، والذي نشرت خالصة

 مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1011 بتاريخ 16 ماي 2018،

ونشر اعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1091

 بتاريخ  27 نوفمبر 2019

بدال من :

شماال : الرسم العقاري رقم 6033 - 40،

شرقا : الرسم العقاري رقم 6033 - 40،
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جنوبا : قيسي بلعيد ومن معه،

غربا : ورثة وشاني احمد، وممر،

اقرا :

شماال : وعلي محمد بن احلسني، وورثة الطاهري عبد القادر،

شرقا : ورثة اوحلاج رابح،

جنوبا : ورثة وشاني محمد بن رحو،

غربا : ورثة وشاني حمزة، وممر عرضه 3 امتار،

-طالبو التحفيظ : عبد القادر وشاني  بن محمد و من معه.

اصالح غلط - يتعلق  بامللك املسمى "احلمري 1"

 ذي مطلب التحفيظ رقم 7964 - 40 ،الكائن بإقليم بركان

  دائرة احفير، جماعة اغبال، دوار أوالد بنعزة، والذي نشرت 

خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1013 بتاريخ 30 ماي 2018 

بدال من :

نوعه : قطعة ارضية فالحية بورية.

اقرا :

نوعه : ارض عارية.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان. 

                                                           محمد بنموسى.

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 29981 - 41

اسم امللك : "ملك عائشة".

طم  بئر  جماعة  تبودة،  رأس  املنزل،قيادة  صفرو،دائرة  إقليم   : موقعه 

طم، مزارع آيت بنعلي،احملل املدعو " فدان سيدي بنعمر".

مساحته : 10 آ .

نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : احلسني اغشوي؛

شرقا : رحو أغشوي؛

جنوبا : حسن أغشوي؛ 

غربا : ممر عمومي؛

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة بنت ادريس أغشوي.

مطلب رقم 30071 - 41

اسم امللك : "متعزوزين".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة وجماعة تازوطة ،احملل املدعو " مزارع 

آيت بلعيد".

مساحته : 08 آ 83 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛

اجملاورون :

شماال : حادة اقنوش،ورثة عمر أوبوكرين؛

شرقا : إسماعيل بوشمس؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : ساقية عمومية ثم ورثة حلسن أوادريس؛

طالبة التحفيظ : السيدة  حبيبة بنت علي بوشمس.

 مطلب رقم 30075 - 41

اسم امللك : "ناهذ".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو "واد املناقع".

مساحته : 93 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق علوي وسقيفة؛

اجملاورون :

شماال : الزنقة؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ممر والطيب موناد؛ 

غربا : االحباس؛

طالب التحفيظ : السيد  يوسف بن مسعود امشاال.

مطلب رقم 30077 - 41

اسم امللك : "قاسم".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو "بالد جنان الزقاق".

مساحته : 03 آ 61 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بشجرة واحدة من التني وأشجار أخرى 

غير مثمرة؛

اجملاورون :

شماال : أحمد الرحيمني؛

شرقا : التهامي املروني؛

جنوبا : التهامي املروني؛ 

غربا : حرية الكطابي والرسم العقاري رقم 17300 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد  عبد الواحد بن التهامي اشقوندة.

مطلب رقم 30079 - 41

اسم امللك : "املشتة ".

اقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو " آيت عبد السالم".

مساحته : 01 هـ 49 آ 45 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛

اجملاورون :

شماال : علولة محمد بن بناصر،علي الشجيع،ورثة احلسني بورفدة؛

شرقا : علي الشجيع؛
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جنوبا : علي الشجيع، علولة محمد بن بناصر؛ 
غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : السيد  عبد العزيز بن حدو الشجيع.

مطلب رقم 30080 - 41
اسم امللك : "فدان اكني".

اقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 
املدعو " آيت عبد السالم".

مساحته : 29 آ 14 س.
نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛

اجملاورون :
شماال : ميمون اوحلبيب،احلسني أوسعيد،تيفريت فطومة؛

شرقا : زينب علي؛
جنوبا : ورثة الشجيع احلسني،حدو الشجيع؛ 

غربا : فاطمة بنت علي؛
طالب التحفيظ : السيد  عبد العزيز بن حدو الشجيع.

مطلب رقم 30081 - 41
اسم امللك : "أمال".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة إميوزار كندر،قيادة و جماعة آيت السبع،احملل 
املدعو " آيت السبع" .
مساحته : 01 آ 74 س.

نوعه : أرض فالحية ؛
اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 52522 - 07؛
شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق والرسم العقاري رقم 47186  - 41؛ 
غربا  :  الرسمان العقاري رقم 47186 - 41 ، 52522 - 07 ومالك الرسم 

العقاري رقم 47186 - 41؛
طالب التحفيظ : السيد محمد بن حلسن بوبكر.

مطلب رقم 30084 - 41
اسم امللك : "الكوشة 1".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 
احمد، احملل املدعو  "ميشلفن".

مساحته : 03 هـ 71 آ 46 س.
نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون  : 
اكرور،حلسن  ورثة محمد   ،41 -  29101 رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

اكرور،ادريس أكرور،طريق عمومية ثم بوسرغني اكرور؛
شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق والرسمان العقاريان عدد 47164 - 41 و28172 - 41؛ 
غربا : مطلب التحفيظ رقم 1700 - 41 والرسم العقاري رقم 29101 - 41؛

طالب التحفيظ السيد : عبد السالم بن احلسني اكرور.

مطلب رقم 30085 - 41
اسم امللك : " فدان احميدو".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة
سيدي يوسف بن احمد،احملل املدعو "مزارع مزدو".

مساحته : 16 آ 52 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون؛

اجملاورون  : 

شماال : محمد مطمور،ورثة حمو مطمور،ورثة بورفدة احلسني بن سعيد؛

شرقا : النخلة حلسن بن محمد؛

جنوبا : ورثة النخلة محمد بن علي؛ 

غربا : ساقية عمومية ثم ورثة آيت موسى؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن احساين اعزيزي.

مطلب رقم 30087 - 41

اسم امللك : "ملك اخلمسي".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو "حي بودرهم".

مساحته : 99 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني؛

اجملاورون  : 

شماال : مجغير؛

شرقا : محمد بن الكبير؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : ملفضل؛

طالب التحفيظ : السيد علي بن محمد اخلمسي.

مطلب رقم 30089 - 41

اسم امللك : "تبرزطمت".

اقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو "امشلفن".

مساحته : 02هـــ 15 آ 37 س.

نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري رقم 29143 - 41 و مدرسة آيت تانوت؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : احلسني احلفاري؛ 

غربا : الرسمان العقاريان عدد 19292 - 41 و29143 - 41، طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : السيد علي بن سعيد بيدير.

مطلب رقم 30090 - 41

اسم امللك : " فدان النوادر".

اقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو "امشلفن" .

مساحته : 31 آ 71 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون وبها متالشيات؛

اجملاورون  : 

شماال : ورثة احلفار؛

شرقا : ورثة بدي؛

جنوبا : ورثة حمو احلبيب،ورثة بيدير،حدو عبد السالم؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 29143 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد علي بن سعيد بيدير.
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مطلب رقم 30091 - 41

اسم امللك : " حفرة بن احماد".

اقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو "امشلفن".

مساحته : 84 آ 82 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

اجملاورون  : 

شماال : طريق عمومية والرسم العقاري رقم 19292 - 41؛

شرقا : ورثة عبد اهلل احلفار؛

جنوبا : طريق عمومية؛ 

غربا : ورثة احلفار، الرسم العقاري رقم 14232 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد علي بن سعيد بيدير.

مطلب رقم 30095 - 41

اسم امللك : " عماد".

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

"آيت عتو".

مساحته : 03 آ 61 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وحديقة؛

اجملاورون  : 

شماال : احلسني خيى وممر؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : محمد البدوي واحلسني خيى؛ 

غربا : احلسني خيى؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن محمد خي.

مطلب رقم 30096 - 41

اسم امللك : "السفرجلة".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة، جماعة امطرناغة

احملل املدعو "مزارع القصبة". 

مساحته : 14 آ 76 س.

نوعه : أرض فالحية بها شجرة واحدة من الزيتون؛

اجملاورون  : 

شماال : رشيد بورشيد؛

شرقا : رشيد لعميري؛

جنوبا : ساقية عمومية؛ 

غربا : ممر عمومي؛

ناظر  السيد  أحباس مسجد مجنان،النائب عنها   : التحفيظ  طالبة 

أوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30099 - 41

اسم امللك : "ملك إميان".

املدعو  عزابة،احملل  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

"مزدغة السوق".

مساحته : 01 آ 01 س.

نوعه : أرض عارية بها شجرة من الزيتون و شجرة من اخلروب؛

اجملاورون  : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : فاطمة احسيكة؛

جنوبا : محمد احسيكة؛ 

غربا : ممر؛

طالبة التحفيظ : السيدة نعيمة بنت محمد حسيكا.

مطلب رقم 30106 - 41

اسم امللك : "ظهر القبور امشلفن".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

احمد،احملل املدعو "امشلفن".

مساحته : 23 آ 55 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

اجملاورون  : 

شماال : مجيد بدي؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : أحمد بدي؛ 

غربا : بناصر احلفار؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن حلسن بدي.

إعالن جديد عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم  16564 -ف

اسم امللك : "بالد التغبي عن قطعتني".

موقعه :  إقليم صفرو، بلدية البهاليل،احملل املدعو  "القصبة".

مساحته :  01 هـ 61 آ 84 س)في قطعتني(.

نوعه :  أرض فالحية. 

اجملاورون  : 

القطعة االولى :

شماال : محمد بن ادريس؛

شرقا : محمد بن ادريس؛

جنوبا : ورثة حدو العياشي؛ 

غربا : طريق عمومية؛

القطعة الثانية :

شماال : محمد بن ادريس؛ 

شرقا : الساقية ثم ورثة حلسن بن الشيخ علي والرسم العقاري رقم 12075ف؛

جنوبا : محمد بن ادريس؛ 

غربا : محمد بن ادريس؛

وقع حتديده : 13 يناير 1976؛

طالب التحفيظ : السيد  عبد اهلل بن اخالفة عبدالوي و من معه. 

بتاريخ   3833 الرسمية عدد  الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن يبطل 

16 أبريل 1986.

احملافظ على األمالك العقارية  بصفرو 

                                              محمد الوزاني الطيبي. 
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محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 120667  - 44
اسم امللك : أرض الفايض. 

العونات  وجماعة  قيادة  العونات  اربعاء  مركز  الشيخ  دوار   : موقعه 
إقليم ودائرة سيدي بنور .

وقع التحديد في : 20 يوليو 2017.
 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1 ار 19 سنتيار.
نوعه : دار للسكن بها سفلي وطابق أول وبنايات بالسطح.

اجملاورون : 
شماال : حسن ديان؛

شرقا : ورثة محمد بن احلفيظ؛ 
جنوبا :  ورثة ديان التونسي ؛                                                               

غربا : الرسم العقاري رقم 37844 - 44 .
طالب التحفيظ : ديان احلسن بن محمد.

 
إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ

الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعــوة 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 
باجلماعة  الكائنة  القصيبة  خميس  املدعــوة  باملنطقة  الواقعة 
القروية  خميس القصيبة  قيـادة امطل دائرة وإقليــم سيدي بنور 
)الظهيـر  ابتداء من نشــر هذا اإلعــالن  ينتهي بعد مضي شهرين 
الشريـف عــدد : 69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 

25 يوليوز 1969(. - املطالب عدد : 
 139821  -  140602  -  140307  -  139856  -  141321  -  138707  -
 -  141307  -  141310  -  140817  -  140552  -  140277  -  139827  -

.140845 - 141149

 إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ
 الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعــوة 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 املدعــوة العونات الكائنة باجلماعة القروية  امطل  
قيـادة العونات دائرة وإقليــم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين 
 174-69: عــدد  الشريـف  )الظهيـر  اإلعــالن  هذا  نشــر  من  ابتداء 

املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(:
املطالب عدد :

 -  126244 -  135703 -  135142 -  134226 -  127511 -  126242 -   
 134237 - 127513 - 126245 - 135707 - 135143 - 134236 - 127512
 -  135146  -  134238  -  127514  -  126248  -  135708  -  135145  -
 126256 - 135716 - 135147 - 134244 - 127515 - 126254 - 135714
 -  127517  -  126257  -  135717  -  135148  -  134246  -  127516  -

 135150 - 134251 - 127519 - 126258 - 135718 - 135149 - 134248

 -  135721  -  135152  -  134254  -  127520  -  126259  -  135719  -

 127522 - 126261 - 135730 - 135153 - 134255 - 127521 - 126260

 -  134266  -  127523  -  126262  -  135731  -  135154  -  134256  -

 135737 - 135156 - 134267 - 127524 - 126263 - 135732 - 135155

 -  126599  -  135738  -  135157  -  134268  -  127525  -  126597  -

 134270 - 127527 - 126602 - 135739 - 135158 - 134269 - 127526

 -  135161  -  134271  -  127528  -  126603  -  135742  -  135160  -

 126608 - 135745 - 135162 - 134274 - 127529 - 126607 - 135744

 -  127531  -  126611  -  135746  -  135165  -  134275  -  127530  -

 135167 - 134277 - 127532 - 126616 - 135747 - 135166 - 134276

 -  135749  -  135168  -  134278  -  127533  -  126621  -  135748  -

 127535 - 126624 - 135750 - 135169 - 134281 - 127534 - 126623

 -  134289  -  127536  -  126625  -  135751  -  135170  -  134285  -

 135753 - 135173 - 134290 - 127537 - 126627 - 135752 - 135172

 -  126630  -  135756  -  135174  -  134291  -  127538  -  126629  -

 134305 - 127540 - 126631 - 135758 - 135175 - 134304 - 127539

 -  135177  -  134307  -  127541  -  126632  -  135761  -  135176  -

 126635 - 135778 - 135178 - 134308 - 127542 - 126634 - 135766

 -  127544  -  126637  -  135779  -  135189  -  134309  -  127543  -

 135191 - 134311 - 127545 - 126640 - 135780 - 135190 - 134310

 -  135786  -  135192  -  134312  -  127547  -  126641  -  135783  -

 127550 - 126644 - 135787 - 135193 - 134314 - 127549 - 126643

 -  134318  -  127551  -  126646  -  135789  -  135194  -  134317  -

 135791 - 135198 - 134319 - 127552 - 126647 - 135790 - 135197

 -  126650  -  135812  -  135227  -  134321  -  127553  -  126648  -

 134323 - 127555 - 126653 - 135813 - 135231 - 134322 - 127554

 -  135235  -  134324  -  127556  -  126654  -  135818  -  135233  -

 126657 - 135825 - 135237 - 134325 - 127557 - 126656 - 135819

 -  127559  -  126658  -  135826  -  135239  -  134326  -  127558  -

 135242 - 134333 - 127560 - 126659 - 135827 - 135241 - 134327

 -  135829  -  135243  -  134335  -  127561  -  126661  -  135828  -

 127563 - 126663 - 135830 - 135244 - 134340 - 127562 - 126662

 -  134342  -  127565  -  126664  -  135831  -  135245  -  134341  -

 135833 - 135248 - 134343 - 127566 - 126665 - 135832 - 135246

 -  126734  -  135835  -  135249  -  134344  -  127567  -  126666  -

 134347 - 127569 - 126735 - 135837 - 135252 - 134346 - 127568

 -  135254  -  134348  -  127570  -  126750  -  135843  -  135253  -

 126755 - 135845 - 135255 - 134349 - 127571 - 126754 - 135844

 -  127574  -  126757  -  135846  -  135256  -  134365  -  127572  -

 135258 - 134368 - 127575 - 126759 - 135847 - 135257 - 134366

 -  135850  -  135259  -  134383  -  127576  -  126760  -  135848  -

 127580 - 126762 - 135857 - 135260 - 134384 - 127577 - 126761

-  134406  -  127581  -  126763  -  135858  -  135261  -  134393  -
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 -  135263  -  134407  -  127582  -  126765  -  135859  -  135262  
 126772 - 135884 - 135264 - 134408 - 127583 - 126767 - 135860
 -  127587  -  126773  -  135886  -  135266  -  134410  -  127585  -
 135268 - 134412 - 127588 - 126775 - 135887 - 135267 - 134411
 -  135894  -  135270  -  134413  -  127590  -  126776  -  135893  -
 127592 - 126779 - 135895 - 135272 - 134419 - 127591 - 126778
 -  134421  -  127593  -  126780  -  135896  -  135273  -  134420  -
 135912 - 135275 - 134422 - 127594 - 126781 - 135908 - 135274
 -  126788  -  135914  -  135277  -  134423  -  127595  -  126783  -
 134426 - 127597 - 126789 - 135915 - 135278 - 134424 - 127596
 -  135282  -  134449  -  127611  -  126796  -  135917  -  135281  -
 126844 - 135920 - 135286 - 134450 - 127612 - 126838 - 135918
 -  127615  -  126848  -  135921  -  135287  -  134451  -  127614  -
 135289 - 134455 - 127616 - 126849 - 135923 - 135288 - 134454
 -  135928  -  135290  -  134463  -  127617  -  126850  -  135927  -
 127620 - 126854 - 135929 - 135295 - 134464 - 127619 - 126853
 -  134466  -  127621  -  126857  -  135932  -  135300  -  134465  -
 135939 - 135303 - 134467 - 127622 - 126862 - 135933 - 135301
 -  126864  -  135940  -  135304  -  134468  -  127623  -  126863  -
 134471 - 127625 - 126868 - 135941 - 135306 - 134470 - 127624
 -  135309  -  134472  -  127627  -  126880  -  135948  -  135307  -
 126887 - 135952 - 135310 - 134475 - 127628 - 126886 - 135951
 -  127630  -  126903  -  135953  -  135311  -  134476  -  127629  -
 135313 - 134488 - 127631 - 126905 - 135954 - 135312 - 134487
 -  135957  -  135314  -  134490  -  127632  -  126906  -  135955  -
 127634 - 126909 - 135958 - 135316 - 134491 - 127633 - 126907
 -  134494  -  127635  -  126910  -  135959  -  135318  -  134492  -
 135961 - 135320 - 134495 - 127636 - 126911 - 135960 - 135319
 -  126917  -  135962  -  135325  -  134501  -  127642  -  126916  -
 134505 - 127651 - 126918 - 135963 - 135326 - 134504 - 127649
 -  135328  -  134506  -  127652  -  126920  -  135964  -  135327  -
 126924 - 135966 - 135329 - 134507 - 127660 - 126921 - 135965
 -  127666  -  126925  -  136002  -  135330  -  134508  -  127665  -
 135332 - 134550 - 127745 - 126926 - 136010 - 135331 - 134543
 -  136028  -  135333  -  134552  -  127746  -  126927  -  136027  -
 127750 - 126930 - 136029 - 135334 - 134555 - 127747 - 126929
 -  134560  -  127757  -  126931  -  136030  -  135335  -  134559  -
 136032 - 135339 - 134584 - 127758 - 126933 - 136031 - 135337
 -  126935  -  136033  -  135342  -  134586  -  127759  -  126934  -
 134599 - 127785 - 126936 - 136034 - 135343 - 134597 - 127771
 -  135348  -  134600  -  127787  -  126937  -  136035  -  135344  -
 126940 - 136038 - 135349 - 134601 - 127794 - 126938 - 136037
 -  127827  -  126941  -  136039  -  135353  -  134602  -  127824  -
 135362 - 134608 - 133621 - 126942 - 136043 - 135357 - 134607
 -  136045  -  135363  -  134610  -  133623  -  126944  -  136044  -
 133638 - 126949 - 136046 - 135365 - 134611 - 133637 - 126946
 -  134613  -  133639  -  126950  -  136049  -  135367  -  134612  -
 136057 - 135371 - 134614 - 133741 - 126951 - 136054 - 135370
 -  126957  -  136061  -  135374  -  134615  -  133746  -  126955  -

 134618 - 133748 - 126961 - 136062 - 135375 - 134616 - 133747
 -  135380  -  134619  -  133763  -  127084  -  136063  -  135379  -
 127088 - 136065 - 135381 - 134620 - 133764 - 127086 - 136064
 -  133829  -  127091  -  136069  -  135382  -  134621  -  133828  -
 135385 - 134626 - 133830 - 127133 - 136070 - 135383 - 134623
 -  136073  -  135386  -  134627  -  133832  -  127134  -  136072  -
 133834 - 127136 - 136074 - 135390 - 134628 - 133833 - 127135
 -  134632  -  133836  -  127137  -  136082  -  135391  -  134631  -
 136086 - 135395 - 134637 - 133837 - 127138 - 136085 - 135392
 -  127140  -  136087  -  135396  -  134638  -  133838  -  127139  -
 134641 - 133841 - 127141 - 136092 - 135399 - 134640 - 133839
 -  135401  -  134642  -  133842  -  127142  -  136098  -  135400  -
 127145 - 136100 - 135402 - 134643 - 133843 - 127143 - 136099
 -  133856  -  127146  -  136107  -  135403  -  134644  -  133855  -
 135406 - 134648 - 133857 - 127147 - 136114 - 135405 - 134646
 -  136116  -  135408  -  134649  -  133858  -  127148  -  136115  -
 133860 - 127158 - 136117 - 135409 - 134654 - 133859 - 127157
 -  134682  -  133861  -  127159  -  136118  -  135410  -  134681  -
 136120 - 135414 - 134683 - 133862 - 127160 - 136119 - 135411
 -  127162  -  136130  -  135415  -  134684  -  133863  -  127161  -
 134686 - 133866 - 127163 - 136131 - 135417 - 134685 - 133864
 -  135420  -  134687  -  133868  -  127164  -  136132  -  135419  -
 127166 - 136134 - 135421 - 134697 - 133871 - 127165 - 136133
 -  133875  -  127167  -  136135  -  135422  -  134698  -  133872  -
 135424 - 134700 - 133877 - 127168 - 136136 - 135423 - 134699
 -  136138  -  135425  -  134702  -  133878  -  127178  -  136137  -
 133881 - 127183 - 136139 - 135426 - 134704 - 133879 - 127182
 -  134707  -  133882  -  127184  -  136140  -  135427  -  134706  -
 136144 - 135430 - 134708 - 133883 - 127185 - 136141 - 135428
 -  127187  -  136145  -  135431  -  134709  -  133885  -  127186  -
 134711 - 133887 - 127188 - 136151 - 135432 - 134710 - 133886
 -  135435  -  134712  -  133888  -  127195  -  136152  -  135434  -
 127205 - 136160 - 135436 - 134713 - 133890 - 127196 - 136155
 -  133892  -  127206  -  136162  -  135437  -  134714  -  133891  -
 135439 - 134716 - 133893 - 127212 - 136167 - 135438 - 134715
 -  136170  -  135441  -  134717  -  133894  -  127214  -  136169  -
 133900 - 127226 - 136171 - 135442 - 134718 - 133896 - 127220
 -  134721  -  133915  -  127230  -  136172  -  135446  -  134720  -
 136177 - 135448 - 134724 - 133916 - 127234 - 136173 - 135447
 -  127240  -  136178  -  135449  -  134725  -  133918  -  127235  -
 134728 - 133920 - 127241 - 136179 - 135450 - 134727 - 133919
 -  135457  -  134729  -  133927  -  127242  -  136185  -  135456  -
 127246 - 136188 - 135467 - 134730 - 133929 - 127244 - 136186
 -  133932  -  127249  -  136201  -  135468  -  134734  -  133930  -
 135470 - 134736 - 133933 - 127251 - 136209 - 135469 - 134735
 -  136216  -  135472  -  134737  -  133934  -  127252  -  136215  -
 133936 - 127254 - 136217 - 135474 - 134743 - 133935 - 127253
 -  134749  -  133937  -  127256  -  136223  -  135475  -  134747  -
 136241 - 135477 - 134750 - 133940 - 127258 - 136238 - 135476
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 -  127269  -  136242  -  135478  -  134752  -  133942  -  127268  -
 134755 - 133947 - 127271 - 136246 - 135479 - 134753 - 133944
 -  135481  -  134756  -  133949  -  127276  -  136247  -  135480  -
 127279 - 136251 - 135482 - 134761 - 133951 - 127277 - 136249
 -  133954  -  127280  -  136252  -  135483  -  134762  -  133952  -
 135486 - 134768 - 133955 - 127285 - 136254 - 135484 - 134767
 -  136256  -  135491  -  134769  -  133957  -  127286  -  136255  -
 133963 - 127289 - 136257 - 135492 - 134770 - 133960 - 127287
 -  134775  -  133964  -  127290  -  136258  -  135494  -  134774  -
 136263 - 135497 - 134778 - 133965 - 127291 - 136261 - 135495
 -  127300  -  136277  -  135498  -  134779  -  133967  -  127292  -
 134783 - 133971 - 127301 - 136278 - 135499 - 134782 - 133970
 -  135501  -  134785  -  133972  -  127302  -  136279  -  135500  -
 127304 - 136283 - 135502 - 134787 - 133975 - 127303 - 136282
 -  133979  -  127305  -  136286  -  135503  -  134788  -  133978  -
 135509 - 134799 - 133981 - 127308 - 136288 - 135508 - 134795
 -  136290  -  135510  -  134800  -  133982  -  127309  -  136289  -
 133987 - 127311 - 136292 - 135511 - 134801 - 133983 - 127310
 -  134803  -  133989  -  127312  -  136293  -  135512  -  134802  -
 136299 - 135514 - 134812 - 133990 - 127313 - 136298 - 135513
 -  127315  -  136300  -  135515  -  134813  -  133991  -  127314  -
 134819 - 133993 - 127316 - 136301 - 135516 - 134815 - 133992
 -  135518  -  134820  -  133995  -  127317  -  136302  -  135517  -
 127343 - 136310 - 135521 - 134821 - 133996 - 127336 - 136307
 -  133999  -  127344  -  136312  -  135522  -  134822  -  133998  -
 135524 - 134825 - 134000 - 127345 - 136313 - 135523 - 134823
 -  136315  -  135527  -  134826  -  134002  -  127346  -  136314  -
 134005 - 127348 - 136316 - 135529 - 134827 - 134003 - 127347
 -  134844  -  134006  -  127356  -  136317  -  135532  -  134831  -
 136323 - 135534 - 134847 - 134008 - 127357 - 136320 - 135533
 -  127359  -  136326  -  135535  -  134848  -  134009  -  127358  -
 134850 - 134014 - 127360 - 136327 - 135536 - 134849 - 134010
 -  135538  -  134851  -  134015  -  127361  -  136334  -  135537  -
 127363 - 136336 - 135539 - 134852 - 134019 - 127362 - 136335
 -  134022  -  127364  -  136337  -  135543  -  134853  -  134021  -
 135545 - 134861 - 134023 - 127365 - 136338 - 135544 - 134857
 -  136344  -  135547  -  134864  -  134025  -  127366  -  136342  -
 134027 - 127368 - 136345 - 135548 - 134865 - 134026 - 127367
 -  134868  -  134028  -  127370  -  136352  -  135549  -  134867  -
 136354 - 135551 - 134870 - 134029 - 127372 - 136353 - 135550
 -  127378  -  136374  -  135552  -  134871  -  134030  -  127375  -
 134874 - 134032 - 127379 - 136449 - 135553 - 134873 - 134031
 -  135557  -  134875  -  134034  -  127380  -  136450  -  135555  -
 127382 - 136460 - 135558 - 134876 - 134035 - 127381 - 136456
 -  134040  -  127383  -  136461  -  135559  -  134878  -  134037  -
 135561 - 134886 - 134042 - 127385 - 136464 - 135560 - 134885
 -  136474  -  135562  -  134891  -  134043  -  127386  -  136470  -
 134052 - 127388 - 136478 - 135563 - 134898 - 134051 - 127387
 -  134901  -  134066  -  127389  -  136479  -  135567  -  134899  -

 136483 - 135569 - 134903 - 134068 - 127390 - 136480 - 135568
 -  127392  -  136484  -  135578  -  134907  -  134076  -  127391  -
 134960 - 134078 - 127393 - 136485 - 135579 - 134959 - 134077
 -  135585  -  134964  -  134079  -  127395  -  136487  -  135580  -
 127397 - 136492 - 135586 - 134972 - 134080 - 127396 - 136488
 -  134083  -  127398  -  136493  -  135603  -  134977  -  134081  -
 135605 - 134984 - 134084 - 127399 - 136495 - 135604 - 134981
 -  136498  -  135607  -  134985  -  134087  -  127401  -  136497  -
 134089 - 127403 - 136499 - 135608 - 134988 - 134088 - 127402
 -  134997  -  134090  -  127404  -  136500  -  135609  -  134992  -
 136503 - 135612 - 134998 - 134091 - 127405 - 136502 - 135610
 -  127407  -  136505  -  135614  -  135003  -  134092  -  127406  -
 135005 - 134095 - 127408 - 136506 - 135617 - 135004 - 134094
 -  135623  -  135006  -  134096  -  127409  -  136507  -  135619  -
 127441 - 136511 - 135624 - 135007 - 134097 - 127411 - 136510
 -  134104  -  127442  -  136513  -  135629  -  135009  -  134098  -
 135632 - 135011 - 134105 - 127443 - 136514 - 135631 - 135010
 -  136516  -  135633  -  135014  -  134106  -  127445  -  136515  -
 134108 - 127448 - 136518 - 135634 - 135017 - 134107 - 127447
 -  135020  -  134110  -  127451  -  136519  -  135635  -  135019  -
 136526 - 135637 - 135021 - 134112 - 127454 - 136520 - 135636
 -  127457  -  136538  -  135638  -  135022  -  134114  -  127456  -
 135041 - 134123 - 127458 - 136539 - 135639 - 135031 - 134122
 -  135642  -  135042  -  134124  -  127459  -  136541  -  135640  -
 127461 - 136543 - 135644 - 135043 - 134126 - 127460 - 136542
 -  134131  -  127462  -  136544  -  135645  -  135044  -  134130  -
 135647 - 135046 - 134134 - 127463 - 136545 - 135646 - 135045
 -  136549  -  135648  -  135047  -  134135  -  127464  -  136547  -
 134137 - 127467 - 136550 - 135649 - 135048 - 134136 - 127466
 -  135050  -  134138  -  127468  -  136551  -  135650  -  135049  -
 136553 - 135652 - 135051 - 134139 - 127469 - 136552 - 135651
 -  127472  -  136558  -  135653  -  135052  -  134141  -  127471  -
 135054 - 134148 - 127475 - 136562 - 135655 - 135053 - 134146
 -  135658  -  135055  -  134149  -  127477  -  136564  -  135656  -
 127482 - 136566 - 135659 - 135056 - 134151 - 127480 - 136565
 -  134154  -  127483  -  136567  -  135660  -  135057  -  134153  -
 135663 - 135060 - 134155 - 127485 - 136568 - 135661 - 135059
 -  136580  -  135664  -  135061  -  134156  -  127486  -  136579  -
 134165 - 127490 - 136644 - 135665 - 135065 - 134164 - 127487
 -  135068  -  134167  -  127492  -  136649  -  135667  -  135067  -
 136651 - 135669 - 135069 - 134172 - 127494 - 136650 - 135668
 -  127496  -  136653  -  135670  -  135070  -  134178  -  127495  -
 135079 - 134187 - 127497 - 136654 - 135671 - 135071 - 134184
 -  135674  -  135109  -  134199  -  127499  -  136655  -  135672  -
 127503 - 136659 - 135675 - 135113 - 134204 - 127501 - 136657
 -  134210  -  127504  -  136673  -  135676  -  135114  -  134207  -
 135678 - 135117 - 134211 - 127505 - 136674 - 135677 - 135116
 -  136692  -  135679  -  135126  -  134212  -  127506  -  136691  -
 134222 - 127508 - 136693 - 135695 - 135127 - 134219 - 127507
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 -  135130  -  134224  -  127509  -  136694  -  135698  -  135129  -

 136716 - 135701 - 135141 - 134225 - 127510 - 136698 - 135699

 136717 - 136724  -

 إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ

الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعــوة امطل 

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 املدعــوة امطل الكائنة باجلماعة القروية  امطل  

قيـادة امطل دائرة وإقليــم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 

من نشــر هذا اإلعــالن )الظهيـر الشريـف عــدد :69-174 املؤرخ في 

: - املطالب عدد   .)1969 يوليوز   25 املوافق ل   1389 األولى  10 جمادى 

  - 118251 - 118010 

جميع هذه املطالب على الرمز 44 .

 احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                   املصطفى بومهدي.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

مطلب رقم 23319 - ر

اسم امللك : بلد سيدي بوسلهام بن بويحيى.

موقعه : الدائرة اإلدارية لوزان جماعة عرباوة والسي بوبكر احلاج دوار 

اوالد الزيتون.

تاريخ حتديده : 14 أكتوبر 1964

املساحة التي أظهرها التصميم  : 23 هـ 28آر 86س 

نوعه  : ارض فالحية

اجملاورون :

القطعة 1 :

شماال : قطاع الضم هضاب 2

شرقا : ورثة احلسني بن عالل

جنوبا : ورثة احلاج اخلمالي

غربا : قطاع الضم ارمل

القطعة 2 :

شماال : طامو بنت سالم

شرقا : ورثة بوسلهام بن فضول

جنوبا : جماعة اوالد زيتون

غربا : جماعة اوالد زيتون

القطعة 3 :

شماال : ورثة أحمد الصحراوي

شرقا : جماعة اوالد زيتون

جنوبا : جماعة اوالد زيتون 

غربا : جماعة اوالد زيتون

القطعة 4 :

شماال : ورثة أحمد الصحراوي

شرقا : جماعة اوالد زيتون

جنوبا : جماعة اوالد زيتون 

غربا : جماعة اوالد زيتون

القطعة 5 :

شماال : قطاع الضم هضاب 2

شرقا : امبارك لعكوبي

جنوبا : ابب العصراوي

غربا : أحمد العسري.

القطعة 6 :

شماال : ورثة بوسلهام بن احمد املندوري

شرقا : ورثة عبدالسالم بوحيى

جنوبا : قطاع الضم هضاب 2 .ورثة احلاج بوعزة . عالل بن اجلياللي . 

بوسلهام قويدر.

غربا : حدوم . ورثة حمو كاملة

القطعة 7 :

شماال : جماعة اوالد زيتون

شرقا : جماعة اوالد زيتون 

جنوبا : جماعة اوالد زيتون 

غربا : جماعة اوالد زيتون

القطعة 8 :

شماال : جماعة اوالد زيتون.

شرقا : جماعة اوالد زيتون 

جنوبا : جماعة اوالد زيتون

غربا : جماعة اوالد زيتون

القطعة 9  :

شماال : محمد بن اجلياللي بن الفقيه

شرقا : ورثة حلسن بوحيى . أحمد بن عبدالسالم  . ممر عمومي من 10 أمتار

جنوبا : ورثة امباركة

غربا : الرسم العقاري 32082 ر  . محمد بن اجلياللي بن الفقيه.

القطعة 10  :

شماال : جماعة للوانة

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 23397 ر

جنوبا : قطاع الضم هضاب 2

غربا : عالل بن رقية ومن معه

القطعة 11  :

X شماال : امحمد بن العربي  . ورثة بن

شرقا : ورثة احمد زرالد
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جنوبا : رسم عقاري رقم 33598ر
غربا : ورثة احلاج عبدالسالم

القطعة 12  :
شماال : قطاع الضم هضاب 2  . الواد

شرقا : حمو دريسي
جنوبا : التهامي بن محمد  . عالل بن سالم

غربا : واد بوحجرة املالح
القطعة 13  :

شماال : واد بوحجرة املالح
شرقا : قطاع الضم هضاب 2
جنوبا : قطاع الضم هضاب 2

غربا : واد بوحجرة املالح
القطعة 14  :

شماال : احلاج احمد منانة
شرقا : واد بوحجرة املالح
جنوبا : واد بوحجرة املالح

غربا : ورثة حسني بن حسني القرش
بويحيى  بن  بن بوسلهام   ) املكني )كحيل  : محمد  التحفيظ  طالب 

ومن معه.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى »املرس وبالد حيمر«
موضوع مطلب التحفيظ رقم  26173 ر والذي نشر اإلعالن

 اجلديد عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية رقم 434 
املؤرخة في 25 أبريل 2007

بدال من : 
تتابع مسطرة حتفيظه :

 1 - الواد امليلودي بن محمد بن احمد بالنسبة للقسم االول املسمى 
" بالد الواد ".

2 -  سي محمد بن سالم ومن معه بالنسبة للقسم الثاني.
إقرأ : 

تتابع مسطرة حتفيظه :
بالنسبة للقطعة الواقعة داخل الضم

1 -  امليلودي بن امحمد بن محمد بنسبة 10000/56069.
2 -  محمد بن سالم بنسبة 23035/56069
3 -  رقية بنت سالم بنسبة11517/56069

4 -  طمو بنت سالم بنسبة 11517/56069
والباقي بدون تغيير بالنسبة للقطعة خارج الضم. 

احملافظ على األمالك العقارية سوق أربعاء الغرب.
                 املقوم محمد.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18315  - 53
اسم امللك : ارض التوميية .

موقعه  : إقليم برشيد  جماعة سيدي املكي دوار اوالد ابريك .
وقع حتديده في  : 19  أكتوبر 2019 . 

نوعه : أرض فالحية تخترقها قناتني للماء الصالح للشرب و ممرين من 5 امتار .

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  : 04 هك 47 ار 51 س .

اجملاورين : 

عبد  الفطواكي  احلاج  و  امتار    05 من  وممر  س   23653 رقم  مطلب   : شماال 

الرحمان و عبد احلق ابرميي و ورثة الزوهرة بنت الطيبي و مطلب رقم  9065 - 53 ؛

شرقا  : مطلب رقم  23653 س و ازهاري عبد العزيز  وممر من 05 امتار ؛

ورثة  و  دريهم حميد  و  مبشور محمد  و  بوشعيب  تريو  ورثة   : جنوبا 

دريهم و ورثة السماحي عبد القادر و السماحي بوشعيب و من معه 

و ممر من 5 امتار و ورثة سمامي  ؛

والرسم  الركيك  االله  عبد  و  ت   1092 رقم  العقاري  الرسم   : غربا  

العقاري رقم  37792 س   ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( الزوهرة الركيك بنت احمد و من معها .

 احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                                                                فريد بدري. 

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22567 - 56

اسم امللك : "تاوريرت ".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 70 آر 52 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية بورية 

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة  ؛

شرقا : ورثة اخملتار دريوش

جنوبا : واد أسرسار

غربا : ورثة ميامي محمد

طالب التحفيظ : السيد محمد مستقيم ابن محمد 

مطلب رقم 22621 - 56

اسم امللك : " زياد و املهدي  ".

القروية أسرير قيادة  واد بوكيال واعرون اجلماعة  املدعو  : احملل  موقعه 

أسرير إقليم كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 هكتار 08 آر 44 سنتيار

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

القطعة   ، ابراهيم  ابن  امبارك  ورثة   )p2(1848 رقم  القطعة   : شماال 

رقم p2( 1847( ورثة حويضر عبد اهلل بن حويضر ،
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شرقا : ورثة أهل عبد اهلل ابن أحمد - مطلب التحفيظ رقم 11003 - 56.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 11004 - 56 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 11221 - 56 

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم بوشت ابن عبد اهلل.

مطلب رقم 22454 - 56

اسم امللك : "ملك البركة ".

موقعه : احملل املدعو سهب ماء واد الديب اجلماعة القروية أسريرقيادة 

أسرير إقليم كلميم . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 هكتار 04 آر 99 سنتيار

نوعه : أرض عارية غير مستوية في جزء منها )جبل تيرت( .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 12912 - 56 - مطلب التحفيظ رقم 12248 - 09 .

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 6333 - 56 - الكمراني عمر .

جنوبا : طريق معبدة ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3124 - 56 - مطلب التحفيظ رقم 12248 - 09.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى فراحي ابن سيدي أحمد ومن معه

مطلب رقم 21460 - 56

اسم امللك : "ادوسكني ازغار ".

موقعه : احملل املدعو ادوسكني ازغار اجلماعة القروية ابن يعقوب قيادة 

آقا إيغان إقليم طاطا 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 هكتار 82 آر 21 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها ثالث بنايات بالسفلي وبئرين و حوض مائي و 

أرض محاطة بسور وبعض أشجار اللوز و أشجار مثمرة .

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل بنقاسم – ممر ذو عرض متغير

شرقا : الواد 

جنوبا : أحمد الديش  

غربا : طريق عمومية - وايت حلسن محمد

طالب التحفيظ : السيد إدريس ايت حلسن ابن عبد اهلل.

مطلب رقم 3808 - 56

اسم امللك : "طاهي" 

اباينو  : احملل املدعو السهب الكبير اكسيل اجلماعة القروية  موقعه 

قيادة القصابي دائرة واقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 هكتار 05 آر 07 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بورية .

اجملاورون : 

شماال : محمد اميني ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3619 - 56 - مطلب التحفيظ رقم 3990 - 56

جنوبا : طريق عمومية ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3619 - 56 - آمغور محمد.

بوسالم  بن  أحماد  احلاج  ابن  أمغار  السيد محماد   : التحفيظ  طالب 

ومن معه.

مطلب رقم 3619 - 56

اسم امللك : "زعايطيط فايز ".

قيادة  أباينو  القروية  اجلماعة  الكبير  السهب  املدعو  احملل   : موقعه 

القصابي دائرة وإقليم كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 هكتار 77 آر 40 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بورية .

اجملاورون : 

شماال : بوحليت - خوليل فتيحة .

شرقا : عبد الرحيم إميي ،

جنوبا : طريق عمومية ، 

غربا : بوحليت؛

طالب التحفيظ : محاند زعايطيط ابن محمد ومن معه .

مطلب رقم 11410 - 09

اسم امللك : "ملك ميري 5".

موقعه : احملل املدعو الفيران ،مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هكتار 40 آر 88 سنتيار

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 12 ، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 4680 - -56 أو مطلب التحفيظ رقم 3785 - 56 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 3785 - 56 أو مطلب التحفيظ رقم 

3716 - 56 أو مطلب التحفيظ رقم 3262 - 56.

غربا : الرسم العقاري 1449 - 56 .

طالب التحفيظ : مغاربي عبد اللطيف ابن أحمد ومن معه. 

 

مطلب رقم 2100 - 56

اسم امللك : "بطل حلسن".

موقعه : احملل املدعو الرك األصفر، مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 40 سنتيار. 

نوعه : أرض محاطة بسور بها بناية بالسفلي و أشجار و إسطبل.

اجملاورون : 

شماال : مدخل - الزويكي الطيب 

شرقا : الزويكي الطيب ومن معه 
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جنوبا : الزويكي الطيب.

غربا : الزويكي الطيب .

طالب التحفيظ : حلسن بطل ابن احلسني

مطلب رقم 22555 - 56

اسم امللك : " فندق هبة ".

فم  قيادة  زكيد  فم  القروية  اجلماعة  امزرو  دوار  املدعو  احملل   : موقعه 

زكيد إقليم طاطا .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 94 سنتيار. 

نوعه : فندق مكون من بناية بالسفلي في جزء و حديقة بها أشجار 

النخيل و الزيتون في جزء و مسبح ومحل تقني في اجلزء األخر .

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،  

شرقا : طريق ، حميدي محمد – موقف للسيارات .

جنوبا : ورثة والد بن حسي ، 

غربا : واد زكيد ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد حميدي ابن مبارك

مطلب رقم 6273 - 56

اسم امللك : " محمد سالم ".

موقعه : احملل املدعو حي الفيال ، مدينة كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آر 07 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ورثة ميري ،  

شرقا : ورثة ميري،

رقم  التحفيظ  أو مطلب   56 -  6272 رقم  التحفيظ  : مطلب  جنوبا 

3713 - 56 أو مطلب التحفيظ رقم 6272 - 56

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3713 - 56 ؛

طالب التحفيظ : عبد الرحمان تزنيتي ابن محمد

مطلب رقم 4680 - 56

اسم امللك : "الفيران ".

آسرير  قيادة  آسرير  القروية  اجلماعة   ، الفيران  املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هكتار 96 آر 88 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر

اجملاورون : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3870 - 56 أو محمود كشاد أو مطلب 

التحفيظ رقم 3058 - 56 – مطلب التحفيظ رقم 4681 - -56 محمود 

كشاد أو مطلب التحفيظ رقم 4681 - 56.

جنوبا : محمود كشاد أو مطلب التحفيظ رقم 4681 - 56 أو مطلب 

التحفيظ 3058 - 56 – طريق – مطلب التحفيظ رقم 3058 - 56 أو 

محمود كشاد – مطلب التحفيظ رقم3785 - 56 أو محمود كشاد أو 

مطلب التحفيظ رقم 3058 - 56

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3058 - 56 أو مطلب التحفيظ رقم 3785 - 56

أو مطلب التحفيظ رقم 3058 - 56 أو مطلب التحفيظ رقم 11410 - 09 

أو 3785 - 56 أو مغاربي عبد اهلل .

طالب التحفيظ : عبد الرحمان تزنيتي ابن محمد ومن معه.

مطلب رقم 4681 - 56

اسم امللك : "الصداقة".

آسرير  قيادة  آسرير  القروية  اجلماعة   ، السهب  املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10هكتار 23 آر 70 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية بهاممر ومجرى ماء

اجملاورون : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3088 - 56 أو مطلب التحفيظ رقم 3870 - 56.

رقم  التحفيظ  أو مطلب   56 -  3058 رقم  التحفيظ  : مطلب  جنوبا 

2693 - 56 - ممر- مجرى ماء.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3058 - 56 أو مطلب التحفيظ رقم 2693 - 56 

- ممر – مجرى ماء – مطلب التحفيظ رقم 3058 - 56 .

طالب التحفيظ السيد : عبد الرحمان تزنيتي ابن محمد ومن معه.

مطلب رقم 7244 - 56

اسم امللك : "بويزكارن".

موقعه : احملل املدعو تساغ ، اجلماعة القروية أسرير قيادة أسرير إقليم كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03هكتار 31 آر 39سنتيار. 

نوعه : أرض بورية يخترقها خط كهربائي اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ، 

شرقا : بوشيت احلسني ومن معه.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 7100 - 56.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 7082 - 56 .

طالب التحفيظ : محمد بهنني ابن أحمد محمود ومن معه.

مطلب رقم 22658 - 56

اسم امللك : "ملك الغالية برما ".

موقعه : احملل املدعو حي الكرامز ، مدينة كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر. 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 
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شماال : الزنقة

شرقا : رمضان برما -الوالي فال ابوزيد 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 1466 - 56 .

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيدة الغالية برما بنت عبد الرحمان.

مطلب رقم 22618 - 56

اسم امللك : "حانوت السوق ".

موقعه : احملل املدعو حي كويدر شارع محمد اخلامس ، مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 سنتيار. 

B1- نوعه : مستودع بالسفلي مثقل بحائط مشترك مابني العالمات

B6 و B3 –B5 –B4 ومثقل مبنطقة األقواس بني العالمات B1- B6 و B2-B3

اجملاورون : 

شماال : مولود اللوكس

شرقا : شارع محمد اخلامس 

جنوبا : صالح اجملاطي.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 5556 - 56 .

طالب التحفيظ : السيد محمد تيشتي ابن مولود.

مطلب رقم 22624 - 56

اسم امللك : "الزهيري ".

موقعه : احملل املدعو حي النوادر، حي لال حسناء ، مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة

شرقا : شارع زريويلة 

جنوبا : الزنقة.

غربا : بوحلبال .

طالب التحفيظ : السيد بوجمعة الزهيري ابن ميلود.

مطلب رقم 22601 - 56

اسم امللك : "ملك شايب ".

موقعه : احملل املدعو:حي لالمرمي مدينة كلميم 

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر 01 سنتيار سنتيار. 

نوعه : بناية بالسفلي مكونة من ثالث مستودعات بالسفلي وطابق 

علوي واحد 

اجملاورون : 

شماال : زريويلة ابراهيم 

شرقا : شارع زريويلة 

جنوبا : الزنقة رقم 12 .

غربا : الذهبي .

طالب التحفيظ:مصطفى شايب بن عمر 

مطلب رقم 22669 - 56

اسم امللك : "النعيم ".

موقعه : احملل املدعو جماعة و قيادة لبيار دائرة القصابي إقليم كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 44 سنتيار. 

نوعه : بناية بالسفلي بها مستودعني بالسفلي.

اجملاورون : 

شماال : جالب صالح 

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : ساحة 

غربا : بلخير محمد – محي الدين سيدي البشير ؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل جالب بن صالح 

مطلب رقم 22668 - 56

اسم امللك : "حوش الوفاء ".

موقعه : احملل املدعو جماعة و قيادة لبيار دائرة القصابي إقليم مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 67 سنتيار. 

نوعه : أرض محاطة بسور في جزء منها وأرض عارية في اجلزء اآلخر .

اجملاورون : 

شماال : محي الدين سيدي محمد 

شرقا : ورثة أهل الطيب 

جنوبا : جبل أهل مسعود .

غربا : الزنقة .

طالب التحفيظ : عبد اهلل جالب بن صالح.

مطلب رقم 22655 - 56

اسم امللك : "دار اشنني ".

موقعه : احملل املدعو حي املرابطني مدينة كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 48 سنتيار . 

علوي  وطابق  بالسفلي  مستودعات  ثالث  من  مكونة  بناية   : نوعه 

 )b4-b5(و )b3-b4( العالمات  بني  مشترك  بحائط  مثقل  واحد 

)b7وb1-b2b3( ومثقل مبنطقة األقواس بني العالمات )b5-b6(و

اجملاورون : 

شماال : الزنقة 

شرقا : الكتيف احلسني ؛

جنوبا : بريدة امبارك – الزاوي احلسن ؛

غربا : شارع املهدي بن تومرت 

طالب التحفيظ : مبارك اشنني بن محمد 
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مطلب رقم 22673 - 56

اسم امللك : " لطيفة باها ".

موقعه : احملل املدعو حي سيدي الغازي مدينة كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 16 سنتيار. 

نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي وطابقني علويني 

اجملاورون : 

شماال : أيت باعمران ؛

شرقا : أهل السحيمي؛

جنوبا : زنقة عبودة .

غربا : أهل الباروطي 

طالب التحفيظ : لطيفة باهي بنت محمد

مطلب رقم 22611 - 56

اسم امللك : " مولود 1".

موقعه : احملل املدعو حي الوحدة ربوة متبولت مدينة كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 07 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : العطار عثمان 

شرقا : الزنقة 

جنوبا : محمد بن محمود 

غربا : الزنقة ؛

طالب التحفيظ : مولود احليويل بن عبد اهلل .

مطلب رقم 22638 - 56

اسم امللك : " عبد الوهاب بهتي ".

موقعه : احملل املدعو حي واد نون مدينة كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 48 سنتيار. 

نوعه : بناية بالسفلي مكونة من مستودع وطابق علوي واحد. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛

شرقا : ابراهيم اخلليل ؛ 

جنوبا : ممو علي-بوشطير محمد ؛

غربا : عبد احلي باسو ؛

طالب التحفيظ : عبد الوهاب بهتي بن محمد فاضل .

مطلب رقم 22662 - 56

اسم امللك : " نورميان اكروم ".

موقعه : احملل املدعو حي تيرت السفلى مدينة كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 

نوعه : أرض محاطة بسور .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛

شرقا : ماليخاف فراجي ؛ 

جنوبا : قويدر عبد القادر ؛

غربا : بن عمر فاطمة بنت ميليد؛

طالب التحفيظ : نورميان اكروم بنت حلسن .

مطلب رقم 22623 - 56

اسم امللك : واثيق.

موقعه : احملل املدعو حي السعديني ، مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 17 سنتيار.

نوعه : بناية و مستودع بالسفلي و طابق علوي واحد

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 18544 - 56 - الرسم العقاري  رقم 5186 - 56؛

شرقا : خباب اخملطار ؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : حنان فطيمة؛

طالب التحفيظ : السيد يحظيه واثيق بن صالح

مطلب رقم 2989 - 56

اسم امللك : وارالوت.

موقعه : احملل املدعو أوورالت جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 34 آر 60 سنتيار

نوعه : أرض بورية؛

اجملاورون : 

شماال : كودية ام تبابني؛

شرقا : ملك ايت بوليض؛

جنوبا : بوهان؛

غربا : ملك اهل مسعود؛

طالب التحفيظ : امبارك الراضي بن سعيد و من معه.

 

مطلب رقم 2990 - 56

اسم امللك : ام اكجة.

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هكتار 58 آر 61 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بورية؛

اجملاورون : 

شماال : اهل الراحل؛

شرقا : سعيد بن محمد مولود؛

جنوبا : ام أكجكال؛

غربا : ملك املغيفري؛

طالب التحفيظ : امبارك الراضي بن سعيد و من معه..
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 مطلب رقم 2985 - 56

اسم امللك : تاكرطة.

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 هكتار 17 آر 08 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بورية؛

اجملاورون : 

شماال : ملك العروصي املعطي؛

شرقا : تلمرست؛

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طانطان و كلميم؛

غربا : أهل ويسي؛

طالب التحفيظ : امبارك الراضي بن سعيد و من معه.

مطلب رقم 7861 - 56

اسم امللك : ملك نعمة.

موقعه : احملل املدعو جبل تيرت اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي 

إ قليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 آر 76 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها شعبة .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 12248 - 09؛

شرقا : احلموني ؛

جنوبا :جبل تيرت؛

غربا : عمر الكمراني؛

طالب التحفيظ : السيدة ربيعة كمراني بنت البشير

مطلب رقم 22276 - 56

اسم امللك : هبزني2.

موقعه : احملل املدعو الرك األصفر اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي

إ قليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 90 آر 80 سنتيار.

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي.

اجملاورون : 

شماال : بابتيش براهيم – مطلب التحفيظ رقم 21451 - -56 مطلب 

التحفيظ رقم 21450 - 56 ؛

شرقا : الزنقة و الرسم العقاري  رقم 11542 - 56 .

الرسم   –  56 -  9866 رقم  العقاري   الرسم   – املعبدة  :الطريق  جنوبا 

العقاري 9865 - 56؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 12؛

طالب التحفيظ : السيد السالك احليويل بن عبد اهلل و من معه

مطلب رقم 22459 - 56

اسم امللك : عبد اهلل 5.

موقعه : احملل املدعو الرك األصفر اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي

إ قليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هكتار 18 آر 25 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها أنقاض مبنى

اجملاورون : 

شماال : واد اسرسر؛

شرقا : بابتيش براهيم و مطلب التحفيظ رقم 21451 - 56؛

جنوبا :مطلب التحفيظ رقم 22276 - -56 مطلب التحفيظ رقم 21451 - 56؛

غربا : طريق معبدة؛

طالب التحفيظ : السيد السالك احليويل بن عبد اهلل 

مطلب رقم 4447 - 56

اسم امللك : حفيظ 3.

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي إ قليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 53 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها مطفية

اجملاورون : 

شماال : أرض اجلماعة؛

شرقا : طريق معبدة؛

جنوبا :ورثة الباد؛

غربا : الوثيق اديه؛

طالب التحفيظ : السيد حفيظ ولد الصاحلني

مطلب رقم 2991 - 56

اسم امللك : اخلرداوش.

موقعه : احملل املدعو اخلرداوش جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هكتار 05 آر 90 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بورية بها بعض األشجار؛

اجملاورون : 

شماال : اهل رحال؛

شرقا : مبيريكة؛

جنوبا : ملك الغير؛

غربا : ملك الغير؛

طالب التحفيظ : امبارك الراضي بن سعيد و من معه.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                  عرظاوي محمد.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 3456 - 57

اسم امللك : " عبد احلق " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة عني اللوح، احملل املدعو الصكيعة. 

وقع حتديده في : 28 مارس 2017.
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مساحته : 111 هكتار 28 آر 96 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون، وبنايات، وبئرين وغرفتي محرك

يتكون من ثالث قطع:

القطعة األولى:

مساحتها : 18 هكتار 77 آر 07 سنتيار

اجملاورون :

شماال : شعبة

شرقا : بوسعيدي امبارك

جنوبا : شعبة

غربا : دحو احمد ومن معه

القطعة الثانية:

 مساحتها : 64 هكتار 95 آر 22 سنتيار

اجملاورون :

شماال : شعبة

شرقا : ورثة مكدولي محمد ومن معه، ورثة مكدولي ، ورثة مكدولي 

بوتكبيرت، ورثة احلاج بنعيسى، اسماعيل احلمر، ميمون فاطمة 

جنوبا : الطريق

غربا : شعبة، دحو أحمد، فاضلي ادريس، الطريق

القطعة الثالثة:

مساحتها : 27 هكتار 56 آر 67 سنتيار

اجملاورون :

شماال : طريق

شرقا : حلمي حميد

جنوبا : الرسم العقاري رقم 12020 - 57

غربا : فاضلي ادريس

احلقوق العينية والتحمالت : 

-خطوط تيار كهربائية تخترق امللك

-ممر عرضه 3 أمتار يخترق امللك

-شعب تخترق امللك

طالب التحفيظ : 

- خللوفي حسينة لطيفة بنت عبد الرحمان بنسبة 05/40

 جعينط فاضل بن عبد احلق بنسبة 14/40. 

 جعينط ليلى بنت عبد احلق بنسبة 07/ 40

 جعينط حمزة بن عبد احلق بنسبة 14/40

مطلب رقـم 3684 - 57

اسم امللك : " اخلير" .

موقعه : اقليم افران دائرة أزرو، جماعة تكريكرة

وقع حتديده في : 02 يناير 2018.

مساحته : 10 هكتار58 آر 70 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : كرومي بن عيسى ومن معه

شرقا : مطلب التحفيظ  رقم  156 - 57، شعبة، مطلب التحفيظ  

رقم  24046 - 05 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 1691 - 57

غربا : طريق عمومي

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : محمد اوالد عيسى بن حمادي

مطلب رقـم 3823 - 57

اسم امللك : " أطلس كيكو 1" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت.

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.

مساحته : 4 هكتار 85 آر 80 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها حوض ماء وغرفة محرك

اجملاورون :

شماال : ورثة موحى ازين، ورثة عماليش بنعيسى

شرقا : عماري مصطفى

جنوبا : عماري مصطفى، ازروال بنيوسف، 

غربا : عماليش بنعيسى، طريق عرضه 10 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت : 

-خط تيار كهربائي يتخترق امللك

-ساقيتني تخترقان امللك 

طالبا التحفيظ : 

1 -علي بوزيان بن أحمد بنسبة 1/2

2 -حسن بوزيان بن أحمد بنسبة 1/20

مطلب رقـم 3872 - 57

اسم امللك : " البركة " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت.

وقع حتديده في : 09 يوليو 2019.

مساحته : 6 هكتار 48 آر 95 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها حوض ماء وبناية

اجملاورون :

شماال : يزوح ميمون، يزوح ادريس

شرقا : سعيدي محمد

جنوبا : ساقية، ورثة العياشي 

غربا : ساقية، اويوش بنيوسف

القطعة الثانية:

شماال : حادة اكنوز

شرقا : ساقية
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جنوبا : اوسيوان سليمان 

غربا : اوسيوان سليمان

احلقوق العينية والتحمالت : 

-ارتفاق ساقيتني يخترقان امللك

طالب التحفيظ : حسن الزدكي بن محمد

 

مطلب رقـم 3885 - 57

اسم امللك : " العالمة" .

موقعه : اقليم ودائرة افران، جماعة تزكيت

وقع حتديده في : 23 أغسطس 2019.

مساحته : 3 هكتار 49 آر 61 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال : ساقية

شرقا : هنية العربي كبات

جنوبا : ايت سرغيني 

غربا : فاحتة العربي كبات، احلانون 

احلقوق العينية والتحمالت : 

-ارتفاق ميرور عرضه 8 أمتار يخترق امللك لفائدة ورثة حسناء الزاوي

طالب التحفيظ : ادريس لعريقبات بن بوشتى

مطلب رقـم 3914 - 57

اسم امللك : " يوسف" .

موقعه : اقليم افران، دائرة ازرو، جماعة بن صميم احملل املدعو تقموت نعود املاء

وقع حتديده في : 24 يوميو 2019.

مساحته : 1 آر 40 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون :

شماال : ادريس بن موحى

شرقا : الطريق

جنوبا : ادريس بن موحى 

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : عبد اجمليد حاروفي بن أحمد

مطلب رقـم 3914 - 57

اسم امللك : " ملك فوزية" .

موقعه : اقليم افران، دائرة ازرو، جماعة عني اللوح احملل املدعو مزارع املرابطني

وقع حتديده في : 26 أبريل 2019.

مساحته : 97 آر 68 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : اوديش حلسن

شرقا : الطريق

جنوبا : الرسم العقاري رقم 12685 - 57 

غربا : االرسم العقاري رقم 13849 - 57

احلقوق العينية والتحمالت : 

-خط تيار كهربائي يخترق امللك

طالب التحفيظ : فوزية صدقي بنت عبد الرحمان

مطلب رقـم 3921 - 57

اسم امللك : " تغبلوت" .

موقعه : اقليم افران، دائرة ازرو، جماعة واد افران

وقع حتديده في : 02 ماي 2019.

مساحته : 1 هكتار 15 آر 72 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : ساقية

شرقا : أمني حسيني، ادريس حسيني 

جنوبا : ساقية

غربا : ساقية، معزاز معزوز، رقية رحيوي ومن معه

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : معزاز معزوزي بن موالي عال

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                              عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة سال اجلديدة

 

مطلب رقم  4498 - 58 

إسم امللك : بزاز .

موقعه : دوار أوالد العياشي جماعة بوقنادل سال 

تاريخ حتديده : 22 أغسطس 2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19ار و 95 سنتيار 

مشتمالته :  أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : رابحة خديجة وحدهم اسكوف 

شرقا : الرسم العقاري رقم  36977 - 58 

جنوبا : العرافجي بوغابة 

غربا : الرسم العقاري رقم  34709 - 58 ورثة حلسن بن عالل 

طالب التحفيظ  : أكادرن محمد عادل بن ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشىء
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مطلب رقم  4545 - 58 

إسم امللك  : الوجلة 

موقعه  : سال جماعة بوقنادل دوار دو سليم 

تاريخ حتديده  : 02 أغسطس 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1هكتار و 57ار و 2سنتيار 

مشتمالته  :  أرض فالحية 

اجملاورون  : 

شماال : رسم عقاري رقم 17420 - 58-17421 - 58-17419 - 58 

شرقا : مطلب رقم  568/20 و مطلب رقم  36675 /راء 

جنوبا : بوبكر بلكبير ورسم عقاري رقم  16004  - 58 

غربا : رسم عقاري رقم  16004 - 58 

طالب التحفيظ  :  رشوق بوعزة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشىء.

مطلب رقم  4564 - 58 

إسم امللك  : املسدورية 

موقعه  : جماعة السهول دوار اوالد بورزين 

تاريخ حتديده  : 08 ديسمبر 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1هكتار و 95ار و 68سنتيار 

مشتمالته  :  أرض فالحية 

اجملاورون  : 

شماال : ورثة الهاشمي التوري 

شرقا : الرسم العقاري رقم  47440 - 58 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 47440 - 58 و مطلب رقم  3125 - 58 و 

مطلب رقم  3055 - 58 والرسم العقاري رقم 45939 - 58 و مطلب 

رقم  3056 - 58 و الرسم العقاري رقم  47337 - 58 

غربا : رسم عقاري رقم 15646 املطلب رقم  2974 - 58 

طالب التحفيظ  : 

وفي عبد الكبير بن محمد 

بنعنا غنوبنت محمد 

بنعنا العربي بن محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشىء

احملافظ على األمالك العقارية  بسال اجلديدة .   

                                حسن الشاوي.

 

محافظة مكناس اإلسماعيلية

مطلب رقم 4209 - 59   

اسم امللك : "ملك مطيش" ؛

 نوعه : ارض بها بناية من طابق حتت ارضي و سفلي و طابقني علويني؛

موقعه : عمالة مكناس حي التقدم زنقة 16 رقم 31 ؛

مساحته : 57 س؛

حدوده : 

 شماال : عائشة ملنيعي ؛

شرقا : ممان حسناء؛ 

جنوبا : الشارع)ملك عمومي(؛

غربا : الزنقة)ملك عمومي(؛

طالبة التحفيظ : السيدة مطيش زهور بنت احمد؛

مطلب رقم 4210 - 59 

اسم امللك : "ثرية" ؛

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي و ملحقة؛

موقعه : عمالة مكناس درب زاوية احلصيني رقم 12 سيدي عمر؛

مساحته : 69س؛

حدوده : 

 شماال : ورثة الهياللي العربي ؛

شرقا : محمد جيرا-عبد السالم ميفضل؛ 

جنوبا : ورثة السمكي محمد؛

غربا : الزنقة)ملك عمومي(؛

طالبة التحفيظ : السيدة العبوشي ثورية بنت احلسني؛

مطلب رقم 4247 - 59 

اسم امللك : "علمي " ؛

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي و طابق اول و ملحقة ؛

موقعه : عمالة مكناس حي الزيتونة درب القرطسون رقم 06؛

مساحته : 1 آ 74 س؛

حدوده : 

 شماال : فندق املولوعني؛

شرقا : درب )ملك عمومي(؛  

جنوبا : درب )ملك عمومي(؛

غربا : االحباس؛

بن محمد بصفته مالكا  السيد علمي عبد اهلل   : التحفيظ  طالب 

حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

ب-6ب-7ب7  بالعالمات  محدد  امللك  هذا  من  جزء  ان  االشارة  مع 

مكرر-ب6 مكرر و ب6 يشكل دعامة لصابا لفائدة الغير محمول عليه 

ابتداء من علو 3.80 متر.

مطلب رقم 4279 - 59 

اسم امللك : "القصابي" ؛

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي و طابق اول و ممر؛

موقعه : عمالة مكناس حي توالل شارع 2 رقم 24 ؛

مساحته : 1 آ 36 س؛

حدوده : 
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 شماال : الشارع )ملك عمومي(-ورثة منصوري محمد- ورثة عدي مدني؛

شرقا : ورثة عدي مدني- الشارع )ملك عمومي(- بنعيسى لقصابي ؛  

جنوبا : لقصابي بنعيسى-لقصابي بناصر-ورثة امهوض عالل؛

غربا : شهيدي فاطمة- الشارع )ملك عمومي(؛

بصفته  محمد  بن  املصطفى  لقصابي  السيد   : التحفيظ  طالب 

مالكا حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 4298 - 59 

اسم امللك : "فاطمة " ؛

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي و طابق علويني و ملحقة؛

موقعه : عمالة مكناس حي التقدم زنقة 19 رقم 05؛

مساحته : 94 س؛

حدوده : 

 شماال : اوحدو حسن؛  

شرقا : فالق محمد)الكودميي(-عبد الصمد خديجة؛  

جنوبا : فاطمة؛

غربا : الزنقة)ملك عمومي(؛  

طالبة التحفيظ : السيدة جنيم حليمة بنت محجوب؛

مطلب رقم 4311 - 59 

اسم امللك : "امللك1937-3395 " ؛

 نوعه : ارض بها بناية عبارة عن متجر بالسفلي؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة القدمية زنقة احلمامصية رقم 74؛

مساحته : 74 س؛

حدوده : 

 شماال : االحباس-ورثة محمد امني-الزنقة)ملك عمومي(؛

شرقا : الزنقة )ملك عمومي(؛  

جنوبا : املطلب رقم 4315 - 59؛

غربا : السور االسماعيلي؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر االوقاف مبكناس؛

مطلب رقم 4312 - 59 

اسم امللك : "امللك1075 " ؛

 نوعه : ارض بها بناية عبارة عن متجر بالسفلي؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة القدمية زنقة احلمامصية رقم 70 ؛

مساحته : 85 س؛

حدوده : 

 شماال : مطلب التحفيظ رقم 4315 - 59 زنقة)ملك عمومي(؛

شرقا : زنقة)ملك عمومي( ؛  

-جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4314 - 59 السور االسماعيلي؛

غربا : السور االسماعيلي ؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر االوقاف مبكناس؛

مطلب رقم 4313 - 59 

اسم امللك : "امللك 3390 " ؛

 نوعه : ارض بها بناية عبارة عن متجر بالسفلي؛

موقعه : عمالة مكناس زنقة احلامصية رقم 62؛

مساحته : 34 س؛

حدوده : 

 شماال : مطلب رقم 4314 - 59 - الزنقة)ملك عمومي( ؛

شرقا : الزنقة)ملك عمومي( ؛  

جنوبا : مطلب رقم 4293 - 59؛

غربا : السور االسماعيلي؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر االوقاف مبكناس؛

مطلب رقم 4314 - 59 

اسم امللك : "امللك 1074 " ؛

 نوعه : ارض بها بناية عبارة عن متجر بالسفلي؛

موقعه : عمالة مكناس زنقة احلامصية رقم 64؛

مساحته : 55 س؛

حدوده : 

 شماال : املطلب رقم  4312 - 59 - الزنقة)ملك عمومي(؛

شرقا : الزنقة)ملك عمومي(- املطلب رقم  4313 - 59  

جنوبا : املطلب رقم  4313 - 59 –السور االسماعيلي؛

غربا : السور االسماعيلي- مطلب حتفيظ عدد 4312 - 59؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر االوقاف مبكناس؛

مطلب رقم 4315 - 59 

اسم امللك : "امللك3394 " ؛

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي  ؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة القدمية زنقة احلمامصية رقم 72 ؛

مساحته : 27 س؛

حدوده : 

 شماال : املطلب رقم  4311 - 59 - الزنقة)ملك عمومي(؛؛

شرقا : الزنقة)ملك عمومي ( - املطلب رقم  4312 - 59؛  

جنوبا : املطلب رقم  4312 - 59 -السور االسماعيلي؛

غربا : السور االسماعيلي - املطلب رقم  4311 - 59؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر االوقاف مبكناس؛
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 إصالح خطأ - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 4542 - 59

الذي ادرج ملخص مطلب حتفيظه و االعالن عن حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1105 مؤرخة في 04 مارس 2020

عوضا عن : 

الساعة   2020 ابريل   16 هو  التحديد  عملية  إلجراء   املقرر  التاريخ 

11و30د؛

إقرأ : 

الساعة   2020 ابريل   16 هو  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

12ظهرا ؛

والباقي بدون تغيير؛  

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

                  البوراحي عبد الواحد.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم  20412 - 06

اسم امللك : "  اشرقي  "

موقعه : والية طنجة  عمالة طنجة اصيلة ،  اجلماعة احلضرية  اصيلة 

شارع االمام االصيلي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 27 يناير 2004 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم  : 1ار 38س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : شارع االمام االصيلي ؛

شرقا : ملك محمد  ؛

جنوبا : ملك عبد اخلالق ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : عبد القادر اشرقي  ؛

مطلب رقم  9908 - 61

اسم امللك : " بحيرة الدكالي 2 "

موقعه : والية طنجة ، عمالة  طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية بني 

مكادة احملل املدعو بني توزين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 15 ماي 2017 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 ار 2س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 9909 - 61؛

شرقا : ملك الغير ؛

جنوبا : ملك الغير ؛

غربا : طريق  ؛

طالب التحفيظ :  احمد بن عياد اخلروبي و من معه ؛

مطلب رقم  13823 - 61

اسم امللك :  " السانية الشايطي  "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو فدان شابو ؛

وقع حتديده بتاريخ : 1 فبراير 2017 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 هكتار 29ار 36س ؛

نوعه : ارض فالحية  ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 62332 - 61 ، الرسم العقاري رقم 12419 ط ؛

شرقا:محمد الشعيري ، مطلب التحفيظ رقم 15300 - 61 ؛

جنوبا : الياس اشبيلية ، الرسم العقاري رقم 64710 - 61؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 15363 - 61 طريق ، مفضل خاديجي ؛

طالب التحفيظ:عبد احلميد احلساني اخلروبي ؛

مطلب رقم 24654 - 61

اسم امللك : " الطالع "

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية قصر اجملاز 

احملل املدعو عني شوكة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 24  سبتمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 6ار 6س؛

نوعه : ارض غير مستوية ؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم الرهوني  ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 24653 - 61؛

جنوبا : احلسني الرهوني ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 24190 - 61؛

طالب التحفيظ : عمر الرهوني ؛

مطلب رقم 24739 - 61

اسم امللك : " واد املهرهر "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو الكوارث ؛

وقع حتديده بتاريخ : 11  سبتمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 59س؛

نوعه : ارض عارية ؛



عدد 1107 - 23 رجب 1441 )18 مارس 2020(2152

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 7012 - 61 ؛

جنوبا : محمد كرمي حمودة ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : عبد الواحد بلحسن و من معه ؛

مطلب رقم 24799 - 61

اسم امللك : " خديجة "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية بني 

مكادة احملل املدعو العوامة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 12 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 29س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : واد ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31909 - 61؛

غربا : الرسم العقاري رقم 31909 - 61 ؛

طالب التحفيظ : خديجة اصموكني ؛

مطلب رقم 24844 - 61

اسم امللك : " فاطمة 1 "

القروية  اجلماعة   ، اجنرة  الفحص  اقليم   ، طنجة  والية   : موقعه 

البحراويني احملل املدعو عني زيتون ؛

وقع حتديده بتاريخ : 7 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 4ار 33س؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 24845 - 61؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : عبد السالم ميكري ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 20463 - 61 ؛

طالب التحفيظ : فاطمة العلمي ؛

مطلب رقم 24850 - 61

اسم امللك : " الرمل بولشينة السفلية "

موقعه : والية طنجة اقليم فحص اجنرة ، دائرة اجنرة اجلماعة القروية 

اجلوامعة دوار ظهر الرمل ؛

وقع حتديده بتاريخ : 8 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 25ار 5س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون

القطعة االولى : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 19066 - 61؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 17916 - 61 ؛

غربا : خندق ؛

القطعة الثانية : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 19066 - 61؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 17916 - 61 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 17916 - 61 ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : عثمان الدحروش ؛

مطلب رقم 24870 - 61

اسم امللك : " سعيد الوارث "

موقعه : والية طنجة عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو مليش العليا ؛

وقع حتديده بتاريخ : 13 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 12ار 60س ؛

نوعه : ارض فالحية بها سفلي و مسبح ؛

اجملاورون : 

شماال : عمر بولعيش ؛

شرقا : احلاج عياد ، احلبوس ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ورثة اغزييل ؛

طالب التحفيظ : سعيد الوارث ؛

مطلب رقم 24898 - 61

اسم امللك : " اخلير "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة طنجة مقاطعة 

بني مكادة احملل املدعو حي بني ورياغل ؛

وقع حتديده بتاريخ : 16  أغسطس  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 5س ؛

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابق واحد ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : اخملتار بودخان ، مطلب التحفيظ رقم 18075 - 06 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 18075 - 06 ، طريق ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : جمال الصباحي ؛
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مطلب رقم 24903 - 61

اسم امللك : " حجرة املال 1 "

، مقاطعة بني مكادة  ، عمالة طنجة اصيلة  : والية طنجة  موقعه 

احملل املدعو احرارين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 20 ماي 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم  :  6ار 50س ؛

نوعه  :  ارض عارية ؛

اجملاورون  :  

شماال  :  طريق دائري ؛

شرقا  :  مطلب التحفيظ رقم 24904 - 61؛

جنوبا  :  محسن بولعيش ؛

غربا  :  مطلب التحفيظ رقم 9877 - 61 او مطلب التحفيظ رقم 13237 - 61 ؛

طالب التحفيظ  :  فتح اهلل البكاري ؛

مطلب رقم 25002 - 61

اسم امللك  :  " الطيب 3"

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو احرارين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 2 يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 42ار 24س ؛

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر فالحي ؛

شرقا : عبد القادر بورورة ؛

جنوبا : عبد القادر بورورة ؛

غربا : الزهرة بورورة ، الرسم العقاري رقم 61841 - 61؛

طالب التحفيظ : الطيب بورورة ؛

مطلب رقم 25017 - 61

اسم امللك : " ياسر "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو ظهر اللغميش ؛

وقع حتديده بتاريخ : 9 يوليو  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 80س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : اخملتار بوجيدة ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : رحمة االزرق ؛

غربا : سعيدة الكرفطي ؛

طالب التحفيظ : عبد السالم الكرفطي ؛

مطلب رقم 25133 - 61

اسم امللك : " القدوري "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو عني عنصار ؛

وقع حتديده بتاريخ : 9  سبتمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3ار 93س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : عبد الباري النوينو ؛

شرقا : عبد الكرمي النعيمي ؛

جنوبا : عبد الباري النوينو ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : رضوان القدوري ؛

مطلب رقم 25177 - 61

اسم امللك : " محطة السكنى الشرقية "

، اجلماعة القروية احد  ، عمالة طنجة اصيلة  : والية طنجة  موقعه 

الغربية احملل املدعو عيسى اخللوفي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 15 اكتوبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 13ار 81س ؛

نوعه : ارض فالحية بها اشجار زيتون ؛

اجملاورون : 

شماال : زينة املقدم ؛

شرقا : يونس اجلابري ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 53727 - 61؛

طالب التحفيظ : محمد ملوك ؛

مطلب رقم 25184 - 61

اسم امللك : " االعرج "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة مقاطعة بني مكادة ، احملل 

املدعو املرابط ؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 اكتوبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 28س ؛

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابقني و الثالث مقلص ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق ؛
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جنوبا : احمد احلداد ؛

غربا : احلسن شقرار؛

طالب التحفيظ : احلسن االعرج ؛

مطلب رقم 25189 - 61

اسم امللك : " عبد احلليم 1 "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو مدشر املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 4 نونبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 99س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : احمد الشنتوف ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25066 - 61؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : عبد احلليم االجباري ؛

مطلب رقم 25162 - 61

اسم امللك : " احلبشي "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية البحراويني

 احملل املدعو عني زيتونة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 23  سبتمبر  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 11س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : بالل اغزييل ؛

جنوبا : بالل اغزييل ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 63992 - 61 ؛

طالب التحفيظ : خديجة احلبشي ؛

مطلب رقم 25230 - 61

اسم امللك : " اخلير "

موقعه : والية طنجة ، عمالة فحص اجنرة ، اجلماعة القروية البحراويني 

احملل املدعو عني زيتون ؛

وقع حتديده بتاريخ : 26 اكتوبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 7ار 49س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : بالل اغزييل ؛

جنوبا : بالل اغزييل ؛
غربا : بالل اغزييل ؛

طالب التحفيظ : كرمي احلبشي ؛
احملافظ  على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة بالنيابة.

                    محمد ياسني الشرقاوي الغرافي.

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 2493 - 33
اسم امللك : ملك زعير.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار عرابة.
وقع حتديده في : 20 نوفمبر 1999.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 46 سنتيار.
نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : شماال : طريق.
شرقا : صابري بوشعيب.

جنوبا : ارتفاق مرور عرضه 06 أمتار.
غربا : ارتفاق مرور.

طالبة التحفيظ : عائشة يوسفي بنت يوسفي

مطلب رقم 5507 - 63
اسم امللك : أرض محرش بن عباس.

 موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار املزابيني.
وقع حتديده في  : 04 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 03 ار 18 سنتيار.
نوعه  : أرض بها بنايات.

اجملاورون:
شماال : طريق معبدة.

شرقا : البودالي زرار.
جنوبا : محمد الشادلي + لطيفة تكناوت.

غربا : موالي عبد العزيز هاشمي علوي.
طالب التحفيظ : احلسن عراد  بن محمد.

مطلب رقم 5508 - 63
اسم امللك : البورارية.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار العمامرة.
وقع حتديده في  : 16ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 01 هكتار00 ار 25 سنتيار.
نوعه  : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون: شماال : صابر فاطنة ومن معها . مينة بهوي.
شرقا : ورثة الرحلي محمد.

جنوبا : مينة بهوي وعبد اهلل درميش.
غربا : الرسم العقاري رقم 105131 س.

طالب التحفيظ : مينة بهوي بنت احلاج احمد ومن معها.
احملافظ املكلف بالتحفيظ بالنواصر. 

                                            عادل محاح.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 3245 - 65

امللك املسمى : " هجر  "

الكائن : إقليم احلوز دائرة أمزميز، جماعة اللة تكركوست، دوار تالت.

مساحته : 00 هك 28 آر 73 س .

وقع حتديده في : 10 يوليو 2019. 

نوعه : أرض بها منزل قروي من سفلي وطابق أول 

وبنايتني من سفلي وبناية من سفلي وسطح وثالث 

محالت تقنية ومسبح وحديقة وحائط.

 اجملاورون  : 

شماال : بنجعة حسن ، 

شرقا  : طريق عمومية عرضها 5 امتار،

)التلمودي  التحفيظ  طالب  امتار،   6 عرضها  عمومية  طريق   : جنوبا 

موالي الطيب(،  

غربا  : ورثة حسني بن حسن ، 

طالب التحفيظ : السيد التلمودي موالي الطيب بن موالي محمد.

مطلب رقم 11472 - 65

امللك املسمى : " ملك بهيجة "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، حومة الصور.

مساحته : 00 هك 02 آر 92 س .

وقع حتديده في : 13 يونيو 2019. 

نوعه : أرض بها خربة.

 اجملاورون  : 

شماال : ورثة احلويتر ، 

شرقا  : ورثة دار الدليمي،

جنوبا : زنقة ذات عرض متغير ،  

غربا  : هدنة مينة ، هدنة فاطمة ، هدنة جهيدة ، 

طالبة التحفيظ : السيدة بهيجة ايت علي اوبيهي.

مطلب رقم 11487 - 65

امللك املسمى : " ملك الساسي 3 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة التوامة ، جماعة ايت فاسكا، دوار ايت بورخوص.

مساحته : 00 هك 69 آر 83 س .

وقع حتديده في : 20 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون  : 

شماال : علي، 

شرقا  : ورثة ايت القاضي،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3180 - 65،  

غربا  : ورثة سعيد بن عبد السالم املول ، 

طالب التحفيظ : السيد اخملتار الساسي بن محمد.

مطلب رقم 11514 - 65

امللك املسمى : " رشا 6 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اوكاميدن ، دوار تيخفيست.

مساحته : 00 هك 03 آر 65 س .

وقع حتديده في : 26 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز والزيتون وأرض 

عارية وبئر

 اجملاورون  : 

شماال : امزاتو ابراهيم، 

شرقا  : شعبة،

جنوبا : ايت مسعود محمد،  

غربا  : الطريق اإلقليمية رقم 2030 عرضها 20 متر ، 

طالب التحفيظ : السيد احليلة علي بن محمد.

مطلب رقم 11520 - 65

امللك املسمى : " اخلدام 4 "

سهب  دوار   ، متصلوحت  جماعة  حتناوت،  دائرة  احلوز  إقليم   : الكائن 

التحتاني.

مساحته : 00 هك 23 آر 02 س .

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون  : 

شماال : احمد كالو، 

شرقا  : احمد كالو، احمد طكاوس،

جنوبا : عمر لكتان،  

غربا  : طريق عمومية ذات عرض متغير ، 

طالب التحفيظ : السيد سيدي محمد ساحب.

مطلب رقم 11521 - 65

امللك املسمى : " اخلدام 3"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، دوار سهب التحتاني.

مساحته : 00 هك 09 آر 51 س .

وقع حتديده في : 04 يوليو 2019. 
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نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون  : 

شماال : طريق عمومية ذات عرض متغير ، 

شرقا  : مطلب التحفيظ عدد 2695 - 65،

جنوبا : ساحب موالي احمد،  

غربا  : ساحب مليكة ، 

طالب التحفيظ : السيد سيدي محمد ساحب.

مطلب رقم 12545 - 65

امللك املسمى : " فاتوتة "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة  اوريكة ، دوار ماووت السميلي.

مساحته : 00 هك 14 آر 53 س .

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019. 

نوعه : أرض عارية.

 اجملاورون  : 

شماال : ورثة علي بوتكايوت ، 

شرقا  : طريق عمومية عرضها 5 امتار،مطلب التحفيظ عدد 367 - 65

جنوبا : فاطمة بوتكايوت،  

غربا  : شعبة سميلي  ، 

طالبا التحفيظ : السيدة مليكة كردي بنت احماد ومن معها.

مطلب رقم 12548 - 65

امللك املسمى : " تالوزت "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة  اوريكة ، دوار اكادير تفنتان.

مساحته : 00 هك 92 آر 49 س .

وقع حتديده في : 26 سبتمبر 2019. 

وسطح  علويني  وطابقيني  سفلي  من  قروي  منزل  بها  أرض   : نوعه 

وبناية من سفلي وسطح وبنايتني من سفلي وحمام ومسبح وثالث 

مراحض وثالث محالت تقنية وخزانيني للماء وصهريج وبئر وحديقة.

 اجملاورون  : 

شماال : بوملان حلسن ، مقبرة ، 

شرقا  : مقبرة ، طريق عمومية عرضها 10 امتار،

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 امتار، حلسني ملني،  

غربا  : ساقية مختفية وحلسن اوملني   ، 

طالب التحفيظ : السيد محمد الطراوي بن حسن.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 5746 - 68

اسم امللك :  "غديرة بوعلي"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار اوالد بوهرو.  

وقع حتـديده في : 20 - 05 - 2013.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 35 آر 18 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حياني اخملتار؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة الغزواني؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 6575 - 68 – ميموني الشرقي . 

طالبو التحفيظ : الكبير موتيق بن محمد و من معه.

مطلب رقم 17872 - 68

اسم امللك :  "ملك محمد"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت الراضي؛  

وقع حتـديده في : 08 - 01 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛

شرقا : الويدري مصطفى؛

جنوبا : صالح بن محجوب  -  الرقداني؛ 

غربا : ورثة ورزين محمد. 

طالب التحفيظ : محمد مستطيع بن بلقاسم.

مطلب رقم 17899 - 68

اسم امللك :  "دار العناية 2"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة بني وكيل احملل 

املدعو دوار اجبالة ايت محمد.

وقع حتـديده في : 27 - 02 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 11 آر 25 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.
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اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن البصير و ورثة بوعزة وورثة حمو ؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : مطلب رقم 19330 - س؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 27501 - 68. 

طالب التحفيظ : صالح الكواكبي بن محمد.

مطلب رقم 17900 - 68

اسم امللك :  "دار العناية 1"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة بني وكيل احملل 

دوار اجبالة ايت محمد؛  

وقع حتـديده في : 27 - 02 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 73 آر 68 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 27500 - 68  -  مطلب رقم 12516 - 68؛

شرقا : مطلب رقم 12516 - 68؛

جنوبا : مطلب رقم 19330 - س؛ 

غربا : شعبة. 

طالب التحفيظ : صالح الكواكبي بن محمد.

مطلب رقم  17998 - 68

اسم امللك :  "أرض الزيتون"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة البرادية احملل 

املدعو الهالملة اوالد ادريس؛  

وقع حتـديده في : 29 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 78 آر 41 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة األولى

شماال : الرسم العقاري عدد 17684 - 68 ؛

شرقا : طريق معبدة؛

جنوبا : الرباح اخلميس؛ 

غربا : ورثة ايت فاطنة صالح. 

القطعة الثانية

شماال : الرسم العقاري عدد 17684 - 68 ؛

شرقا : ورثة صالح بن امليلودي؛

جنوبا : العربي بن عامر – خليفة الرياح؛ 

غربا : طريق معبدة. 

طالب التحفيظ : خليفة رياح بن صالح.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

     

مطلب رقم 13492 - 68

اسم امللك : سيدي خلخال1.

جماعة  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

الكريفات احملل املدعو ''سيدي خلخال''.       

طالب التحفيظ : عبد اهلل أبو طيب بن عالل.

 1075 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 07 أغسطس 2019.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري   

  

محافظة ابن جرير

 مطلب رقم 30322 - 72

اسم امللك : الكعدة 2.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة صخور الرحامنة، دوار اوالد شعيب.

تاريخ حتديده : 16 دجنبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 96 آر 50 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : السعدية عدلى، ورثة العربي الدكالي؛

شـرقا : ورثة احلاج الفاطمي؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 3413 - م، امال عبيد ومن معها؛

غـربا : ورثة العربي الدكالي.

طالبو التحفيـظ : فاطمة شكري بنت حسن ومن معها.

مطلب رقم 30659 - 72

اسم امللك : اساد.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة راس العني، دوار اوالد الزعرية.

تاريخ حتديده : 02 دجنبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 07 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وحديقة وشجرتي برتقال.

اجملاورون : 

شمـاال : طريق معبدة؛

شـرقا : عبد الهادي اساد؛
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جـنوبا : عبد الهادي اساد، مصرف؛

غـربا : قرباش احلسني، عباس األندلسي.

طالبة التحفيـظ : رشيدة اساد بنت اخلدير.

 اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

للعموم  باإلعالم  جرير  بابن  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

قلعة   476 رقم   1 الهناء  بحي  الساكن  حافظ"  "محمد  السيد  أن 

رقم  العقاري  للرسم  جديد  نــظير  له  يسلم  أن  طلب  السراغنة، 

بإقليم  الكائن   "21 "الوردة   : املدعـو  للملك  املؤسس   22  -  16766

الرحامنة مدينة بن جرير جتزئة الوردة، وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

كان سلم له سابــقا.

في إمكان كــل شخص يـهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانــونيا 

في أجل خــمسة عـشر يوما من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

للعموم  باإلعالم  جرير  بابن  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

عزوز  أوالد  الكواسم  دوار  الساكن  الكرمي"  "مسعود  السيد  أن 

الدارالبيضاء، طلب أن يسلم له نــظير جديد للرسم العقاري رقم 

19021 - م املؤسس للملك املدعــو : "كرتك سعيد" الكائن بإقليم 

الرحامنة فرقة فيطوط دوار التراترة اوالد عبداهلل، وذلك بسبب تالشي 

النظير الذي كان سلم سابــقا ألبيه املتوفى.

في إمكان كل شخص يـهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانــونيا 

في أجل خـمسة عـشر يوما من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محطة بوملان - ميسور

مطلب رقم 5557 - 74

اسم امللك : أوفليك 2019 - احملطة الشمسية - ميسور

موقعه : بإقليم بوملان دائرة ميسور جماعة ويزغت احملل املدعو اوالد خاوة 

وقع حتديده في : 28 اغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 199 هكتار92  آر 74 سنتيار

نوع امللك : أرض بها محطة شمسية ضوئية

اجملاورون :

( p2(  401 شماال :  التحديد اإلداري

 ( p2(  401 شرقا : التحديد اإلداري

 ( p2(  401 جنوبا : التحديد اإلداري

( p2(  401 غربا : التحديد اإلداري

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " أوفليك 2019 

- احملطة الشمسية - ميسور "

ذي مطلب التحفيظ عدد 5557/74 

الواقع بإقليم بوملان دائرة ميسور جماعة ويزغت 

احملل املدعو اوالد خاوة الذي نشرت خالصته اإلصالحية

باجلريدة الرسمية عدد 1071 بتاريخ 10 يوليو 2019 .

بدال من :

اسم امللك : اوالد خاوة 

إقرأ :

اسم امللك  أوفليك 2019 - احملطة الشمسية - ميسور

والباقي دون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية لبوملان - ميسور

زكرياء السعيدي    

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 3910 - 77

اسم امللك : " حول املنزل "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد رمضان ؛

مساحته االجمالية : 50 آرا 26 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده :

القطعة االولى :

شماال : ورثة محمد بوعبداالوي ؛

شرقا : ورثة عبد السالم بوعبداالوي والرسم العقاري عددo - 972 ؛

جنوبا : ورثة العيشي امليلود ؛

غربا : طريق عمومية معبدة بعرض عشرة امتار ؛

القطعة الثانية :

شماال : ورثة محمد بوعبداالوي ؛

شرقا : طريق عمومية معبدة بعرض عشرة امتار ؛

جنوبا : ورثة العيشي امليلود ؛

غربا : رحموني امحمد بن سعيد ؛

طالبو التحفيظ : امليلود العيشي بن خلضر ومن معه ؛
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مطلب رقم  4966 - 77

اسم امللك :" حلفاير "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد عامر  ؛

مساحته االجمالية : 01 هـ 61 آرا 66 س  

نوعه : ارض فالحية  ؛

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد 26081 - 77 ؛

شرقا : الرسمان العقاريان عدد 35712 - 77 وعدد 26079 - 77 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 1395 - 77 ؛

غربا : طريق عمومية  معبدة بعرض عشرة امتار ؛

طالبو التحفيظ : ميمون انهار بن بوجمعة ومن معه ؛

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد: 

كمال عونة    

محافظة جرسيف

 

مطلب رقم 4342 - 79

اسم امللك : مسجد بني اعمار.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة واجلماعة القروية تادرت.

تاريخ حتديده : 10 أغسطس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 آ 52 س.

نوعه :  أرض عارية جزء منها به مسجد.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حتاجيت عالل؛

شرقا : ورثة حتاجيت عالل؛

جنوبا : ورثة حتاجيت عالل ومدرسة؛

غربا : ورثة حتاجيت عالل.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4346 - 79

اسم امللك : مقبرة بني اعمار.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة واجلماعة القروية تادرت.

تاريخ حتديده : 10 أغسطس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 02 آ 18 س.

نوعه :  أرض بها مقبرة.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : بالد اجلماعة؛

جنوبا : ورثة حتاجيت عالل؛

غربا : ورثة حتاجيت عالل.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4364 - 79

اسم امللك : ظهار الهراس.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة واجلماعة القروية تادرت، احملل املدعو : " الفحامة ".

تاريخ حتديده : 27 نوفمبر 2018 و14 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 01 آ 49 س.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 8163 - وف؛

شرقا : ورثة علي بن العسري؛

جنوبا : طالب التحفيظ وورثة محمد بن الطاهر؛

غربا : ورثة علي بن العسري.

طالبا التحفيظ :

1 -   السيد نورالدين الطويل بن علي.

2 -  السيد قدور الطاهري بن علي.

مطلب رقم 4500 - 79

اسم امللك : مدرسة سيدي جياللي.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية صاكة.

تاريخ حتديده : 03 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 آ 42 س.

نوعه :  أرض عارية بها أقسام مدرسية.

اجملاورون : 

شماال : فيسون لفضيل؛

شرقا : فيسون لفضيل؛

جنوبا : ورثة فيسون محمد؛

غربا : فيسون محمد.

طالبة التحفيظ : الدولة – امللك اخلاص -  ينوب عنها السيد مندوب 

أمالك الدولة بوجدة.

مطلب رقم 4502 - 79

اسم امللك : نزار.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : حوض اجلدي.

تاريخ حتديده : 17 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 65 س.

نوعه :  أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مشروع زنقة؛
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شرقا : رامي اعمر وفاطمة نعيمي؛

جنوبا : جياللي عبوتي؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد ادريس ازويبعة بن عالل.

مطلب رقم 4509 - 79

اسم امللك : السدود 3.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو : " ارشيدة ".

تاريخ حتديده : 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 18 آ 56 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بلمصطفى؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : كرماط اجلراوي؛

غربا : ورثة كرماط اجلراوي.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4510 - 79

اسم امللك : املالحس 1.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو : " ارشيدة ".

تاريخ حتديده : 21 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 00 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ورثة علي مزيان؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : ورثة عالل صبان؛

غربا : ورثة أحمد البشير.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4512 - 79

اسم امللك : املالحس 2.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو : " ارشيدة ".

تاريخ حتديده : 21 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 83 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أوالد عيشوبة؛

شرقا : ورثة أوالد عيشوبة؛

جنوبا : ورثة أوالد عيشوبة؛

غربا : ساقية عمومية.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4514 - 79

اسم امللك : املالحس 5.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو : " ارشيدة ".

تاريخ حتديده : 21 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آ 50 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أوالد عبد الرحيم؛

شرقا : ورثة أوالد عيشوبة؛

جنوبا : ورثة لقباقبي؛

غربا : ساقية عمومية.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

    ادريس املصلح

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1256 - 81

اسم امللك : " رقم 33 خلوق ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق املركز.

 وقع حتديده في : 05 - 02 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول وملحقة.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 64 س.

اجملاورون : 

شماال : العربي خزاني؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : التهامي عابد ؛

غربا : الزنقة ؛

طالب التحفيظ : محمد خلوق بن ناصر.

مطلب رقم 3901 - 16

اسم امللك : " واد سيدي العربي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو ايدير.

 وقع حتديده في : 18 - 07 - 2019.

نوعه : ارض فالحية.
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 99 آر 59 س.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : امللك الغابوي الرسم العقاري رقم 69394 - 13 ؛

طالب التحفيظ : محمد الهسهاس بن عبد اهلل.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

زكرياء الدغمي     

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 20 - 83

اسم امللك : "مرمي"

موقعه : مراكش القصبة باب احمر درب اكدال رقم 51

وقع حتديده في : 05 - 09 - 2018

املساحة التي أظهرها التصميم : 33 سنتيار 

نوعه : دار للسكنى

حدوده :

شماال : دار عائشة و احمد قريعة

شرقا : درب اكدال 

جنوبا : مطلب التحفيظ 21 - 83

غربا : مطلب التحفيظ 21 - 83

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالبا التحفيـظ :

1 - عمر اعشا بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

مطلب رقم 21 - 83

اسم امللك : "سلمى"

موقعه  : مراكش القصبة باب احمر درب اكدال رقم 52

وقع حتديده في : 05 - 09 - 2018

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 22 سنتيار 

نوعه : دار للسكنى

حدوده :

شماال : احمد قريعة

شرقا : مطلب التحفيظ 20 - 83 و درب اكدال و ايت علي محمد

جنوبا : نزهة الوسدي

غربا : دار الناجا

احلقوق العينية والتحمالت 

- حق الهواء لفائدة املطلب 20 - 83 ابتداء من الطابق االول و احملددة بالعالمات 

أ – ب-4 ب-5 ب6– ب7 و العالمة - أ – مبساحة قدرها 06 سنتيار.

- حق الهواء لفائدة ايت علي محمد ابتداء من الطابق االول و احملددة 

 14 قدرها  مبساحة  ب  العالمة  ب8–و  ب-7   – أ  ب-3   – ب  بالعالمات 

سنتيار.

طالبا التحفيـظ :

1 - عمر اعشا بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

مطلب رقم 35 - 83

اسم امللك : "مبشير"

موقعه : مراكش القصبة درب الرحالة رقم 21

وقع حتديده في : 28 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 50 سنتيار 

نوعه : دار للسكنى

حدوده :

شماال : السفاني

شرقا : االسفاني

جنوبا : البستاني نورة

غربا : الرسم العقاري 226426 - 04

احلقوق العينية والتحمالت :

- جدار مشترك على طول العالمات ب7 –ب1 – ب-2 و بني ب-4 ب5

- حق االتكاء لفائدة الصابة و السيد السفاني ابتداء من علو 2.75 م 

على طول العالمات ب-2 ب-3 و بني ب3 – ب4 .

طالبا التحفيـظ :

1 - حنان مبشير بصفتها طالبة التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

مطلب رقم 54 - 83

اسم امللك : "دار رجاء"

موقعه  :مراكش امرشيش جتزئة تالوجت النوجوم رقم 109

وقع حتديده في : 26 - 08 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 61 سنتيار 

نوعه : دار للسكنى

حدوده :

شماال : زنقة بعرض 04 امتار
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شرقا : احلاج التازي

جنوبا  : مطلب التحفيظ 55 - 83

غربا :زنقة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالبة التحفيـظ : رجاء القدراوي

مطلب رقم 55 - 83

اسم امللك : "دارالسلكي"

موقعه : مراكش امرشيش جتزئة تالوجت النوجوم رقم 126

وقع حتديده في : 26 - 08 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 77 سنتيار 

نوعه : دار للسكنى

حدوده :

شماال : مطلب التحفيظ 54 - 83 و احلاج التازي

شرقا : محمد جماط

جنوبا : زنقة بعرض 06 امتار

غربا : زنقة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيـظ : عمر السلكي

مطلب رقم 56 - 83

اسم امللك : "دار كمون"

موقعه  :مراكش امرشيش جتزئة تالوجت النوجوم رقم 78

وقع حتديده في : 27 - 08 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 

نوعه : دار للسكنى

حدوده :

شماال : رضى عشاق و من معه

شرقا : سالم مهور

جنوبا  : زنقة

غربا : غير معروف

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيـظ : ابراهيم كمون

مطلب رقم 57 - 83

اسم امللك : "حياة"

موقعه : مراكش امرشيش جتزئة تالوجت النوجوم رقم 68

وقع حتديده في : 27 - 08 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار و 02 سنتيار 

نوعه : دار للسكنى

حدوده : :

شماال : زنقة 

شرقا : غير معروف

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالبو التحفيـظ : حياة االمطاري و من معها

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز بالنيابة

محمد حركيك   


