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األمالك العقارية

إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ النشر باجلريدة الرسمية.
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نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  كرمي أحمد بن محمد؛ 

شرقا :  حميد سعيد بن أحمد؛ 

جنوبا :   طهراوي فاطنة بنت الطاهر؛ غربا :  ممر عمومي.

طالب التحفيظ :  الوراري عبدالقادر بن محمد.

مطلب رقم 120750 - 44

 اسم امللك :  بقعة لوني. 

موقعه :  دوار أوالد حراث جماعة خميس اقصيبة قيادة مطران إقليم 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في :  20/10/2017.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   01 هك 34  ار 21 سنتيار.

نوعه :  أرض فالحية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون : 

  : شرقا  متقي؛  أحمد  و   44  -  23180 عدد  العقاري  الرسم    : شماال 

الرسم العقاري عدد 23179 - 44؛ 

جنوبا :   ورثة ورثة الكبير بوني؛ غربا :  طريق عمومي.

طالب التحفيظ :  متقي مبارك بن  احلسن.

مطلب رقم 120751 - 44

 اسم امللك :  العكبة. 

موقعه :  دوار أوالد ناجي جماعة خميس اقصيبة قيادة مطران إقليم 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في :  20/10/2017.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   01 هك 16  ار 81 سنتيار.

نوعه :  أرض فالحية بها اشجار التني وبئرين وحوضني مائيني.

اجملاورون : 

شماال :  ورثة ورثة الكبير بوني وأحمد متقي؛ شرقا :  مطلب التحفيظ 

عدد 51144 - 44؛ 

جنوبا :   عبوبية مصطفى؛ غربا :  الرسم العقاري عدد 23179 - 44 

وورثة ادريس نوري.

طالب التحفيظ :  متقي مبارك بن  احلسن.

مطلب رقم 120760 - 44

 اسم امللك :  اجلنان. 

موقعه :  دوار العمامرة جماعة العطاطرة قيادة بوحمام إقليم ودائرة 

سيدي بنور.

وقع التحديد في :  30/10/2017.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   01 هك 11  ار 30 سنتيار.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  علي بن الكبير ومن معه والعرفاوي حسن بن اجلياللي؛

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 50981 - 44

اسم امللك :  الواد. 

موقعه :  مركز أربعاء أوالد عمران إقليم ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في :  22 ديسمبر 2014.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   11 ار 85 سنتيار.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  هادي ناجي؛

شرقا :  هادي ناجي؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 63054 - 08 والفقير املكي؛                                                                  

غربا :  فاطمة ناجي.

طالب التحفيظ :  قمامة فاطمة بنت محمد.

مطلب رقم 51147 - 44

 اسم امللك :  الفران. 

إقليم  الزرقطوني  وشارع  الدكالي  شعيب  شارع  ملتقى    : موقعه 

ومدينة سيدي بنور .

وقع التحديد في :  26/02/2015.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   01 ار 23 سنتيار..

نوعه :  أرض بها بناية سفلية عبارة عن فرن.

اجملاورون : 

شماال :  محمد سكني؛

شرقا :  شارع الزرقطوني؛ 

جنوبا :   شارع بوشعيب الدكالي؛ 

غربا :  مطلبي التحفيظ عدد 68885 - 08 و 3312/ز.

طالب التحفيظ :  اهديلي سعاد بنت كبور.

مطلب رقم 69464 - 08

 اسم امللك :  سيدي حلسن. 

بوحمام   قيادة وجماعة  أوالد قاسم  بوطيب  أوالد سي  دوار    : موقعه 

إقليم ودائرة سيدي بنور .

وقع التحديد في :  10 - 08 - 2016.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   46 ار 68 سنتيار.
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شرقا :  العرفاوي حسن بن اجلياللي والعرفاوي سعيد بن اجلياللي ومن 

معه؛ 

جنوبا :  العرفاوي سعيد بن اجلياللي ومن معه واملعاشي عالل؛

غربا :  ممر عمومي.

طالب التحفيظ :  الزهراوي محمد بن علي ومن معه.

مطلب رقم 120815 - 44

 اسم امللك :  أرض العني. 

موقعه :  سبت املعارف جماعة كريديد قيادة أوالد عمران إقليم ودائرة 

سيدي بنور.

وقع التحديد في :  14 ماي 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   21  ار 26 سنتيار.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  مطلب التحفيظ عدد 23410 - 44؛ شرقا :  طريق عمومي؛ 

جنوبا :   مطلب التحفيظ عدد 120560 - 44؛ غربا :  ورثة ادريس بن قاسم.

طالب التحفيظ :  بوكرين املصطفى بن احلسني.

مطلب رقم 120839 - 44

 اسم امللك :  األنوار. 

موقعه :  دوار بياضة إقليم ومدينة سيدي بنور.

وقع التحديد في :  10 - 08 - 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   20  ار 17 سنتيار.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة األولى

شماال :  ممر عمومي؛

شرقا :  ورثة الشيخ حبلي حسن؛ 

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 22136 - 44؛

غربا :  ورثة بنور الغزواني.

القطعة األولى :

عدد  التحفيظ  ومطلب  محمد  بن  الغزواني  بن  محمد    : شماال 

120840 - 44؛

شرقا :  ورثة الشيخ حبلي حسن؛ 

جنوبا :  ممر عمومي؛ غربا :  ممر عمومي.

طالب التحفيظ :  نحاس عبدالناصر بن محمد. 

مطلب رقم 120840 - 44

 اسم امللك :  األنوار. 

موقعه :  دوار بياضة إقليم ومدينة سيدي بنور.

وقع التحديد في :  10 - 08/2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   32  ار 69 سنتيار.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  الرسم العقاري عدد 194 - 44؛

شرقا :  محمد بن الغزواني بن عبداهلل وحملمدي عبداهلل؛ 

جنوبا :  ورثة الشيخ حبلي حسن؛

ومطلب  محمد  بن  الغزواني  بن  محمد  حميدو،  ولد  ورثة   : غربا 

التحفيظ عدد 120839 - 44.

طالب التحفيظ :  نحاس عبدالناصر بن محمد. 

مطلب رقم 120866 - 44

 اسم امللك :  الظهرة  1. 

موقعه :  دوار العثامنة جماعة أوالد سي بوحيا قيادة املشرك إقليم 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في :  01/10/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   01 هكتار 04 ار 00 سنتيار.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

اإلدريسي  العياشي  ورثة  بوحيا،  أوالد سي  القروية  اجلماعة    : شماال 

وورثة فوزي اخلليفة؛ 

شرقا :  ورثة طامو بنت أحمد، علي رباع، اخلليفة عثماني وجياللي بن مسعود؛ 

جنوبا :  ورثة بن علي و عوني اإلدريسي؛

غربا :  ورثة بويحيا االدريسي صبري، بوحيا بن الباتول واخلليفة عثماني.

شخص  في  بوحيا  سي  أوالد  القروية  اجلماعة    : التحفيظ  طالب 

رئيسها نورالدين مفضال.

مطلب رقم 120867 - 44

 اسم امللك :  الظهرة  2. 

موقعه :  دوار العثامنة جماعة أوالد سي بوحيا قيادة املشرك إقليم 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في :  01/10/2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   39 ار 08 سنتيار.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  ورثة فوزي اخلليفة؛

شرقا :جياللي بن مسعود، اخلليفة عثماني وورثة علي بن امحمد راضي؛ 

جنوبا :  ورثة علي بن امحمد راضي وعباس العيدودي؛ غربا :  ورثة طامو 

بنت أحمد.

شخص  في  بوحيا  سي  أوالد  القروية  اجلماعة    : التحفيظ  طالب 

رئيسها نورالدين مفضال.

مطلب رقم 120868 - 44

 اسم امللك :  الظهرة. 

موقعه :  دوار أوالد عبو جماعة أوالد سي بوحيا قيادة املشرك إقليم 

ودائرة سيدي بنور.
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وقع التحديد في :  01/10/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   84 ار 43 سنتيار.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  ورثة بوحيا االدريسي صبري؛

شرقا :اجلماعة القروية أوالد سي بوحيا؛ 

جنوبا : ورثة فوزي اخلليفة، بوشعيب االدريسي، ورثة العياشي اإلدريسي

ومطلب التحفيظ عدد 120866 - 44؛

غربا :  ورثة بوحيا االدريسي صبري.

شخص  في  بوحيا  سي  أوالد  القروية  اجلماعة    : التحفيظ  طالب 

رئيسها نورالدين مفضال.

مطلب رقم 120881 - 44

اسم امللك :  احلطة. 

موقعه :  دوار أوالد سي رحال جماعة وقيادة امطل إقليم ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في :  30/10/2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   05  ار 06 سنتيار.

نوعه :  أرض عارية بها بناية ذات سفلي بها مطفية ومطمورة.

اجملاورون : 

شماال :  ممر عمومي؛

شرقا :ورثة احلاج اسماعيل ورحال رحافي؛ 

جنوبا :  ورثة جياللي بن اسماعيل؛

غربا :  ممر عمومي.

طالب التحفيظ :  افدي أحمد بن اجلياللي.

مطلب رقم 120946 - 44

 اسم امللك :  دراع السوق. 

ودائرة  إقليم  أوالد عمران  وجماعة  قيادة  أوالد عمران  مركز    : موقعه 

سيدي بنور.

وقع التحديد في :  10/06/2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   1 ار 01 سنتيار.

نوعه :  أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال :  الرسم العقاري عدد  15412 - 44؛

شرقا : خزران أمينة بنت فتاح؛ 

جنوبا :  زنقة؛

غربا :  خزران أمينة بنت فتاح.

طالب التحفيظ :  الدغوغي الطاهر بن الغوتي.

مطلب رقم 120964 - 44

اسم امللك :  الظهرة. 

موقعه :  دوار العثامنة جماعة أوالد سي بوحيا قيادة املشرك إقليم 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في :  29/04/2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   32 ار 17 سنتيار.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  مطلب التحفيظ عدد 120868 - 44 وبوشعيب بن عواج؛

شرقا : مركز صحي؛ 

جنوبا :  املصطفى فوزي بن اخلليفة؛

غربا :  املصطفى فوزي بن اخلليفة  ومطلب التحفيظ عدد 120868 - 44.

طالب التحفيظ :  االدريسي بوشعيب بن محمد.

مطلب رقم 141415 - 44

 اسم امللك :  كدام احلطة. 

موقعه :  دوار النقارة قيادة وجماعة أوالد عمران إقليم ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في :  23/07/2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   2 ار 69 سنتيار.

نوعه :  أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال :  ورثة هادي بن التهامي ومحمد حيد؛

شرقا :زنقة؛ 

جنوبا :  زنقة وممر عمومي؛

غربا :  ورثة حسن بن قدور.

طالب التحفيظ :  علوان مبارك بن محمد.

احملــافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                           مصطفى بومهدي.

    

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22590 - 56

اسم امللك : "خبيدي ".

موقعه : احملل املدعو حي سيدي الغازي ، زنقة سيدي حسني مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 94 سنتيار. 

نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : تالية زغيرد – زدناس منفال

شرقا : خبيدي مولود

جنوبا : طريق مغلق.

غربا : نيعمة عايشة.

طالب التحفيظ : محمد خبيدي ابن مولود 

مطلب رقم 22633  - 56

اسم امللك : "ملك لومان ".

موقعه : احملل املدعو حي الرزامة ، مدينة كلميم.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 01 سنتيار. 
نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي

اجملاورون : 
شماال : اليمني اخلليفي

شرقا : الزنقة ؛
جنوبا : ورثة ولد علي ابن احمدناه .

غربا : اخملتار الياسيني؛
طالب التحفيظ : السيد إبراهيم خليل لومان ابن صالح

إعالنان جديدان عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 6197  - 56
اسم امللك : "واكرمي ".

موقعه : احملل املدعو حي أمحيريش، مدينة كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 15سنتيار. 

نوعه : أرض عارية
اجملاورون : 

شماال : واد سنيديك
شرقا : زنقة 

جنوبا : املطلب رقم 6330 - 56 .
غربا : الراجي العروسي.

طالب التحفيظ : زينب واكرمي بنت محمد
في  املؤرخة  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا     

23مارس 2011 عدد 638

مطلب رقم 20908 - 56
اسم امللك : "ملك ركاني ".

موقعه : احملل املدعو دوار توريرت اجلماعة القروية فاصك إقليم كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 88 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية بها أشجار الصبار و الزيتون
اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة
شرقا : طريق عمومية ؛

جنوبا : حلبيب أفكراش ؛ 
غربا : الزنقة .

طالب التحفيظ : محمد ركاني ابن عبد اهلل
إن هذا اإلعالن يلغي اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية املؤرخة في 31 

يناير 2018 عدد 996 

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى " عدي "
موضوع مطلب التحفيظ رقم 2285  2 - 56 الـذي أدرج 

اإلعالن عن خالصة املطلب بشأنه في اجلريدة
 الرسمية عدد 1106 املؤرخـة في 11 مارس 2020 

والتي تسرب إليها خطأ مادي . 
حيث تقرأ :

ساعة التحديد .12 : 30 

بدال من : 

ساعة التحديد 15 : 30

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم .

                                         عرظاوي محمد.

 

محافظة افران

مطلب رقم 3875 - 57

اسم امللك : "ادم" .

موقعه : اقليم افران، مدينة أزرو، احملل املدعو اجالب

وقع حتديده في : 22 - 03 - 2019.

مساحته : 5 آر 17 سنتيار 

نوعه: أرض عارية

اجملاورون:

شماال : مجاور غير معروف، الزنقة

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا: الرسم العقاري عدد 9489 - 57

احلقوق العينية والتحمالت : 

- خطوط تيار كهربائية تخترق امللك

طالب التحفيظ: 

1 - البوبكراوي املصطفى بن سيدي احماد بنسبة 2/13

2 - البوبكراوي عبد الرحمان بن سيدي احماد بنسبة 2/13

3 - البوبراوي حسن بن سيدي احماد بنسبة 2/13

4 - البوبكراوي محمد بن سيدي احماد بنسبة 2/13

5 - البوبكراوي عائشة بنت سيدي احماد بنسبة 1/13

6 - البوبكراوي رشيدة بنت سيدي احماد بنسبة 1/13

7 - البوبكراوي حفيظة بنت سيدي احماد بنسبة 1/13

8 - البوبكراوي مرمي بنت سيدي احماد بنسبة 1/13

9 - البوبكراوي بشرى بنت سيدي احماد بنسبة 1/13

مطلب رقم 3931 - 57

اسم امللك : " اللة ميمونة " .

موقعه : اقليم إفران دائرة أزرو جماعة ضاية عوا

وقع حتديده في : 29 - 07 - 2019.

مساحته : 1 هكتار 06 آر 89 سنتيار. 

نوعه: أرض بها أشجار التفاح، وبئر وغرفة محرك 

اجملاورون:

شماال : قاسو حميد ومصطفى

شرقا : اجملدوبي احلسني
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جنوبا : رحو بناصر، ساقية

غربا: ساقية، ايت اورتي يوسف ومن معه، بوليحياوي عبد املالك ومن 

معه

احلقوق العينية والتحمالت : 

- خط تيار كهربائي يخترق امللك

- ساقية تخترق امللك

طالب التحفيظ:  محمد قصو بن ادريس 

مطلب رقم 3943 - 57

اسم امللك : " خيوانا" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت.

وقع حتديده في : 18 - 10 - 2019.

مساحته االجمالية : 3 هكتار 11 آر 92 سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال: اوحفصة حلسن، الساقية

شرقا : اسيواني محمد

جنوبا : ساقية

غربا: ساقية

احلقوق العينية والتحمالت :  ارتفاق ساقية تخترق امللك

طالب التحفيظ: سمير اوحفصة بن موحى 

مطلب رقم 3946 - 57

اسم امللك : " عني الغرس " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت

وقع حتديده في : 12 - 06 - 2019.

مساحته : 9 هكتار 23 آر 00 سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية بها بئر

اجملاورون:

شماال : الطريق

شرقا : الزياني احمد

جنوبا : الزياني بنعيسى، رضوان بنيوسف

غربا: روض تودة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ: جعفر نعيم بن موسى 

مطلب رقم 6665 - 57

اسم امللك : " ريتاج" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت

وقع حتديده في : 01 - 10 - 2019.

مساحته : 36 سنتيار. 

نوعه: أرض بها بناية من سفلي وطابق أول

اجملاورون:

شماال : زنقة

شرقا : زنقة

جنوبا : جالل جباري

غربا: ورثة موحى اوشرو

احلقوق العينية والتحمالت : حائط مشترك بني العالمتني ب 3 وب4

طالب التحفيظ:  حميد الغول بن ادريس 

مطلب رقم 6675 - 57

اسم امللك : " روز " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة واد افران

وقع حتديده في : 30 - 10 - 2019.

مساحته االجمالية : 3 هكتار 16 آر 36 سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال : حمداوي احلسني

شرقا : طريق

جنوبا : ورثة باكيلول

غربا: همناوي محمد

احلقوق العينية والتحمالت : خطان للتيار الكهربائي يخترقان امللك

طالبة التحفيظ: فاطمة أنوار

إصالح خطأ - يتعلق "اندوان" ذي مطلب التحفيظ

رقم 6749 - 57 الكائن بإقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة بن صميم، 

احملل املدعو ايت موسى عدي، املنشور خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1105املؤرخة في 04 مارس 2020

بدال عن :

الساعة  على   2020 أبريل   27 بتاريخ  املؤقت:  للتحديد  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا

اقرأ : 

الساعة  على   2020 أبريل   27 بتاريخ  املؤقت:  للتحديد  املقرر  التاريخ 

العاشرة والنصف صباحا

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بافران

      عبد اجلبار فرطاس

 

محافظة انزكان - ايت ملول

اصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى : اد بوسعيد 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 21044 - 60 الذي أدرج اعالن

 عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1099 بتاريخ 22/01/2020.

عوضا عن :

 نوع امللك : ارض عارية

يجب قراءة :

 نوع امللك:دار سكنية من سفلي وطابقني علويني
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 اصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى : بنجل احلسن 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 21061 - 60 الذي أدرج اعالن 

عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1105 بتاريخ 04/03/2020.

حيث مت اغفال اسم طالب التحفيظ

يجب قراءة:

 طالب التحفيظ : بنجل احلسن بن محمد.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

 )12 غشت 1913( 

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

احلامل   1963 املزداد سنة  املغربي  بلعيد  بن  بيه محمد  بن  السيد  أن 

البيع  محضر  على  بناء   j 823786 رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

باملزاد العلني للعقار اعاله مؤرخ في 13/ 02 /2020 مرفق بنسخة طبق 

له  أن يسلم  /2019 طلب   02/  19 في  مؤرخ  التحمالت  لدفتر  األصل 

نظير جديد للرسم العقاري عدد 59697 - 09. املؤسس للملك املدعو 

امزغور 3. الكائن بعمالة انزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية الدشيرة. 

وذلك إثر بيع العقار املذكور أعاله في املزاد العلني.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

باجلريدة  اإلعـالن  هذا  نشر  من  يوما  عشر  خمسة  أجل  في  قانونـيا 

الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بانزكان - ايت ملول

        عبد احلليم فتح اهلل

 

محافظة طنجة بني مكادة

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله،  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

له نظير  أن يؤسس  بن عدا طلب  السيد جمال اخلطابي  أن  للعموم 

املسمى  للملك  املؤسس   61  -  16613 رقم  العقاري  للرسم  جديد 

اجلماعة  أصيلة؛  طنجة  عمالة  طنجة؛  بوالية  الكائن  250"؛  الفجر 

احلضرية طنجة؛ احملل املدعو : ”طريق الركايع، و ذلك لكون النظير الذي 

كان قد سلم له سابقا قد ضاع في ظروف غامضة؛

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة بالنيابة.

               محمد ياسني الغرافي الشرقاوي.

 

محافظة النواصر

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 2390 - 63

امللك املسمى : " أرض السهب  "

الكائن ب : عمالة إقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار اوالد سليمان . 

طالب التحفيظ : السيد أحمد الوادي بن بوشعيب ومن معه.

وقع التحديد بتاريخ : أبريل 2011

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

06/05/2015 عدد 853 .

احملافظ املكلف مبسطرة التحفيظ بالنواصر.  

                                  عادل محاح.

 

محافظة  شيشاوة

مطلب رقم 17419 - 66 

اسم امللك : افود امجوض.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة ادويران دوار تلقبورين.

مساحته : 2هك 40 آر 25 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز والزيتون وبناية من طابق سفلي. 

وقع حتديده بتاريخ : 24 - 12 - 2018.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي؛

جنوبا : أيت اوهنا حلسن ومن معه؛

شرقا : ممر عمومي؛

غربا : ممر عمومي،ورثة بريك الكايس

طالبو التحفيظ : محمد لكسايس بن احمد ومن معه.



عدد 1111 - 21 شعبان 1441 )15 أبريل 2020(2302

مطلب رقم 17420 - 66 

اسم امللك : اكالي.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة ادويران دوار تلقبورين.

مساحته : 24 آر 15 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز والزيتون. 

وقع حتديده بتاريخ : 24 - 12 - 2018.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بريك الكسايس ؛

جنوبا : عمر لكسايس؛

شرقا : ورثة ابراهيم الكسايس؛

غربا : عمر لكسايس.

طالبو التحفيظ : محمد لكسايس بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 17446 - 66 

اسم امللك : مسجد دوار أملا أوفال.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امنتانوت جماعة اروهالن دوار املا اوفال.

مساحته : 3 آر 9 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية بها مسجد وشجرة تني وشجرة اللوز. 

وقع حتديده بتاريخ : 13 - 02 - 2019.

اجملاورون : 

شماال : احلفيظي محمد ؛

جنوبا : احملروم ؛

شرقا : الشعبة؛

غربا : احلفيظي محمد.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17379 - 66 

اسم امللك : ملك امشو.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته : 10 آر 93 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 25 - 02 - 2019.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم M - 13057 ) ملغى (؛

جنوبا : األوقاف العامة ؛

شرقا : حميد امياه؛

غربا : األوقاف العامة.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بشيشاوة

عبد االله البداوي    

محافظة احلاجب

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ املمضي أسفله باإلعالن للعموم أن السيدة " اكرام 

 DN29809 ايت رحو و من معها "احلاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم

18 - 09 - 1987، الساكن بحي عيون الدفالي اكوراي  مزدادة  بتاريخ 

يسلمها  أن  تطلب  املقيدين،  املالكني  أحد  بصفتها  احلاجب،  اقليم 

ايت  املدعو"  امللك   ، - ك   22399  : العقاري عدد   للرسم  نظير جديد 

ملسافر 24 - 50 - 52 - 56 - 45 " الكائن بإقليم احلاجب كروان اجلنوبية 

اكوراي و ذلك بسبب ضياع نظير الرسم العقاري املذكور أعاله.

لذلك بإمكان كل من يهمه األمر أن يتعرض على هذا التسليم في 

أجل خمسة عشر يوما )15( ابتداء من نشر هدا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري     

محافظة سيدي إسمـاعيل - الزمامرة

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تغيير اسم عقار محفظ

يتشرف السيد احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم 

العموم أن السيد محمد العادل بن رحال نيابة عن والده رحال العادل 

تغيير اسم  العقاري، طلب  بالرسم  املقيد  املالك  بن محمد بصفته 

االن  من  سيصبح  حيث   75  -  17310 عدد  العقاري  الرسم  ذي  امللك 

فصاعدا "سيدي عبد القادر" بدال من "بالد بودرسة املرس"

احملافظ املساعد بسيدي اسماعيل الزمامرة

امبارك سوسي    
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محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 23772 - 02

اسم امللك : " النخيلة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار لبرارشة ؛

مساحته االجمالية : 12 هـ 63 آرا 50 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده :

شماال : مطلب التحفيظ عدد 17738 - 02 ؛

شرقا : الرسمان العقاريان عدد 40655 - 02 وعدد 41849 - 02  ؛

عدد  العقاري  والرسم   02  -  21802 عدد  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

46460 - 02  ؛

غربا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار وبعدها الرسمني العقاريني 

عدد 46603 - 02 وعدد 75710 - 02 ؛

طالبو التحفيظ : البشير دوحي بن خلضر ومن معه ؛

مطلب رقم  3730 - 77

اسم امللك : " حلمارة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني درار ، حي االمل ؛

مساحته االجمالية : 05 آرات 74 س  

نوعه : أرض عارية  ؛

حدوده :

القطعة االولى :

شماال : الرسم العقاري عدد 88025 02 ؛

شرقا : ورثة ميمون الطيب ؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض 07 امتار وبعدها مطلب التحفيظ عدد 

19821 - 02  ؛

غربا : زنقة بعرض 15 متر والرسم العقاري عدد 97382 - 02 ؛

القطعة الثانية :

شماال : الرسم العقاري عدد97382 - 02 ؛

شرقا : زنقة بعرض 15 متر ؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض 07 امتار وبعدها مطلب التحفيظ عدد 

19821 - 02 والطريق رقم 47 بعرض 15 مترا  ؛

غربا : الصاحلي ؛

طالبو التحفيظ : فطيمة ميموني بنت احمد ومن معها ؛

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد: 

كمال عونة   

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم  8242 - 60

اسم امللك :  " اخزان".

موقعه  :  دوار أيت بويه اجلماعة الترابية إنشادن إقليم اشتوكة ايت باها.

مساحته :  12 آر 85 سنتيار.

 طالب التحفيظ  :  عبد السالم مراري بن محمد و من معه.

 917 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة في27 - 10 - 2010.

مطلب رقم 2748 - 80     

اسم امللك : " حليليفة "

موقعه : دوار أغروض اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في 08/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 هكتار 74 ار 44 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 2452 - 80 ؛

غربا: الرسم العقاري عدد 29446/09 ؛ 

جنوبا: طريق معبدة ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 11830/60.

طالب التحفيظ: جامع كرميي بن العربي.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:" ملك زضوك "،

 مطلب رقم التحفيظ عدد 2893 - 80 الذي ادرجت

 خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية بتاريخ 10/07/2019

 عدد 1071 والتي ورد بها خطأ،

بدال من:

طالب التحفيظ:

1 -  عبد اهلل زضوك بن العربي ، بنسبة 14 سهم من أصل 104.

2 -  سعيد زضوك بن العربي ، بنسبة 14 سهم من أصل 104.

3 -  احلسن زضوك بن العربي ، بنسبة 14 سهم من أصل 104.

4 -  رشيد زضوك بن العربي ، بنسبة 14 سهم من أصل 104.

5 -  فتيحة زضوك بنت العربي ، بنسبة 07 سهم من أصل 104.

6 -  كلثومة زضوك بنت العربي ، بنسبة 07 سهم من أصل 104.

7 -  فاطمة زضوك بنت العربي ، بنسبة 07 سهم من أصل 104.

8 -  احلسني زضوك بن العربي ، بنسبة 14 سهم من أصل 104.

9 -  فاضمة وصالح بنت أحمد ، بنسبة 13 سهم من أصل 104.
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يجب قراءة:

طالب التحفيظ:

1 -  عبد اهلل زضوك بن العربي ، بنسبة 34 سهم من أصل 312.

2 -  سعيد زضوك بن العربي ، بنسبة 34 سهم من أصل 312.

3 -  احلسن زضوك بن العربي ، بنسبة 34 سهم من أصل 312.

4 -  رشيد زضوك بن العربي ، بنسبة 34 سهم من أصل 312.

5 -  فتيحة زضوك بنت العربي ، بنسبة 17 سهم من أصل 312.

6 -  كلثومة زضوك بنت العربي ، بنسبة 17 سهم من أصل 312.

7 -  فاطمة زضوك بنت العربي ، بنسبة 17 سهم من أصل 312.

8 -  احلسني زضوك بن العربي ، بنسبة 34 سهم من أصل 312.

9 -  فاضمة وصالح بنت أحمد ، بنسبة 39 سهم من أصل 312.

10 -  فاضمة أيت تزاض بنت احلسن ، بنسبة 52 سهم من أصل 312.

إصالح خطأ ي- تعلق بامللك املسمى  : "فني جير"،

مطلب التحفيظ رقم 3088 - 80، الذي نشر اإلعالن عن حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1098 بتاريخ 15/ 01 / 2020 والتي ورد بها خطأ،

بـدال من  : 

إسم امللك :  فينجير البركة.

يجب قراءة :  

 إسم امللك :  فني جير البركة.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى  : "ملك لويكي"، 

مطلب التحفيظ رقم  13467 - 60، الذي نشر اإلعالن جديد عن 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1092 بتاريخ 04 / 12 /2019 

والتي ورد بها خطأ،

بـدال من : 

املساحة :  02 هكتار 59 ار. 

يجب قراءة :  

املساحة :  02 ار 59 سنتيار.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى  : "اخلواض

مطلب التحفيظ رقم s  - 8387 الذي نشرت خالصة 

اصالحيته باجلريدة الرسمية عدد 333  بتاريخ  18 / 05 /2005 

والتي ورد بها خطأ،

بـدال من :

طالبي التحفيظ : 

1 -  احلسني بن بلخير بن محمد بنسبة 26520

2 -   فاضمة بنت سعيد بن بلخير بنسبة 6240

3 -    زينة بنت سعيد بن بلخير بنسبة6240

4 -  بوسالم بن مبارك بن علي بنسبة4542

5 -  جميعة بنت محمد بن احلسن بنسبة بنسبة 3315

6 -  احمد اوبلخير بن حلسن بن بلخير بنسبة6808

7 -  الطيب بن حلسن بن بلخير بنسبة6630

8 -  احلسني بن حلسن بن بلخير بنسبة6630

9 -   احلسني بن املعلم محمد بن ابراهيم بنسبة1148

10 - احلسني بن املعلم محمد بن ابراهيم بنسبة 2460

11 -  علي بن املعلم محمد بن ابراهيم بنسبة2460

12 - فاضمة بنت عبد اهلل اخصاصي بنسبة840

13 - عبال بن موسى بن احمد بنسبة2145

14 - ايجة بنت موسى بن احمد بنسبة1073

15 - عبد اهلل بن موسى بن احمد بنسبة1809

16 - جميعة بنت موسى بن احمد  بنسبة بنسبة905

17 - احلسني حماود بن موسى بن احمد بنسبة8529

18 - رقية بنت موسى بن احمد بنسبة 905

19 - زاينة بنت علي بن احمد بنسبة706

20 - مبارك حماود بن علي بن احمد بنسبة1609

21 - احلسني اخلواض بن علي بن احمد بنسبة1411

22 - احلسن بن علي بن احمد بنسبة1411

23 - عبال بن علي بن احمد بنسبة1411

24 - ابراهيم بن علي بن احمد بنسبة1411

25 - سعيد بن علي بن احمد بنسبة1411

26 - محمد بن بوسالم بن مبارك بنسبة1243 

27 - احمد بن بوسالم بن مبارك بنسبة1243

28 - رقية بنت حماد بنسبة705

29 - احلسني بن محمد بن احلسن بنسبة946

30 - احمد بن محمد بن احلسن بنسبة946

31 - عائشة بنت محمد بن حلسن بنسبة473

32 - زاينة بنت محمد بن حلسن بنسبة473

33 - احلسني احمود بن محمد بنسبة2145

34 - فاضمة بنت احمد بن عبال بنسبة8320

35 - احمد منير بن محمد بن احلسن بن بهي بنسبة10396

36 - محمد خواض بن علي بن اسماعيل بن احلسن بنسبة11088

37 - جميعة خواض بنت علي بن اسماعيل بن احلسن بنسبة5544

38 - كلثومة بنت محمد بن ابراهيم بنسبة3960

39 - احمد دموسى بن مبارك بن علي  بنسبة117.60

40 - محمد بن مبارك بن علي بنسبة117.60

41 - فاضمة بنت مبارك بن علي  بنسبة59

42 - احلسني بن مبارك بن علي  بنسبة117.60

43 - عبد اهلل بن مبارك بن علي  بنسبة117.60

44 - علي بن مبارك بن علي بنسبة 117.60

45 - مسعودة بنت مبارك بن علي بنسبة 59

46 - ايجة بنت احلسن بن محمد بنسبة928.50

47 - عبد الرحمان رامي بن محمد بن احمد بنسبة4391
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48 - عبد القادر رامي بن محمد بن احمد بنسبة4391

49 - محمد العشنان بن مبارك بنسبة8200

50 - احمد لطفي بن محمد بن محمد بنسبة2126

51 - احلسن وبلخير بن احمد بن حلسن بنسبة132

52 - محمد وبلخير بن احمد بن حلسن بنسبة132

53 - صالح و بلخير بن احمد بن حلسن بنسبة132

54 - الناجمة وبلخير بنت احمد بن حلسن بنسبة66

55 - خليجة وبلخير بنت احمد بن حلسن بنسبة66

56 - احلسن شكري بن بيهي بن محمد بنسبة76891

57 - احلسن واجيد بن بيهي بنسبة1272

58 - حلسن حماود بنسبة2460

59 - رشيد احمود بنسبة2460

60 - خديجة الكناني بنت محمد بنسبة5910

61 - مباركة الزاهد بنت بوشعيب بن افضيل بنسبة165.50

62 - فاطنة الزاهد بنت بوشعيب  بن افضيل بنسبة165.50

63 - فاطمة الزاهد بنت بوشعيب  بن افضيل بنسبة165.50

64 - حليمة الزاهد بنت بوشعيب بن افضيل بنسبة165.50

65 - محمد الزاهد بن بوشعيب بن افضيل بنسبة329

66 - امحمد الزاهد بن بوشعيب بن افضيل بنسبة329

67 - فاطمة موافير بنت العربي بنسبة117

68 - حلسن حماود بن محمد بنسبة4218

69 - احلسني احماود بن محمد بنسبة4218

70 - ايجة بنت مبارك بن حلسن بنسبة715

71 - عبد اهلل ابيضار بن احمد بنسبة3368

72 - يامنة الرايس بنت حلسن بنسبة125

73 - فاضمة بن سي بنت احلسني بن محمد بنسبة83

74 - مبارك بن سي بن احلسني بن محمد بنسبة166

75 - زينة بن سي بنت احلسني  بن محمد بنسبة83

76 - عائشة بن سي بنت احلسني  بن محمد بنسبة83

77 - احمد بن سي بن احلسني  بن محمد بنسبة166

78 - سعدية بن سي بنت احلسني  بن محمد بنسبة83

79 - سعيد احمود بن احلسني بنسبة3576

80 - عبد الغفور بن احلسني بنسبة2016

81 - عبد اهلل بن احلسني بنسبة2016

82 - احلسني حماود بن عبد اهلل بنسبة1412

83 - حلسن حماود بن محمد  بنسبة1612

84 - احلسني حماود بن محمد بنسبة1612

85 - احلسن حماود بن محمد بنسبة1612

86 - احمد حماود بن محمد بنسبة1612

من اصل 286530.00 سهم

يجب قراءة :  

طالبو التحفيظ : 

1 - احلسني بن بلخير بن محمد بنسبة 265200

2 -  فاضمة بنت سعيد بن بلخير بنسبة 62400

3 -   زينة بنت سعيد بن بلخير بنسبة62400

4 - بوسالم بن مبارك بن علي بنسبة45420

5 - جميعة بنت محمد بن احلسن بنسبة بنسبة 33150

6 - احمد اوبلخير بن حلسن بن بلخير بنسبة68080

7 - الطيب بن حلسن بن بلخير بنسبة66300

8 - احلسني بن حلسن بن بلخير بنسبة66300

9 -  احلسني بن املعلم محمد بن ابراهيم بنسبة11480

10 - رضا احلسن بن املعلم محمد بن ابراهيم بنسبة 24600

11 -  علي بن املعلم محمد بن ابراهيم بنسبة24600

12 - فاضمة بنت عبد اهلل اخصاصي بنسبة8400

13 - عبال بن موسى بن احمد بنسبة21450

14 - ايجة بنت موسى بن احمد بنسبة10730

15 - عبد اهلل بن موسى بن احمد بنسبة18090

16 - جميعة بنت موسى بن احمد  بنسبة بنسبة9050

17 - احلسني حماود بن موسى بن احمد بنسبة85290

18 - رقية بنت موسى بن احمد بنسبة 9050

19 - زاينة بنت علي بن احمد بنسبة7060

20 - مبارك حماود بن علي بن احمد بنسبة16090

21 - احلسني اخلواض بن علي بن احمد بنسبة14110

22 - احلسن بن علي بن احمد بنسبة14110

23 - عبال بن علي بن احمد بنسبة14110

24 - ابراهيم بن علي بن احمد بنسبة14110

25 - سعيد بن علي بن احمد بنسبة14110

26 - محمد بن بوسالم بن مبارك بنسبة12430 

27 - احمد بن بوسالم بن مبارك بنسبة12430

28 - رقية بنت حماد بنسبة7050

29 - احلسني بن محمد بن احلسن بنسبة9460

30 - احمد بن محمد بن احلسن بنسبة9460

31 - عائشة بنت محمد بن حلسن بنسبة4730

32 - زاينة بنت محمد بن حلسن بنسبة4730

33 - احلسني احمود بن محمد بنسبة21450

34 - فاضمة بنت احمد بن عبال بنسبة83200

35 - احمد منير بن محمد بن احلسن بنسبة103960

36 - محمد خواض بن علي بن اسماعيل بنسبة110880

37 - جميعة خواض بنت علي بن اسماعيل بنسبة55440

38 - كلثومة بنت محمد بن ابراهيم بنسبة39600
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39 - احمد دموسى بن مبارك بن علي  بنسبة1176

40 - محمد بن مبارك بن علي بنسبة1176

41 - فاضمة بنت مبارك بن علي  بنسبة590

42 - احلسني بن مبارك بن علي  بنسبة1176

43 - عبد اهلل بن مبارك بن علي  بنسبة1176

44 - علي بن مبارك بن علي بنسبة 1176

45 - مسعودة بنت مبارك بن علي بنسبة 590

46 - ايجة بنت احلسن بن محمد بنسبة9285

47 - عبد الرحمان رامي بن محمد بن احمد بنسبة43910

48 - عبد القادر رامي بن محمد بن احمد بنسبة43910

49 - محمد العشتان بن مبارك بنسبة82000

50 - احمد لطفي بن محمد بن محمد بنسبة21260

51 - احلسن وبلخير بن احمد بن حلسن بنسبة1320

52 - محمد وبلخير بن احمد بن حلسن بنسبة1320

53 - صالح و بلخير بن احمد بن حلسن بنسبة1320

54 - الناجمة وبلخير بنت احمد بن حلسن بنسبة660

55 - خليجة وبلخير بنت احمد بن حلسن بنسبة660

56 - احلسن شكري بن بيهي بن محمد بنسبة768910

57 - احلسن واجيد بن بيهي بنسبة12720

58 - حلسن حماود بن محمد بنسبة24600

59 - رشيد احمود بنسبة24600

60 - خديجة الكناني بنت محمد بنسبة59100

61 - مباركة الزاهد بنت بوشعيب بن افضيل بنسبة1655

62 - فاطنة الزاهد بنت بوشعيب  بن افضيل بنسبة1655

63 - فاطمة الزاهد بنت بوشعيب  بن افضيل بنسبة1655

64 - حليمة الزاهد بنت بوشعيب بن افضيل بنسبة1655

65 - محمد الزاهد بن بوشعيب بن افضيل بنسبة3290

66 - امحمد الزاهد بن بوشعيب بن افضيل بنسبة3290

67 - فاطمة موزافير بنت العربي بنسبة1170

68 - حلسن حماود بن محمد بنسبة42180

69 - احلسني احمود بن محمد بنسبة42180

70 - ايجة بنت مبارك بن حلسن بنسبة7150

71 - عبد اهلل ابيضار بن احمد بنسبة33680

72 - يامنة الرايس بنت احلسني بن النجيم بنسبة1250

73 - فاضمة بن سي بنت احلسني بن محمد بنسبة830

74 - مبارك بن سي بن احلسني بن محمد بنسبة1660

75 - زينة بن سي بنت احلسني  بن محمد بنسبة830

76 - عائشة بن سي بنت احلسني  بن محمد بنسبة830

77 - احمد بن سي بن احلسني  بن محمد بنسبة1660

78 - سعدية بن سي بنت احلسني  بن محمد بنسبة830

79 - سعيد احمود بن احلسني بنسبة35760

80 - عبد الغفور بن احلسني بنسبة20160

81 - عبد اهلل حماود بن احلسن بنسبة20160

82 - احلسني حماود بن عبد اهلل بنسبة14120

83 - حلسن حماود بن محمد  بنسبة16120

84 - احلسني احمود بن محمد بنسبة16120

85 - احلسن حماود بنسبة16120

86 - احمد حماود بنسبة16120

من اصل 2865275.00 سهم

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

بلقايد محمد.   


