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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 - 

مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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جنوبا: قاسمي احمد 
غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك :

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 8 أغسطس 2017 املوافق 
لـ15 ذو القعدة 1438 . 

2 - شهادة إدارية بتاريخ 9 مارس 2020 . 
الساعة 11  2020 على  19ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51582 - 10
تاريخ اإليداع :18مارس 2020.

طالب التحفيظ السادة:
1 - حنيني سفيان بن محمد بنسبة 1 / 3

2 - حنيني عبد الفتاح بن محمد بنسبة 1 / 3
3 - حنيني صالح بن محمد بنسبة 1 / 3

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حنيني 3".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حنيني 3". 

مشتمالته: أرض فالحية بها اشجار الزيتون و معصرة للزيتون . 
احملل  ايعيش  اوالد  جماعة  و  قيادة  مالل  بني  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

املدعو فياض. 
مساحته : 89 آ 70 س تقريبا. 

حدوده : شماال: ورثة احلاج مولود و جمهاري مصطفى. 
شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 52538 / 10 
غربا: الرسم العقاري عدد 52538 - 10

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ 16فبراير 1976 املوافق 
لـ15 صفر 1396 . 

2 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 24ماي 1977 املوافق لـ5 جمادى 
اآلخرة 1397 .

املوافق  بتاريخ 24سبتمبر 1991  - رسم عدلي موضوعه مخارجة   3
لـ14 ربيع األول 1412 

لـ7  املوافق   2017 ماي   4 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  4
شعبان1438 

لـ7  املوافق   2017 ماي   4 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  5
شعبان1439

لـ19  املوافق   2017 نونبر   8 بتاريخ  - رسم عدلي موضوعه صدقة   6
صفر 1439 

7 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 27سبتمبر 2019 
8 - وكالة موضوعه وكالة بتاريخ 30يناير 2020 
9 - وكالة موضوعه وكالة بتاريخ 30يناير 2020 

الساعة 11  2020 على  20ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
و00 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل
الشرقي الشوبي    

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51580 - 10 
تاريخ اإليداع :17مارس 2020.

طالب التحفيظ : عمر الشرقاوي بت عبد العزيز 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلنان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجلنان". 
مشتمالته: أرض مغروسة بها اشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي احلربولية. 
مساحته : 25 آ 61 س تقريبا. 

حدوده :
شماال: ورثة الوسكاري 
شرقا: ورثة الوسكاري 

جنوبا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل و ايت قاسم 
غربا: ايت قاسم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك :

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 17يناير 2017 املوافق لـ17 
ربيع الثاني 1438 .

لـ11  املوافق   2017 مارس   10 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2
جمادى اآلخرة 1438 .

3 - وكالة موضوعه وكالة بتاريخ 31يناير 2020 . 
 09 الساعة  على   2020 16ماي  املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51581 - 10 
تاريخ اإليداع :17مارس 2020.

طالب التحفيظ : اخلو عبد اللطيف بن محمد 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلو".

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

موقعه : اقليم بني مالل بلدية قصبة تادلة احملل املدعو طريق فاس. 
مساحته : 1 آ تقريبا. 

حدوده :
شماال: اجمللس اجلماعي 

شرقا: ورثة قاسمي محمد 
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محافظة سطات

مطلب رقم 41065 - 15
تاريخ االيداع:16مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد مكاوي بن عبدالسالم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض العرصة"

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

عبدالكرمي؛دوار  سيدي  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم 
اوالد بويا عبو.

مساحته: 17 آ تقريبا. 
حدوده:

شماال:عبداحلق بكاوي؛احلاج احمد بكاوي؛
شرقا: الطريق؛

جنوبا:احلاج احمد بكاري؛
غربا:ازداوي محمد.

احلقوق العينية:الشيء.
أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 11 صفر 1441 موافق 10 اكتوبر2019.
على   2020 ماي  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41066 - 15
تاريخ االيداع:17 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيدة حكيمة رضوان بنت عبدالهادي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الصوميدي2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الصوميدي2"
نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد سعيد؛مزارع اوالد احميتي.
مساحته: 92 آ تقريبا. 

حدوده:
شماال:الطريق العمومية؛

شرقا: رسم عقاري عدد 53135/15؛
جنوبا:ورثة احلاج محمد بن عائشة؛

غربا:رضوان بوشعيب.
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:
رسم استمرارمؤرخ في 02 ذوالقعدة 1438 موافق 26 يوليو 2017؛

رسم صدقة مؤرخ في 24 رجب 1439 موافق 11 ابريل2018.
على   2020 ماي  املؤقت:18  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41067 - 15
تاريخ االيداع:17 مارس 2020.

طالبا التحفيظ:
السيد عبدالنبي رضوان بن عبدالهادي بنسبة 1/2

السيد اسماعيل رضوان بن عبدالهادي " 1/2

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

نوعه:أرض فالحية.
موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد سعيد؛مزارع اوالد احميتي.

مساحته: 02 هـ 21 آ تقريبا. 
حدوده:

شماال:مطلب عدد 29287ض؛ورثة محمد ولد سي احمد؛رسم عقاري 
عدد 16712ض؛

شرقا: مطلب عدد 21181/15؛الطريق؛احلاجة عائشة دكيري؛
جنوبا:ورثة عبدالسالم؛مطلب عدد 21181/15؛

غربا:ورثة رضوان امحمد؛ورثة عبدالسالم.
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:
رسم استمرارمؤرخ في 02 ذوالقعدة 1438 موافق 26 يوليو 2017؛

رسم صدقة مؤرخ في 25 جمادى الثانية 1439 موافق 14 مارس 2018.
على   2020 ماي  املؤقت:18  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41068 - 15
تاريخ االيداع:17 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيدة بشرى رضوان بنت عبدالهادي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الصوميدي1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الصوميدي1"
نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد سعيد؛مزارع اوالد احميتي.
مساحته: 01 هـ 08 آ تقريبا. 

حدوده:
شماال:رسم عقاري عدد 695ت؛

شرقارسم عقاري عدد 53135/15؛
جنوبا:الطريق؛

غربا:رضوان بوشعيب.
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:
رسم استمرارمؤرخ في 02 ذوالقعدة 1438 موافق 26 يوليو 2017؛

رسم صدقة مؤرخ في 24 رجب 1439 موافق 11 ابريل2018.
على   2020 ماي  املؤقت:18  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"أرض احلطة" 
مطلب رقم 19483 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 668 املؤرخة في 19 اكتوبر2011.
مسطرة  فإن  فبراير2020،   18 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى "أرض احلطة" ذي املطلب رقم 19483 - 15، الواقع 
بجماعة اوالد سعيد، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : احمد 
لعتيق مبساحة تقدر ب:02 آ 06 س تقريبا وذلك حتت التسمية القدمية 

صديق حلميدي مبساحة تقدر ب:02 آ 87 س تقريبا. 
وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا: 
- حكم صادر عن احملكمة االبتدائية رقم 372 مؤرخ في 24 يونيو2015 

ملف عدد 27/1403/13؛
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- قرر صادر عن محكمة االستئناف بسطات رقم 371/2015 مؤرخ في 
26 نوفمبر2015 ملف عدد 394/15/1403؛

النقض عدد 449/8 مؤرخ في 23/10/2018  قرار صادر عن محكمة   -
ملف عدد 6375/1/8/2016؛

- اتفاق عرفي مؤرخ في 03 فبراير2020 ومصحح االمضاء بتاريخ 04 
فبراير2020 حتت عدد 699/20.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات
      محمد الزرهوني 

محافظة تازة

مطلب رقم 21231 - 21
تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ: عزوز اليوسفي ابن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " جنان بن حمو "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان بن حمو ".
نوعه: ارض فالحية بها أشجار مختلطة.

موقعه: اقليم تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة: احملل املدعو بودير. 
مساحته : 18 ار 50 سنتيار تقريبا. 

حدوده: 
شماال: الرسمني العقاريني عدد 8033/ف – 7410/ف. 

شرقا : الرسم العقاري عدد: 7410/ف
جنوبا : الرسم العقاري عدد:7334/ف

غربا : طريق.
احلقوق العينية: الشيء.

اصل التملك: رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23/10/2013.
على   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21232 - 21 
تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالب التحفيـظ: يحي بن ملقدم ابن أحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " غيران الثعالب".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غيران الثعالب "
نوعه: ارض فالحية.

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

مساحته : 12 ار 87 سنتيار تقريبا. 
حدوده: 

شماال: السكة احلديدية. 
شرقا : شكير بن ملقدم.

جنوبا : الطريق.
غربا : محمد بن ملقدم،

احلقوق العينية: الشيء.

اصل التملك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في: 01/07/2013.

2 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في: 06/10/2008.

3 - نظير رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في: 25/12/2001.

4 - حكم ابتدائي رقم 475 مؤرخ في: 26 مارس 2009

5 - شهادة بعدم التعرض اواإلستئناف أو النقض

6 - شهادة ادارية عدد0015 ج.ت/ق.ت.ت.م مؤرخة في: 03/01/2020.

على   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21233 - 21

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالب التحفيـظ: يحي بن ملقدم ابن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " غيران الثعالب".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غيران الثعالب "

نوعه: 

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

الثعالب. 

مساحته : 10 ار 10 سنتيار تقريبا. 

حدوده: 

شماال: السكة احلديدية. 

شرقا : حيتول عبد اهلل.

جنوبا : الطريق.

غربا : شكير بن ملقدم،

احلقوق العينية: الشيء.

اصل التملك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في: 01/07/2013.

2 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في: 06/10/2008.

3 - نظير رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في: 25/12/2001.

4 - حكم ابتدائي رقم 475 مؤرخ في: 26 مارس 2009

5 - شهادة بعدم التعرض اواإلستئناف أو النقض

6 - شهادة ادارية عدد0015 ج.ت/ق.ت.ت.م مؤرخة في: 03/01/2020.

على   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21234 - 21

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالب التحفيـظ: شكير بن ملقدم ابن أحمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:" غيران الثعالب احلجرة الطويلة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غيران الثعالب احلجرة 

الطويلة ".

نوعه: أرض فالحية . 

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

الثعالب احلجرة الطويلة ".

مساحته : 24 ار 93 سنتيار تقريبا. 
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حدوده: 

شماال: السكة احلديدية. 

شرقا : يحي بن ملقدم.

جنوبا : الطريق. 

غربا : يحي بن ملقدم.

احلقوق العينية: الشيء.

اصل التملك: 

1 - نسخة من رسم شراء مؤرخ في 28/06/2013.

2 - نسخة من رسم شراء مؤرخ في 15/11/2007.

3 - شهادة ادارية مؤرخ في: 03/01/2020

على   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 21235 - 21

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ: الطاهر غليل ابن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " ملك جاد ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجع حلمر ".

نوعه: ارض عارية بها أشجار الزيتون.

موقعه: اقليم ودائرة تازة ، البحرة،

مساحته : 20 ار 32 سنتيار تقريبا. 

حدوده: 

شماال: محمد اغليل. 

شرقا : الرسم العقاري عدد: 5814/ف.

جنوبا : غليل حماد.

غربا : محمد اغليل ، أحمد اغليل.

احلقوق العينية: الشيء.

اصل التملك:  رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 26/09/2012.

على   2020 ماي   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21236 - 21

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيـظ:

1 - محمد تبركانت ابن محمد 

2 - احلسني تبركانت ابن محمد

3 - فاطمة تبركانت بنت محمد

4 - علي تبركانت بن محمد 

5 - محمد تبركانت ابن محمد 

6 - جمعة تبركانت بنت محمد

7 - حلسن تبركانت بن محمد 

8 - عبد القادر تبركانت ابن محمد

بنسبة  بينهم  فيما  الشياع  بنت محمد على  تبركانت  - خديجة   9

للذكر مثل حظ االنثيني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " ملك محمد بن احلسني".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تاغروت".
نوعه: أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول. 

موقعه: اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي النهضة. 
مساحته : 01 ار 45 سنتيار تقريبا. 

حدوده: 
شماال: بوخيار الغربي. 

شرقا : زنقة
جنوبا : زنقة

غربا : السليمي خديجة.
احلقوق العينية: الشيء.

اصل التملك: رسم شراء عدلي مؤرخ في:25/08/1986.
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في:15 مارس 1981.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في:19/01/1980.

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في:01/07/1985.
5 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في:05/02/2019.

6 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في:14/11/2018.
7 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في:28/01/2019.
8 - شهادة ادارية مؤرخة في:02 مارس 2020.

9 - شهادة مطابقة اإلسم املؤرخة في: 11 مارس 2020.
على   2020 ماي   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21237 - 21
تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيـظ: عبد الرحمان الوشكلي ابن احميدة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " ملك الوشكلي عبد الرحمان".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السهب ".
نوعه: أرض بها بناء من سفلي وطابق أول. 

موقعه: مدينة تازة، احملل املدعو: حجرة كناوة. 
مساحته : 91 سنتيار تقريبا. 

حدوده: 
شماال: ورثة بوخرصة. 

شرقا : العباسي العباس بن عبد اهلل ومن معه.
جنوبا : ورثة عبد القادر بن العباس.

غربا : الطريق.
احلقوق العينية: الشيء.

اصل التملك: .
1 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في:04 ماي 1992

2 - صورة مصادق عليه لرسم ملكية عدلي مؤرخ في:10/09/1970.

3 - صورة مصادق عليها لرسم وكالة عدلي مؤرخ في:09/09/1979.
4 - التزام عرفي مؤرخ في: 06 ماي 1992

على   2020 ماي   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21238 - 21
تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020.

طالب التحفيـظ: املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.
." H االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " أوفليك الرحبة الريحية
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."Hاالسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" أوفليك الرحبة الريح

نوعه: أرض فالحية. 

موقعه: اقليم ودائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة. 

مساحته : 23 هـ 05 ار 78 سنتيار تقريبا. 

حدوده: 

شماال: املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب. 

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

احلقوق العينية: الشيء.

اصل التملك: سبعة وعشرون عقد شراء مع مرفقاته.

على   2020 ماي   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21239 - 21

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020.

طالب التحفيـظ: املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

." G االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " أوفليك الرحبة الريحية

." Gاالسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أوفليك الرحبة الريحية

نوعه: أرض فالحية. 

موقعه: اقليم ودائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة. 

مساحته : 11 هـ 01 ار 57 سنتيار تقريبا. 

حدوده: 

شماال: املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب. 

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

احلقوق العينية: الشيء.

اصل التملك:سبعة وعشرون عقد شراء مع مرفقاته.

على   2020 ماي   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21240 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2020.

طالب التحفيـظ: أحمد زمارو بن عبد الواحد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " فدان الزيتون حوز سيدي عبد اهلل".

حوز  الزيتون  فدان   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

سيدي عبد اهلل "."

نوعه: أرض فالحية بها اشجار الزيتون. 

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

املدعو: سيدي عبد اهلل. 

مساحته : 14 ار 28 سنتيار تقريبا. 

حدوده: 

شماال: قريع أحمد،

شرقا : ادريس بنزيغش،

جنوبا : الرسم العقاري عدد:48955/21.

غربا : ممر عمومي.
احلقوق العينية: الشيء.

1 - اصل التملك: رسم شراء عدلي مؤرخ في:22/01/2019.
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في:30 مارس 2015

3 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في:06/11/2012.
4 - وكالة عرفية مؤرخة في:04/01/2019.

5 - شهادة ادارية مؤرخة في:11 مارس 2020.
على   2020 ماي   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21241 - 21
تاريخ اإليداع : 18 مارس 2020.

طالب التحفيـظ: ناظر أوقاف تازة جرسيف.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " مسجد املعنيني".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد املعنيني
نوعه: أرض بها مسجد ومرافق ادارية. 

الربع  جماعة  فراسن،  بني  قيادة  أمليل  واد  دائرة  تازة،  اقليم  موقعه: 
الفوقي، احملل املدعو دوار املعنيني. 

مساحته : 06 ار 88 سنتيار تقريبا. 
حدوده: 

شماال: النجاري محمد. 
شرقا : النجاري محمد.

جنوبا : ممر عمومي.
غربا : النجاري محمد.

احلقوق العينية: الشيء.
اصل التملك: حيازة هادئة علنية ومستمرة.

على   2020 ماي   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21242 - 21
تاريخ اإليداع : 18 مارس 2020.

طالب التحفيـظ: ناظر أوقاف تازة جرسيف.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " مسجد كامطيت".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد كامطيت "
نوعه: أرض بها مسجد. 

بني فراسن، احملل  امليل، قيادة وجماعة  واد  دائرة  تازة،  اقليم  موقعه: 
املدعو: اهل الزاوية. 

مساحته : 17 ار 12 سنتيار تقريبا. 
حدوده: 

شماال: صغيوري ادريسي عبد اهلل. 
شرقا : دحماني عبد اهلل.

جنوبا : ممر عمومي، دحماني محمادين.
غربا : صغيوري ادريسي عبد اهلل..

احلقوق العينية: ال شيء.
اصل التملك: حيازة هادئة علنية ومستمرة.

على   2020 ماي   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 21243 - 21
تاريخ اإليداع : 18 مارس 2020.

طالب التحفيـظ: ناظر أوقاف تازة جرسيف.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " مسجد العريعر".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد العريعر "
نوعه: أرض بها مسجد. 

املدعو:  احملل  الرارحة،  جماعة  امسيلة،  قيادة  تازة،  اقليم  موقعه: 
العريعر. 

مساحته : 06 ار 19 سنتيار تقريبا. 
حدوده: 

شماال: اخلرباوي امحمد. 
شرقا : ممر.

جنوبا : بوطية عبد السالم.
غربا : االدريس احلسن.

احلقوق العينية: ال شيء.
اصل التملك:

2 - حيازة هادئة علنية ومستمرة.
على   2020 ماي   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة    

محافظة الرماني

مطلب رقم 5385 - 29
تاريخ اإليداع: 11 مارس 2020 .

طالب التحفيظ: السيد ادريس عزة بن بنعيسى بن البقال .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا:" الكسكاس "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الكسكاس 2 ".
نوعه: " ارض فالحية".

ادريس أغبال  الرماني، جماعة موالي  دائرة  موقعه: اقليم اخلميسات، 
احملل املدعو دوار أوالد منصور أوالد عزيز.

مساحته: 01 ه 20 آرا 00 س تقريبا.
حدوده: 

شماال: ورثة بنحدو احلاج حسني بناصر؛ 
شرقا: الطريق العمومية؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 6015/29 ؛
غربا: مطلب التحفيظ عدد 5165/29 .

احلقوق العينية: الشيء. 
أصل امللك: 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ذي احلجة 1440 ) 19/08/2019( 
- شهادة إدارية عدد 13/ م ش ق املؤرخة في 06/08/2019 صادة عن قائد 

قيادة موالي ادريس اغبال – جمعة مول البالد.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 11 مايو 2020 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 5386 - 29

تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020 .

طالبو التحفيظ: 

1 - عبد السالم لهنا بن علي بن لهنا بنسبة 413078400/18490982400؛

2 - محمد لهنا بن علي بن لهنا بنسبة 413078400/18490982400؛

3 - مبارك لهنا بن علي بن لهنا بنسبة 413078400/18490982400؛

4 - بوعزة لهنا بن علي بن لهنا بنسبة 413078400/18490982400؛

5 - احلسني لهنا بن علي بن لهنا بنسبة 413078400/18490982400؛

6 - يزة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

7 - رقية لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

8 - حليمة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

9 - السعدية لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

10 - خديجة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

11 - مينة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

12 - فتيحة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

13 - عزيزة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

14 - زهرة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

15 - عائشة بالعربي بنت الهاشمي بنسبة 280303200/18490982400؛

16 - مباركة الزهيدي بن احلاج بن البهلول بنسبة 280303200/18490982400؛

17 - فاطنة لهنا بنت ابعيز بنسبة 349034819/18490982400؛

18 - امحمد لهنا بن الهناء بن احمد بنسبة 148925952/18490982400؛

19 - محمد لهنا بن الهناء بن احمد بنسبة 148925952/18490982400؛

20 - يسني لهنا بن الهناء بن احمد بنسبة 148925952/18490982400؛

21 - عبد االاله لهنا بن الهناء بن احمد بنسبة 148925952/18490982400؛

22 - زهرة لهنا بنت الهناء بن احمد بنسبة 74462976/18490982400؛

23 - الشعيبية لهنا بنت الهناء بن احمد بنسبة 74462976/18490982400؛

24 - عزيزة لهنا بنت الهناء بن احمد بنسبة 74462976/18490982400؛

25 - مينة لهنا بنت الهناء بن احمد بنسبة 74462976/18490982400؛

26 - مرمي لهنا بنت احمد بن لهنا بنسبة 340402176/18490982400؛

27 - زهرة لهنا بنت احمد بن لهنا بنسبة 340402176/18490982400؛

28 - مباركة لهنا بنت احمد بن لهنا بنسبة 340402176/18490982400؛

29 - فاطمة لهنا بنت احمد بن لهنا بنسبة 340402176/18490982400؛

30 - حليمة لهنا بنت احمد بن لهنا بنسبة 340402176/18490982400؛

31 - بنطالب لهنا بن احمد بن لهنا بنسبة 680804352/18490982400؛

بنسبة  النصراوي  احمد  بن  بلقاسم  بن  احلاج  بنت  اخلير  -أم   32

298990080/18490982400؛

33 - أم كلثوم بنت بوعزة بن حمو زوهير بنسبة 298990080/18490982400؛

بنسبة  اجلياللي  بن  العربي  بنت  الكوادي  34فاطنة 

259864425/18490982400؛

35 - احمد لهنا بن ابعيز بن لهنا بنسبة 432789780/18490982400؛

36 - بوبكر لهنا بن ابعيز بن لهنا بنسبة 432789780/18490982400؛

37 - نورالدين لهنا بن ابعيز بن لهنا بنسبة 432789780/18490982400؛

38 - عبد الكبير لهنا بن ابعيز بن لهنا بنسبة 432789780/18490982400؛

39 - احمد لهنا بن ابعيز بن لهنا بنسبة 492599846/18490982400؛

40 - محمد لهنا بن ابعيز بن لهنا بنسبة 432789780/18490982400؛

41 - مينة لهنا بنت ابعيز بن لهنا بنسبة 191479050/18490982400؛
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42 - أم كلثوم لهنا بنت ابعيز بن لهنا بنسبة 191479050/18490982400؛
43 - امليلودية لهنا بنت ابعيز بن لهنا بنسبة 221384083/18490982400؛
44 - الكبيرة لهنا بنت ابعيز بن لهنا بنسبة 221384083/18490982400؛
45 - رقية لهنا بنت ابعيز بن لهنا بنسبة 221384083/18490982400؛
46 -السعدية لهنا بنت ابعيز بن لهنا بنسبة 221384083/18490982400؛
47 - جناة لهنا بنت ابراهيم بن ابعيز بنسبة 47193700/18490982400؛
48 - اسماء لهنا بنت ابراهيم بن ابعيز بنسبة 47193700/18490982400؛

49 - عزيز لهنا بن ابراهيم بن ابعيز بنسبة 94387398/18490982400؛
50 - عبد اهلل لهنا بن ابراهيم بن ابعيز بنسبة 94387398/18490982400؛
51 - خليد لهنا بن ابراهيم بن ابعيز بنسبة 94387398/18490982400؛

52 - فاطنة املقاس بنت بلقاسم بنسبة 560606400/18490982400؛
53 - محمد لهنا بن الطيبي بن لهنا بنسبة 2616163200/18490982400؛
54 - عزيزة لهنا بنت الطيبي بن لهنا بنسبة 1308081600/18490982400؛
55 - ورثة طوطو بنت بوعزة بن املكي بنسبة 735436800/18490982400؛

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

نوعه: " ارض فالحية".
احملل  البراشوة  حد  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم  موقعه: 

املدعو دوار أوالد ليلي أوالد ميمون 2.
مساحته: 06 ه 90 آرا 00 س تقريبا.

حدوده: 
شماال: مطلب التحفيظ عدد 4457/29 ؛

العرباوي  واحلاج  بنفرحون  وورثة  العقاري عدد 35499/ر  الرسم  شرقا: 
بن الكبير؛

جنوبا: ورثة بوعزة بن العربي؛
غربا: طريق عمومية والرسم العقاري عدد 68543/ر ومطلبي التحفيظ 

عدد 1886/29 و 4636/29 .
احلقوق العينية: الشيء. 

أصل امللك: 
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 صفر 1437 ) 06/12/2015(؛

 (  1437 األولى  جمادى   06 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  إصالح  رسم   -
15/02/2016(؛

- رسم إصالح ملكية عدلي مؤرخ في 11 شعبان 1438 ) 08/05/2017( 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 12 مايو 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 5387 - 29
تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020 .

طالبو التحفيظ: 
1 - عبد السالم لهنا بن علي بن لهنا بنسبة 413078400/18490982400؛
2 - محمد لهنا بن علي بن لهنا بنسبة 413078400/18490982400؛
3 - مبارك لهنا بن علي بن لهنا بنسبة 413078400/18490982400؛
4 - بوعزة لهنا بن علي بن لهنا بنسبة 413078400/18490982400؛

5 - احلسني لهنا بن علي بن لهنا بنسبة 413078400/18490982400؛
6 - يزة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

7 - رقية لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛
8 - حليمة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛
9 - السعدية لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛
10 - خديجة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

11 - مينة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

12 - فتيحة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

13 - عزيزة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

14 - زهرة لهنا بنت علي بن لهنا بنسبة 206539200/18490982400؛

15 - عائشة بالعربي بنت الهاشمي بنسبة 280303200/18490982400؛

بنسبة  البهلول  بن  احلاج  بن  الزهيدي  مباركة   -  16

280303200/18490982400؛

17 - فاطنة لهنا بنت ابعيز بنسبة 349034819/18490982400؛

18 - امحمد لهنا بن الهناء بن احمد بنسبة 148925952/18490982400؛

19 - محمد لهنا بن الهناء بن احمد بنسبة 148925952/18490982400؛

20 - يسني لهنا بن الهناء بن احمد بنسبة 148925952/18490982400؛

بنسبة  احمد  بن  الهناء  بن  لهنا  االاله  عبد   -  21

148925952/18490982400؛

22 - زهرة لهنا بنت الهناء بن احمد بنسبة 74462976/18490982400؛

بنسبة  احمد  بن  الهناء  بنت  لهنا  الشعيبية   -  23

74462976/18490982400؛

24 - عزيزة لهنا بنت الهناء بن احمد بنسبة 74462976/18490982400؛

25 - مينة لهنا بنت الهناء بن احمد بنسبة 74462976/18490982400؛

26 - مرمي لهنا بنت احمد بن لهنا بنسبة 340402176/18490982400؛

27 - زهرة لهنا بنت احمد بن لهنا بنسبة 340402176/18490982400؛

28 - مباركة لهنا بنت احمد بن لهنا بنسبة 340402176/18490982400؛

29 - فاطمة لهنا بنت احمد بن لهنا بنسبة 340402176/18490982400؛

30 - حليمة لهنا بنت احمد بن لهنا بنسبة 340402176/18490982400؛

31 - بنطالب لهنا بن احمد بن لهنا بنسبة 680804352/18490982400؛

بنسبة  النصراوي  احمد  بن  بلقاسم  بن  احلاج  بنت  اخلير  أم   -  32

298990080/18490982400؛

بنسبة  زوهير  حمو  بن  بوعزة  بنت  كلثوم  أم   -  33

298990080/18490982400؛

بنسبة  اجلياللي  بن  العربي  بنت  الكوادي  فاطنة   -  34

259864425/18490982400؛

35 - احمد لهنا بن ابعيز بن لهنا بنسبة 432789780/18490982400؛

36 - بوبكر لهنا بن ابعيز بن لهنا بنسبة 432789780/18490982400؛

37 - نورالدين لهنا بن ابعيز بن لهنا بنسبة 432789780/18490982400؛

بنسبة  لهنا  بن  ابعيز  بن  لهنا  الكبير  عبد   -  38

432789780/18490982400؛

39 - احمد لهنا بن ابعيز بن لهنا بنسبة 492599846/18490982400؛

40 - محمد لهنا بن ابعيز بن لهنا بنسبة 432789780/18490982400؛

41 - مينة لهنا بنت ابعيز بن لهنا بنسبة 191479050/18490982400؛

42 - أم كلثوم لهنا بنت ابعيز بن لهنا بنسبة 191479050/18490982400؛

43 - امليلودية لهنا بنت ابعيز بن لهنا بنسبة 221384083/18490982400؛

44 - الكبيرة لهنا بنت ابعيز بن لهنا بنسبة 221384083/18490982400؛

45 - رقية لهنا بنت ابعيز بن لهنا بنسبة 221384083/18490982400؛

بنسبة  لهنا  بن  ابعيز  بنت  لهنا  السعدية   -  46

221384083/18490982400؛

47 - جناة لهنا بنت ابراهيم بن ابعيز بنسبة 47193700/18490982400؛
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48 - اسماء لهنا بنت ابراهيم بن ابعيز بنسبة 47193700/18490982400؛

49 - عزيز لهنا بن ابراهيم بن ابعيز بنسبة 94387398/18490982400؛

50 - عبد اهلل لهنا بن ابراهيم بن ابعيز بنسبة 94387398/18490982400؛

51 - خليد لهنا بن ابراهيم بن ابعيز بنسبة 94387398/18490982400؛

52 - فاطنة املقاس بنت بلقاسم بنسبة 560606400/18490982400؛

بنسبة  لهنا  بن  الطيبي  بن  لهنا  محمد   -  53

2616163200/18490982400؛

بنسبة  لهنا  بن  الطيبي  بنت  لهنا  عزيزة   -  54

1308081600/18490982400؛

55 - ورثة طوطو بنت بوعزة بن املكي بنسبة 735436800/18490982400؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا:" فدان دراوة "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فدان دراوة ".

نوعه: " ارض فالحية".

احملل  البراشوة  حد  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم  موقعه: 

املدعو دوار أوالد عزوز أوالد ميمون 2.

مساحته: 07 ه 60 آرا 00 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الشعبة من ورائها الرسم العقاري عدد 9470/ر؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 3762/29 ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 4422/29 ؛

غربا: ورثة الدغمي بن صور اهلل .

احلقوق العينية: الشيء. 

أصل امللك: 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 صفر 1437 ) 06/12/2015(؛

 (  1437 األولى  جمادى   06 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  إصالح  رسم   -

15/02/2016(؛

- رسم إصالح ملكية عدلي مؤرخ في 11 شعبان 1438 ) 08/05/2017 

. )

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 12 مايو 2020 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املدعو" خالطة " موضوع 

مطلب التحفيظ رقم 4602/29 الكائن بدائرة الرماني قيادة 

وجماعة البراشوة، احملل املدعو قبيلة أوالد اخليفة الشمالية دوار 

البزايز ، الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 494 املؤرخة في 18/06/2008 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 10/03/2020 ، فان مسطرة حتفيظ 

 4602/29 رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " خالطة   " املسمى  امللك 

قبيلة  املدعو  احملل  البراشوة،  وجماعة  قيادة  الرماني  بدائرة  الكائن 

، أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا  البزايز  أوالد اخليفة الشمالية دوار 

 90 و  آرا   72 ه   02 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي  باملساحة 

سننتيارا عوضا عن املساحة املصرح بها أثناء إيداع مطلب التحفيظ، 

وفي اسم السيدة : صباح عيسى بنت بوعزة.

وذلك بناء على الرسوم املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا 

بناء على:

 25 بكناش  إيداعه  سبق   21/01/2009 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم   -
عدد 321؛

 25 بكناش  إيداعه  سبق   28/02/1998 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم   -
عدد 322؛

بكناش 25  إيداعه  12/02/2009 سبق  في  مؤرخ  - رسم شراء عدلي 
عدد 323؛

- موجب إصالح مساحة عدلي مؤرخ في 01/03/2020 .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املدعو" بوزيان " موضوع 
مطلب التحفيظ رقم 245/ل الكائن بإقليم اخلميسات دائرة 

الرماني، قيادة وجماعة حد الغوالم احملل املدعو قبيلة الرواشد 
دوار اخلمسان، الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 

الرسمية عدد 3465 املؤرخة في 28/03/1979 وإعالن عن انتهاء 
التحديد باجلريدة الرسمية عدد 4372 املؤرخة في 14/08/1996.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 26/09/2019، فان مسطرة حتفيظ 
امللك املسمى " بوزيان" موضوع مطلب التحفيظ رقم 245/ل الكائن 
احملل  الغوالم  حد  وجماعة  قيادة  الرماني،  دائرة  اخلميسات  بإقليم 
املدعو قبيلة الرواشد دوار اخلمسان، أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا 

على الشياع وحسب النسب التالية في اسم السيدين:
1 - شعيب مالكة بنت احمد بن اجلياللي بنسبة 01/08؛

2 - احلاجي اجلياللي بن احلاج بوعزة بن محمد بنسبة 07/08.
وذلك بناء على الرسوم املودعة سابقا تأيدا ملطلب التحفيظ وكذا:

عدد  ملف   22/01/2018 بتاريخ   164 عدد  الرماني  ابتدائي  حكم   -
86/1403/2018؛

- شهادة بعدم التعرض واالستئناف أو النقض بتاريخ 03/04/2019؛
- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 26 شوال 1437 ) 31/07/2016( مضمن 

بعدد 483 صحيفة 480 كناش 13؛
- شهادة الوفاة عدد 130 م ش أ بتاريخ 18/08/2017؛

- شهادة عدم التسجيل بتاريخ 10/07/2019؛
 -  195/162 رقم  ملف  األسرة  قضاء  الرماني قسم  ابتدائية  - حكم 

1613 - 17 بتاريخ 26/07/2017؛
- شهادة بعدم التعرض واالستئناف أو النقض بتاريخ 07/09/2017؛

- حكم ابتدائية الرماني رقم 21 بتاريخ 24/01/2018 ملف حالة مدنية 
رقم 07/1601/2018؛

- شهادة توحيد اإلسم بتاريخ 21/09/2017؛
- شهادة توحيد اإلسم بتاريخ 26/07/2019؛

بتاريخ   84/1987 رقم  رسم  الوالدة  رسم  من  موجزة  نسخة   -
24/07/2019؛

بتاريخ   84/1987 رقم  رسم  الوالدة  حكم  من  كاملة  نسخة   -
24/07/2019؛

- صورة شمسية من رسم إقرار بنوة عدلي مؤرخ في 07 شوال 1438 
) 02/07/2017( مصادق عليها بتاريخ 23/09/2019 بجماعة الغوالم؛

رجب   12 في  مؤرخ  عدلي  اثبات نسب  من موجب  - صورة شمسية 
بجماعة   23/09/2019 بتاريخ  عليها  مصادق   )  20/04/2016  (  1437

الغوالم؛
- صورة شمسية من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 23 ذي احلجة 1405 

) 08/09/1985( مصادق عليها بتاريخ 23/09/2019 بجماعة الغوالم؛
احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بالرماني

التهامي النوري     
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محافظة ميدلت             

مطلب رقم 35634 - 42

تاريخ اإليداع : 12 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 بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  أشطام

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أشطام. 

نوعه :  أرض عارية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : أشطام.

 مساحته : 38 هـ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق 7102؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21364 - 14؛

غربا : شعبة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 1958 - 03 - 27 املصادرة 

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم 35635  -  42

 تاريخ اإليداع  : 12 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 بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : متانوشت2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : متانوشت 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : متانوشت 2.

 مساحته : 3آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 1958 - 03 - 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم 35636  -  42

 تاريخ اإليداع  : 12 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 بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : متانوشت 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : متانوشت 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : متانوشت 1.

 مساحته : 6آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلمزاوي محمد؛

شرقا : احلاج حمزة؛

جنوبا : عبد العزيز احلمزاوي مع ايت صالح بالل ؛

غربا : احلمزاوي محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 1958 - 03 - 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم 35637  -  42

 تاريخ اإليداع  : 12 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 : تالت نتمكاست 4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تالت نتمكاست 4. 

نوعه : أرض فالحية؛
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زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : تالت نتمكاست 4.

 مساحته : 10آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 1958 - 03 - 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم 35638  -  42

 تاريخ اإليداع  : 12 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 بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تالت نتمكاست 3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تالت نتمكاست 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : تالت نتمكاست 3.

 مساحته : 20آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : ايت ميمون مع محمد اهدي ؛

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 - 03 - 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35639  -  42

 تاريخ اإليداع  : 12 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 بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تالت نتمكاست 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تالت نتمكاست 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : تالت نتمكاست 2.

 مساحته : 3آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ايت دادا؛

شرقا : احلمزاوي وأمالك الدولة؛

جنوبا : ايت إبراهيم ؛

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 - 03 - 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم 35640  -  42

 تاريخ اإليداع  : 12 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 بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تالت نتمكاست 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تالت نتمكاست 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : تالت نتمكاست 1.

 مساحته : 10آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلمزاوي عبد العزيز؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : ايت دادا ؛

غربا : ايت العربي؛

احلقوق العينية : ال شيء
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أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 1958 - 03 - 27 املصادرة

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم 35641  -  42

 تاريخ اإليداع  : 12 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 بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حلروش 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حلروش 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : حلروش 2.

 مساحته : 30آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : مجرى ماء ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 1958 - 03 - 27 املصادرة 

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية

على   2020 ماي   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم 35642  -  42

 تاريخ اإليداع  : 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

 احلسني ايت خوي بن سعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة اخلير

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بقعة اخلير. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة قيادة وجماعة بومية، احملل املدعو : اداو الكوري.

 مساحته : 1آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : موحى ابن ابراهيم؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : ابراهيمي محمد ؛

غربا : عمر بن موحى؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد صدقة عدلي ضمن بعدد 307 ص 5 سجل االمالك رقم 93 بتاريخ 

13 فبراير 2020

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 42 ص 479 كناش االمالك رقم 70 

بتاريخ 6 فبراير 2013

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن بعدد 02 سجل النسخ رقم 01 

بتاريخ 7 يناير 2020

على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم 35643  -  42

 تاريخ اإليداع  : 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

 عسو وابان بن موحى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : األمل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : األمل. 

نوعه : أرض فالحية سقوية بها سكنى قدمية من سفلي؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : الريش املركز إليغسن.

 مساحته : 3هـ 24آ 17س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 9102 - 14؛

شرقا : احلديقة احملرمية؛

جنوبا : الساقية مع مطلب التحفيظ عدد 29717 - 14 ؛

غربا : رسم عقاري عدد 9102 - 14؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 49 رقم  االمالك  كناش   25 ص   21 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  رسم 

بتاريخ 12 اكتوبر 2017

على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00  زواال.

مطلب رقم 35644  -  42

تاريخ اإليداع  : 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار اجلامع

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : منزل الربع القدمي. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو : ايتزار.
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 مساحته : 36س تـقـريـبـا.
حدوده : 

شماال : جنيم محمد؛
شرقا : اللة سيدي؛

جنوبا : ورثة بن عمر ؛
غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء
أصل امللك : 

حيازة هادئة ودائمة ومستمرة
على   2020 ماي   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.
                

مطلب رقم 35645  -  42
تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ :  عزيز بوعالم بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تغرمت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عز الدين. 
نوعه : أرض فالحية؛

: ايت  : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو  موقعه 
عال اميمون.

 مساحته : 12آ10س تـقـريـبـا.
حدوده : 

شماال : املصرف؛
شرقا : خانا يوسف؛

جنوبا : الطريق ؛
غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء
أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 374م ص 273 سجل االمالك رقم 88 
بتاريخ 15 يونيو 2018

قسمة بنظير عدلية ضمن بعدد 11 ص 256 كناش االمالك رقم 80 
بتاريخ 8 يناير 2016

عقد شراء بنظير عدلي ضمن بعد 130 ص 137 كناش االمالك رقم 
64 بتاريخ 10 يناير 2012

على   2020 ماي   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة  : 14 : 00 زواال.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.
                                           حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9359 - 43
تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020 ؛

طالب التحفيظ :  محمد الساحلي خزان بن البشير ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الساحلي"

نوعه  : أرض عارية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة و جماعة الويدان، دوار بن العربي؛  

مساحته  : 09 آر 13 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال  : الرسم العقاري رقم 6738 - 43؛

شرقا  : عبد الرحمان داكر ؛

جنوبا : طريق من 7 أمتار ؛

غربا  : طريق من 7 أمتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 54 صحيفة 46 كناش االمالك عدد 

270 بتاريخ 12 فبراير 2018؛

عدد  اخملتلفة  كناش   14 16 صحيفة  بعدد  عدلي ضمن  وكالة  رسم 

241 بتاريخ04/04/2019؛

صورة قرارعدد 233/2018 بتريخ 29/10/2018 مبثابة رخصة البناء؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 05 ماي 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم  9360 - 43

تاريخ اإليداع  : 13 مارس 2020 ؛

واملاء  الوطني للكهرباء  املديرية اجلهوية للمكتب   : التحفيظ  طالب 

الصالح للشرب " قطاع املاء" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " م.و.ك.م.ص.ش " قطاع املاء" "

نوعه  : أرض فالحية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة و جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار البياض؛  

مساحته  : 08 آر 78 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال  : عبد العاطي؛

شرقا  : الطريق ؛

جنوبا : ورثة كلثوم ؛

غربا  : السكة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء ؛

أصل امللك : 

طلب عبارة عن ورقة معلومت مؤرخ في 26/07/2019؛

محضر االتفاق بالتراضي مسجل بتاريخ 26/07/2019؛

كناش   239 صحيفة   297 بعدد  ضمن  عدلي  مخارجة  رسم  صورة 

االمالك 122 بتريخ 04 فبراير 2007؛

مقتطف من اجلريدة الرسمية عدد 5523 بتاريخ 05/09/2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 11 ماي 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم  9361 - 43

تاريخ اإليداع  : 13 مارس 2020 ؛

طالب التحفيظ : طارق مدرك بن ابراهيم ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرك "
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نوعه  : أرض فالحية ؛ 
موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان جماعة أوالد حسون، دوار مشماش؛  

مساحته  : 12 آر 14 سنتيار تقريبا  ؛
حدوده : 

شماال  : ورثة موالي رشيد؛
شرقا  : سكينة حافيظ ؛

جنوبا : مصطفى حافيظ ؛
غربا  : الطريق العمومية ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء ؛
أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 33 صحيفة 29 كناش االمالك رقم 277 
بتاريخ 27/07/2018 توثيق مراكش؛

االمالك  كناش   486 صحيفة   425 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 
236 بتاريح 15/03/2018 توثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 11 ماي 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم  9362 - 43
تاريخ اإليداع  : 17 مارس 2020 ؛

طالب التحفيظ : زينب احليمر بنت املصطفى ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك زينب "

نوعه  : أرض عارية ؛ 
موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان جماعة الويدان، دوار اوالد مومن البكارة؛  

مساحته  : 10 آر 00 سنتيار تقريبا  ؛
حدوده : 

شماال  : فيصل ايجي؛
شرقا  : اخملتار بن الراوي ؛

جنوبا : مطلب لتحفيظ عدد 9003 - 43 ؛
غربا  : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء ؛
أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 423 صحيفة 362 كناش االول عدد 296 
بتاريخ 16 ديسمبر 2019؛

االمالك  كناش   428 صحيفة   451 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 
عدد 270 بتاريخ 04/01/2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 12 ماي 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم  9363 - 43
تاريخ اإليداع  : 17 مارس 2020 ؛

طالب التحفيظ : سفيان وشاني بن أحمد ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك وشاني "

نوعه  : أرض عارية ؛ 
موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان جماعة الويدان، دوار اوالد مومن البكارة؛  
؛ تقريبا   سنتيار   03 آر   15  : مساحته  

حدوده : 
شماال  : رشيد هوار؛

شرقا  : حسن بن الراوي ؛
جنوبا : نعيمة سالم ؛

غربا  : الطريق ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 422 صحيفة 361 كناش االول عدد 296 

بتاريخ 16 ديسمبر 2019؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 501 صحيفة 482 كناش االول عدد 

286 بتاريخ 24/06/2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 12 ماي 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9364 - 43

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2020 ؛

طالب التحفيظ: 

نعيمة ايت أومغار بنسبة 1/13.

شفيق ايت أومغار بنسبة 2/13.

منتصر ايت أومغار بنسبة 2/13.

محمد ايت أومغار بنسبة 2/13.

رشيد ايت أومغار بنسبة 2/13.

عبداللطيف ايت أومغار بنسبة 2/13.

فوزي ايت أومغار بنسبة 2/13.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ملك أومغار"

نوعه : دار للسكن من سفلي و طابق أول؛ 

موقعه: مراكش املدينة، حي ضبشي درب موالي عبدالقادر، رقم 09؛ 

مساحته : 02 آر 24 سنتيار تقريبا؛

حدوده: 

شماال : درب موالي عبدالقادر؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 80008/04 ومحمد موالي طاهر؛

جنوبا: درب ضبشي ؛

غربا : مطلب حتفيظ 43492/04 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: 

علو  من  مصلوحي  زهرة  ملك  على  العقار  هدا  لفائدة  الهواء  حق   -

2.50م من األرض مساحته 15 س ؛

أصل امللك: 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 283 صحيفة 331 كناش االمالك 

عدد 295 بتاريخ 06/02/2020؛

- رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 387 صحيفة 363 كناش التركات عدد 

142 بتاريخ 08/12/2014؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 21 ماي 2020 على الساعة09:30.

خالصة إصالحية - تتعلق باملطلب رقم 9323 - 43

 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة

 الرسمية عدد 1102 بتاريخ 12-02-2020

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 2020-03-04؛ فإن مسطرة حتفيظ 

مراكش  الكائن   43  -  9323 رقم  املطلب  ذي  املسمى"العالية"  امللك 

اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  43؛  رقم  زمران،  درب  برمية  املدينة، 

الشركة: - SYBIL D.Y. SCI؛

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

عقد موثق مؤرخ في 04/03/2020 ؛ 
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خالصة إصالحية - مطلب رقم 9342 - 43
الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

 عدد 1104 بتاريخ 26 فبراير 2020
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 2020-03-16؛ فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املسمى "  صفاء "؛ ذي املطلب رقم 9342 - 43؛ الكائن  مراكش 
املدينة، حومة الزاوية العباسية، رقم 32؛  تتابع من اآلن فصاعدا في 
اسم السيدة  برون كارين مشيل وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا 
 2020 فبراير   24 في  مؤرخ  موثق  عقد  وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا 
مرفق بنسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 204 صحيفة 163 

كناش اخملتلفة رقم 244 بتوثيق مراكش  ؛ 
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

                        جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 141813  - 44
تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020. 

طالب التحفيظ : رحو صالح بن العياشي. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية بوعزة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "كدية بوعزة".
 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار الرخصة جماعة اخميس القصيبة  قيادة مطران إقليم 
ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 47 ار 92 سنتيار  تقريبا.
اجملاورون : 

شماال :  واد؛ 
شرقا :  مطلب التحفيظ عدد 140422 - 44؛

جنوبا :  طريق؛
غربا :  مطلب التحفيظ عدد 140346 - 44.

احلقوق العينية :  ال شيء.
أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 مارس 1987
- رسم إشهاد عدلي مؤرخ في 04 مارس 2020.

- شهادة إدارية غير مؤرخة.
تاريخ التحديد املؤقت :  18 ماي 2020 على الساعة 09 و 30 دقيقة صباحا.

خالصة اصالحية - مطلب رقم 15188 - 44
 .2020 مارس   12 في  اإلمضاء  مصحح  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
التحفيظ  مطلب  ذي  "احلطة"  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 
الضم  منطقة  بنور  سيدي  ودائرة  بإقليم  الكائن   .44  -  15188 عدد 
مساحته  عارية  أرض  من  واملتكون    1 رقم  منطقة  منطقة  املدعوة 
اآلن  تتابع مسطرة حتفيظه من  ار 51 سنتيار  بعد عمليات الضم 1 

فصاعدا في اسم :  
محمد تومي بن العربي .

وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا:

احملكمة  عن  صادر   18/09/2012 بتاريخ   457 عدد  ابتدائي  حكم   -
االبتدائية بسيدي بنور.

- شهادة عدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 19/02/2020.
- عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 01 ديسمبر 2000.

- شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 27/02/2020.
احملــافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                        مصطفى بومهدي.

 

محافظة برشيد
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

مطلب رقم  18777 - 53
تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020

طالب التحفيظ السادة :
العايدي حلبيب بن عبد القادر بنسبة 01/02
اخلالفة كايدي بن عبد القادر بنسبة 01/02

االسم الذي كان يعرف به امللك : الوجه ضاية الزرزور. 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الوجه ضاية الزرزور.

نوعه : أرض فالحية.
موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار الشكة.

مساحتها : 02 هـ 50 آر تقريبا.
حدوده : 

شماال : ممر من 3 امتار و فتحي محمد و رسم عقاري رقم 32863 - 53؛
شرقا : ممر من 3 امتار؛

جنوبا : حاجي بوشعيب؛
غربا : ورثة محمد الفقري؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء
أصل امللك:

-رسم شراء عدلي مضمن بصحيفة 192 عدد 283 كناش 66 في 23 
مارس 1980

-رسم شراء بعدد 185 ص 219 كناش امالك 145 في 06 أغسطس 2018
-شهادة ادارية عدد 56 في 16 يونيو 2018 جماعة الساحل

-تصريح بالشرف مؤرخ في 14 يونيو 2019
-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 18 ماي 2020 على الساعة احلادي عشر صباحا.
احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                                                                    فريد بدري. 

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33642 - 55 
تاريخ اإليداع :  12مارس 2020

طالب التحفيظ :
ناصري جنمة بنت محمد بنسبة 1 / 2 
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ناصري فاضمة بنت محمد بنسبة 1 / 2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض مبزارع اوزوضن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنمة وفاضمة" 

وطابقني   سفلي  من  بناية  منها  جزء  على  عارية  أرض   : مشتمالته 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت تكال احملل املدعو دوار أوزود 

مساحته : 5 آ 35 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : بومنصور محمد ومن معه و امللك العام اجلماعي 

جنوبا : البكاي محمد 

غربا : البكاي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء .

سند التملك : 

- صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27 يوليو  1973 

 -نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12مارس 1984 

 -شهادة إدارية بتاريخ 28ماي 2019  

 -شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 27 فبراير 2020

 -شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 27 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11ماي 2020 على الساعة 12 زواال 

 

مطلب رقم 33643 - 55 

تاريخ اإليداع :  12مارس 2020

طالب التحفيظ : بوكري نعيمة بنت محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "اماجضن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "بخير" 

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو دوار ايت مخلوف 

مساحته : 1 هـ 5 آ 45 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة ايت سي صالح جوداد وطريق 

شرقا : ورثة ايت باسو اخملربش و موحو باقاس واكداي العربي 

جنوبا : شعبة 

غربا : الرسم العقاري رقم 14482 - 55 و املطلب عدد 15690 - 55 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك:

 -رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 18 فبراير 2020 

 -شهادة إدارية بتاريخ 3 مارس 2020  

 14 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

بعد الزوال.

 

مطلب رقم 33644 - 55 

تاريخ اإليداع :  12مارس 2020

طالب التحفيظ : ادكيل بوجمعة بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "توجا نلكنز"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "الرحمة" 

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي توجا نلكنز 
مساحته 1 آ 26 س تقريبا 

حدوده:
شماال : طريق 

شرقا : ايت حسني عبد اهلل 
جنوبا : ايت ابراهيم احماد 

غربا : علي وحمو و سعيد وحمو 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 
 -صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15يناير 1997 

 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29 أغسطس 2019 
 -شهادة إدارية بتاريخ 3 مارس 2020  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11ماي 2020 على الساعة 09 صباحا 

مطلب رقم 33645 - 55 
تاريخ اإليداع : 12مارس 2020

طالب التحفيظ : لعموش محمد بن موحا بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "دوار اجلديد"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "أسيف" 
مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول  

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل املدعو حي الرشاد 
مساحته 1 آ 2 س تقريبا 

حدوده : 
شماال : أوحيدة محمد 
شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 
غربا : الصابر ايشو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء
سند التملك : 

 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 يناير 1970 
 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 ديسمبر 1974 

 -شهادة إدارية بتاريخ 10 مارس 2020  
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11ماي 2020 على الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم 33646 - 55 
تاريخ اإليداع : 13مارس 2020

طالب التحفيظ : بومحي حدو بن سعيد بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "ملك حدو"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " ملك حدو"
مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق  

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واويزغت املدعو أيت معال  
مساحته : 84 : س تقريبا 

حدوده : 
شماال : احنصال سليمان

شرقا : عابد ابراهيم و مزوار احمد 
جنوبا : اكلوز احلسني 

غربا : زيدوح احلسن 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 
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-رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23أكتوبر 1984 

 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27أكتوبر 1987 

 -شهادة إدارية بتاريخ 4 مارس 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12ماي 2020 على الساعة 12 زواال 

مطلب رقم 33647 - 55 

تاريخ اإليداع : 13مارس 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "تايوت الصغيرة 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تايوت الصغيرة 2" 

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو الشعبة احلمرة 

مساحته : 15 آ تقريبا 

حدوده :

شماال : بركايو عبد الكبير ومن معه

شرقا : السعدي عبد الكرمي ومن معه وطريق

جنوبا : طريق 

غربا : ورثة أيت املعطي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 -شهادة إدارية بتاريخ 26 فبراير 2020 

 -حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12ماي 2020 على الساعة 12 زواال 

مطلب رقم 33648 - 55 

تاريخ اإليداع : 13مارس 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "امدى"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "امدى" 

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو الشعبة احلمرة 

مساحته : 10 هـ تقريبا 

حدوده : 

شماال : أراضي اجلموع 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 26426 - 10 

جنوبا : أراضي اجلموع 

غربا : عبد الغاني بلعربي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 -شهادة إدارية بتاريخ 26 فبراير 2020 

 -حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12ماي 2020 على الساعة 13 زواال

مطلب رقم 33649 - 55 

تاريخ اإليداع : 13مارس 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "قرب الساقية"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قرب الساقية" 

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس

مساحته : 1 هـ 50 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : بوستة أبو الغالت

شرقا : البوفارسي محمد 

جنوبا : شني محمد 

غربا : اإلدريسي موحو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 -شهادة إدارية بتاريخ 11 مارس 2020 

 -حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12ماي 2020 على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم  33650 - 55 

تاريخ اإليداع : 17مارس 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "تاغدة مسكاون"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "تاغدة مسكاون"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو مسكاون 

مساحته : 80 آ تقريبا 

حدوده:

 شماال : نوري محمد

شرقا : صالح ابراهيم 

جنوبا : ورثة احلاج أعراب 

غربا : حمي عمر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك  : 

 -شهادة إدارية بتاريخ 11مارس 2020 

 -حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 ماي 2020على الساعة 13 زواال 

مطلب رقم 33651 - 55 

تاريخ اإليداع : 17مارس 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "تقات اجلامع"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "تقات اجلامع" 

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس 

مساحته : 2 هـ 20 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : الوطن عبد الرحمان 

جنوبا : الوطن عبد الرحمان 

غربا : ورثة جغالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 -شهادة إدارية بتاريخ 11مارس 2020 

 -حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 ماي 2020على الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم 33652 - 55 

تاريخ اإليداع : 17مارس 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "فدان أزالكن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "فدان ازالكن" 

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو مسكاون 

مساحته : 1 هـ 85 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة الراضي محمد

شرقا : ورثة عقي محمد بن محمد 

جنوبا : ورثة عقي محمد بن صالح 

غربا : ورثة الراضي علي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 -شهادة إدارية بتاريخ 11مارس 2020 

 -حيازة هادئة ومستمرة 

 11 الساعة  على   2020 15ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة صباحا

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الكراج" 

 ذي مطلب رقم 23221 - 55  الـذي أدرج ملخص مـطلب حتـفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1040  املؤرخة في 05 ديسمبر  2018

2020. فإن مسطرة  املؤرخ في 13 مارس  املطلب اإلصالحي  مبقتضى 

أزيالل  بإقليم  الكائن  أعاله  التحفيظ  مطلب  موضوع  امللك  حتفيظ 

جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار السدات. تتابع من اآلن 

فصاعدا وفق البيانات التالية : 

طالب التحفيظ : يوسف عالم بن ادريس بنسبة 1 / 1

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :

1 - رسم عدلي موضوعه بيع مؤرخ في 11-03-2020 

2 - رسم عدلي موضوعه وكالة مؤرخ في 26-10-2018

3 - تقرير احلضور عدد مؤرخ في 13-12-2020 

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                              عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22853 - 56

تاريخ اإليداع : 06 مارس  2020

طالب التحفيظ : احلسني بللوش بن عبداهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امحيريش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امحيريش 

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو حي امحيريش ، مدينة كلميم 

مساحته : 07 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زنقة عرضها 5 أمتار 

شرقا  :  زنقة عرضها 10 أمتار ؛

جنوبا : بيروك عبد اهلل ) البائع(؛

غربا  :  زنقة عرضها 10 أمتار ؛

احلقوق العينية  :  الشيء

أصل امللك  :  

1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2017 مضمن بعدد 142 

صحيفة 134 سجل األمالك عدد 66 بتاريخ 17 أبريل 2017.

2 -  صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 26 أبريل 2013 حتت 

عدد 219 ق.ت.ت/ج.ح.ك 

 3 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 03 يناير 2017 حتت 

عدد 01/2017 

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 22854 - 56

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ :

1 - عزالدين شكار بن علي بنسبة ½ .
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2 - حياة املنصوري بنت ابراهيم بنسبة ½ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أفنان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أفنان.

نوعه : منزل بالسفلي وطابق علوي واحد 

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : أحمد جمال 

شرقا : احملجوب محمد و احلسني بن فتاح؛

جنوبا : هباد عبد السالم؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 22  سبتمبر  2011 مضمن بعدد 403 

صحيفة 445 سجل األمالك رقم 49 بتاريخ 03 سبتمبر 2011 

 2 - نسخة بيع عدلية مؤرخة في 18 ماي 2007 مضمن أصلها بعدد 

384 صحيفة 434 سجل األمالك رقم 38 مؤرخة في 31 يوليو  2007 

 3 - وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 21 فبراير 2020 

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة : 12 : 30

مطلب رقم 22855 - 56

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : محمد ضمير بن احلسن 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ضمير

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ضمير

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو حي الكويرة اليهودية حي وادنون ، مدينة كلميم، 

مدينة كلميم

مساحته : 01 آر 60 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : خشني محمد 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 8055 - 56؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : الرسم العقاري رقم 6525 - 56 ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يوليو  1987 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 3 عدد 11537 

 2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 15  ديسمبر  2014 مضمن بعدد 57 

صحيفة 60 سجل األمالك عدد 61 بتاريخ 26 يناير 2015 

3 - ملحق إصالحي لعقد بيع عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2020 مضمن 

بعدد 99 سجل اخملتلفة عدد 48 بتاريخ 06 مارس 2020 

4 - رسم وكالة عدلية مؤرخة في 16 نونبر 2012 مضمن بعدد 300 

صحيفة 157 سجل اخملتلفة رقم 36 بتاريخ 30 نوفمبر 2012.

5 - شهادة إدارية مؤرخة في 30 أبريل 2014 رقم 74 /ق.ت.ت/ج.ح.ك  . 

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 22856 - 56

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020

طالب التحفيظ : عبد السالم حميدوش بن محمد نافع 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لبريزة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لبريزة

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو الفيجة جماعة و قيادة الشاطئ األبيض إقليم كلميم 

مساحته : 03 هكتار 99 آر 96 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : واد اساكا 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : اهل عليوة  مطلب التحفيظ رقم 22421 - 56(؛

غربا : امللك البحري ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 14  ديسمبر  2019 مضمن بعدد 

322 كناش 02 عدد 49 بتاريخ 10 فبراير 2020 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  خاصة  وكالة  من  شمسية  صورة   -  2  

بتاريخ 09 مارس 2018 

 3 - شهادة إدارية مؤرخة في 08 أكتوبر 2019 عدد 3/ ق.ش.ق. 

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30

مطلب رقم 22857 - 56

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020

طالب التحفيظ :

1 - فاضمة الويجاني بنت محمد بنسبة 15/120 

 2 - احلسن بن جامع بن احلسن بنسبة 14/120 

 3 - احلسني بن جامع بن احلسن بنسبة 14/120 

 4 - عبد الرحمان بن جامع بن احلسن بنسبة 14/120 :

5 - زينة بن جامع بنت احلسني بنسبة 07/120 :

6 - حفيظة بن جامع بنت احلسن بنسبة 07/120 :

7 - محند فوزي بن احلسن بنسبة 14/120:

 8 - ابراهيم فوزي بن احلسن بنسبة  14/120 :



عدد 1109 - 7 شعبان 1441 )فاحت أبريل 2020(2236

9 - خديجة بن جامع بنت احلسن بنسبة 07/120 :

10 - عمر بن جامع بن احلسن بنسبة 14/120 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : فوزي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فوزي

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي الزيتون ، مدينة كلميم

مساحته : 07 هكتار 70 آر 80 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 7163 - 56 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 7163 - 56 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 5880 - 56 و الرسم العقاري رقم 1378 - 56؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13  سبتمبر  1973 مضمن بعدد 393 

صحيفة 377 كناش 01 عدد 24 بتاريخ 17 يناير 1974 

 2 - شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 22 مارس 2016 عدد 69/2016/ ق ح م 

 233 بعدد  مضمن   2017 يوليو   14 في  مؤرخة  عدلية  شهادة   -  3  

صحيفة 234 سجل اخملتلفة رقم 42 بتاريخ 14 يوليو 2017 

 4 - عقد إراثة عدلية مؤرخة في 14 ديسمبر 2012 مضمن بعدد 200 

صحيفة 257 سجل التركات رقم 21 بتاريخ 19 ديسمبر 2012 .

5 - شهادة إدارية مؤرخة في 07 أكتوبر 2011 حتت عدد 316 ق.ت.ت/ج.ح.ك 

6 - شهادة إدارية مؤرخة في 07 أكتوبر 2011 رقم 317 ق.ت.ت/ج.ح.ك 

على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة : 14 : 30.

 

مطلب رقم 22858 - 56

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020

طالب التحفيظ : 

1 - عبد اهلل الرحماني بن محمد بنسبة ½ .

3 - محمد بوحميد بن احلسني ½

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اال لن علي امبارك

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اال لن علي امبارك

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : احملل املدعو مزارع تكانت جماعة تكانت قيادة بويزكارن إقليم كلميم 

مساحته : 05 هكتار 03 آر 35 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حسن امكدول 

شرقا : طريق اد الكالب ؛

جنوبا : الطاهر االخصاصي

غربا : طريق امكدول ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 14 يناير 2020 مضمن بعدد 308 

سجل األمالك رقم 12 بتاريخ 12 فبراير 2020 

2 - التزام عدلي مصحح اإلمضاء بتاريخ 26 فبراير 2020.

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 09 يناير 2020 مضمن بعدد 09/ق.ب.ز /ق.ش.ق 

على   2020 ماي   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30

مطلب رقم : 22859 - 56

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020

طالب التحفيظ : عياد بحريك بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك بحريك

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك بحريك 

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو الرك األصفر حي الرحمة ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : علي الياسيني؛

جنوبا : براهيم بن اجملروف؛

غربا : الدغميري البشير ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ 18 أكتوبر 1994 مضمن بعدد 332 صحيفة 

379 كناش األمالك رقم 22 بتاريخ 02 نوفمبر 1994 

أصله  1981 مضمن  ماي   06 في  مؤرخة  عدلية  تسليم  - نسخة   2

بعدد 43 صحيفة 37 كناش 01 عدد 41 .

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 11 مارس 2020 عدد 17 ق.ت.ت/ج.ك 

على   2020 ماي   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك ركاني " 

مطلـب عدد 20908 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب

حتـفيظه باجلريـدة الرسمية عدد 933 املؤرخـة في

 16 ديسمبر 2016 

مسطرة  فإن   .2020 مارس   12 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " ركاني  ملك  املدعو"  امللك  حتفيظ 

إقليم  فاصك  القروية  اجلماعة  توريرت  بدوار  الكائن   .56  -  20908

التحفيظ   طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع  كلميم، 

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

بناء على :
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1 - صورة طبق األصل من رسم تسليم عدلي مؤرخ في 21 يناير 1986 

كناش اإليداع رقم 3 عدد 866 

ابريل   23 في  مؤرخة  عدلية  من عقد صدقة  األصل  - صورة طبق   2

1986 مسجل بكناش اإليداع رقم 3 عدد 5944.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " خبيدي " 

مطلـب رقـم 22590 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب

حتـفيظه باجلريـدة الرسمية عدد 1069 

املؤرخـة في 20 نوفمبر 2019 

مسطرة  فإن   2020 مارس   04  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 56  -  22590 رقم  التحفيظ  مطلب   " خبيدي  املدعو"  امللك  حتفيظ 

كلميم.  مدينة  حسني،  سيدي  زنقة  الغازي  سيدي  بحي  الكائن 

ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة 

الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 94 سنتيار ،بدال من املساحة 

املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ. والكل بناء على نفس الوثائق 

املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " ملك لومان " 

مطلـب رقـم 22633 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب

حتـفيظه باجلريـدة الرسمية عدد 1077 

املؤرخـة في 21 أغسطس 2019 

مسطرة  فإن   .2020 مارس   11 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " لومان  ملك  املدعو"  امللك  حتفيظ 

اآلن  من  ستتابع  كلميم.  مدينة  الرزامة،  بحي  الكائن   .56  -  22633

عن  الناجتة  للمساحة  و  التحفيظ  طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا 

املساحة  بدال من   ، آر 01 سنتيار   01 البالغة  و  الهندسي  التصميم 

املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ. والكل بناء على نفس الوثائق 

املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " ملك صبيو " 

مطلـب رقـم 1118 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب

 حتـفيظه  باجلريـدة الرسمية عدد 142 

املؤرخـة في 19 سبتمبر  2001 

مسطرة  فإن   .2020 مارس   10 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " صبيو  ملك  املدعو"  امللك  حتفيظ 

1118 - 56. الكائن بكلميم، مدينة كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا 

اجلماعة  احلقيقي  امللك  ملوقع  و  التحفيظ  طالب  نفس  إسم  في 

القروية أسرير بدال من املوقع املصرح به سابقا والكل بناء على نفس 

الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية -   تتعلق بامللك املسمى " واكرمي " 

مطلـب رقـم 6197 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مطلب

 حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 568 

املؤرخـة في  18 نوفمبر 2009 

فإن مسطرة   .2020 مارس   09  : في  مؤرخ  إصالحي  مبقتضى مطلب 

 .56  -  6197 رقم  التحفيظ  مطلب   " واكرمي  املدعو"  امللك  حتفيظ 

الكائن بحي أمحيريش، مدينة كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في 

املودعة  الوثائق  نفس  على  بناء  والكل  التحفيظ.  طالب  نفس  إسم 

سابقا تأييدا لهذا املطلب وكذا بناء على :

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 10 ديسمبر 2019 مضمن بعدد 

158 سجل األمالك عدد 73 بتاريخ 17 فبراير 2020 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 19 نوفمبر 2019 رقم 55 ق ش ق.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم

                                           عرظاوي محمد.

 

 

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 4556 - 59

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020؛

طالب التحفيظ : وردي مينة بنت املصطفى 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غيران الثعالب " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظللملك :  " غيران الثعالب " 

نوعه  : ارض عارية ؛

موقعه : مرجان 1 خلف احلي اجلامعي مكناس؛

مساحته : 67 ار 60 سنتيار تقريبا ؛

حدوده  : 

 شماال  : الرسم العقاري رقم 1835/ك و الرسم العقاري رقم 7697/ك ؛

شرقا  : الرسم العقاري رقم 6175/ك ؛

جنوبا  : طريق و الرسم العقاري رقم 3712/ك؛ 

غربا  : الرسم العقاري رقم 2058/ك-و الرسم العقاري رقم 7697/ك. 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 31يناير 2020؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو 08 ماي 2020 الساعة 10 صباحا؛

مطلب رقم 4557 - 59

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020؛

طالب التحفيظ  : ميدوش بنعيسى بن بنعيسى بصفته مالكا حلق 

الزينة اما حق الرقبة فهو للدولة) امللك اخلاص( ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ميدوش؛
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظللملك  :   " ميدوش" 

نوعه  : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق اول ؛

موقعه : زنقة 35 رقم 46 حلروش توالل مكناس؛

مساحته : 94 سنتيار تقريبا ؛

حدوده  : 

 شماال  : درب )ملك عمومي( ؛

شرقا  : حادوش املصطفى ؛

جنوبا  : ابداح حسن ؛ 

غربا  : طاهر محمد ؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

 20 موافق   1441 الثانية  جمادى   25 في  مؤرخة  عدلي  ملكية  رسم 

فبراير 2020؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو 11 ماي 2020الساعة 10 صباحا؛

 احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

                        البوراحي عبد الواحد. 

 

محافظة إنزكان آيت ملول

مطلب رقم 21075 - 60

تاريخ االيداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : سماع عابد بن محمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : سماع

نوع امللك : بناية من سفلي وطابقني علويني  

عنوانه : حي املزار جماعة ايت ملول ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 53 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : اجعا احمد؛

شـرقا  : محمد اعراب ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 03/02/2011؛

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 30/04/2009؛

في   50 امالك   223 صحيفة   202 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

08/05/2014

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

مطلب رقم 21076 - 60

تاريخ االيداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : حفيظ العرش بن عبدالسالم

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك حفيظ العرش

نوع امللك : ارض عارية 

عنوانه : املسدورة بوزكار جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 68 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : عفان ادريس؛

شـرقا  : عمر ملسوكر ؛

جنـوبا : عمر ملسوكر ؛

غربـا : طريق 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 10/08/2009

- شهادة االدن االداري للتسجيل والتحفيظ مؤرخة في 26/01/2010.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 11 ماي 2020 الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 21077 - 60

تاريخ االيداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : محمد الزهيري بن عبدالرحمان

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك رجب اخلير

نوع امللك : بناية من سفلي وطابق علوي

عنوانه : دوار املزار جماعة ايت ملول ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شـرقا  : موالي محمد شتيش ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

في   37 امالك   49 صحيفة   50 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

25/08/2011؛

بتاريخ   72 امالك   64 ص   67 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

20/07/2017

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 11 ماي 2020 الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 21078 - 60

تاريخ االيداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : عبداهلل ايدير بن محمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك ايدير
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نوع امللك : ارض عارية 

عنوانه : دوار ايت موسى جماعة التمسية ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : املغاسل موالي ادريس؛

شـرقا  : الطريق ؛

جنـوبا : فاطنة امعيطي؛

غربـا : املغاسل موالي ادريس

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 443 صحيفة 444 امالك 59 في 

30 ماي 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 11 ماي 2020 الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 21079 - 60

تاريخ االيداع : 11 مارس 2020

طالب التحفيظ : احلسني اوفقير بن ابراهيم

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار افقير 

نوع امللك : دار من سفلي وطابقني علويني 

عنوانه : السواي حي تراست جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 64 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شـرقا  : ايت حماد ؛

جنـوبا : حميد املاضي؛

غربـا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مصحح االمضاءات في 17 ماي 2012؛

بتاريخ   46 كناش   230 ص   307 بعدد  مضمن  عدلي  رسم  ملحق   -

15/01/2013؛

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاءات في 09/11/2010

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 12 ماي 2020 الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 21080 - 60

تاريخ االيداع : 11 مارس 2020

طالب التحفيظ :  بكرمي حلسن بن احلسني

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : بكرمي 

نوع امللك : دار من سفلي وطابق اول 

عنوانه : دوار اخلمايس جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 57 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الكزار احلسني؛

شـرقا  : الطريق ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : اعطار احلسني

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 29/11/2006؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 12 ماي 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21081 - 60

تاريخ االيداع : 11 مارس 2020

طالب التحفيظ : عبروق عبدالرزاق 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك عبروق 

نوع امللك : ارض عارية 

عنوانه : دوار بنعنفر جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : جميعة الرحمان؛

شـرقا  : ورثة العروسي ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 28/10/2008؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 04/01/2011

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 12 ماي 2020 الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 21082 - 60

تاريخ االيداع : 11 مارس 2020

طالب التحفيظ : اسماعيل بلكت بن بلعيد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار بلكت.

نوع امللك : بناية من سفلي وطابقني علويني 

موقعه : حي املزار أيت ملول ، جماعة ايت ملول ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 
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شمـاال : دار العربي

شـرقا  : عمر اجزار ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 41 صحيفة 36 امالك 22 مؤرخ في 

06/08/2006

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 13 ماي 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21083 - 60 

تاريخ االيداع : 12 مارس 2020

طالب التحفيظ : السعيد احمد بن ابراهيم  

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : السعيد

نوع امللك : ارض عارية

موقعه : حي تراست ، اجلماعة احلضرية انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 66 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الزنقة ورسم عقاري 10336 - 60 ؛

شـرقا  : الزنقة؛

جنـوبا : رسم عقاري 40330 - 60 وبعضا بلكيش حسن؛

غربـا : مطلب لتحفيظ 6796 - 60؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 397 صفحة 348 سجل 85 بتاريخ 

06/02/2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 13 ماي 2020 الساعة 09 صباحا .

مطلب رقم 21084 - 60

تاريخ االيداع : 13 مارس 2020

طالب التحفيظ : االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك كمال 2.

نوع امللك : أرض عارية

موقعه : دوار اجلريدة اجلماعة القروية القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 58 آر 98 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : عبداهلل بن احلسني؛

شـرقا  : واقسيم بوسالم؛

جنـوبا : احلسني اشتوك؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-نسخة رسم صدقة مضمن اصلها بعدد 167 ص 155 سجل االمالك 

مؤرخ في 30/09/2013.

ماي   25 بتاريخ   431 بعدد  اصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  -نسخة 

1987 توثيق انزكان .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 14 ماي 2020 الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 21085 - 60

تاريخ االيداع : 13 مارس 2020

طالب التحفيظ : زينة ابرجي بنت احلسن 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك كمال 01

نوع امللك : أرض عارية

موقعه : دوار اجلريدة، اجلماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 10 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طريق ؛

شـرقا  : طريق ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : محمد كمال ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-نسخة لرسم صدقة عدلي مضمن اصله بعدد 166 امالك 28 مؤرخ 

في 30/09/2013

- نسخة عقد بيع عرفي لعقار مؤرخ في 29/12/2009 .

بتاريخ   744/2009 عدد  التجزئة  عدم  لشهادة  شمسية  -صورة 

22/12/2009

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 14 ماي 2020 الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية إنزكان آيت ملول

                                 عبد احلليم فتح اهلل.

  

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25592 - 61

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020؛

طالب التحفيظ : يوسف مزوال بن العربي؛

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

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه  : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

مدشر دار فوال، احملل املدعو :" املريرة "؛  

مساحته :  01 هــ 95 آر 02 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : خندق،  

شرقا : طريق سيار؛

جنوبا : رشيد صمدي؛

غربـا : السكة احلديدية؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - نسخة من رسم واحد عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2020؛

2 - تصريح بالضياع مؤرخ في 06 فبراير 2020؛

3 - وكالة خاصة موثقة مصححة اإلمضاء في 28  يناير  2020؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2019؛

5 - رسم ضم قطع أرضية عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2017؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2015؛

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2015؛

8 - رسم إصالح مساحة عدلي مؤرخ في 17 فبراير 2015؛

9 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 أبريل 2014؛

10 - رسم موجب اختصاص عدلي مؤرخ في 24 أبريل 2014؛

11 - رسم موجب متخلف عدلي مؤرخ في 19 يوليو 2012؛

 02 في  مؤرخ  بنظيرعدلي  إراثة  موجب  لرسم  شمسية  صورة   -  12

يوليو 2012؛

13 - صورة شمسية لرسم موجب إراثة و إحصاء متروك عدلي مؤرخ 

في 12 نوفمبر 2007؛

14 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يونيو 1984؛

الساعة  على   2020 مايو   05 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25593  -  61

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020؛

طالب التحفيظ : محمد كرميي بن أحمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " كرميي"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، مرس أشناد، احملل املدعو :" حرارين "؛  

مساحته : 35 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : طريق عمومية و الرسم العقاري رقم  12531  -  61؛  

شرقا : طريق عمومية و الرسم العقاري رقم  12531  -  61؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 فبراير 2020؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 يونيو 2014؛

3 - نسخة من رسم إثبات اختصاص مؤرخ في 30 ديسمبر 2003؛

4 - نسخة من رسم إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2002؛

5 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2002؛

6 - نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 19 أغسطس 1998؛

الساعة  على   2020 مايو   05 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25594  -  61

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020؛

طالب التحفيظ : 

1 - نوال الطاهري بنت محمد بنسبة 1/2؛

2 - زبيدة الطاهري بنت محمد بنسبة 1/2؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " الطاهري 1"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، مدشر طالع القرع؛  

مساحته :  05 آر  تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : طريق  و محمد العاقل؛  

شرقا : محمد العاقل؛

جنوبا : محمد العاقل؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 29  يناير  2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2019؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ماي 2016؛

4 -  نسخة من رسم موجب متخلف عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2004؛

الساعة  على   2020 مايو   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25595  -  61

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020؛

طالب التحفيظ : 

1 - سناء الطاهري بنت محمد بنسبة 1/2؛
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2 - نادية الطاهري بنت محمد بنسبة 1/2؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " الطاهري"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، مدشر طالع القرع؛  

مساحته :  05 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : محمد العاقل؛  

شرقا : محمد العاقل؛

جنوبا : محمد العاقل؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - وكالة مفوضة عرفية مصححة اإلمضاء في 02 مارس 2020؛

2 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 29  يناير  2020؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2019؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ماي 2016؛

5 - وكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 19 نوفمبر 2009؛

6 - نسخة من رسم موجب متخلف عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2004؛

الساعة  على   2020 مايو   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25596  -  61

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020؛

طالب التحفيظ : عبد النور أكعرير بن أحمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " النور"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، مرس أشناد؛  

مساحته : 80 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : طريق عرضها 4 أمتار؛  

شرقا : الرسم العقاري رقم  G/7133؛

جنوبا : املرابط؛

غربـا : جمال السويحلي؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 17 فبراير 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 نوفمبر 2015؛

3 - نسخة من رسم هبة عدلي مؤرخ في 03 يوليو 2015؛

4 -  نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 06 أبريل 2015؛

5 - توكيل عام مفوض عرفي مصحح اإلمضاء في 28 أغسطس 2014؛

6 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 أغسطس 2008؛

7 - نسخة من رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 04 ماي 2005؛

8 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر 1981؛

الساعة  على   2020 مايو   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم25597  -  61

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020؛

طالب التحفيظ : فوزية خاية اليسفي بنت احمد؛

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " فوزية"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احرارين؛  

مساحته : 03 آر تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : ادريس الدهدوه؛  

شرقا : ادريس الدهدوه؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - وكالة خاصة بالتحفيظ عرفية مصححة اإلمضاء في 03 يونيو 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 أبريل 2019؛

3 - نسخة من رسم موجب مخارجة عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 2007؛

 29 في  مؤرخ  عدلي  متروك  إحصاء  موجب  رسم  من  نسخة   -  4

أغسطس 2007؛

الساعة  على   2020 مايو   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة و النصف صباحا.

مطلب رقم 25598  -  61

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020؛

طالب التحفيظ : فاطمة بن صبيح العمراني بنت احمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرجع النوادر"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " رياض"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية اخللوة، 

مدشر اوالد فارس؛  

مساحته : 17 آر 84 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : ورثة اعلي املقدم و محمد نوينو؛  
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شرقا : ورثة سي حلسن؛
جنوبا : طريق؛

غربـا : ورثة حلسن بن علي؛
احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :
1 - شهادة املطابقة مؤرخة في 06 مارس 2019؛
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يوليو 2018؛

3 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 1999؛
4 - محضر إجراء مقاسمة مؤرخ في 28  يناير  1993؛

5 - حكم ابتدائي مؤرخ في 13 نوفمبر 1990؛
الساعة  على   2020 مايو   11 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة بالنيابة.

                             محمد ياسني الغرافي الشرقاوي.

 

محافظة الداخلة

مطلب رقم 226 - 62
تاريخ اإليداع:20  مارس 2020 .

طالب التحفيظ: الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "  الدولة 182/ قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الدولة 182/ قروي". 
نوعه: أرض عارية.

موقعه: جماعة بئرانزران.
مساحته:635 هكتار تقريبا.

حدوده: 
شماال: امللك اخلاص للدولة،

شرقا: الطريق االقليمية 1100،
جنوبا: الرسم العقاري عدد 11821 - 62 و مطلب التحفيظ  218 - 62.

غربا:  امللك اخلاص للدولة.
احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك: - نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخ 
في 05/03/2020.

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.
على   2020 ماي   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا )11 س 00 دقيقة صباحا(.

مطلب رقم 227 - 62
تاريخ اإليداع:20  مارس 2020 .

طالب التحفيظ: الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "  الدولة 183/ قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الدولة 183/ قروي". 
نوعه: أرض عارية.

موقعه: جماعة بئرانزران.
مساحته:570 هكتار تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق االقليمية 1100،
شرقا: امللك اخلاص للدولة،
جنوبا: امللك اخلاص للدولة،

غربا:  الرسم العقاري عدد 11979 - 62 والطريق االقليمية 1100.
احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك: - نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخ 
في 05/03/2020.

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.
على   2020 ماي   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا )11 س 00 دقيقة صباحا(.
خالصة مطلب التحفيظ

مطلب رقم 228 - 62
تاريخ اإليداع:20  مارس 2020 .

طالب التحفيظ: الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "  الدولة 184/ قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الدولة 184/ قروي". 
نوعه: أرض عارية.

موقعه: جماعة بئرانزران.
مساحته:89 هكتار تقريبا.

حدوده: 
شماال: الرسم العقاري عدد 11979 - 62 و مطلب التحفيظ عدد 218 

.62 -
شرقا: الرسم العقاري عدد 11979 - 62 و امللك اخلاص للدولة،

جنوبا: امللك اخلاص للدولة،
غربا:  امللك اخلاص للدولة و مطلب التحفيظ عدد 218 - 62.

احلقوق العينية: الشيء
أصل امللك: - نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة مؤرخ 

في 05/03/2020.
- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

على   2020 يونيو  فاحت  املؤقت:   التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة احلادية عشر صباحا )11 س 00 دقيقة صباحا(.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة
رشيد الوردي    

محافظة النواصر

مطلب رقم 5579 - 63
تاريخ اإليداع  : 09 مارس 2020

طالبة التحفيظ  : فائزة فاهر بنت بوشعيب.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " أرض خريبة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك   : " أرض خريبة "
نوعه  : أرض فالحية

موقعه  : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار اوالد عامر.
مساحته : 83 ار 22 سنتيار تقريبا.

حدوده  : 
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شماال : الرسم العقاري عدد 17949 - 63 واحلاج امليلودي وورثة احلاج 

امليلودي ومطلب التحفيظ عدد 105 - 34. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 47850 - 63.

جنوبا : طريق عرضها 3 أمتار يليها الرسم العقاري عدد 95258 - 63 

والرسم العقاري عدد 96528 - 63.

غربا  : فاهر رشيد

احلقوق العينية : الشيء.

   أصل امللك :

نسخة رسم استمرار وتصرف عدلي ضمن أصله بعدد 189 صحيفة 200 

كناش األمالك 3 وحرر بتاريخ 01 صفر 1424 هـ املوافق 04 إبريل 2003 .

عدد  األمالك  كناش   470 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

1996م. نوفمبر   29 املوافق  1417هـ  رجب   17 بتاريخ   3

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 22 صحيفة 20 كناش األمالك 58 بتاريخ 

27 محرم 1424هـ املوافق ل 31 مارس 2003 م.

عقد صدقة عرفي مؤرخ في 29/06/2006.

محررة  خاصة  توثيقية  وكالة  من  لألصل  مطابقة  رسمية  نسخة 

بتاريخ 08/02/2019.

على   2020 ماي   08  : املؤقت  التحديد    عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض السهب"

مطلب التحفيظ رقم 2390 - 63 

مسطرة  فإن   .2020 مارس   10 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى  "أرض السهب" موضوع مطلب التحفيظ عدد 

2390 - 63. الكائن بعمالة إقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار اوالد 

سليمان، تتابع من االن فصاعدا  مجزأة على الشكل التالي :

 -مبساحة قدرها 24 آر 77 سنتيار حتت تسمية " أرض السهب 1" في 

إسم السيد أحمد الوادي بن بوشعيب.

 -مبساحة قدرها 43 آر 68 سنتيار حتت تسمية " أرض السهب " على 

الشياع في إسم السادة :

 -عمر الوادي بن بوشعيب بنسبة 14/96.

 -مينة الوادي بنت بوشعيب بنسبة 7/96.

 -الزوهرة الوادي بنت بوشعيب بنسبة 7/96.

 -مليكة الوادي بنت بوشعيب بنسبة 7/96.

 -العيدية الوادي بنت بوشعيب بنسبة 7/96.

 -أحمد الوادي بن بوشعيب بنسبة 14/96.

 -فاطمة الوادي بنت بوشعيب بنسبة 7/96.

 -سعيدة الوادي بنت بوشعيب بنسبة 7/96.

 -محمد الوادي بن بوشعيب بنسبة 14/96.

 -خدوج الهشامي بنت محمد بنسبة 12/96 . و ذلك مبقتضى العقود 

املودعة سابقا تدعيما ملطلب التحفيظ  وكذا :

بالدار  املدنية  االبتدائية  احملكمة  عن  صادر   119 عدد  ابتدائي  -حكم 

البيضاء بتاريخ 27/09/2017.

بالدار  االستئناف  محكمة  عن  صادر   2294 عدد  استئنافي  -قرار 

البيضاء بتاريخ 21/03/2018.

 -شهادة بعدم الطعن بالنقض عدد 50/2018 مؤرخة في 07/06/2018.

رمضان   12 بتاريخ   89 كناش   115 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  -رسم 

1435 هـ املوافق 10/07/2014.

 -نسخة مطابقة لألصل من شهادة إدارية عدد 57/2014 مؤرخة في 

.18/06/2014

 -نسخة من رسم إراثة مضمنة بعدد 678 صحيفة 161 كناش عدد 

4 النسخ بتاريخ 11/03/2014.

 -رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 172 كناش 88 بتاريخ 04 شوال 1435 

هـ املوافق ل 01/08/2014.

 -نسخة من رسم وكالة مؤرخة في 20/04/2017 ضمن أصلها بعدد 

58 كناش عدد 267.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر .  

                                      مصطفى بنحداوي.

 

محافظة احلي احلسني - الدارالبيضاء

مطلب رقم 132 - 64

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : شركة جونا تطوير) شركة ذات مسؤولية محدودة (

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض القطع ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض القطـع ". 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، ليساسفة، دوار الفحيالت.

مساحتـه : 36 أرا 64 سنتيار تقريبـا.

حدوده : شماال : مطلب التحفيظ عدد 40/64؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 10032/س؛

جنوبا : الرسم العقاري 11773/س؛

غربـا : مطلب التحفيظ عدد 23434/س وطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللـك :

1( رسم ملكية عدد 312 صحيفة 78 بتاريخ 06 رمضان 1435 موافق 

04 يوليو 2014؛

2( رسم شراء عدلي عدد 399 صحيفة 78 بتاريخ 29 ذو احلجة 1435 

موافق 24 أكتوبر 2014؛

3( رسم شراء عدلي عدد 400 صحيفة 78 بتاريخ 29 ذو احلجة 1435 

موافق 24 أكتوبر 2014؛

4( رسم شراء عدلي عدد 114 صحيفة 93 بتاريخ 29 ذو احلجة 1435؛
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5( رسم شراء عدلي عدد 115 صحيفة 93 بتاريخ 29 ذو احلجة 1435 

موافق 24/ أكتوبر 2014؛

األولى  جمادى   08 بتاريخ   96 صحيفة   72 عدد  عدلي  شراء  رسم   )6

1436 موافق 27 فبراير 2015؛

 1436 شوال   04 بتاريخ   96 صحيفة   202 عدد  عدلي  شراء  رسم   )7

موافق 21 يونيو 2015؛

8( رسم شراء عدلي عدد 277 صحيفة 93 بتاريخ 13 جمادى الثانية 

1436موافق 03 أبريل 2015؛

األولى  جمادى   08 بتاريخ   96 صحيفة   73 عدد  عدلي  شراء  رسم   )9

1436 موافق 27 فبراير 2015؛

10( رسم شراء عدلي عدد 74 صحيفة 96 بتاريخ 08 جمادى األولى 

1436 موافق 27 فبراير 2015؛

جمادى   03 بتاريخ   96 صحيفة   327 عدد  عدلي  شراء  رسم   )11

األولى1437 موافق 12 فبراير 2016؛

12( رسم شراء عدلي عدد 352 صحيفة 107 بتاريخ 23 صفر 1438 

موافق 23 نوفمبر 2016؛

13( رسم شراء عدلي عدد 353 صحيفة 107 بتاريخ 23 صفر 1438 

موافق 23 نوفمبر 2016؛

14( رسم شراء عدلي عدد 354 صحيفة 107 بتاريخ 23 صفر 1438 

موافق 23 نوفمبر 2016؛

15( رسم شراء عدلي عدد 355 صحيفة 107 بتاريخ 23 صفر 1438 

موافق 23 نوفمبر 2016؛

16( رسم شراء عدلي عدد 356 صحيفة 107 بتاريخ 23 صفر 1438 

موافق 23 نوفمبر 2016؛

17( رسم شراء عدلي عدد 357 صحيفة 107 بتاريخ 23 صفر 1438 

موافق 23 نوفمبر 2016؛

18( رسم شراء عدلي عدد 645 صحيفة 107 بتاريخ 24 جمادى األولى 

1440 موافق 01 فبراير 2019؛

19( رسم شراء عدلي عدد 428 صحيفة 130 بتاريخ 13 سبتمبر 2019؛

20( وكالة عرفية مؤرخة في 18/08/2014؛

21( حكم إبتدائي رقم 2695 بتاريخ 02/04/2014 ملف رقم 20/2014؛

22( شهادة عدم اإلستئناف مؤرخ في 08/07/2014.

تاريخ التحديد يوم 05 ماي 2020 على الساعة 9.

احملافظ على األمالك العقارية احلي احلسني - بالدارالبيضاء

       عبدالصمد البحاري

محافظة احلوز

مطلب رقم 12855 - 65

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020.

طالب التحفيظ : ابوالضياء احلاج احمد بن عمر بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغزا الفوقانية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تغزا الفوقانية". 

مشتمالته : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون و التفاح . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة اسني جماعة و قيادة و يركان . 

مساحته : 67 آ 48 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق و مصرف و الرسم العقاري عدد 41844 - 04 

شرقا : طريق 

جنوبا : مصرف و طريق 

غربا : الرسم العقاري عدد 41844 - 04 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 22 فبراير 2020 .املوافق 

ل 27 جمادى التانية 1441 هجرية . 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 19 : ماي 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17548 - 66 

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ : امبارك العروم بن ابراهيم.

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " إمي نسوق"

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مركز تولوكولت".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه :  إقليم شيشاوة دائرة امتوكة قيادة وجماعة تاولوكلت مركز تاولوكلت.

مساحته : 02 ار 47 س تقريبا.

حدوده :

شماال : اجلرف؛

شرقا : اخملتار بن بيهي؛

جنوبا : طريق عمومي ؛

غربا : املكي بيكوس.
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أصل امللك : 

1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 - 09 - 2016.

2 -عقد شراء عدلي مؤرخ في 31 - 12 - 2019

على   2020 ماي   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بشيشاوة

عبد اإلله البداوي    

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6126  - 67

تاريخ االيداع  : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بيت الزاوية.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بيت الزاوية ".

نوعـه : بناية مكونة من سفلي - زاوية - .

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة أكوراي، حي القصبة. 

مساحته  : 16 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر والتهامي احلداد.

شرقا : جواد مربوح.

جنوبا : جواد مربوح.

غربا  : جواد مربوح.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - شهادة إدارية رقم : 453 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   11   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6127  - 67

تاريخ االيداع  : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : أرض ومحالت بأكوراي.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض ومحالت بأكوراي".

نوعـه : أرض عارية بها محالت جتارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة أكوراي. 

مساحته  : 02 آر 65 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 21029 - ك.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 21029 - ك.

غربا  : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 -  شهادة إدارية رقم : 453 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 6128  - 67

تاريخ االيداع  : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : منزل بالقصبة عدد : 938.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل بالقصبة عدد : 938 ".

نوعـه : دار للسكن مكون من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة أكوراي، حي القصبة. 

مساحته  : 20 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : حبيبة بنت طويجن.

شرقا : ملك األوقاف.

جنوبا : ملك األوقاف والزنقة.

غربا  : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 -  شهادة إدارية رقم : 453 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6129  - 67

تاريخ االيداع  : 09 مارس 2020.

طالبة التحفيظ السيد)ة( : فدوى بونواقص بنت ادريس.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بونواقص ".

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، حي ايت ايدير. 

مساحته  : 70 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة.

شرقا : مليكة ستاتي.

جنوبا : زنقة.
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غربا  : احمد لغماري.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 -  رسم صدقة عدلي مؤرخ في : 15 - 08 - 2017 مضمن بكناش 

األمالك 62 عدد 368 صحيفة 335 بتاريخ : 04 - 10 - 2017.

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في : 14 - 12 - 1989 مضمن بكتابة ضبط 

محكمة احلاجب بتاريخ : 18 - 01 - 1990 عدد : 44 - 90.

على   2020 ماي   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 6130  - 67

تاريخ االيداع  : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : قيسارية القصبة اكوراي.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " قيسارية القصبة اكوراي ".

نوعـه : بناء جتاري عبارة عن قيسارية من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة أكوراي، حي القصبة. 

مساحته  : 02 آر 90 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : غيثة ومحمد بنقاسم.

شرقا : احماد السوسي.

جنوبا : ملك األوقاف والزنقة وغزالة ملعاطي.

غربا  : ممر.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 -  شهادة إدارية رقم : 453 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6131  - 67

تاريخ االيداع  : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : محل جتاري 2665.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 2665 ".

نوعـه : بناء جتاري عبارة عن محل من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة أكوراي، شارع الفداء. 

مساحته  : 30 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : شارع الفداء.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 45298 - 05.

غربا  : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 -  شهادة إدارية رقم : 453 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 6132  - 67

تاريخ االيداع  : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : محل جتاري 2666.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 2666 ".

نوعـه : بناء جتاري عبارة عن محل من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة أكوراي، شارع الفداء. 

مساحته  : 30 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : شارع الفداء.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 45298 - 05.

غربا  : ورثة حمو احلجام.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 -  شهادة إدارية رقم : 453 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6133  - 67

تاريخ االيداع  : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : محل جتاري 2663 - 2664.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 2663 - 2664 ".

نوعـه : بناء جتاري عبارة عن محل من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة أكوراي، شارع الفداء. 

مساحته  : 56 سنتيار تقريبا.
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حدوده : 

شماال : شارع الفداء.

شرقا : شارع احلسن الثاني.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 45298 - 05.

غربا  : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 -  شهادة إدارية رقم : 453 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 6134  - 67

تاريخ االيداع  : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : منزل اإلمام بالقصبة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل اإلمام بالقصبة ".

نوعـه : دار للسكن من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة أكوراي، حي القصبة. 

مساحته  : 85 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : رشيد باعزيزي.

شرقا : حجو كوكو وزنقة.

جنوبا : زنقة.

غربا  : زنقة.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 -  شهادة إدارية رقم : 453 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 6135  - 67

تاريخ االيداع  : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : احلسان خليوي بن ميمون.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : احمري.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " احمري ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، دوار ايت مزوز اجلديدة. 

مساحته  : 04 آر 34 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : طريق.

شرقا : جمعة خليوي.
جنوبا : طريق.
غربا  : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 
اصل امللك : 

2019 مضمن   -  11  -  05  : في  مؤرخ  ثبوت ملكية عدلي  رسم    -  1
بكناش األمالك 69 عدد 280 صحيفة 278 بتاريخ : 11 - 12 - 2019.

2 -  رسم ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في : 21 - 01 - 2020 مضمن 
بكناش اخملتلفة 21 عدد 231 صحيفة 196 بتاريخ : 13 - 02 - 2020.

على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6136  - 67
تاريخ االيداع  : 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : محمد النواش بن عبد القادر.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : النواش.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " النواش ".
نوعـه : دار للسكن.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، حي بوراي.
مساحته  : 80 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : املطلب رقم : 266 - 67.

شرقا : عمراوي احلياني.
جنوبا : املطلب رقم : 22503 - 05.

غربا  : طريق.
احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 
1 -  نسخة من رسم شراء عدلي عدد 794 - 1990 مؤرخة في : 22 - 01 - 2016 

مضمنة بكناش النسخ 01 عدد 944 صحيفة 276 بتاريخ : 26 - 01 - 2016.
2 -  صورة شمسية لنسخة من رسم ثبوت مقاسمة عدلي مؤرخ 

في : 03 - 12 - 1993. 
على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.
احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

      يوسف مختري 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18090 - 68
تاريخ اإليداع : 18 مارس 2020. 

طالبو التحفيظ : 
1/املصطفى ماجدي بن عبد القادر.



2249 عدد 1109 - 7 شعبان 1441 )فاحت أبريل 2020(

2/حميد ماجدي بن عبد القادر.

3/محمد ماجدي بن عبد القادر.

4/عالل ماجدي بن عبد القادر.

5/فؤاد ماجدي بن عبد القادر.

6/فاطنة ماجدي بنت عبد القادر.

بصفتهم مالكني على الشياع بنسبة سهمني من أصل 11 سهما 

لكل واحد من األول و الثاني و الثالث و الرابع و اخلامس و بنسبة سهم 

واحد من أصل ذلك للسادسة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زهرة".

نوعه : أرض عارية.

التهامي  ايت  املدعو  الفقيه بن صالح احملل  و مدينة  إقليم   : موقعه 

ايت بن سعيد.

مساحته: 98 سنتيار تقريبا. 

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد 15190 - 68؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛            

غربا : بوزكري موريد بن صالح و من معه؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك :

 274 بعدد  مضمن   2017 أكتوبر   18 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 331.

- رسم اراثة عدلي بتاريخ 15 سبتمبر 2014 مضمن بعدد 196 صحيفة 297.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 08 - 2017 مصادق عليها بتاريخ 

02 نوفمبر 2017 أصلها بتاريخ 07 سبتمبر 2017.

- تصريح بالشرف عدد 6833 - 2020 مصحح االمضاء بتاريخ 18 مارس 2020.

- وكالة عرفية عدد 3726 - 2016 مصححة االمضاء بتاريخ 29 فبراير 2016.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 22 فبراير 2016.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 22 فبراير 2016.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 23 فبراير 2016.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 24 فبراير 2016.

على   2020 ماي   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظة بوملان

مطلب رقم  5590 - 74
تاريخ اإليـداع : 12 - 03 - 2020

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 
باسم ونيابة عن اجلماعة األصلية أهل إكلي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " رياض2 "
االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك : رياض2 نوع امللك : أرض عارية

مساحتـه : 14 هكتار 19 آر تقريبا
موقعـه : إقليم بوملان ، مدينة ميسور 

حـدوده :
شـمـاال : املطار

شرقــا : التجزئة
جنوبا : الطريق اجلهوية رقم 5123
غربــا : الطريق اجلهوية رقم 5123

احلقوق العينية : ال شيء 
أصل امللك :

- تصميم متهيدي 
الساعة  على   2020 ماي   12  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة  صباحا
احملافظ على األمالك العقارية لبوملان 

       زكرياء السعيدي

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57427 - 75
تاريخ اإليداع: 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
املصطفى نافع بن صالح .

اإلسم الذي يعرف به امللك " بقعة بلعزري".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بقعة بلعزري".

نوعه: أرض فالحية.
موقعه: إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد حمدان ، 

دوار اوالد الساملي.
مساحته: 31 ار 83 سنتيارتقريبا.

اجملاورون:
شماال: مبارك املفضل؛

شرقا: طريق؛
جنوبا: عبد الرحيم ملعاشي؛

غربا: بوشعيب مبشور؛
احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك:
- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01/12/1992

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17/12/2012.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02/01/2013.
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08/08/2019.

على   2020 ماي   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10:00 صباحا.

مطلب رقم 57428 - 75

تاريخ اإليداع: 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

عبد املالك احلياني ابن عالل .

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض احلطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض احلطة".

نوعه: أرض عارية.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم  موقعه: 

اسماعيل ، دوار الشرفة.

مساحته: 01 ار 00 سنتيارتقريبا.

اجملاورون:

شماال: محمد بورحيل ابن العربي؛

شرقا: صالح احلياني؛

جنوبا: طريق مارة؛

غربا: أحمد؛

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 30/11/2010.

- نسخة مطابقة لألصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 16/10/1993.

- نسخة مطابقة لألصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 27/12/2012

على   2020 ماي   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11:00 صباحا.

مطلب رقم 57429 - 75

تاريخ اإليداع: 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

عادل احلياني ابن عالل .

اإلسم الذي يعرف به امللك " احلطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " احلطة".

نوعه: أرض عارية.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم  موقعه: 

اسماعيل ، دوار الشرفة.

مساحته: 00 ار 88 سنتيارتقريبا.

اجملاورون:

شماال: الفاسي محمد؛

شرقا: طريق مارة؛

جنوبا: ابراهيم بوزوباعة؛

غربا: محمد احلميدي؛

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك: عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 31/01/2011.

على   2020 ماي   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12:00 صباحا.

مطلب رقم 57430 - 75
تاريخ اإليداع: 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
ميلود احلنفي ابن العربي .

اإلسم الذي يعرف به امللك " احلطة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " احلطة".

نوعه: أرض عارية.
سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم  موقعه: 

اسماعيل ، دوار الشرفة.
مساحته: 01 ار 09 سنتيارتقريبا.

اجملاورون:
شماال: صالح احلياني ؛
شرقا: محمد سجدة؛

جنوبا: طريق مارة؛
غربا: طريق مارة؛

احلقوق العينية: الشيء
أصل امللك: عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 06/09/2006.

على   2020 ماي   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 13:00 بعد الزوال.

مطلب رقم 57431 - 75
تاريخ اإليداع: 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
محجوب فيكري بن عمر بن املعطي .

اإلسم الذي يعرف به امللك " حبل القربوس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حبل القربوس".

نوعه: أرض فالحية.
سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم  موقعه: 

اسماعيل ، دوار العليوات.
مساحته: 06 ار 00سنتيارتقريبا.

اجملاورون:
شماال: عبد القادر ابا تراب ؛

شرقا: طريق؛
جنوبا: ورثة الطاهر بن غالم؛

غربا: هياب احمد؛
احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك:
- عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 05/03/2020.

- نسخة مطابقة لألصل من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11/11/1993
على   2020 ماي   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14:00 زواال.

مطلب رقم 57432 - 75
تاريخ اإليداع: 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
مينة حوران بنت محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك " بقعة جنان املنادلة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بقعة جنان املنادلة ".

نوعه: أرض فالحية.
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موقعه: إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الغنادرة ، دوار زاوية 
بن حمدون.

مساحته: 37 ار 50سنتيارتقريبا.
اجملاورون:

شماال: ورثة عبد اهلل بن حيمود ؛
شرقا: ورثة ابعطيط؛

جنوبا: ورثة اخليوة بن العربي؛
غربا: ورثة احلاج احلمدوني بن علي ؛

احلقوق العينية: الشيء
أصل امللك:

- رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في 30/11/2006.
- نسخة مخارجة عدلي مضمن أصلها حتت عدد 732 ص 486 كناش 

املالك 22 توثيق الزمامرة
على   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10:00 صباحا.

مطلب رقم 57433 - 75
تاريخ اإليداع: 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
ميلودة عفاس بنت اجلياللي .

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض احلطة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض احلطة ".

نوعه: أرض فالحية.
دوار   ، ، جماعة متوح  دائرة سيدي اسماعيل  اجلديدة،  إقليم  موقعه: 

الرواحلة.
مساحته: 03 ار 75 سنتيارتقريبا.

اجملاورون:
شماال: محمد عفاس واسطبل ؛

شرقا: اسطبل ومحمد عفاس وفاطنة عفاس ؛
جنوبا: طريق عرضه 06 امتار؛

غربا: مسعود روحلي ؛
احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك:
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10/01/2020.

- شهادة ادارية عدد 161/2019 مؤرخة في 19/12/2019
على   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12:00 صباحا.

مطلب رقم 57434 - 75
تاريخ اإليداع: 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
فاطمة حلسيني بنت العربي .

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض احلطة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض احلطة ".

نوعه: أرض فالحية بها سكن
سيدي  جماعة   ، اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم  موقعه: 

احساين بن عبد الرحمان ، دوار الزغارتة.
مساحته: 03 ار 46 سنتيارتقريبا.

اجملاورون:

شماال: التيبارية طارق ؛
شرقا: طريق ؛

جنوبا: حلسيني املصطفى؛
غربا: حلسيني املصطفى ؛

احلقوق العينية: الشيء
أصل امللك:

- صورة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/03/1990.
في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة  من  لألصل  مطابقة  صورة   -

.17/06/2015
- صورة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 08/12/2017.

- عقد مقاسمة ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 29/01/2018
- شهادة ادارية عدد 17/2020 مؤرخة في 06/02/2020

على   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 13:00 زواال.

مطلب رقم 57435 - 75
تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
مليكة الناوي بنت محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك " الصفا".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الصفا ".

نوعه: أرض فالحية بها سكن
 ، الواليدية  جماعة   ، الزمامرة  دائرة  بنور،  سيدي  إقليم  موقعه: 

دوارالشبوقات.
مساحته: 08 ار 00 سنتيارتقريبا.

اجملاورون:
شماال: طريق معبدة ؛

شرقا: ورثة جنيب عبد السالم ؛
جنوبا: مطلب عدد 3219 - 75؛

غربا: طريق ؛
احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك:
- محرر عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخى 05/03/2020.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12/02/2020.
على   2020 ماي   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10:00 صباحا.

مطلب رقم 57436 - 75
تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
رضوان اليوسيفي بن املصطفى .

اإلسم الذي يعرف به امللك "أرض العروجات".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض العروجات ".

نوعه: أرض فالحية 
سيدي  اوالد  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم  موقعه: 

علي بن يوسف ، دوارالفراش
مساحته: 03 هكتار 17 ار 70 سنتيارتقريبا.

اجملاورون:
شماال: مزيلي عبد السالم ؛
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شرقا: الطريق االقليمية رقم 3414 وبنحرار املصطفى ؛
جنوبا: ورثة الساهل احمد بن مسعود؛

غربا: مزيلي الرداد والزوهري محمد ؛
احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02/03/2020.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28/05/2014.
على   2020 ماي   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12:00 صباحا.

مطلب رقم 57437 - 75
تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
محمد هبال بن سالم .

اإلسم الذي يعرف به امللك "حائط العوني".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حائط العوني ".

نوعه: أرض فالحية 
موقعه: إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد حمدان ، 

دوارالبريكات
مساحته: 01 هكتار 40 ار 75 سنتيارتقريبا.

اجملاورون:
شماال: ورثة بوشعيب بن محمد واملطلب عدد 83546 - 75 ؛

شرقا: مطلب عدد 10229 - 75 ومطلب عدد 10200 - 75 ومطلب عدد 
10199 - 75 ؛

جنوبا: ورثة بوشعيب بن محمد واملصطفى زوهري؛
غربا: املصطفى زوهري وممر عمومي عرضه 03 امتار ؛

احلقوق العينية: الشيء
أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28/07/2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04/10/2007.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28/02/2020.
على   2020 ماي   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13:00 زواال.

مطلب رقم 57438 - 75
تاريخ اإليداع: 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
طارق البقدوري ابن عمر .

اإلسم الذي يعرف به امللك "ارض البقدوري".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ارض البقدوري ".

نوعه: أرض عارية 
موقعه: إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الواليدية ، دوارحيوط 

الكاهية
مساحته: 02 ار 30سنتيارتقريبا.

اجملاورون:
شماال: الطريق ؛
شرقا: الطريق ؛

جنوبا: احلالوي بوشعيب و عبد القادر؛
غربا: الغاي محمد ؛

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك: عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 12/03/2012.

على   2020 ماي   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14:00 زواال.

مطلب رقم 57439 - 75

تاريخ اإليداع: 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

محمد الشادلي بن بوشعيب. 

اإلسم الذي يعرف به امللك "دار اليهودي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار اليهودي ".

نوعه: أرض فالحية

موقعه: إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات ، 

دوارالعبيدات

مساحته: 39 ار 63سنتيارتقريبا.

اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد 11849 - 75 ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 11849 - 75 ؛

جنوبا: عبد اهلل عفان؛

غربا: طريق عمومية ؛

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30/04/2019.

- شهادة ادارية عدد 09 مؤرخة في 24/04/2019

على   2020 ماي   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15:00 زواال.

مطلب رقم 57440 - 75

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ :

عبد العزيز العز. 

اإلسم الذي يعرف به امللك "أرض الرمل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض الرمل ".

نوعه: أرض فالحية

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم  موقعه: 

اسماعيل ، دواراخلزاعلة

مساحته: 10 ار 00سنتيارتقريبا.

اجملاورون:

شماال: اسحيتة ؛

شرقا: ملعترس ؛

جنوبا: ملعترس؛

غربا: بلبيضة وهارون ؛

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك: عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 02/10/2017

على   2020 ماي   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10:00 صباحا.
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مطلب رقم 57441 - 75
تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
املصطفى بياضي ابن عمر. 

اإلسم الذي يعرف به امللك "الكاهية".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الكاهية ".

نوعه: أرض عارية
 ، الواليدية  جماعة  الزمامرة،  دائرة   ، بنور  سيدي  إقليم  موقعه: 

دوارحيوط الكاهية
مساحته: 01 ار 50 سنتيارتقريبا.

اجملاورون:
شماال: محمد الكاهية ؛

شرقا: الروميي زهراء ؛
جنوبا: بوشعيب الرامي؛

غربا: الكاهية الهاشمية ؛
احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك: عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 24/02/2020
على   2020 ماي   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12:00 صباحا.

مطلب رقم 57442 - 75
تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
عادل محفوظ بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك "أرض املضية".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض املضية ".

نوعه: أرض فالحية
سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم  موقعه: 

اسماعيل ، دواراوالد رافع.
مساحته: 41 ار 77 سنتيارتقريبا.

اجملاورون:
شماال: طريق عمومية ؛

شرقا: ورثة بلمامون ؛
جنوبا: احلنصالي احمد؛
غربا: ورثة وقار محمد ؛

احلقوق العينية: الشيء
أصل امللك:

- عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 14/01/2020.
- نسخة من رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 26/03/2015

على   2020 ماي   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 14:00 زواال.

مطلب رقم 57443 - 75
تاريخ اإليداع: 17 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
يوسف جوهر بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك "اخلامسات".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اخلامسات ".

نوعه: أرض فالحية

دوار   ، الغنادرة  جماعة  الزمامرة،  دائرة  بنور،  سيدي  إقليم  موقعه: 
العساعسة.

مساحته: 43 ار 00 سنتيارتقريبا.
اجملاورون:

شماال: الطريق ؛
شرقا: املصطفى بن الفقير بوشعيب والرداد بن بوشعيب بن محمد 

بن سعيد ؛
جنوبا: ورثة الفقير امحمد؛

غربا: امحمد بن الدوسي واحلاج احمد فكري ؛
احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك:
- عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 28/02/2020.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 10/07/2012.
باستدراك  مرفق   23/02/2016 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

عدلي مؤرخ في 29/03/2018.
- رسم عدلي ملطابقة االسم مؤرخ في 24/07/2018.

- عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 20/04/2007.
على   2020 ماي   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15:00 زواال.

مطلب رقم 57444 - 75
تاريخ اإليداع: 18 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
نور الدين حكيم بن عبد اللطيف. 

اإلسم الذي يعرف به امللك "حويط الصفا".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حويط الصفا".

نوعه: أرض فالحية
سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم  موقعه: 

اسماعيل ، دوارالرواحلة.
مساحته: 80 ار 00 سنتيارتقريبا.

اجملاورون:
شماال: فتيحة ضريف ونور الدين ضريف وعبد اللطيف ضريف ؛
شرقا: عبد املالك بوجاد وعبد اللطيف حكيم ومحمد ادريوش ؛

جنوبا: نور الدين حكيم ؛
غربا: عائشة بنت احلاج وطريق مارة ؛

احلقوق العينية: الشيء
أصل امللك: عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 21/02/2020.

على   2020 ماي   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10:00 صباحا.

مطلب رقم 57445 - 75
تاريخ اإليداع: 18 مارس 2020.

طالب التحفيظ :
محمد عسولي بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك "بقعة احلطة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بقعة احلطة".

نوعه: أرض فالحية
موقعه: إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة مكرس ، دوار 

اوالد عتو.
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مساحته: 01 هكتار 05 ار 19 سنتيارتقريبا.
اجملاورون:

شماال: طريق ؛
شرقا: العسولي بوشعيب ؛

جنوبا: ورثة العسولي محمد ؛
غربا: الهاشمي مزيان ؛
احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك: عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 28/02/2020.
على   2020 ماي   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11:00 صباحا.
احملافظ املساعد بسيدي اسماعيل الزمامرة

    امبارك سوسي

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5072 - 77
تاريخ اإليداع  12 مارس 2020

طالب التحفيظ : التهامي زلوفي بن الطيب ؛
 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » دار الزلوفي «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار الزلوفي«؛ 
نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة وجدة ، حي سي خلضر ، زنقة ب30 رقم 26 ؛ 
مساحته : 01 ار 41 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده :
شماال عيساوي محمد ؛

شرقا : حداد محمد ؛
جنوبا : طريق عمومي بعرض  30 متر؛

غربا : الشيح محمد ؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :
1 - رسم  ملكية عدد 397 صحيفة 443  كناش 170 بتاريخ 18 فبراير 2020 ؛

2 - اشهاد استدراكي عدد 77 كناش 203 صحيفة 60 بتاريخ 09 - 03 - 2020 ؛
3 - شهادة ادارية عدد145 بتاريخ 29 فبراير 2020

تاريخ إجراء عملية التحديد : 12 ماي 2020 على الساعة التاسعة  صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : » النخيلة«
مطلب التحفيظ عدد 23772 – 02 الذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 433 بتاريخ 18 ابريل 2007 
مسطرة  فإن   ،2020 مارس   11 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   » النخيلة   « املدعو  امللك  حتفيظ 
دوار   ، انكاد   اهل  أنكاد، جماعة  وجدة  بعمالة  الكائن   ،  02 –  23772
التصميم  اظهرها  التي  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من   ، لبرارشة 
العقاري املنجز عقب عملية التحديد املنجزة بتاريخ : 21 – 09 – 2007 
ارا 50 سنتيارا بدال من املساحة املصرح بها  والبالغة 12 هكتارا 63 

عند ايداع مطلب التحفيظ في اسم السادة والسيدات :

1 – البشير دوحي بن خلضر بنسبة 22 جزء ؛

2 -  احمد دوحي بن عبد املالك بنسبة 11 جزء ؛

3 – رشيد دوحي بن عبد املالك بنسبة 11 جزء ؛

4 – محمد دوحي بن احلاج بنسبة 11 جزء ؛

5 – دعاء دوحي بنت سليمان بنسبة  01 جزء ؛ 

6 – ياسر دوحي بن سليمان بنسبة 02 اجزاء ؛

7 – عبد احلفيظ دوحي بن سليمان بنسبة 02 اجزاء ؛

8 – ميينة دوحي بنت سليمان بنسبة 01 جزء ؛

9 – يحيى دوحي بن سليمان بنسبة 02 اجزاء ؛

10 – فتيحة دوحي بنت سليمان بنسبة 01 جزء ؛

11 -  محمد دوحي بن سليمان بنسبة 02 اجزاء ؛

والكل من اصل 66 جزء

وذلك بناءا على  :

- موجب تصحيح مساحة عدلي عدد 193 صحيفة 172 كناش192 

بتاريخ 01 - 04 - 2019 .

- رسم اراثة عدد03 ص03 كناش 106 بتاريخ: 19 - 11 - 2015.

- نسخة موجزة من رسم وفاة بتاريخ: 25 - 04 - 2011.

- شهادة املطابقة عدد19 - 2015 مؤرخة في 18 - 12 - 2015

- مطلب تقييد  مصادق على امضائه بتاريخ : 11 – 03 – 2020

عالوة على الوثائق املودعة سابقا تاييدا للمطلب.

طبقا  االيداعني  تلغي  اإلصالحية  اخلالصة  هذه  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 

الفصل 84 من ظ ت ع املضمنني بكناش 04 عدد: 206 و207.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد: 

    عونة كمال

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 3134  - 80

تاريخ اإليداع :  09 مارس 2020.             

 طالب التحفيظ :  عبد اهلل األنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك داودي "

 نوعه :  ارض عارية،

موقعه  :  حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة أيت باها 

مساحته  :  25 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  الطريق؛

شرقا  :  ورثة جلوني محمد؛    

جنوبا  :  طريق ؛  

غربا :  طريق.

احلقوق العينية :  ال شيء.
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أصل  امللك : 

 - عقد تسليم عرفي مؤرخ في 26 - 08 - 2011.

تاريخ التحديد املؤقت 11 ماي 2020 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 3135  - 80

تاريخ اإليداع :  10مارس 2020.             

طالب التحفيظ :  محمد جديري بن علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " جديري "

نوعه :  ارض فالحية،

موقعه  :  دوار إغريسن اجلماعة الترابية وادي الصفاء عمالة اشتوكة 

أيت باها 

مساحته  :  03 هكتار 61 ار 40 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  الطريق؛

شرقا  :  البيضاوي السريعي؛    

جنوبا  :  طريق ؛  

غربا :  محمد جديري.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   54 رقم  االمالك  252 سجل  بعدد  عدلي ضمن  رسم شراء   -

.2018 - 07 - 23

سجل   280 صحيفة   366 عدد  حتت  ضمن  عدلي  مخلف  رسم   -

التركات 28 بتاريخ 11 - 02 - 2016.

- صورة شمسية لنظير رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 393 سجل 

األمالك رقم 43 بتاريخ 20 - 10 - 2016.

- رسم قسمة رضائية عدلي ضمن حتت عدد 144 سجل االمالك رقم 

46 بتاريخ 09 - 03 - 2017.

تاريخ التحديد املؤقت 11 ماي 2020 على الساعة 12 : 30

مطلب رقم 3136 - 80

تاريخ اإليداع :  10مارس 2020.             

طالب التحفيظ :  تعاونية صفا كري.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " صفا كري "

 نوعه :  ارض فالحية،

موقعه  :  دوار بوعالكة اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم اشتوكة 

أيت باها 

مساحته  :  01 هكتار 30 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  الرسم العقاري عدد 72211 - 09؛

شرقا  :  الرسم العقاري عدد 2625 - 80؛    

جنوبا  :  كروم أحمد؛  

غربا :  الرسم العقاري عدد 13254 - 80.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 - رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 421 سجل األمالك رقم 53 بتاريخ 

.2018 - 06 - 14

- نظير رسم شراء عدلي ضمن بعدد 353 صفحة 263 كناش األمالك 

15 بتاريخ 21 - 10 - 2009.

تاريخ التحديد املؤقت 11 ماي 2020 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم 3137 - 80

تاريخ اإليداع :  11مارس 2020.             

 طالبا التحفيظ :  

1 -  رشيد دكير بن عبد اهلل ، بنسبة 03 أسهم من أصل 10.

2 -  حنان العسري بنت أحمد ، 07 أسهم من أصل 10.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " فدان املغارة "

 نوعه :  ارض عارية،

موقعه  :  حي أيت والياض اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة 

أيت باها 

مساحته  :  01 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  أحمد مطيع؛

شرقا  :  طريق؛    

جنوبا  :  الطيب النظير؛  

غربا :  الرسم العقاري عدد 11611 - 60

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 - رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 446 سجل األمالك رقم 62 بتاريخ 

.2019 - 10 - 07

 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 68 صحيفة 62 كناش عدد 25 بتاريخ 

.1981 - 08 - 22

 - شهادة مبثابة إذن بتقسيم العقار مؤرخة في 20 - 02 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 11 ماي 2020 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 3138 - 80

تاريخ اإليداع :  11مارس 2020.             

طالب التحفيظ :  احليان رشيد بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " عوجة "

نوعه :  ارض فالحية،

موقعه  :  مزارع إنشادن اجلماعة الترابية إنشادن إقليم اشتوكة أيت باها 

مساحته  :  02 هكتار 65 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  طريق؛

شرقا  :  الرسم العقاري عدد 10843 - 80؛    
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جنوبا  :  الرسم العقاري عدد 12464 - 80؛  

غربا :  احليان احلسن.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 - 07 - 2006.

 - صورة شمسية لعقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 06 - 04 - 2006.

 - صورة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مؤرخ في 14 - 04 - 2006.

 - صورة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مؤرخ في 07 - 04 - 2006.

 - صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 134 صحيفة 126 

كناش التركات 10 بتاريخ 15 - 04 - 2002.

 135 بعدد  ضمن  مخلف  إحصاء  رسم  مللحق  األصل  طبق  صورة   -  

صحيفة 135 كناش التركات 11 بتاريخ 21 - 01 - 2003. 

تاريخ التحديد املؤقت 11 ماي 2020 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 3139 - 80

تاريخ اإليداع :  11مارس 2020.             

طالب التحفيظ :  الطاهر أنزيض بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك أنزيض "

نوعه :  ارض بها بناية من سفلي و طابق أول.

موقعه  :  حي متغدو 2 اجلماعة الترابية أيت باها إقليم اشتوكة أيت باها 

مساحته  :  66 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  أزواغ همو؛

شرقا  : محمد موزاكي؛    

جنوبا  :  طريق؛  

غربا :  أمني رشيد.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 - رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 108 صحيفة 150 كناش  األمالك 

رقم 03 بتاريخ 17 - 02 - 2015.

كناش   339 صحيفة   415 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -  

األمالك رقم 01 بتاريخ 02 - 09 - 2003.

 - صورة طبق األصل لرخصة السكن مؤرخة في 30 - 12 - 2016.

 - صورة طبق األصل لرخصة البناء مؤرخة في 18 - 05 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت 11 ماي 2020 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 3140 - 80

تاريخ اإليداع :  11مارس 2020.             

 طالبو التحفيظ :

1 -  بوكرفاوي احلسني بن موالي محمد ، بنسبة 02 أسهم من أصل 06.

2 -  بوكرفاوي فاطمة بنت موالي محمد ، بنسبة 01 سهم من أصل 06.

3 -  بوكرفاوي خديجة بنت موالي محمد ، بنسبة 01 سهم من أصل 06.

4 -  بوكرفاوي حسن بن موالي محمد ، بنسبة 02 أسهم من أصل 06.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك بوكرفاوي "

نوعه :  ارض فالحية بها بئر،

موقعه  :  دوار تكضيشت اجلماعة الترابية إنشادن إقليم اشتوكة أيت باها 

مساحته  :  03 هكتار 23 ار 25 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  أيت همو بوكنيد؛

شرقا  :  أيت فتح و أيت القائد و أيت عمر و أيت أشنيض إسماعيل؛    

جنوبا  :  أيت الدليمي؛  

غربا :  أيت بهوش أرموز.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

إراثة عدلي ضمن حتت عدد 54  رسم  لنسخة  األصل  - صورة طبق   

صحيفة 45 سجل التركات رقم 01 بتاريخ 27 - 06 - 1997.

 - صورة طبق األصل لرسم فريضة عدلي ضمن حتت عدد 179 صحيفة 

187 كناش عدد 21 بتاريخ 03 شعبان 1420.

 - نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 29 - 01 - 2020.

 - نسخة رسم إراثة عدلي املضمن أصلها بعدد 310 ص 148 سجل 

الثالث 16 بتاريخ 25 - 11 - 1973.

 - رسم فريضة عدلي ضمن بعدد 175 كناش 325 بتاريخ 21 - 01 - 2020.

 - نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 14 - 06 - 2017.

 - نسخة رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 613 صحيفة 496 كناش عدد 221 ت. 

 - نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 29 - 01 - 2020.

 - نسخة رسم إستمرار عدلي املضمن أصله بعدد 294 ص 133 سجل 

األول 05 بتاريخ 07 - 10 - 1944.

 - نسخة رسم شراء عدلي املضمن أصله بعدد 295 ص 134 سجل 

األول 05 بتاريخ 10 - 10 - 1944.

 - شهادة املطابقة مؤرخة في 30 - 01 - 2020.



2257 عدد 1109 - 7 شعبان 1441 )فاحت أبريل 2020(

- رسم مطابقة اإلسم عدلي ضمن بعدد 882 كناش 435 بتاريخ 14 

.2020 - 02 -

بتاريخ   435 كناش   881 بعدد  ضمن  عدلي  اإلسم  مطابقة  رسم   -  

.2020 - 02 - 14

بتاريخ   435 كناش   879 بعدد  ضمن  عدلي  اإلسم  مطابقة  رسم   -  

.2020 - 02 - 14

تاريخ التحديد املؤقت 11 ماي 2020 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 3141 - 80

تاريخ اإليداع :  12مارس 2020.             

 طالب التحفيظ :  عادل الوسيني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك عادل "

 نوعه :  ارض عارية،

موقعه  :  حي تني بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة 

أيت باها 

مساحته  :  81 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  طريق؛

شرقا  :  حناني إسماعيل؛    

جنوبا  :  داودي احلسن؛  

غربا :  بنداب تاج الدين.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 - رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 279 صحيفة 219 سجل األمالك 

عدد 37 بتاريخ 05 - 10 - 2015.

 - صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 01 - 09 - 1998.

 - صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 - 05 - 1993.

 - صورة طبق االصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 - 05 - 1993.

تاريخ التحديد املؤقت 12 ماي 2020 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 3142 - 80

تاريخ اإليداع :  12مارس 2020.             

طالب التحفيظ :  البشير األنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك البشير "

نوعه :  ارض فالحية،

موقعه  :  دوار تن همو إداوكران اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم 

اشتوكة أيت باها 

مساحته  :  01 هكتار 93 ار 33 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  ورثة أيت معيون اليوسيني؛

شرقا  :  الرسم العقاري عدد 12163 - س؛    

جنوبا  :  األنواري فاحت؛  

غربا :  طريق.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 258 كناش األمالك 59 بتاريخ 06 - 05 - 2019. 

- صورة طبق األصل لنسخة قسمة مراضاة عدلية ضمن بعدد 07 

صحيفة 04 سجل 07 بتاريخ 19 - 10 - 2001.

تاريخ التحديد املؤقت 12 ماي 2020 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 3143 - 80

تاريخ اإليداع :  12مارس 2020.             

طالب التحفيظ :  فاحت األنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك فاحت "

نوعه :  ارض فالحية،

موقعه  :  دوار تن همو إداوكران اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم 

اشتوكة أيت باها 

مساحته  :  02 هكتار 63 ار 33 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  األنواري البشير؛

شرقا  :  الرسم العقاري عدد 12163 - س؛    

جنوبا  :  األنواري عبد اهلل؛  

غربا :  طريق.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لنسخة قسمة مراضاة عدلية ضمن بعدد 07 

صحيفة 04 سجل 07 بتاريخ 19 - 10 - 2001.

تاريخ التحديد املؤقت 12 ماي 2020 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 3144 - 80

تاريخ اإليداع :  12مارس 2020.             

طالب التحفيظ :  مختار جناري بن علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك جناري 1 "

 نوعه :  ارض عارية،

موقعه  :  دوار توغاش اجلماعة الترابية تسكدلت إقليم اشتوكة أيت باها 

مساحته  :  02 ار 18 سنتيار تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال  :  طريق؛

شرقا  :  سعيد أو احلسن؛    

جنوبا  :  طريق؛  

غربا :  طريق.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 - رسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 265  سجل األمالك عدد 65 بتاريخ 

.2020 - 02 - 07

 - رسم تسليم عدلي ضمن بعدد 442 سجل األمالك عدد 64 بتاريخ 

.2020 - 02 - 24

تاريخ التحديد املؤقت 12 ماي 2020 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 3145 - 80

تاريخ اإليداع :  12مارس 2020.             

طالب التحفيظ :  مختار جناري بن علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك جناري 2"

نوعه :  ارض عارية،

موقعه  :  دوار توغاش اجلماعة الترابية تسكدلت إقليم اشتوكة أيت باها 

مساحته  :  12 ار 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  طريق و أحمد سي موح؛

شرقا  :  أحمد سي موح؛    

جنوبا  :  أحمد املرابط؛  

غربا :  أيت الرمز.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 - رسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 264 سجل األمالك عدد 65 بتاريخ 

.2020 - 02 - 07

 - رسم تسليم عدلي ضمن بعدد 471 سجل األمالك عدد 64 بتاريخ 

.2020 - 03 - 02

تاريخ التحديد املؤقت 12 ماي 2020 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 3146 - 80

تاريخ اإليداع :  13مارس 2020.             

 طالب التحفيظ :  حسن أحتاق بن صالح.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " أرض البركة "

نوعه :  ارض عارية،

موقعه  :  حي سيدي سعيد الشريف اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة 

اشتوكة أيت باها 

مساحته  :  01 ار 30 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  محمد سدادي؛

شرقا  :  طريق؛    

جنوبا  :  الرسم العقاري عدد 5819 - 60؛  

غربا :  أبودرار احلسني العسري.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   44 عدد  األمالك  122 سجل  بعدد  عدلي ضمن  رسم شراء   -

.2016 - 12 - 08

- صورة طبق األصل لرسم تسليم عدلي مؤرخ في 31 - 12 - 1991.

سجل   445 بعدد  ضمن  عدلي  صدقة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

األمالك عدد 42 بتاريخ 03 - 08 - 2016.

تاريخ التحديد املؤقت 13 ماي 2020 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 3147 - 80      

تاريخ اإليداع: 13 مارس 2020

طالب التحفيظ: عبد الرحيم أيت موماد بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ: " أيت موماد"

نوعه: أرض فالحية،

موقعه : مزارع إنشادن اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة-أيت 

باها

مساحته : 04 هكتار 02 ار 91 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:

شماال : احلسن اليتيم و رشيد احليان ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 13156 - 80؛  

جنوبا : طريق ؛ 

غربا: محمد أهروي و رشيد احليان ؛

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

بتاريخ   66 رقم  أمالك  سجل   247 بعدد  ضمن  عدلي  هبة  رسم   -

.28/02/2020

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 264 صحيفة 250 سجل أمالك رقم 

33 بتاريخ 19/08/2015.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 12/06/2007.

- عقد بيع ثابت التاريخ مؤرخ في 06/01/2015.

- وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 10/03/2020.

تاريخ التحديد املؤقت 13 ماي 2020على الساعة09:30

مطلب رقم 3148 - 80      

تاريخ اإليداع: 13 مارس 2020

طالب التحفيظ: محمد حوبان بن إبراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ: " ملك حوبان 1"

نوعه: أرض فالحية،

الترابية سيدي وساي  : مزارع جماعة سيدي وساي اجلماعة  موقعه 

إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 03 هكتار 25 ار 44 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:

شماال : مطلب رقم التحفيظ عدد 10347/60 ؛

شرقا : طريق؛  

جنوبا : طريق ؛ 

غربا: مطلب رقم التحفيظ عدد 10347/60 ؛
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احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك:

األمالك  بعدد 114 صحيفة 163 كناش  - رسم ملكية عدلي ضمن 
رقم 49 بتاريخ 23/04/2019.

تاريخ التحديد املؤقت 13 ماي 2020على الساعة11:00

مطلب رقم 3149 - 80      
تاريخ اإليداع: 13 مارس 2020

طالب التحفيظ: محمد حوبان بن إبراهيم.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ: " ملك حوبان 2"

نوعه: أرض فالحية،
الترابية سيدي وساي  : مزارع جماعة سيدي وساي اجلماعة  موقعه 

إقليم أشتوكة-أيت باها
مساحته : 06 هكتار 50 ار 41 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:
شماال : طريق ؛
شرقا : طريق؛  

أب  و  إبراهيم  حوبان   10268/60 عدد  التحفيظ  رقم  مطلب   : جنوبا 
جنمة ؛ 

غربا: مطلب رقم التحفيظ عدد 1196 - 80 ؛
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 28 صحيفة 30 كناش األمالك رقم 

50 بتاريخ 26/04/2019.
تاريخ التحديد املؤقت 13 ماي 2020على الساعة 13:00

مطلب رقم 3150 - 80      
تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020

طالب التحفيظ: جمال موصالي بن عبد القادر.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ: " دار جمال"

نوعه: أرض بها بنايات،
موقعه : دوار أيت داوود اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها
مساحته : 88 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:
شماال : طريق ؛
شرقا : طريق؛  

جنوبا : احلسن أحسون و بوأقساس عبد العزيز ؛ 
غربا: مليكة بحكاك ؛

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك:

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 533 صحيفة 528 سجل األمالك عدد 
17 بتاريخ 11/04/2011.

- صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية بني الورثة عرفي مؤرخ في 
.05/05/2009

 18 عدد  األمالك  332 سجل  بعدد  عدلي ضمن  رسم شراء  ملحق   -
بتاريخ 06/07/2011.

تاريخ التحديد املؤقت 18 ماي 2020على الساعة13:00

مطلب رقم 3151 - 80      
تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020

طالب التحفيظ: محمد محبوب بن أحماد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ: " ملك محمد محبوب"

نوعه: أرض فالحية،
موقعه : دوار إغرايسن اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها
مساحته : 03 هكتار 31 ار 35 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:
شماال : طريق ؛

شرقا : صالح محبوب؛  
جنوبا : طريق ؛ 

غربا: احلسني أوهني و ورثة موالي احلسني ؛
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 05/04/2000.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 27/04/1995.
- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 09/06/2004.

كناش   271 بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار  لرسم  األصل  طبق  صورة   -
األمالك 59 بتاريخ 06/05/2019.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 419 صحيفة 360 
كناش التركات عدد 55 بتاريخ 20/02/2018.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 538 صحيفة 381 
كناش التركات عدد 33 بتاريخ 23/10/2011.

- صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 17/11/2011.
- طلب عرفي مؤرخ في 02/01/2020.

تاريخ التحديد املؤقت 18 ماي 2020على الساعة12:00

مطلب رقم 3152 - 80      
تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020

طالب التحفيظ: فاطمة محبوب بنت أحماد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ: " ملك فاطمة"

نوعه: أرض فالحية،
موقعه : دوار إغرايسن اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها
مساحته : 61 ار 04 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:
شماال : طريق ؛

شرقا : ورثة مبارك بن بوجمعة؛  
جنوبا : طريق ؛ 

غربا: محبوب عتيقة ؛
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
كناش   271 بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

األمالك 59 بتاريخ 06/05/2019.
- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 419 صحيفة 360 

كناش التركات عدد 55 بتاريخ 20/02/2018.
- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد538 صحيفة 381 

كناش التركات عدد 33 بتاريخ 23/10/2011.
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- صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 17/11/2011.
- صورة شمسية لطلب عرفي مؤرخ في 02/01/2020.

تاريخ التحديد املؤقت 18 ماي 2020على الساعة11:30

مطلب رقم 3153 - 80      
تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020

طالب التحفيظ: عتيقة محبوب بنت أحماد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ: " ملك عتيقة"

نوعه: أرض فالحية،
موقعه : دوار إغرايسن اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها
مساحته : 60 ار 41 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:
شماال : طريق ؛

شرقا : فاطمة محبوب؛  
جنوبا : طريق ؛ 

غربا: مليكة محبوب ؛
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
كناش   271 بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

األمالك 59 بتاريخ 06/05/2019.
كناش   271 بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

األمالك 59 بتاريخ 06/05/2019.
- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 419 صحيفة 360 

كناش التركات عدد 55 بتاريخ 20/02/2018.
صحيفة   538 بعدد  ضمن  عدلي  إراثة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

381كناش التركات عدد 33 بتاريخ 23/10/2011.
- صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 17/11/2011.

- صورة شمسية لطلب عرفي مؤرخ في 02/01/2020.
كناش   108 بعدد  ضمن  عدلي  وكالة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

اخملتلفة عدد 61 بتاريخ 13/08/2012.
تاريخ التحديد املؤقت 18 ماي 2020على الساعة11:00

مطلب رقم 3154 - 80      
تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020

طالب التحفيظ: صالح محبوب بن أحماد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ: " ملك صالح"

نوعه: أرض فالحية،
موقعه : دوار إغرايسن اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها
مساحته : 01 هكتار 22 ار 08 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:
شماال : طريق ؛

شرقا : لطيفة محبوب؛  
جنوبا : أيت وصاليح ؛ 
غربا: محمد محبوب ؛

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك:

كناش   271 بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

األمالك 59 بتاريخ 06/05/2019.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 419 صحيفة 360 

كناش التركات عدد 55 بتاريخ 20/02/2018.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 538 صحيفة 381 

كناش التركات عدد 33 بتاريخ 23/10/2011.

- صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 17/11/2011.

- صورة شمسية لطلب عرفي مؤرخ في 02/01/2020.

- صورة طبق األصل لوكالة إدارية مؤرخة في 07/01/2011.

تاريخ التحديد املؤقت 18 ماي 2020على الساعة10:00

مطلب رقم 3155 - 80      

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020

طالب التحفيظ: لطيفة محبوب بنت أحماد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ: " ملك لطيفة"

نوعه: أرض فالحية،

موقعه : دوار إغرايسن اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 60 ار 41 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:

شماال : طريق ؛

شرقا : عتيقة محبوب؛  

جنوبا : أيت أوصاليح ؛ 

غربا: صالح محبوب ؛

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

كناش   271 بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

األمالك 59 بتاريخ 06/05/2019.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 419 صحيفة 360 

كناش التركات عدد 55 بتاريخ 20/02/2018.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 538 صحيفة 381 

كناش التركات عدد 33 بتاريخ 23/10/2011.

- صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 17/11/2011.

- صورة شمسية لطلب عرفي مؤرخ في 02/01/2020.

تاريخ التحديد املؤقت 18 ماي 2020على الساعة09:30

مطلب رقم 3156 - 80      

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020

طالب التحفيظ: مليكة محبوب بنت أحماد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ: " ملك مليكة"

نوعه: أرض فالحية،

موقعه : دوار إغرايسن اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها
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مساحته : 60 ار 41 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:

شماال : طريق ؛

شرقا : عتيقة محبوب؛  

جنوبا : أيت وصاليح ؛ 

غربا: لطيفة محبوب ؛

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

كناش   271 بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

األمالك 59 بتاريخ 06/05/2019.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 419 صحيفة 360 

كناش التركات عدد 55 بتاريخ 20/02/2018.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 538 صحيفة 381 

كناش التركات عدد 33 بتاريخ 23/10/2011.

- صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 17/11/2011.

- صورة شمسية لطلب عرفي مؤرخ في 02/01/2020.

تاريخ التحديد املؤقت 18 ماي 2020على الساعة09:00

مطلب رقم 3157 - 80      

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020

طالب التحفيظ: رشيد الشاهد بن أحمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ: " الشاهد"

نوعه: أرض عارية،

الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة- بيوكرى اجلماعة  : حي تني  موقعه 

أيت باها

مساحته : 01 ار تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ربيعة الهبطي ؛

شرقا : طريق؛  

جنوبا : طريق ؛ 

غربا: العيساوي رشيدة ؛

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

كناش   454 بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

األمالك 48 بتاريخ 25/09/2017.

كناش   366 بعدد  ضمن  عدلي  صدقة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

األمالك عدد 54 بتاريخ 27/07/2018.

- رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 366 كناش األمالك عدد 54 بتاريخ 

.27/07/2018

تاريخ التحديد املؤقت 18 ماي 2020على الساعة14:00

مطلب رقم 3158 - 80      

تاريخ اإليداع: 17 مارس 2020

طالب التحفيظ: يوسف لشكر بن العربي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ: " ملك لشكر"

نوعه: أرض عارية،

الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة- بيوكرى اجلماعة  : حي تني  موقعه 

أيت باها

مساحته : 75 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:

شماال : طريق ؛

شرقا : حليمة أزالي؛  

جنوبا : محمد بن احلسن ؛ 

غربا: طريق ؛

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 302 صحيفة 287 كناش األمالك 23 

بتاريخ 21/03/2013.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 378 صفحة 281 كناش األمالك 15 

بتاريخ 28/10/2009.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 10/11/2008.

 380 صفحة   450 بعدد  ضمن  عدلي  إراثة  لرسم  شمسية  صورة   -

كناش التركات 14 بتاريخ 24/03/2006.

- صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 09/10/2009.

- صورة شمسية لعقد وكالة مفوضة عرفي مؤرخ في 10/03/2008.

تاريخ التحديد املؤقت 18 ماي 2020على الساعة14:00

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "اخزان" 

مطلب التحفيظ عدد 8242 - 60 والذي أدرجت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 528  املؤرخة في 11 - 02 - 2009.

مسطرة  فإن   2020 فبراير   25 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى :  "اخزان" ذي مطلب التحفيظ عدد 8242 - 60 

ايت  اشتوكة  إقليم  إنشادن  الترابية  اجلماعة  بويه  أيت  بدوار  الكائن 

باها، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة :  

1 - عبد السالم مراري بن محمد ، بنسبة 1974 سهما من أصل 9216 سهم.

2 - عثمان مراري بن محمد ، بنسبة 1974 سهما من أصل 9216 سهم. 

3 - صفية مراري بنت محمد ، بنسبة 987 سهما من أصل 9216 سهم.

4 - نادية مراري بنت محمد ، بنسبة 987 سهما من أصل 9216 سهم.

5 - حبيبة مراري بنت محمد ، بنسبة 987 سهما من أصل 9216 سهم.

6 - رقية أوبيهي بنت احلسن ، بنسبة 1243 سهما من أصل 9216 سهم.

7 -  عبد اجمليد مراري بن حلسن ، بنسبة 1064 سهم من أصل 9216 سهم.

و ذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة سابقا وكذا حسب : 

- حكم إبتدائي عن احملكمة اإلبتدائية عدد 93 بتاريخ 01 - 07 - 2015.

- قرار محكمة اإلستئناف بأكادير عدد 613 بتاريخ 20 - 09 - 2016.

- قرار محكمة النقض عدد 238 - 8 مؤرخ في 02 - 04 - 2019.

كناش   503 صحيفة   653 بعدد  ضمن  عدلي  إراثة  رسم  نسخة   -

التركات عدد 06 بتاريخ 30 - 07 - 1999.

- نسخة رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 386 صحيفة 301 سجل عدد 

04 بتاريخ 24 - 09 - 2002.
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303سجل  صفحة   387 بعدد  ضمن  عدلي  فريضة  رسم  نسخة   -

التركات رقم 04 بتاريخ 24 - 09 - 2002.

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 265 صحيفة 172 سجل األمالك رقم 

09 بتاريخ 14 - 11 - 2003.

- إشهاد باملوافقة على عملية التحديد عرفي مؤرخ في 25 - 02 - 2020.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

بلقايد محمد.   

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4972 - 81

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : الهام سبورية بنت بوشتى.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان صونيا".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ملوك.

مساحته : 18 آر 90 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حفصاوي فاطمة؛ حفصاوي يطو؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 32704 - 16 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 11159 - 16؛

 غربا : مطلب التحفيظ رقم 4388 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

بعدد 495 ص  أصله  1. نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن 

492 كناش العقار رقم 18 بتاريخ 18 - 07 - 2013 توثيق تيفلت.

2. ملحق إصالحي بنظير مضمن بعدد 25 ص 20 سجل باقي الوثائق 

رقم 30 بتاريخ 02 - 03 - 2020.

بعدد 351 ص  لنظير رسم قسمة عدلي مضمن  3.صورة شمسية 

تيفلت.  توثيق   2010  -  04  -  09 بتاريخ   04 رقم  التركات  كناش   388

أصله بالرسم العقاري رقم 11710 - 81.

4. صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مضمن بعدد 436 ص 456 كناش 

التركات رقم 41 بتاريخ 12 - 11 - 2008 توثيق تيفلت. أصله بالرسم 

العقاري رقم 11710 - 81.

مضمن  عدلي  التحفيظ  قصد  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   .5

بالعدد الترتيبي 809 لسنة 1990 كناش العقار توثيق تيفلت. أصله 

بالرسم العقاري رقم 4776 - 81.

 485 ص   618 بعدد  مضمن  عدلي  وكالة  لرسم  شمسية  صورة   .6

كناش اخملتلفة رقم 170 بتاريخ 31 - 07 - 2012 توثيق مكناس. أصله 

بالرسم العقاري رقم 10256 - 81.

7. صورة شمسية لرسم ملحق إصالحي وإشهاد عدلي مضمن بعدد 

2018 توثيق   - 04 229 ص 179 كناش اخملتلفة رقم 231 بتاريخ 23 - 

مكناس. أصله بالرسم العقاري رقم 10256 - 81.

8. صورة شمسية لوكالة عرفية مصححة املضاء باجلماعة احلضرية 

ملكناس حتت رقم4713 بتاريخ 03 - 09 - 2008. أصله بالرسم العقاري 

رقم 4776 - 81.

 128 ص   159 بعدد  مضمن  عدلي  مبادلة  لرسم  شمسية  صورة   .9

أصله  تيفلت.  توثيق   2010  -  03  -  17 بتاريخ   06 رقم  العقار  كناش 

بالرسم العقاري رقم 4776 - 81.

على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 4973 - 81

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : مليكة جرمني بنت املهدي.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "مليكة".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية االندلس اجلنوبي رقم14. 

مساحته : 84 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزوهري حلسن؛

شرقا : الباتول لكريف؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 49422 - 16؛

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 395 ص 324 كناش العقار رقم 08 

بتاريخ 05 - 11 - 2010 توثيق تيفلت.

2.نسخة طبق األصل من نسخة رسمية من رسم مقاسمة عدلي مضمن أصله 

بعدد 37 ص 63 كناش التركات رقم 14 بتاريخ 28 - 04 - 1994 توثيق تيفلت.

3. شهادة إدارية عدد 143 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 10 - 03 - 2020.

4. نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت رقم 53 - 2020 

بتاريخ 05 - 03 - 2020.

على   2020 ماي   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4974 - 81

تاريخ اإليداع : 19 مارس 2020.

طالب التحفيظ : فتح اهلل سعيد بن ناصر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان سهب الزبيب".
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " سهب الزبيب ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت مشان. 

مساحته : 01 هـ 25 آر 14 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها ورثة بوعياد موحى مطلب التحفيظ 

رقم 11207 - 16 والطيبي بن محمود؛

شرقا : احلجوي محمد بن ابراهيم وغزوان حادة؛

جنوبا : غزوان محمد مطلب التحفيظ رقم 25945 - 16 وورثة املدني عال.

غربا : نعانع محمد؛رقية لكسيبة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 121 ص 108 كناش العقار رقم 50 

بتاريخ 04 - 01 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 274 ص 325 كناش العقار رقم 38 

بتاريخ 07 - 03 - 2017 توثيق تيفلت.

3. شهادة إدارية عدد 67 - أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة مؤرخة 

في 27 - 12 - 2019.

على   2020 ماي   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4975 - 81

تاريخ اإليداع : 19 مارس 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع: 

1.محمد العيوتي بن عوينة بنسبة 1/2. 

2.سعاد البورابي بنت امبارك بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: "البورابي والعيوتي".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو احلي اجلديد R8 Bis رقم115.

مساحته: 01 آر 10 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: الزنقة؛

شرقا: الزنقة؛

جنوبا: بوعزة خالد وبوعزة عبد اهلل؛

غربا: شهبون لطيفة و شهبون فاحتة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: ال شيء. 

أصل امللك: 

 46 رقم  العقار  كناش   17 ص   14 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ 2018-04-19 توثيق تيفلت.

2. نسخة رسمية من رسم مقاسمة عدلي ضمن أصله بعدد 606 ص 

403 كناش التركات رقم 09 بتاريخ 1997-11-12 توثيق تيفلت.

 03  -  08 في  مؤرخة  تيفلت  بلدية  عن   141/2017 رقم  إدارية  3.شهادة 

.-2018

تيفلت  بجماعة  التعمير  مصلحة  عن   102 عدد  إدارية  شهادة   .4

مؤرخة في 13-02-2020.

نسخة طبق االصل من شهادة التسليم رقم 34/2020 بتاريخ 17-02 

 .2020

على   2020 ماي   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 :00 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

         زكرياء الدغمي

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 89 - 83

تاريخ اإليـداع : 05 مارس 2020

طالب  التحفيـظ : زمام عمر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك زمام"

نوع امللك : دار للسكنى

مـوقعـه : مراكش اكيوض دوار الزمرانس السباعية 

مساحتـه : 01 ار و 80 سنتيار تقريبا  .

حـدوده :

شمـاال : مطلب التحفيظ 36901

شرقا : زنقة و الرسم العقاري 128407 - 04

غربا : مطلب التحفيظ 36901

جنوبا : مطلب التحفيظ 36901

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

 -  رسم شراء  عدلي مؤرخ في 23 رجب 1419 موافق 13 - 11 - 1998

تاريخ التحديد : الثالثاء 05 ماي 2020 على الساعة 09 صباحا   

مطلب رقم 90 - 83

تاريخ اإليـداع : 06 مارس 2020

طالبو  التحفيـظ  : 

-  تيتسيانا لويجا الكيرو

طالب  بصفتهما  بينهما  مناصفة  الكويال  فالكي  ستيفانو   -

التحفيظ حلق الزينة .

-  الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

-  االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوغانفيل بلو"

نوع امللك : دار للسكنى

مـوقعـه : مراكش القصبة درب احلمام رقم 48 

مساحتـه : 61 سنتيار تقريبا  .
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حـدوده :

شمـاال : ورثة بوحلبة و عبد الكبير بوحمدي

شرقا : صابة

غربا : عبد اللطيف احلطاب و عبيد زكي محمد

جنوبا : خديجة اخلمار

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

 -  رسم شراء  عدلي مؤرخ في 28 صفر 1397 موافق 18 - 02 - 1977

 -  رسم شراء  عدلي مؤرخ في 13 رمضان 1400 موافق 26 - 07 - 1980

 -  رسم شراء  عدلي مؤرخ في 18 ربيع االول 1419 موافق 13 - 07 - 1998

 -  رسم شراء  عدلي مؤرخ في 28 شعبان 1428 موافق 11 - 09 - 2007

 -  رسم شراء  عدلي مؤرخ في 20 شوال 1428 موافق 01 - 11 - 2007

 -  رسم شراء  عدلي مؤرخ في 17 جمادى االولى 1441 موافق 13 - 01 - 2020

تاريخ التحديد : االربعاء 06 ماي 2020 على الساعة 09 صباحا    

مطلب رقم 91 - 83

تاريخ اإليـداع : 09 مارس 2020

طالبو  التحفيـظ  : 

4 -  عائشة اغيران

5 -  نعيمة اغيران

6 -  رشيدة اغيران

7 -  عبد اجلليل اغيران

8 -  عبد اللطيف اغيران

9 -  خديجة اغيران

10 -  السعدية اغيران

11 - عبد احلق اغيران بصفتهم طالبي التحفيظ حلق الزينة حسب 

حصصهم االرثية.

12 -  الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

-  االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار الشرفاء"
نوع امللك : دار للسكنى

مـوقعـه : مراكش القصبة درب البغالة رقم 24 
مساحتـه : 01ار و 18 سنتيار تقريبا  .

حـدوده
شمـاال : درب البغالة

شرقا : دار الفقيه
غربا : دار اللة زهرة و الرسم العقاري 202786 - 04

جنوبا : دار زغمان
احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 
 -  رسم استمرار  عدلي مؤرخ في 02 ربيع الثاني 1441 موافق 29 - 11 - 2019

تاريخ التحديد : االثنني 11 ماي 2020 على الساعة 09 صباحا    

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك ابجانيد " .
مطلب عدد 75 - 83  والذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية عدد 1095 بتاريخ 25 - 12 - 2019.
مسطرة  فان   2020 مارس   16 في  مؤرخ  إصالحي   مطلب  مبقتضى 
احمر  باب  مبراكش  الكائن  ابجانيد*  *ملك   : املسمـى  امللك  حتفيظ 
درب اكدال. موضوع مطلب التحفيظ رقم 75 - 83 , ستتابع من اآلن 

فصاعدا حتت نفس التسمية و دلك في اسم : 
1 - لوسيا فالوري  

طالبي  بصفتهما  بينهما  مناصفة  حمدان   العلمي  فيصل   -  2
التحفيظ حلق الزينة

3 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 
و دلك مبقتضى نفس الوثائق املودعة سابقا و عقد توتيقي مؤرخ في 10 - 02 - 2020 
محرر من طرف االستاذ زكرياء احلطيئة * موثق مبراكش* مضمنه ان السيد : احلسن 
ابجانيد و من معه طالبي التحفيظ حلق الزينة باعو للسيد : لوسيا فالوري  و من 

معها كافة حق الزينة من امللك موضوع مطلب التحفيظ اعاله . 
احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز بالنيابة

محمد حركيك   


