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األمالك العقارية

الالزم بواسطة اعالنات تعلق مبصلحة  الوقت  التحديد تعلن للعموم في  تواريخ  إن   ) أ   
اشهار  وبواسطة  القائد  ومبكتب  اإلبتدائية  وباحملكمة  العقارية  األمالك  على  احملافظة 

بأسواق الناحية.
التحفيظ،  املبينة أسماؤهم في مطلب  للمجاورين  ترسل استدعاءات خصوصية  كما 
أما األشخاص الذين يريدون معرفة اليوم املعني إلجراء التحديد فلهم أن يطلبوا ذلك من 

مصلحة احملافظة على األمالك العقارية.
ب ( إن آخر أجل إلبداء التعرضات على املطالب التي تنشر حسب مقتضيات الفصل 
املطالب  تاريخ نشر خالصات هذه  ابتداء من  قدره شهرين  العقاري  القانون  37 من 

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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لـ2  املوافق   2001 23يوليوز  بتاريخ  - رسم عدلي موضوعه ملحق   3

جمادى األولى 1422 .

لـ9  املوافق   2018 26فبراير  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

جمادى اآلخرة 1439. 

مطلب رقم 51584 - 10 

تاريخ اإليداع: 9 يناير 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة نغمشة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مدرسة نغمشة "

مشتمالته: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة. 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة اوالد سعيد جماعة 

اوالد يوسف احملل املدعو مدرسة نغمشة. 

مساحته :15 آ 14 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: ملك "حوز الدوار"

شرقا: "ملك حوز الدوار" 

جنوبا: "ملك حوز الدوار" 

غربا: "ملك حوز الدوار" 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات.

مطلب رقم 51585 - 10

تاريخ اإليداع: 9 ابريل 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة اغبالو اقرقور السفلي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "مدرسة اغبالو اقرقور 

السفلي".

مشتمالته: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة اغبالة قيادة وجماعة تيزي نسلي احملل 

املدعو مدرسة اغبالو اقرقور السفلي. 

مساحته :6 آ 62 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: اجمللس اجلماعي تيزي نسلي. 

شرقا: اجمللس اجلماعي تيزي نسلي. 

جنوبا: موحى اوحلسن. 

غربا: اجمللس اجلماعي تيزي نسلي. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات.

مطلب رقم 51586 - 10

تاريخ اإليداع :9 ابريل 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة ناوور"

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51583 - 10 

تاريخ اإليداع: 6 أبريل 2020.

طالب التحفيظ السادة:

1 - املاموني فاطمة بنت عبد اهلل بنسبة 100/9216

2 - املاموني احمد بن عبد اهلل بنسبة 4808/9216

3 - املاموني حسناء بنت محمد بنسبة 429/9216 

4 - وحميد فطومة بنت الكبير بنسبة 576/9216

5 - املاموني املهدي بن محمد بنسبة 858/9216 

6 - املاموني مرمي بنت محمد بنسبة 429/9216

7 - املاموني فاطمة الزهراء بنت محمد بنسبة 429/9216 

8 - املاموني رجاء بنت محمد بنسبة 429/9216

9 - املاموني سعاد بنت محمد بنسبة 429/9216

10 - املاموني وفاء بنت محمد بنسبة 429/9216

11 - املاموني حفيظة بنت عبد اهلل بنسبة 100/9216

12 - املاموني محماد بن عبد اهلل بنسبة 200/9216 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املاموني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "املاموني" 

مشتمالته: أرض بها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو التقدم شارع بوزكري بنخلوق. 

مساحته : 1 آ 15 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: الرسم العقاري رقم 29149 / 10 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 43462 / 10 

غربا: الرسم العقاري رقم 16690 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

لـ5  املوافق   1978 12يونيو  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

رجب1398.

2 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 6 يوليوز 2001 املوافق لـ14 ربيع 

الثاني 1422. 
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "مدرسة ناوور" 

مشتمالته: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة.

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

احملل املدعو مدرسة ناوور. 

مساحته :11 آ 97 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل.

شرقا: اجمللس اجلماعي ناوور. 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ناوور. 

غربا: اجمللس اجلماعي ناوور. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات.

مطلب رقم 51587 - 10

تاريخ اإليداع :9 ابريل 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة مركز تفتيوت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مدرسة مركز تفتيوت". 

مشتمالته: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة. 

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

القصيبة احملل املدعو مركز تفتيوت . 

مساحته :46 آ 89 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك. 

شرقا: علي اوحنصال و املريكز محمد و الزايدي العربي. 

جنوبا: ورثة اخلالف مصطفى. 

غربا: حوسى اوطالب. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات.

مطلب رقم 51588 - 10

تاريخ اإليداع: 9 ابريل 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة طاحونة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مدرسة طاحونة". 

مشتمالته: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة. 

دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي نسلي  اقليم بني مالل   : موقعه 

احملل املدعو مدرسو طاحونة. 

مساحته :15 آ40 س تقريبا. 

حدوده : شماال: اجمللس اجلماعي تيزي نسلي .

شرقا: اجمللس اجلماعي تيزي نسلي. 

جنوبا: اجمللس اجلماعي تيزي نسلي. 

غربا: اجمللس اجلماعي تيزي نسلي. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات.

مطلب رقم 51589 - 10

تاريخ اإليداع: 9 ابريل 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغازوت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تغازوت" 

مشتمالته: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة . 

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

القصيبة احملل املدعو مدرسة تغازوت. 

مساحته :30 آ 48 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ناظر اوقاف بني مالل وازيالل. 

شرقا: مندوب امالك الدولة. 

جنوبا: مندوب امالك الدولة. 

غربا: مندوب امالك الدولة. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات.

مطلب رقم 51590 - 10

تاريخ اإليداع :9 ابريل 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة شكوندا"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مدرسة شكوندا" 

مشتمالته: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة. 

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

القصيبة احملل املدعو مدرسة شكوندا. 

مساحته :2 آ 92 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة حماد بن عبد الواحد.

شرقا: اجمللس اجلماعي بدير القصيبة. 

جنوبا: اجمللس اجلماعي بدير القصيبة. 

غربا: اجمللس اجلماعي بدير القصيبة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات.

مطلب رقم 51591 - 10

تاريخ اإليداع :9 ابريل 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مستوصف فم العنصر"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "مستوصف فم العنصر" 

مشتمالته: أرض بها بناية عبارة عن مستوصف . 

موقعه : اقليم و دائرة بني مالل قيادة و جماعة فم العنصر احملل املدعو 

مستوصف فم العنصر. 

مساحته :10 آ 65 س تقريبا. 

حدوده :

شماال:الصحراوي محمد واملدير االقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

شرقا: اجمللس اجلماعي بفم العنصر. 

جنوبا: اجمللس اجلماعي بفم العنصر. 

غربا: عبد اهلل السكري. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات.

مطلب رقم 51592 - 10

تاريخ اإليداع :9 ابريل 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة ايت حبيبي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مدرسة ايت حبيبي" 

مشتمالته: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو مدرسة ايت حبيبي. 

مساحته : 32 آ 60 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: اجمللس اجلماعي تاكزيرت.

شرقا: ملك احنصال واجمللس اجلماعي تاكزيرت. 

جنوبا: مللك احنصال و ناظر اوقاف بني مالل وازيالل. 

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات.

مطلب رقم 51593 - 10

تاريخ اإليداع :9ابريل 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة الشرفي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مدرسة الشرفي". 

مشتمالته: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة. 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو مدرسة الشرفي. 

مساحته :7 آ 81 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ملك حوز ايت الصور. 

شرقا: ملك حوز ايت الصور. 

جنوبا: اجمللس اجلماعي تاكزيرت. 

غربا: اجمللس اجلماعي تاكزيرت. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات.

مطلب رقم 51594 - 10

تاريخ اإليداع :9 ابريل 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة ايت بومالل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مدرسة ايت بومالل". 

مشتمالته: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة ايت ام البخث 

احملل املدعو مدرسة ايت بو مالل. 

مساحته :9 آ 54 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ناظر اوقاف بني مالل وازيالل و بلمامونس سعيد.

شرقا: ناظر اوقاف بني مالل وازيالل. 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ايت ام البخث. 

غربا: ملك ايت بومالل. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات.

مطلب رقم 51595 - 10

تاريخ اإليداع :9 ابريل 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا: "مدرسة سوق فم الزاوية".

فم  سوق  ""مدرسة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

الزاوية". 

مشتمالته: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو مدرسة سوق فم الزاوبة. 

مساحته : 18 آ 70 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل.

شرقا: اجمللس اجلماعي تاكزيرت. 

جنوبا: اجمللس اجلماعي تاكزيرت. 

غربا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات.

احملافظ على األمالك العقارية  ببني مالل

       الشرقي الشوبي
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محافظة الرشيدية

مطلب رقم 40034 - 14

تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ: الدولة املغربية)امللك اخلاص( املمثلة من طرف مندوب 

امالك الدولة بالرشيدية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: القصر امللكي بارفود.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: القصر امللكي بارفود.

نوعه: قصر ملكي ؛

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

امللكي ارفود.

مساحته: 36 هـ 00 ار 29 س تـقـريـبـا.

حدوده:

شماال: ورثة مومن زازة وورثة مومن عبيد ؛

شرقا: ورثة موالي علي ؛

جنوبا: ورثة مومن احلاج عالل وورثة محمد احماد بن عدي ؛

غربا: ورثة اسماعيلي ومحمد احماد بن حدان ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك:

1 - نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة مؤرخة في 09 

مارس 2020؛

2 - تصريح باجملاورين غير مؤرخ.

على   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40035 - 14

تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ: الدولة املغربية)امللك اخلاص( املمثلة من طرف مندوب 

امالك الدولة بالرشيدية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الدرك امللكي بودنيب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الدرك امللكي بودنيب.

نوعه: ارض عارية ؛

امللكي  الدرك  املدعو:  احملل  بودنيب،  الرشيدية جماعة  اقليم  موقعه: 

بودنيب.

مساحته: 30 آر تـقـريـبـا.

حدوده:

شماال: الطريق الوطنية رقم 10 ؛

شرقا: ملك الدولة اخلاص ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: طريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك:

بالرشيدية  الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  موجزة  نسخة   -  1

مؤرخة في 10 مارس 2020 ؛

2 - محضر االتفاق باملراضاة مؤرخ في 19 ابريل 1933؛

 05 في  مؤرخة  الوصاية  مجلس  اجتماع  محضر  من  نسخة   -  3

سبتمبر 1930؛

4 - مستخرج في شأن ايداع املبلغ مؤرخ في 12 اغسطس 1932؛

5 - محضر اتفاق مؤرخ في 21 غشت 1930 ؛

6 - قرار مؤرخ في 19 فبراير 1930.

على   2020 ماي   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40036 - 14

تاريخ اإليداع: 17 مارس 2020.

طالب التحفيظ: الوزاني بوطليب بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حي احمليط.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك بوطليب.

نوعه: ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي احمليط زنقة 21.

مساحته: 76 س تـقـريـبـا.

حدوده:

شماال: بناني احلاجة ؛

شرقا: عمر ؛

جنوبا: الوزانب باعالوي ؛

غربا: الوزانب باعالوي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك:

1 - عقد شراء عدلي مضمن بعدد 54 صحيفة 61 كناش االمالك رقم 

26 بتاريخ 15 اكتوبر 2004؛

2 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 319 صحيفة 400 كناش االمالك 

رقم 19 بتاريخ 15 غشت 2001؛

بتاريخ 15  اصله حتت عدد 2876  - نسخة من عقد شراء مضمن   3

نونبر 1993 .

على   2020 ماي   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40037 - 14

تاريخ اإليداع: 18 مارس 2020.

طرف  من  املمثلة  اخلاص(  املغربية)امللك  الدولة  التحفيظ:  طالب 

مندوب امالك الدولة بالرشيدية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: موقع سجلماسة االثري.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: موقع سجلماسة االثري.

نوعه: ارض عارية ؛
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موقعه: اقليم الرشيدية اجلماعة احلضرية موالي علي الشريف، احملل 

املدعو: موقع سجلماسة االثري.

مساحته: 63 هـ 88 ار 26 س تـقـريـبـا.

حدوده:

شماال: الرسم العقاري عدد 14/36626 ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 14/35412 ؛

عدد  العقاري  والرسم   14/39219 عدد  التحفيظ  مطلب  جنوبا: 

14/36747 ؛

غربا: الواد ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك:

1 - نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة مؤرخة في 17 

مارس 2020؛

2 - نسخة من اجلريدة الرسمية ملرسوم 2.17.691 صادر في 23 نوفمبر 

2017 يقضي بادراج موقع سجلماسة االثري في عداد االثار.

على   2020 ماي   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

حلسن ايت العرج    

محافظة تطوان

مطلب رقم 56189 - 19 

تاريخ اإليداع 13مارس 2020.

طالبوا التحفيظ :

محمد أحمد التمري بنسبة 1 / 3.

فطمة محمد التمري بنسبة 1 / 3.

حكيم محمد التمري بنسبة 1 / 3. 

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

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

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون طابق أرضي واخر علوي . 

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

مزارع دوار اعاللو ، خندق حمان. 

مساحته 1 آ 34 س تقريبا. 

حدوده : شماال: الطريق 

شرقا: زنقة و الطريق 

جنوبا: زنقة 

غربا: محمد عروس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 سبتمبر 2008 . 

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 3 سبتمبر 2014

2014 صورة شمسية  25سبتمبر  بتاريخ  بيع  عدلي موضوعه  رسم 

لشهادة إدارية بتاريخ 19أغسطس 2016

صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30أغسطس 2016. 

شهادة إدارية بتاريخ 23ديسمبر 2019 . 

 10 الساعة  على   2020 13ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56190 - 19 

تاريخ اإليداع 13 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : بنادي فطوش بنت امحند بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ادم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ادم". 

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من سفل وطابقني علويني . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بواحمد ، جماعة اسطيحة ، احملل املدعو: 

مركز اسطيحة. 

مساحته 1 آ 10 س تقريبا. 

 حدوده : شماال: الطريق 

شرقا: حسناء الكروج 

جنوبا: ملك االزرق 

غربا: سعيد الغياثي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من رسم عدلي موضوعه ثبوت مخلف بتاريخ 

26نونبر 2010

إدارية  شهادة   .  2014 30يونيو  بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  رسم 

بتاريخ 27فبراير 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 مارس 2020 . 

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 11مارس 2020 . 

 12 الساعة  على   2020 13ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 56191 - 19 

تاريخ اإليداع 13مارس 2020.

طالبوا التحفيظ :

 اجملول محمد بن اخلمار بنسبة 1 / 3. 

اجملول محمد بن محمد بنسبة 1 / 3. 

اجملول رشيد بن محمد بنسبة 1 / 3. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "يحيى".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "يحيى". 

مشتمالته: أرض فالحية . 
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، احملل  ، جماعة تزكان  ، قيادة قاع اسراس  إقليم شفشاون   : موقعه 

املدعو: بويكرة محاريث قاع اسراس قبيلة بني زيات. 

مساحته 65 آ 72 س تقريبا. 

حدوده : شماال: ساقية 

شرقا: عبد القادر السرغيني و سي محمد السرغيني 

جنوبا: ساقية 

غربا: االحباس و ورثة اطنيجو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : صورة طبق األصل بتاريخ 5 مارس 2020 لنظير رسم 

عدلي موضوعه مخارجة مؤرخ في 04 يناير 2005 

 رسم عدلي موضوعه مناقلة بتاريخ 12مارس 2020

شهادة إدارية بتاريخ 13مارس 2020 . 

 13 الساعة  على   2020 13ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 56192 - 19 

تاريخ اإليداع 16 مارس 2020.

طالبا التحفيظ : 

الشباني عبد الفتاح بن ادريس بنسبة 1 / 2.

شعبان حفيظة بنت احمد بنسبة 1 / 2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اية". 

مشتمالته: أرض عارية . 

: إقليم تطوان ، قيادة ازال الزيتون ، جماعة ازال ، احملل املدعو:  موقعه 

ظهر الصور. 

مساحته 1 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : شماال: مصطفى احنني 

شرقا: شارع 

جنوبا: شارع 

غربا: بوغاللة البوذيذي سمير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29يناير 2019 . 

شهادة إدارية بتاريخ 7 فبراير 2019

 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 12فبراير 2019

رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 22فبراير 2019 . 

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 27ماي 2019 

 10 الساعة  على   2020 14ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56193 - 19 

تاريخ اإليداع 16مارس 2020.

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

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السعادة".

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

الكاريان   : املدعو  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 
بوجراح. 

مساحته 80 س تقريبا. 
حدوده : شماال: طالب التحفيظ 

شرقا: الطريق 
جنوبا: الطريق 

غربا: املفضل اجنان 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28يناير 1981 . 
شهادة إدارية بتاريخ 24فبراير 2020

 نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 3 مارس 2020 . 
 11 الساعة  على   2020 14ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56194 - 19 
تاريخ اإليداع 16مارس 2020.

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

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

الكاريان  املدعو:  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة  تطوان   : موقعه 
بوجراح. 

مساحته 85 س تقريبا. 
حدوده : شماال: الطريق 

شرقا: الطريق 
جنوبا: طالب التحفيظ 

غربا: عزيزة الدرواني 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12يناير 1980
 شهادة إدارية بتاريخ 24فبراير 2020

نسخة من 
رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 3 مارس 2020 . 

 12 الساعة  على   2020 14ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
و00 دقيقة. 

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
                املصطفى طريفة

محافظة أسفي

مطلب رقم 111312 - 23 
تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020 

طالبوا التحفيظ : 
1( أبو عبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 02/12 
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2( أبو عبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

3( أبو عبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

4( أبو عبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

5( أبو عـبد اهلل مينة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

6( أبو عـبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

7( أبو عـبد اهلل فاطمة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

8( أبو عـبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " بالد قدام الركاركة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" بالد قدام الركاركة " 

نوعـه: أرض فالحية يخترقها خط كهربائي 

موقعـه: اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار أوالد اصويلي 

مساحته : 31 آر 97 س تقريبا 

حدوده: 

شماال: ميلودة بنت كبور 

شرقا: ميلودة بنت كبور 

جنوبا: احلافظ بن الشريف 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء 

أصل امللك: 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19/03/2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03/08/2019 

- ملحق عقد )اصالح احلالة املدنية( مؤرخ في 28/08/2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23/03/2017 

على   2020 ماي   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00: 09 صباحا. 

مطلب رقم 111313 - 23 

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 02/12 

2( أبو عبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

3( أبو عبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

4( أبو عبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

5( أبو عـبد اهلل مينة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

6( أبو عـبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

7( أبو عـبد اهلل فاطمة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

8( أبو عـبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " بالد بنغامن" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" بالد بنغامن" 

نوعـه: أرض فالحية 

موقعـه: اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار أوالد اصويلي 

مساحته : 59 آر 11 س تقريبا 

حدوده: 

شماال: بن احلبيب حمودي ابن عبد اهلل 

شرقا: ورثة الكحل 

جنوبا: بن احمد البال احملجوب 

غربا : بن عبد اهلل عبد النبي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء 

أصل امللك: 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19/03/2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03/08/2019 

- ملحق عقد )اصالح احلالة املدنية( مؤرخ في 28/08/2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23/03/2017 

على   2020 ماي   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00: 11 صباحا. 

مطلب رقم 111314 - 23 

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 02/12 

2( أبو عبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

3( أبو عبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

4( أبو عبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

5( أبو عـبد اهلل مينة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

6( أبو عـبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

7( أبو عـبد اهلل فاطمة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

8( أبو عـبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " أرض اجلنان" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" أرض اجلنان " 

نوعـه: أرض فالحية تخترقها شعبة 

موقعـه: اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار أوالد اصويلي 

مساحته : 14 آر 07 س تقريبا 

حدوده: 

شماال: عبد الرحيم ابن العياشي 

شرقا: احمد ابن العياشي 

جنوبا: عبد الرحيم ابن العياشي 

غربا : عبد الكبير ابن العياشي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء 

أصل امللك: 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19/03/2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03/08/2019 

- ملحق عقد )اصالح احلالة املدنية( مؤرخ في 28/08/2019 
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- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23/03/2017 

على   2020 ماي   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00: 12 زواال . 

مطلب رقم 111315 - 23 

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 02/12 

2( أبو عبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

3( أبو عبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

4( أبو عبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

5( أبو عـبد اهلل مينة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

6( أبو عـبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

7( أبو عـبد اهلل فاطمة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

8( أبو عـبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " بالد الزريبة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" بالد الزريبة " 

نوعـه: أرض فالحية 

موقعـه: اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار أوالد اصويلي 

مساحته : 92 آر 58 س تقريبا 

حدوده: 

شماال: بن الهاشمي صالح 

شرقا: ورثة محمد العطار - وورثة احمد بن فضول 

جنوبا: ورثة احمد بن فضول – والهاشمي ملداسني - وسعيد ملداسني 

- وعبد اهلل حمودي 

غربا : عبد اهلل حمودي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء 

أصل امللك: 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19/03/2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03/08/2019 

- ملحق عقد )اصالح احلالة املدنية( مؤرخ في 28/08/2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23/03/2017 

على   2020 ماي   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00: 09 صباحا. 

مطلب رقم 111316 - 23 

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 02/12 

2( أبو عبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

3( أبو عبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

4( أبو عبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

5( أبو عـبد اهلل مينة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

6( أبو عـبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

7( أبو عـبد اهلل فاطمة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12

8( أبو عـبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبـة 01/12 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " بالد وراء اجلنان" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" بالد وراء اجلنان " 

نوعـه: أرض فالحية 

موقعـه: اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار أوالد اصويلي 

مساحته : 70 آر 23 س تقريبا 

حدوده: 

شماال: عبد الكبير ابن العياشي - وورثة محمد الشريف 

شرقا: ميلودة بنت كبور 

بن  احمد  وورثة   - بال  ولد  واحملجوب   – فضول  ابن  احمد  ورثة  جنوبا: 

امحيح 

غربا : ورثة لهنا 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء 

أصل امللك: 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19/03/2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03/08/2019 

- ملحق عقد )اصالح احلالة املدنية( مؤرخ في 28/08/2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23/03/2017 

على   2020 ماي   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00: 11 صباحا . 

مطلب رقم 111317 - 23 

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020 

طالب التحفيظ : 

احملجوب بعزي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "عبد الوهاب البطحي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" عبد الوهاب البطحي" 

نوعـه: أرض عارية

موقعـه: سيدي بوزيد،آسفي. 

مساحته : 66 س تقريبا 

حدوده: 

شماال: الرسم العقاري عدد 52263 - 23 

شرقا: الهام الشقوري 

جنوبا: الزنقة 

غربا : كبيرة الوراشي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء 

أصل امللك: 

- شهادة ادارية مؤرخة في05/10/2015
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- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08/10/2015 

- رسم عدلي )بيع( مؤرخ في 09/04/2018.

على   2020 ماي   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00: 12 زواال 

مطلب رقم 111318 - 23 

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020 

طالبا التحفيظ : 

1 - لكرتي فاحت بن احمد بن رحال 

2 - لكرتي ميلود ابن احمد بن رحال.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "ملك ميلود و فاحت" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" ملك ميلود و فاحت " 

نوعـه: دار للسكن تتكون من سفلي بهوائها

اإلمام  زنقة  السويقة،  حي  الشماعية،  اليوسفية،  اقليم  موقعـه: 

مالك. 

مساحته : 01 آر18 س تقريبا 

حدوده: 

شماال: الزنقة

شرقا: نائب ورثة رحال الكرتي منهم ميلود 

جنوبا: نائب ورثة رحال الكرتي منهم ميلود 

غربا :نائب ورثة شماع عمر منهم مبارك. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء 

أصل امللك: 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25/12/2019 

- رسم عدلي )إراثة( مؤرخ في12/01/2015.

على   2020 ماي   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00: 13زواال 

مطلب رقم 111319 - 23

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020 

طالب التحفيظ : 

امخامخ رشيد ابن يوسف بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "ملك امخامخ" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" ملك امخامخ " 

نوعـه: أرض عارية يخترقها طريق من االسمنت

موقعـه: اقليم اسفي، جمعة اسحيم،حي الدعيجات. 

مساحته : 01 آر61 س تقريبا 

حدوده: 

شماال: اللة حبيبة و حمادة محمد.

شرقا: ممر

جنوبا: ممر 

غربا :الونقة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء 

أصل امللك: 

- شهادة إدارية مؤرخة في 25/08/2017.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17/04/2018

على   2020 ماي   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00: 09 صباحا.

مطلب رقم 111320 - 23

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020 

طالب التحفيظ : 

امخامخ رشيد ابن يوسف بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "ملك امخامخ" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" ملك امخامخ " 

نوعـه: دار للسكن متالشية 

موقعـه: اقليم اسفي، جمعة اسحيم،حي الدعيجات. 

مساحته : 01 آر45 س تقريبا 

حدوده: 

شماال: الرسم العقاري عدد 23270 - 23 و ممر الراجلني رقم 05.

شرقا: نائب ورثة القاي حسن منهم عيسى

جنوبا: العسال سناء 

غربا :ممر الراجلني رقم 5.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء 

أصل امللك: 

- شهادة إدارية مؤرخة في 25/08/2017.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17/04/2018

على   2020 ماي   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00: 10 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بأسفي 

                 شكيب حيمود 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41412 - 27

تاريخ االيداع : 18 مارس 2020. 

طالب التحفيظ :األوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك: دكان 1181
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دكان 1181 البركة"

نوعه : متجر .

موقعه : إقليم و دائرة و مدينة خنيفرة. 

مساحته : 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : األحباس ؛

شرقا : األحباس ؛

جنوبا : األحباس؛

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : شهادة ادارية حبسية مؤرخة في 10 مارس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة احلادية عشر و النصف .

مطلب رقم 41413 - 27

تاريخ االيداع : 18 مارس 2020. 

طالب التحفيظ :األوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك: دكان 1180

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دكان1180 البركة"

نوعه : متجر .

موقعه : إقليم و دائرة و مدينة خنيفرة. 

مساحته : 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : األحباس ؛

شرقا : األحباس ؛

جنوبا : األحباس؛

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : شهادة ادارية حبسية مؤرخة في 10 مارس 2020.

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة الثانية عشر زواال .

مطلب رقم 41414 - 27

تاريخ االيداع : 18 مارس 2020. 

طالبة التحفيظ :عائشة ابو عنان بنت امحمد. 

االسم الذي يعرف به امللك:داري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "داري"

نوعه : أرض بها بناية من طابق سفلي و آخر علوي .

مركز سيدي  و  لقباب جماعة  قيادة  و  دائرة  خنيفرة  إقليم   : موقعه 

يحيى او السعد. 

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الصادقي موحى ؛

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية : الشيء.

 356 صحيفة   371 بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

كناش 36 مؤرخ بتاريخ 11/05/2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة الثانية عشر زواال .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

    رمرام وسيم

محافظة ورزازات

مطلب رقم 50490 - 28

تاريخ اإليداع:  09  أبريل 2020.

طالب التحفيظ السيد: زهير موحى بن سعيد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا: بوجدون

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بوجدون

نوع امللك: أرض  فالحية محاطة بسور جزء منها  به بنايات عبارة عن 

اسطبل ومخزن وبئر وصهريج  وبناية من طاق ارضى والكل.

اوالد  دوار  الدعو:  احملل  سكورة   جماعة  ورزازات  ودائرة  اقليم  موقعه: 

بويحيى.

مساحته: 04 ها 65 ار21 س  تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق واملقبرة

شرقا: الطريق .

جنوبا: الرامي عبد العزيز .

غربا: اخلطارات .

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 يناير 2020 موافق ل 12 

جماد األولى 1441؛ 

عملية حتديده ستقع يوم:  09 يونيو2020 على الساعة العاشرة  صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بورزازات  

                       املصطفى فخري           
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محافظة تيزنيت

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى"بلدية سيدي

 افني 80" الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة

 الرسمية عدد 4254 بتاريخ 11 ماي 1994 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 24 /01 /2020 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى"بلدية سيدي افني 80" مطلب رقم 3582 - 31 الكائن 

باحملل املدعو" ابو اخلطوط زنقة تيوغزى وسطات بلدية وباشوية سيدي 

افني، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي. 

تأييدا للمطلب  املودعة سابقا  والوثائق  العقود  وذلك مبقتضى نفس 

املذكور وملساحة تقدر بـ 64 ار و 34 سنتيار تقريبا.

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

    عبد القادر بوحامد

محافظة افران

مطلب رقم 6765 - 57

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020

طالب التحفيظ : هير لكبير بن اخملتار

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "ضيعة رضا". 

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : إقليم إفران، دائرة إفران، جماعة ضاية عوا

مساحته : 02 هكتار 35 آرا 64 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : بولعالم حدو

شرقا : ساقية، بوبجرة عائشة، احفور محمد

جنوبا : ممر عمومي، بوكيلي محمد

غربا : ممر عمومي

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 439 بتاريخ 02 - 11 - 2011

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 482 بتاريخ 07 - 11 - 2005

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 652 بتاريخ 17 - 05 - 2006

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 382 بتاريخ 19 - 07 - 2005

- شهادة إدارية بتاريخ 31 - 06 - 2019

الساعة  على   2020 ماي   18 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بافران

      عبد اجلبار فرطاس

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6137 - 67

تاريخ االيداع : 17 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا: ارض مسجد القصبة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك:" ارض مسجد القصبة ".

نوعـه: أرض فالحية.

موقعه: إقليم احلاجب، جماعة أكوراي، احملل املدعو القصبة. 

مساحته : 57 آر 70 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: ممر عمومي.

شرقا: الرسم العقاري رقم: 21123/ك.

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 3749/ك.

غربا : الرسم العقاري رقم: 8156/ك.

احلقوق العينية: الشيء. 

اصل امللك: شهادة إدارية رقم: 453 مؤرخة في: 31/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6138 - 67

تاريخ االيداع : 17 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا: محل جتاري 1.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك:" محل جتاري 1 ".

نوعـه: محل جتاري من سفلي.

موقعه: إقليم احلاجب، جماعة أكوراي، حي القصبة. 

مساحته : 10 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: زنقة.

شرقا: ورثة الدغام.

جنوبا: عبد اهلل باحو.

غربا : زنقة.

احلقوق العينية: الشيء. 

اصل امللك: شهادة إدارية رقم: 453 مؤرخة في: 31/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 6139 - 67

تاريخ االيداع : 17 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا: محل جتاري 2.
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االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك:" محل جتاري 2 ".

نوعـه: محل جتاري من سفلي.

موقعه: إقليم احلاجب، جماعة أكوراي، حي القصبة. 

مساحته : 10 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: احمد اجليراري.

شرقا: زنقة.

جنوبا: توغجا حماد.

غربا : الفاللي محمد.

احلقوق العينية: الشيء. 

اصل امللك:  شهادة إدارية رقم: 453 مؤرخة في: 31/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6140 - 67

تاريخ االيداع : 17 مارس 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا: محل جتاري 3.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك:" محل جتاري 3 ".

نوعـه: محل جتاري من سفلي.

موقعه: إقليم احلاجب، جماعة أكوراي، حي القصبة. 

مساحته : 10 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: الشيخ العربي.

شرقا: عالل جويهر.

جنوبا: زنقة.

غربا : األحباس.

احلقوق العينية: الشيء. 

اصل امللك:  شهادة إدارية رقم: 453 مؤرخة في: 31/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 6141 - 67

تاريخ االيداع : 18 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة(: املصطفى قصوري بن موح.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا: حكيم.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك:" حكيم ".

نوعـه: أرض فالحية.

موقعه: إقليم احلاجب، جماعة احلاجب، حي تفرتني. 

مساحته : 46 آر 63 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: طريق.

شرقا: الرسم العقاري رقم: 3815/67 وعبد اهلل مصباحي.

جنوبا: طريق.

غربا : الرسم العقاري رقم: 12611/ك.

احلقوق العينية: الشيء. 

اصل امللك:  رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في: 14/10/2019 مضمن 

بكناش األمالك 69 عدد 12 صحيفة 11 بتاريخ: 01/11/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 19 ماي 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

                يوسف مختري 


