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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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املطالب هي كالتالي :

 30394 - 30260 - 29557 - 29555 - 29417 - 29387 - 29179 - 29018

.30582

جميع هذه املطالب على الرمز 39

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

        عبد اهلل ارمو

محافظة ميدلت

مطلب رقم 35659 - 42

تاريخ اإليداع:22 ماي 2020.

طالب التحفيظ: األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة تهموريت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:مقبرة تهموريت. 

نوعه: مقبرة؛

موقعه: اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو: تاطوين.

مساحته1هـ18آر71س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الشعبة؛

شرقا: واد تهموريت؛

جنوبا: الشعبة ؛

غربا: الشعبة؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: حيازة هادئة ودائمة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 13 أغسطس 2020على 

الساعة : 10:30 صباحا.

مطلب رقم 36660 - 42

تاريخ اإليداع:22 ماي 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تكاديرت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:تكاديرت. 

نوعه: أرض فالحية؛

املدعو:  احملل  زايدة،  وجماعة  قيادة  ميدلت  ودائرة  اقليم  موقعه: 

بولعجول.

مساحته5آر50س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: املصرف؛

شرقا: الشعبة؛

محافظة سطات

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى"احلرشة" 
مطلب رقم 522 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد 3552 املؤرخة في 26 توفمبر1980.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 04 ماي 2020، فإن مسطرة حتفيظ 
الواقع بقبيلة   ،15  - امللك املسمى " احلرشة " ذي املطلب رقم: 522 

املعاريف اوالد امحمد، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم :
تدعيما  إيداعها  السابق  العقود  مبقتضى  اخليروذلك  العايدي  السيد 

ملطلب التحفيظ وكذا: 
- رسم شراء مؤرخ في 21 جمادى االولى 1439 موافق 08 فبراير2018؛

 08 موافق   1439 االولى  جمادى   21 في  مؤرخ  اصالحي  اشهاد   -
فبراير2018؛

- رسم وكالة مؤرخة في 12 ذواحلجة 1435 موافق 07 اكتوبر2014؛
 20 موافق   1430 رجب   28 في  مؤرخة  وكالة  رسم  من  نسخة   -

يوليو2009.
احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

    محمد الزرهوني 

محافظة تارودانت

اعالن عن إيداع الالئحة التعديلية لألمالك املتعلقة مبنطقة 
التحفيظ اجلماعي املدعوة  * اسن * اقليم تارودانت

احلمري  قائد سيدي موسى  وضع مبكتب  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
املتعلقة  لألمالك  التعديلية  الالئحة  تارودانت  اقليم  تامية  اوالد  دائرة 
وذلك  تارودانت  اقليم  *اسن*  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة 
1 بتاريخ 10جمادى   - 69 تطبيقا للفصل 10 من الظهير عدد 174 - 
االول 1389 )25 يوليو1969( بشأن التحفيظ اجلماعي(. وفي وسع كل 
لألمالك في  التعديلية  الالئحة  يطلع مجانا على  ان  االمر  يهمه  من 

مركز السلطة احمللية وكذا باحملافظة العقارية.
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جنوبا: احنيش اسماعيل ؛

غربا: اعتاني ادريس؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: حيازة هادئة ودائمة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 13 أغسطس 2020على 

الساعة : 12:00 زواال.

مطلب رقم 35661 - 42

تاريخ اإليداع:22 ماي 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد احلموس

أجلموس  مسجد  للملك:أرض  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

اجلديد. 

نوعه: أرض عارية؛

موقعه: اقليم ودائرة ميدلت قيادة احواز جبل العياشي جماعة ايت 

عياش، احملل املدعو: أجاموس)متناي(.

مساحته4آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: املصرف؛

شرقا: ادريس علي؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: املدرسة؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: حيازة هادئة ودائمة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 13 أغسطس 2020على 

الساعة : 14:00 بعد الزوال.

مطلب رقم 35662 - 42

تاريخ اإليداع:26 ماي 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد بوليلي التحتاني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:مسجد بوليلي التحتاني. 

نوعه: أرض بها مسجد؛

موقعه: اقليم ميدلت مدينة وجماعة الريش، احملل املدعو: بوليلي.

مساحته4آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الزنقة؛

شرقا: احلاج ايت بوملان؛

جنوبا: احلاج ايت بوملان ؛

غربا: الزنقة؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: حيازة هادئة ودائمة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 14 أغسطس 2020على 

الساعة : 10:00 صباحا.

مطلب رقم 35663 - 42
تاريخ اإليداع:26 ماي 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد بوليلي الفوقاني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:مسجد بوليلي الفوقاني. 
نوعه: أرض بها مسجد؛

موقعه: اقليم ميدلت مدينة وجماعة الريش، احملل املدعو: بوليلي.
مساحته9آر تـقـريـبـا.

حدوده: 
شماال: الزنقة؛

شرقا: الساحة؛
جنوبا: الساحة ؛

غربا: الزنقة؛
احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: حيازة هادئة ودائمة ومستمرة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 14 أغسطس 2020على 

الساعة : 11:00 صباحا.

مطلب رقم 35664 - 42
تاريخ اإليداع:26 ماي 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بقعة بوليلي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:بقعة بوليلي التحتاني. 
نوعه: أرض عارية؛

موقعه: اقليم ميدلت مدينة وجماعة الريش، احملل املدعو: بوليلي.
مساحته2آر تـقـريـبـا.

حدوده: 
شماال: احلاج ايت بوملان؛
شرقا: احلاج ايت بوملان؛

جنوبا: الزنقة ؛
غربا: الزنقة؛

احلقوق العينية: ال شيء
أصل امللك: حيازة هادئة ودائمة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 14 أغسطس 2020على 
الساعة : 12:00 زواال.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت
حلسن اليعقوب      

محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9365 - 43
تاريخ اإليداع : 12 ماي 2020؛

طالب التحفيظ: خالد بازي بن محمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " املسكون"



عدد 1118 - 11 شوال 1441 )03 يونيو 2020(2464

نوعه : أرض فالحية بها أشجار ودار للسكن؛

موقعه: عمالة مراكش، دائرة و جماعة الويدان، دوار اوالد ازناكية؛

مساحته : 13 آر 86 سنتيار تقريبا؛

حدوده:

شماال : ورثة القباج؛

شرقا : حسن وممر؛

جنوبا: طريق عرضها 10 امتار؛

غربا : عبد العزيز الرباطي، منير موتيا و عبد الرزاق سليم؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية:

- ال شيء؛

أصل امللك:

- رسم هبة عدلي ضمن بعدد 221 صحيفة 219 كناش االمالك 293 

بتاريخ 04/11/2019 توثيق مراكش؛

- رسم هبة عدلي ضمن بعدد 506 صحيفة 475 كناش االمالك 223 

بتاريخ 13/05/2016 توثيق مراكش؛

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 508 صحيفة 394 ش االول عدد 97 

في 12/07/2006؛

- نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 43 صحيفة 42 كناش 

65 عدد االول بتاريخ 25/02/1971 بتوثيق الرحامنة اجلنوبية؛

الساعة  2020 على  يوليو   13 : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.09:30

مطلب رقم 9366 - 43

تاريخ اإليداع : 12 ماي 2020؛

طالب التحفيظ:

- خديجة بوزارت بنت كبور بنسبة 4/32؛

- أمينة بنكيران بنت ناصر بنسبة 7/32؛

- رشيدة بنكيران بنت ناصر بنسبة 7/32؛

- خالد بنكيران بن ناصر بنسبة 14/32؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " رقوان"

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه: عمالة مراكش، دائرة و جماعة الويدان، دوار رقوان؛

مساحته : 14 آر 29 سنتيار تقريبا؛

حدوده:

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5579 - 43؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 7654 - 43؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 5742 - 43؛

غربا : الرسم العقاري عدد 4386 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية:

- مصرف على امتداد العالمتني ب6 - ب1؛

أصل امللك:

- رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 134 صحيفة 173 كناش التركات 141 

بتاريخ 04/11/2013 توثيق مراكش؛

- رسم استمرار عدلي حفظ حتت عدد 279 بتاريخ 11/09/1990؛

الساعة  2020 على  يوليو   13 : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.10:30

مطلب رقم 9367 - 43

تاريخ اإليداع : 27 ماي 2020؛

طالب التحفيظ: كمال شرقي بن رابح؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " شرقي"

نوعه : أرض عارية؛

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

مساحته : 15 آر 64 سنتيار تقريبا؛

حدوده:

شماال : اجواد امللودي؛

شرقا : ممر من 10 امتار؛

جنوبا: وائل الكوري؛

غربا : طريق من 7 أمتار؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية:

- ال شيء؛

أصل امللك:

446 كناش االول عدد  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 463 صحيفة 

286 بتاريخ 20/05/2019؛

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 343 صحيفة 375 كناش االمالك 

عدد 236 بتاريخ 30/11/2017؛

الساعة  2020 على  يوليو   27 : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.09:30

خالصة إصالحية - تتعلق باملطلب رقم 9311  - 43

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 

الرسمية عدد: 1100 بتاريخ 29 - 01 - 2020

مسطرة  فإن  2020؛   -  03  -  26 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " ملك البوعناني "؛ ذي املطلب رقم 9311 - 43؛ 

الكائن مراكش املدينة، جامع الفنا، قاعة بناهيض، درب بونوار رقم 15؛ 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدين:

- جون مارك كورتاد بنسبة 1/2؛

- فانس ماري اسنار بنسبة 1/2؛

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

باربع وكاالت موثقة مؤرخة  24/02/2020 مرفق  عقد موثق مؤرخ في 

 ،27/01/2020 في  مؤرخة  الثانية   ،14/12/2019 في  مؤرخة  االولى 

الثالثة مؤرخة في 04/02/2020 و الرابعة مؤرخة في 24/02/2020؛
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خالصة إصالحية - تتعلق باملطلب رقم 9364  - 43

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة

 الرسمية عدد: 0000 بتاريخ 00 - 00 - 2020

مسطرة  فإن  2020؛   -  05  -  04 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

43؛   - رقم 9364  املطلب  ذي  "؛  أومغار  " ملك  املسمى  امللك  حتفيظ 

الكائن مراكش املدينة، حي ضبشي، درب موالي عبد القادر رقم 09؛ 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدين:

- حيدر ناطر رسول ابن جابر بنسبة 1/2؛

- طالب كرمي جابر جدي ابن كرمي بنسبة 1/2؛

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

في  مؤرخة  موثقة  بوكالة  مرفق   17/04/2020 في  مؤرخ  موثق  عقد 

17/04/2020؛

خالصة إصالحية - تتعلق باملطلب رقم 9344  - 43

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

 عدد: 1106 بتاريخ 11 - 03 - 2020

مسطرة  فإن  2020؛   -  05  -  08 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " دويرية املدغري "؛ ذي املطلب رقم 9344 - 43؛ 

الكائن مراكش املدينة، الرحبة القدمية، درب النخل رقم 59؛ تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم السيد:

- جوهان اندرياس ماريا كاستنر؛

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 78 صحيفة 89 سجل االمالك رقم 301 

بتوثيق مراكش مرفق برسم وكالة عدلي ضمن  بتاريخ 13/03/2020 

بعدد 415 صحيفة 226 سجل اخملتلفة رقم 249 بتاريخ 05/03/2020 

بتوثيق مراكش؛

خالصة إصالحية - تتعلق باملطلب رقم 9345  - 43

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد: 1106 بتاريخ 11 - 03 - 2020

مسطرة  فإن  2020؛   -  05  -  08 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " رياض املدغري "؛ ذي املطلب رقم 9345 - 43؛ 

الكائن مراكش املدينة، الرحبة القدمية، درب النخل رقم 60؛ تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم السيد:

- جوهان اندرياس ماريا كاستنر؛

املذكوروكذا  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 78 صحيفة 89 سجل االمالك رقم 301 

بتوثيق مراكش مرفق برسم وكالة عدلي ضمن  بتاريخ 13/03/2020 

بعدد 415 صحيفة 226 سجل اخملتلفة رقم 249 بتاريخ 05/03/2020 

بتوثيق مراكش؛

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي

       جواد شريفي

محافظة سال - اجلديدة

مطلب رقم 4604 - 58 

تاريخ اإليداع :22ماي 2020.

طالب التحفيظ : العثماني عبد السالم بن بوغابة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "االحرش".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهب احلوت 2". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : سال جماعة السهول دوار اجلياهنة. 

مساحته 1: هـ 18 آ تقريبا. 

حدوده : شماال: طريق عمومي عرضه 10 م 

شرقا: طالب التحفيظ 

جنوبا: ورثة الكيحل بلهياض 

غربا: مطلب 3635/58 - 3875/58 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 أغسطس 1988 . 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22أكتوبر 2016 .

 5 بتاريخ  إدارية  شهادة   .  2017 12يونيو  بتاريخ  إدارية  شهادة   -

فبراير2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22يوليو 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة. 

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة

       حسن الشاوي

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4610 - 79

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "ايلمام 2".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "ايلمام 2 ".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار امعيشات تايدة الغربية ".

 مساحته: 01 آ 10 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محمد وطاهر؛
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شرقا: مزيان امحمد وحلسن؛

جنوبا: أحمد التيداوي؛ 

غربا: زوكاغ أحمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 أغسطس 2020 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4611 - 79

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "احملاتيج ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "احملاتيج ".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار مسكارات تايدة الغربية ".

 مساحته: 90 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الرياني محمد؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا: وافق بوشير؛ 

غربا: الرياني محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 أغسطس 2020 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4612 - 79

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "السهب مبطلن ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "السهب مبطلن ".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار مسكارات تايدة الغربية ".

 مساحته: 08 آ 66 س تقريبا.

حدوده:

شماال: وافق بوبشر وامساعف أحمد؛

شرقا: حلسن امساعف؛

جنوبا: الواد وحلسن امساعف؛ 

غربا: الساقية وامساعف محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 أغسطس 2020 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4613 - 79

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "املالعب ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "املالعب ".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار مسكارات تايدة الغربية ".

 مساحته: 06 آ 53 س تقريبا.

حدوده:

شماال: امعالوي امحمد؛

شرقا: محند وعبد اهلل سي قدور؛

جنوبا: الطريق ومحمد بن سي اعمار؛ 

غربا: ابراهيم ايت أوفقير.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 أغسطس 2020 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4614 - 79

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "املالعب 2".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "املالعب 2 ".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار مسكارات تايدة الغربية ".

 مساحته: 03 آ 45 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عبد الرحمان الزرياحي؛

شرقا: عبد اهلل زوكار؛

جنوبا: سرور محند عبد اهلل؛ 

غربا: هرموش محمد وبوزيان بن أحمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 أغسطس 2020 

على الساعة 10 صباحا.



2467 عدد 1118 - 11 شوال 1441 )03 يونيو 2020(

مطلب رقم 4615 - 79

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "اخندوق ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "اخندوق ".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار مسكارات تايدة الغربية ".

 مساحته: 05 آ 40 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق؛

شرقا: امساعف بلقاسم؛

جنوبا: الشعبة؛ 

غربا: امساعف أحمد وطرطور أحمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 أغسطس 2020 

على الساعة 13 بعد الزوال.

 

مطلب رقم 4616 - 79

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "اجلامع القدمية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "اجلامع القدمية ".

نوعـه: أرض .

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار مسكارات تايدة الغربية ".

 مساحته:08 آ 70 س تقريبا.

حدوده:

شماال: أولعيز علي؛

شرقا: زياني محمد وامساعف عمر؛

جنوبا: الساقية وطرطور حسن؛ 

غربا: امساعف حلسن وعمر وطرطور حسن.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 أغسطس 2020 

على الساعة 10 صباحا.

 

مطلب رقم 4617 - 79

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "تيقيطوطني 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "تيقيطوطني 1".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار مسكارات تايدة الغربية ".

 مساحته: 06 آ 04 س تقريبا.

حدوده:

شماال: املساعف عمرو بن حلسن والساقية؛

شرقا: املساعف أحمد؛

جنوبا: املساعف أحمد؛ 

غربا: املساعف أحمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 أغسطس 2020 

على الساعة 11 صباحا.

 

مطلب رقم 4618 - 79

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "تيرجوربي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "تيرجوربي ".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار مسكارات تايدة الغربية ".

 مساحته: 03 آ 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: قورا امحمد؛

شرقا: بوشير رفيق؛

جنوبا: قورا امحمد؛ 

غربا: املساعف عمر.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 أغسطس 2020 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4619 - 79

تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "كرطيط ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "كرطيط ".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار امعيشات تايدة الغربية ".

 مساحته: 02 آ 41 س تقريبا.
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حدوده:
شماال: التيداوي محمد؛

شرقا: برشال حلسن؛
جنوبا: التيداوي محمد؛ 

غربا: التيداوي محمد.
احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 أغسطس 2020 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4620 - 79
تاريخ اإليداع: 26 ماي 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "آيت يوسف وعلي4 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "آيت يوسف وعلي4 ".
نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 
لقصر، احملل املدعو: "دوار تاماست ".

 مساحته: 06 آ 43 س تقريبا.
حدوده:

شماال: قارة محمد؛
شرقا: قارة محمد؛

جنوبا: الوزاني بوجمعة؛ 
غربا: بوزيان احلسني وبوزيان محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.
اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

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

مطلب رقم 4621 - 79
تاريخ اإليداع: 26 ماي 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "آيت يوسف وعلي3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "آيت يوسف وعلي3 ".
نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 
لقصر، احملل املدعو: "دوار تاماست ".

 مساحته: 04 آ 72 س تقريبا.
حدوده:

شماال: قارة محمد؛
شرقا: الوزاني محمد مولود؛

جنوبا: األحباس والوزاني عبد القادر؛ 
غربا: الوزاني محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.
اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 11 أغسطس 2020 
على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4622 - 79

تاريخ اإليداع: 26 ماي 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "آيت يوسف وعلي2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "آيت يوسف وعلي2 ".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار تاماست ".

 مساحته: 06 آ 28 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الوزاني عبد القادر؛

شرقا: الوزاني محمد؛

جنوبا: األحباس؛ 

غربا: الوزاني عبد القادر واألحباس.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 11 أغسطس 2020 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4623 - 79

تاريخ اإليداع: 26 ماي 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "أورتو 1".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "أورتو 1 ".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار تاماست ".

 مساحته: 12 آ 03 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الوزاني مولود وشاطر خلضر؛

شرقا: الوزاني بوجمعة؛

جنوبا: الوزاني بوكرين؛ 

غربا: الوزاني بلقاسم.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 11 أغسطس 2020 

على الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 4624 - 79

تاريخ اإليداع: 26 ماي 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
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االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "تعربيني".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "تعربيني ".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار تاماست ".

 مساحته: 03 آ 23 س تقريبا.

حدوده:

شماال: آيت بوزيان؛

شرقا: الوزاني محمد؛

جنوبا: شاضر اخلضر؛ 

غربا: قارة أحمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 12 أغسطس 2020 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4625 - 79

تاريخ اإليداع: 26 ماي 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "أورتو 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "أورتو 2 ".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار تاماست ".

 مساحته: 05 آ 55 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الوزاني محمد؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا: علواش عبد القادر؛ 

غربا: محمد الوزاني.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 12 أغسطس 2020 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4626 - 79

تاريخ اإليداع: 26 ماي 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "ايلمام 1".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "ايلمام 1".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار امعيشات تايدة الغربية ".

 مساحته: 03 آ 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الزرياحي عبد الرحمان؛

شرقا: الشعبة والطريق؛

جنوبا: هرموشي محمد؛ 

غربا: الزرياحي عبد الرحمان.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 12 أغسطس 2020 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4627 - 79

تاريخ اإليداع: 26 ماي 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "شعبة تيقيطن ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "شعبة تيقيطن".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار امعيشات تايدة الغربية ".

 مساحته: 01 آ 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ابراهيم اوفقير؛

شرقا: محمد وطاهر شمالل؛

جنوبا: ولعيز محمد؛ 

غربا: الواد.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

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

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 4628 - 79

تاريخ اإليداع: 26 ماي 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "فدان بوعاصم ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك: "فدان بوعاصم ".

نوعـه: أرض فالحية.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار اوالد الفرح تايدة الغربية ".

 مساحته: 02 آ 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: احلوعلي؛

شرقا: ولعيز محمد؛
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جنوبا: ولعيز املهدي؛ 

غربا: ولعيز محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 11 أغسطس 2020 

على الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 4629 - 79

تاريخ اإليداع: 26 ماي 2020.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: "مسجد أهل الساقية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "مسجد أهل الساقية".

نوعـه: أرض بها مسجد.

راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  إقليم  موقعه:  موقعه: 

لقصر، احملل املدعو: "دوار تاماسات ".

 مساحته: 08 آ 98 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق؛

شرقا: الوزاني بلقاسم؛

جنوبا: الوزاني علي؛ 

غربا: الوزاني علي.

احلقوق العينية: ال شيء.

اصل امللك: حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 12 أغسطس 2020 

على الساعة 14 بعد الزوال.

 خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"حوز امظل"

مطلب رقم 3481 - 21، الذي أدرجت خالصة مطلب

 حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4439 املؤرخة في 26 نوفمبر 

1997 واإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 338 

املؤرخة في 22 يونيو 2005. 

مسطرة  فإن   ،2020 مارس   03 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى   

حتفيظ امللك املدعو "حوز امظل "، ذي املطلب رقم 3481 - 21، الكائن 

حوز  املدعو:  احملل  صاكة،  القروية  اجلماعة  جرسيف،  ودائرة  بإقليم 

امظل، تتابع من اآلن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي: 

1 - حتت التسمية األصلية: "حوز امظل "بالنسبة للقطعة األولى من 

امللك املذكور، البالغة مساحتها: 09 آ 03 س. 

البالغة  الثانية  للقطعة  "بالنسبة  امظل1  "حوز  تسمية:  - حتت   2

مساحتها: 89 آ 96 س .

البالغة  الثالثة  للقطعة  "بالنسبة  امظل2  "حوز  - حتت تسمية:   3

مساحتها: 75 آ 10 س .

الصغير  محمد  السيد  األصلي  التحفيظ  طالب  اسم  في  والكل 

فيسون ابن املعضور بن الفضيل وذلك مبقتضى نفس الرسوم والوثائق 

التي سبق إيداعها تعضيدا ملطلب التحفيظ املشار إليه أعاله. 

 احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

      ادريس املصلح  

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4978 - 81
تاريخ اإليداع : 19 مايو 2020.

طالب التحفيظ: ميمون لعبودي بن الهادي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "فدان السحايل".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملك ميمون".       
نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو ايدير.
مساحته: 59 آر 33 س  تقريبا.

اجملاورون:
شماال: حللو بن احمد؛ ادريس التشيشة؛

شرقا: ادريس التشيشة؛ 
جنوبا: الوافي حلسن؛ 

 غربا: طريق عمومية من ورائها أحمد الوافي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: ال شيء. 

أصل امللك: 
1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 270 ص 340 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 2020-02-14 توثيق تيفلت.
2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 249 ص 336 كناش العقار رقم 53 

بتاريخ 2019-10-02 توثيق تيفلت.
على   2020 يوليو   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 :00 د.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

        زكرياء الدغمي

محافظة مراكش - جيليز

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى "ملك زمران" 
مطلب رقم  76 - 83  الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية عدد 1095 بتاريخ 25/12/2019.
مبقتضى مطلب إصالحي  مؤرخ في 28/04/2020 فان مسطرة حتفيظ 
امللك املسمـى : *ملك زمران* الكائن مبراكش القصبة درب لاللة يزة 
حماد رقم 7. موضوع مطلب التحفيظ رقم  76 - 83 , ستتابع من اآلن 

فصاعدا حتت نفس التسمية و دلك في اسم:
 1 -  ويدران ايزاج زميرمان  خديجة

2 - زميرمان ايريك البيير جيليان مناصفة بينهما بصفتهما طالبي 
التحفيظ حلق الزينة

3 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 
ودلك مبقتضى نفس الوثائق املودعة سابقا و عقد توتيقي مؤرخ في 
10/01/2020 محرر من طرف االستاذ الياس باعيسى * موثق مبراكش* 
مضمنه ان السيد : الشويركي البشير و من معه طالبي التحفيظ 
حلق الزينة باعو للسيد: زميرمان ايريك البير جيليان  و من معه كافة 
حق الزينة من امللك موضوع مطلب التحفيظ اعاله .                                         
       احملافظ على األمالك العقارية مبراكش- جيليز  بالنيابة.

                                             محمد حركيك



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية

2471 عدد 1118 - 11 شوال 1441 )03 يونيو 2020(

محافظة سطات

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"حفيرة الضاية" 

مطلب رقم 38006 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية

 عدد 1110 املؤرخة في 08 ابريل 2020.

عوضا عن :

مطلب عدد 39006 - 15

اقرأ : 

مطلب عدد 38006 - 15.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

    محمد الزرهوني 

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 36627 - 16

اسم امللك : " بدر ابتسام ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت عبد اهلل.

وقع حتديده في : 22/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 39 آ 34 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 41178/16 ، ورثة ادريس العتماني.

شرقا : ورثة ادريس العتماني.

جنوبا : ورثة ادريس العثماني ، الرسم العقاري 67631/16.

غربا : الرسمني العقاريني 67631/16 ، 41178/16 .

طالب التحفيظ : بنخير هدى بنت العرابي.

مطلب رقم 36841 - 16

اسم امللك : " مدرسة ايت حلي ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت ابراهيم.

وقع حتديده في : 31/01/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 20 آ 23 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : املسجد ، الساحة.

جنوبا : الطريق ، ورثة الكرفادي.

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29423 - 05
اسم امللك :" جنان الزيتون احملجوب "

، قيادة وجماعة وليلي، احملل  ، دائرة زرهون  :  بعمالة مكناس  موقعه 
املدعو: واد امليت؛

وقع حتديده بتاريخ:  13/9/2018؛  
نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون،

مساحته : 30 آ 2 س ؛
اجملاورون:

شماال:  طريق؛
شرقا : السيد حميد املرزوقي؛ 

جنوبا:  طريق؛ 
غربا:  السيدان : مصطفى  احلجوي وجواد حدي؛ 

طالب التحفيظ  السيد احلسني الدجيتي بن احملجوب  .    

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة: "انزالة بني عمار"

إقليم مكناس

إن احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه يشرفه أن ينهي لعلم 
مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 
اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 
املدعوة: "انزالة بني عمار" ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر 
10 من  هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم174-69-1 املؤرخ في 

جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969، املطالب رقم:
  27046 - 26989 - 26987 - 26969 - 26937 - 26843 - 26711 - 26691
  27181 - 27164 - 27157 - 27147 - 27095 - 27088 - 27054 - 27052
  27229 - 27214 - 27211 - 27207 - 27205 - 27195 - 27187 - 27182
  27295 - 27290 - 27276 - 27273 - 27264 - 27263 - 27248 - 27231
  27325 - 27317 - 27314 - 27312 - 27310 - 27307 - 27300 - 27299
  27405 - 27390 - 27366 - 27365 - 27363 - 27340 - 27338 - 27326

.27412 - 27411
 جميع هذه املطالب على الرمز 05.                                                                                          
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

        بوشعيب دومار
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غربا : ورثة الكرفادي.
طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 36895 - 16
اسم امللك : " تاعت املاء 1 ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران ايت ايزي.
وقع حتديده في : 12/03/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 14 هـ 87 آ 90 س.
نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : الواد.

شرقا : مطلبي التحفيظ 31611/16 ، 31605/16 .
جنوبا : الطريق.

 ،  31597/16 التحفيظ  مطالب   ،  61003/16 العقاري  الرسم   : غربا 
.14507/16 ،31596/16

طالب التحفيظ : عبد الرزاق بحاج بن بوعزة ومن معه.

مطلب رقم 36896 - 16
اسم امللك : " اسغاو 2 ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران ايت ايزي.
وقع حتديده في : 12/03/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 هـ 23 آ 50 س.
نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري 64400/16 ، الشعبة ، مطلب 31247/16 .

شرقا : الطريق.
جنوبا : ورثة بحاج محمد.

غربا : الطريق ، ورثة بحاج محمد.
طالب التحفيظ : عبد الرزاق بحاج بن بوعزة ومن معه.

مطلب رقم 36898 - 16
اسم امللك : " تاعت املاء 3 ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران ايت ايزي.
وقع حتديده في : 12/03/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 33 آ 90 س.
نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : الواد.

و   31620/16  ،  31619/16  ،  31499/16 التحفيظ  مطالب   : شرقا 
.31621/16

جنوبا : مطلب 31617/16.
غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : عبد الرزاق بحاج بن بوعزة ومن معه.

مطلب رقم 36899 - 16
اسم امللك : " ايفر ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران ايت ايزي.
وقع حتديده في : 12/03/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 22 آ 36 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 58638/16 .

شرقا : الطريق.

جنوبا : مطلب 31032/16.

غربا : الواد.

طالب التحفيظ : عبد الرزاق بحاج بن بوعزة ومن معه.

مطلب رقم 36902 - 16

اسم امللك : " اسغاو 5 ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران دزوار ايت ايزي

وقع حتديده في : 12/03/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 هـ 80 آ 30 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق ، مكول بوجمعة ، فتيحي السعدية ومن معها .

شرقا : الطريق.

رحو  ورثة   ،  67244/16 العقاري  الرسم   ،  31217/16 مطلب   : جنوبا 

بوسلهام ، مطلب 31218/16 ، مقبرة.

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : عبد الرزاق بحاج بن بوعزة ومن معه.

مطلب رقم 36952 - 16

اسم امللك : " فدان تسرموت ". 

ايت  اعمر  ايت  دوار  الطلبة  دائرة اخلميسات جماعة مجمع   : موقعه 

حدو.

وقع حتديده في : 15/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 68 آ 09 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 36951/16. 

شرقا : ورثة جوت بن العياشي .

جنوبا : ورثة جوت بن العياشي ، ممر .

غربا : الرسم العقاري 58637/16.

طالب التحفيظ : بوعالم بوجعبوط بن ادريس.

مطلب رقم 36966 - 16

اسم امللك : " ملك سليمة ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران املركز.

وقع حتديده في : 22/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آ 86 س.

نوعه : ارض عارية .
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اجملاورون : 

شماال : ورثة حسان جليل ، ورثة حسان بنعمر.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : الزنقة.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : سليمة غصوب بنت بوشعيب.

مطلب رقم 36973 - 16

اسم امللك : " تضامن ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية التضامن.

وقع حتديده في : 26/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 89 س.

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 24029/16، حجاج محمد.

شرقا : رحال كروشة.

جنوبا : الزنقة.

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : فتيحة احلمري بنت الطيبي ومن معها.

مطلب رقم 36975 - 16

اسم امللك : " االمل 1 - 438 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين املركز.

وقع حتديده في : 02/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول .

اجملاورون : 

شماال : انصري احمد.

شرقا : العياط بناصر.

جنوبا : الطويل ادريس.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : جمعة احيزون بنت اخلياط.

مطلب رقم 36985 - 16

اسم امللك : " فدان سيدي عبد الرزاق ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت البقال ايت 

عمو.

وقع حتديده في : 08/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 هـ 83 آ 40 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : سباك رحو.

شرقا : مطلب 26785/16، الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة احمد لقمان.

طالب التحفيظ : عبد املولى الزكراوي بن عمر ومن معه.

مطلب رقم 37020 - 16

اسم امللك : " مدرسة ايت بوزيان ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور ايت بوزيان.

وقع حتديده في : 24/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 14 آ 49 س.

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن مدرسة.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : اوعيصام عبد السالم.

جنوبا : الرازي بلخير.

غربا : محمد اوزيد.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 37022 - 16

اسم امللك : " مستوصف سيدي عالل املصدر ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر .

وقع حتديده في : 24/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 12 آ 96 س.

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن مستوصف.

اجملاورون : 

شماال : امسمير بوعزة ، الطريق.

شرقا : ملك الدولة .

جنوبا : ملك الدولة.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 37023 - 16

اسم امللك : " مدرسة ايت بن حميدان ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت حميدان.

وقع حتديده في : 24/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 13 آ 93 س.

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن مدرسة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 57269/16.

شرقا : لعتريس عبد السالم.

جنوبا : لعتريس عبد السالم.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".
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مطلب رقم 37027 - 16

اسم امللك : " السالم 189 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية السالم حي السعادة.

وقع حتديده في : 26/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول وملحقة .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 38826/16 ، الزنقة.

شرقا : الرسم العقاري 38826/16 ، بوحبوس .

جنوبا : بوحبوس ، العبدي مهمة.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : عبد اهلل اهري بن ادريس.

مطلب رقم 37030 - 16

اسم امللك : " الفرح 2 - 953 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفرح 2 .

وقع حتديده في : 01/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 63 س.

نوعه : أرض بها بناية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني 36280/16 ، 55865/16.

شرقا : الرسم العقاري 36280/16 ، الزنقة .

جنوبا : الزنقة ، خلدمي عالل.

غربا : خلدمي عالل ، الرسم العقاري 55865/16.

طالب التحفيظ : بلعيد الفرش بن احمد.

مطلب رقم 38174 - 16

اسم امللك : " بقعة رقم 412 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات حي الرتاحة.

وقع حتديده في : 08/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول وملحقة .

اجملاورون : 

شماال : سليمان احرضان.

شرقا : برمية عبد السالم.

جنوبا : الزنقة.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : حمو الطاهيري بن احمد.

مطلب رقم 38183 - 16

اسم امللك : " الفتح 1119 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح حي الرتاحة.

وقع حتديده في : 15/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 80 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : لكرمي حلبيب.

جنوبا : مطلب 38226/16.

غربا : معاش احمد.

طالب التحفيظ : احمد ابهليل بن اخلياطي.

مطلب رقم 38212 - 16

اسم امللك : " فدان سيدي قاضي حاجة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوارايت علي ايت والل.

وقع حتديده في : 27/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 30 آ 81 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 43541/16.

شرقا : الرسم العقاري 57842/16.

جنوبا : الرسم العقاري 29948/16.

غربا : بالد اجلموع ، الرسم العقاري 43541/16.

طالب التحفيظ : خليل عالم بن عبد احلفيظ ومن معه.

مطلب رقم 38214 - 16

اسم امللك : " فدان احمري بولسفار 2 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين ايت حلسن.

وقع حتديده في : 27/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 69 آ 52 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : بن الطاهر مصطفى.

شرقا : العياط محمد .

جنوبا : املسناوي محمد.

غربا : بن دادة ادريس، املسناوي محمد.

طالب التحفيظ : حمو عبو ادريس بن احلسن.

مطلب رقم 38215 - 16

اسم امللك : " فدان احمري اغزار2 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار ايت حلسن.

وقع حتديده في : 27/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 28 آ 33 س.

نوعه : ارض فالحية.
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اجملاورون : 

شماال : احمد حموعبو.

شرقا : الواد.

جنوبا : الطاهري احمد.

غربا : الرسم العقاري 40514/16.

طالب التحفيظ : حمو عبو ادريس بن احلسن.

مطلب رقم 38216 - 16

اسم امللك : " فدان احمري اغزار1 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار ايت حلسن.

وقع حتديده في : 27/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 74 آ 24 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : احمد حموعبو.

شرقا : احمد حمو عبو.

جنوبا : الرسم العقاري 40514/16.

غربا : الرامي احمد.

طالب التحفيظ : حمو عبو ادريس بن احلسن.

مطلب رقم 38217 - 16

اسم امللك : " فدان احمري بولسفار 1 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين ايت حلسن.

وقع حتديده في : 27/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 77 آ 14 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : بن الطاهر مصطفى.

شرقا : بن الطاهر مصطفى.

جنوبا : املسناوي محمد.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : حمو عبو ادريس بن احلسن.

مطلب رقم 38226 - 16

اسم امللك : " فدان تشوت القايد ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت زاغو بني حكم.

وقع حتديده في : 03/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 31 آ 50 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اسيد امبارك.

شرقا : الطريق.

جنوبا : مطلب 17293/16.

غربا : الرسم العقاري 20025/16.

طالب التحفيظ : فاطمة اسيد بنت امبارك.

مطلب رقم 38228 - 16

اسم امللك : " بقعة 1118 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح حي الرتاحة .

وقع حتديده في : 04/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 81 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 38283/16.

شرقا : بقعة رقم 1116.

جنوبا : الزنقة..

غربا : معاش احمد.

طالب التحفيظ : احمد ابهليل بن اخلياطي.

مطلب رقم 36823 - 16

اسم امللك : " فدان سيدي امبارك ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت علي بوهو.

وقع حتديده في : 15/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 77 آ 42 س.

نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 

شماال : ركيك فاضمة ، ورثة رموش احلاج حلسن .

شرقا :  زملاط احمد.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة عبد السالم دحو ، احميمو احمد. 

طالب التحفيظ : محمد زملاط بن علي ومن معه.

مطلب رقم 36932 - 16

اسم امللك : " ملك الداودي ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الكرامة 2.

وقع حتديده في : 01/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 65س.

نوعه : أرض بها بناية ذات طابق ارضي.

اجملاورون : 

شماال : مرزوكي سناء.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : الزنقة .

غربا : ورثة عاشورة.

طالب التحفيظ : جواد الداودي بن محمد.
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مطلب رقم 36944 - 16

اسم امللك : " بقعة 643 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية النصر.

وقع حتديده في : 11/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 81 س.

نوعه : أرض بها بناية ذات طابق ارضي.

اجملاورون : 

شماال : بورقية زهرة.

شرقا : الرسم العقاري 34461/16.

جنوبا : الرسم العقاري 48550/16.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : حلسن الهارم بن بوزكري.

مطلب رقم 36954 - 16

اسم امللك : " بوعسل ". 

موقعه : مدينة اخلميسات حي السعادة احفور املعطي.

وقع حتديده في : 19/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آ 16 س.

نوعه : أرض بها بناية خفيفة.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : التازي العربي.

غربا : بوشنكير مصطفى.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي بوعسل بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 36976 - 16

اسم امللك : " الطاهري 576 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية عني اخلميس.

وقع حتديده في : 06/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 73 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الساحة ، الزنقة.

شرقا : الزنقة .

جنوبا : الزنقة .

غربا : الطاهري قسو ، الساحة.

طالب التحفيظ : الطاهري احمد بن بنحمو.

مطلب رقم 36977 - 16

اسم امللك : " الطاهري 566 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية عني اخلميس.

وقع حتديده في : 06/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 71 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ، الطاهري قسو.

شرقا : الطاهري قسو ، الطاهري محمد.

جنوبا : الطاهري محمد.

غربا : الطاهري محمد ن الزنقة.

طالب التحفيظ : الطاهري احمد بن بنحمو.

مطلب رقم 36980 - 16

اسم امللك : " الطاهري 657 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية عني اخلميس.

وقع حتديده في : 06/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 71 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطاهري محمد ، الطاهري فاطمة.

شرقا : الطاهري فاطمة ، الزنقة.

جنوبا : الزنقة ، كورت حسن.

غربا : كورت حسن ، الطاهري محمد.

طالب التحفيظ : الطاهري احمد بن بنحمو.

مطلب رقم 36981 - 16

اسم امللك : " الطاهري 654 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية عني اخلميس.

وقع حتديده في : 06/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطاهري احلسني ، امليلودي النجار.

شرقا : امليلودي النجار ، الزنقة .

جنوبا : الزنقة .

غربا : الطاهري فاطمة ، الطاهري احلسني.

طالب التحفيظ : الطاهري احمد بن بنحمو.

مطلب رقم 36998 - 16

اسم امللك : " ثالث وعشرون ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت مهدي.

وقع حتديده في : 21/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 19 آ 12 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ارض اجلماعة.

شرقا : الرسم العقاري 5861/ر.
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جنوبا : الرسم العقاري 57822/16، سوق اخلميس .
غربا : سوق اخلميس ، طالب التحفيظ ، الطريق.

طالب التحفيظ : رشيدة كومري بنت محمد.

مطلب رقم 38178 - 16
اسم امللك : " طوالع ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل ايت ايكو ايت عبو امالل.
وقع حتديده في : 09/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 48 آ 91 س.
نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 
شماال : الطريق، ورثة امالل التهامي ، امالل بوعزة.

شرقا :  امالل ادريس.
جنوبا : امالل اجلياللي.
غربا : جو بنعيسى . 

طالب التحفيظ : احلسن امالل بن محمد.

مطلب رقم 38179 - 16
اسم امللك : " اكعبوب ". 

عبو  ايت  ايكو  دوارايت  اوريبل  ايت  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 
امالل.

وقع حتديده في : 09/07/2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 18 آ 21 س.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : امالل عمر ، امالل حلسن.
شرقا : امالل اجلياللي.

جنوبا : ورثة موحى بن العربي ، ورثة بوعزة بن العربي..
غربا : امالل احمد.

طالب التحفيظ : احلسن امالل بن محمد.

مطلب رقم 38180 - 16
اسم امللك : " فدان بلجطيط ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل ايت عبو امالل ايت ايكو.
وقع حتديده في : 23/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 23 آ 40 س.
نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 
شماال : عسيسو بوعزة .

شرقا : الطريق.
جنوبا : ورثة مرداسي موحى.

غربا : خرباجو لكبيرة.
طالب التحفيظ : فاطيمة خرباجو بنت مولود.

مطلب رقم 38187 - 16
اسم امللك : " فدان الرياحي ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل ايت ايكو ايت عبو امالل.
وقع حتديده في : 17/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 06 آ 80 س.

نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 

شماال : حرش الراس بودريس ، حرش الراس حلسن ، مطلب 27990/16 .

شرقا : الطريق ،  بني توزين علي ، بري عسو بن محمد.

جنوبا : ورثة احمد مهمة.

العقاري  الرسم   ، التحفيظ  طالب   ، بوشعيب  بن  مليكة   : غربا 

 .45939/16

طالب التحفيظ : عبد اهلل حمامي بن حلسن.

مطلب رقم 38209 - 16

اسم امللك : " بقعة رقم 801 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح حي الرتاحة.

وقع حتديده في : 19/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72 س.

نوعه : أرض بها بناية ذات طابق اول  .

اجملاورون : 

شماال : اوعلي بنعيسى ومن معه.

شرقا : باكة زهرة.

جنوبا : الزنقة.

غربا : بلعيد اغريس.

طالب التحفيظ : برطيع ادريس بن بادي.

مطلب رقم 38222 - 16

اسم امللك : " فدان متسنا ق 2 ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت حمو ايدير.

وقع حتديده في : 02/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 42 آ 50 س.

نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 

شماال : اورامي خديجة ، قباش حلسن.

شرقا : الطريق.

جنوبا : بوفليو عقة.

غربا : قباش محمد ، اورامي خديجة.

طالب التحفيظ : عبد اهلل رقباش بن عالل.

مطلب رقم 38233 - 16

اسم امللك : "فدان احلرش ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت حمو اعراب.

وقع حتديده في : 10/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 35 آ 12 س.

نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : محمد بيهي.

جنوبا : ورثة موسى بن محمد الطويل.
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غربا : الطريق ، ورثة بوعزة بن محمد الطويل.
طالب التحفيظ : بنعبوش عبد العالي بن ادريس.

مطلب رقم 38234 - 16
اسم امللك : " فدان احرشي ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوكرين .
وقع حتديده في : 12/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 14 آ 81 س.
نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 
شماال : عسيسو مهدي .

شرقا :  اوبهدي محمد ، عسيسو فاطمة.
جنوبا : عسيسو فاطمة .

غربا : الطريق ، عسيسو مهدي. 
طالب التحفيظ : عسيسو مليكة بنت حتى.

مطلب رقم 38236 - 16
اسم امللك : " فدان احلمام ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بن احميدان .
وقع حتديده في : 12/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آ 67 س.
نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 
شماال : الطريق.
شرقا :  الطريق.

جنوبا : عسيسو مهدي .
غربا : الطريق. 

طالب التحفيظ : عسيسو مليكة بنت حتى.

مطلب رقم 38238 - 16
اسم امللك : " فدان الكارة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بنحميدان.
وقع حتديده في : 12/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آ 62 س.
نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 
شماال : بهدي اوعسو.

شرقا : عسيسو فاطمة.
جنوبا : حسيسو فاطمة ، الواد.

غربا : الواد ، مهدي اوعسو.
طالب التحفيظ : عسيسو مليكة بنت حتى.

مطلب رقم 38254 - 16
اسم امللك : " بوتخزانني ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت حلسن احلواديف.
وقع حتديده في : 29/08/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 01 آ 10 س.
نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 

شماال : مسعود بلعزيز ، الشعبة.

شرقا : الشعبة ، حسن الوافي.

جنوبا : حسن الوافي ن مطلب 38273/16.

غربا : موسى اوشي ، ادريس اوشي.

طالب التحفيظ : الوافي خاليد بن عال.

مطلب رقم 38255 - 16

اسم امللك : " فدان بنعتو ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار احنون ايت املهدي.

وقع حتديده في : 04/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آ 01 س.

نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 

شماال : فاروق نيدال ، فاروق مروى.

شرقا : ارضي اجلموع.

جنوبا : الطريق.

غربا : فاروق نيدال ، فاروق مروى.

طالب التحفيظ : الفاسي عبد اهلل بن بوعزة.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

عزالدين شاكر     

محافظة تطوان

إعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة 

مبنطقة التحفيظ اجلماعي السوق القدمي قيادة عني احلصن 

جماعة السوق القدمي - إقليم تطوان

إن احملافظ على األمالك العقارية بتطوان يشرفه أن ينهي لعلم العموم 

مبنطقة  الواقعة  التالية  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  أن 

التحفيظ اجلماعي املدعوة السوق القدمي، بإقليم تطوان -دائرة اجبالة، 

قيادة عني احلصن، جماعة السوق القدمي، ينتهي بعد مضي شهرين 

ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد -1-69

174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق 25 يوليوز 1969.

  46859 - 46874 - 47036 - 46444 - 46525 - 46579 - 46620 - 46621

  47661 - 47038 - 47140 - 47150 - 47332 - 47336 - 46681 - 46857

  47720 - 47777 - 47947 - 48478 - 47347 - 47348 - 47352 - 47427

  49434 - 49450 - 48830 - 49147 - 49223 - 49225 - 49227 - 47710

  49471 - 49489 - 49508 - 49513 - 49919 - 47298 - 47300 - 49403

  51325 - 51326 - 51327 - 50010 - 50009 - 50300 - 50461 - 50520

  51364 - 51328 - 51344 - 51351 - 51352 - 51358 - 50610 - 50618

  51510 - 51511 - 51512 - 51515 - 51359 - 51361 - 51362 - 51363

  51933 - 51969 - 51521 - 51526 - 51533 - 51551 - 51710 - 51370
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 -  51994  -  51095  -  51096  -  51097  -  51970   -  51847  -  51927

  51305 - 51306 - 51109 - 51272 - 51275 - 51290 - 51296 - 51979

  51308 - 51309 - 51312 - 51310 - 51311 - 51297 - 51301 - 51304

  51324 - 52003 - 52044 - 51314 - 51316 - 51317 - 51319 - 51320

  -   52050  -  52075  -  52119  -  52270  -  52503  -  51321  -  51322

  52563  -  52564   -  52504  -  52529   -  52530  -  52534  -  52549

  52565 - 52566 - 52567 - 52568 - 52569 - 52552 - 52558 - 52561

    52575 - 52576 - 52577 - 52570 - 52571 - 52572 - 52573 - 52574

  52623 - 52580 - 52581 - 52582 - 52583 - 52584 - 52578 - 52579

  52636 - 53652 - 52655 - 53658 - 52591 - 52619 - 52621 - 52622

 -  53234  -  52698  -  52894   -  53079  -  53203  -  53206  -  52633

  53279 - 53283 - 53296 - 53326 - 53210 - 53216 - 53218 - 53220

  53391 - 53393 - 53330 - 53331 - 53345 - 53353 - 53374 - 53271

  53656 - 53655 - 53647 - 53602 - 53601 - 53578 - 53516 - 53432

  54019 - 54010 - 53942 - 53840 - 53812 - 53764 - 53743 - 53698

  54140 - 54113 - 54092 - 54086 - 54085 - 54061 - 54036 - 54035

 - 54319 - 54314 - 54305 - 54304 - 54303 - 54302 - 54286 54245

  54455 - 54449 - 54448 - 54441 - 54434 - 54426 - 54400 - 54323

  54496 - 54491 - 54490 - 54485 - 54484 - 54466 - 54458 - 54456

  54516 - 54515 - 54512 - 54511 - 54510 - 54509 - 54508 - 54500

  54544 - 54541 - 54529 - 54527 - 54521 - 54520 - 54519 - 54517

  54705 - 54704 - 54701 - 54604 - 54562 - 54561 - 54553 - 54552

  54783 - 54770 - 54768 - 54767 - 54757 - 54752 - 54749 - 54747

54835 - 54798 - 54792 - 54789 - 54787 - 54786 - 54785

جميع هذه املطالب على الرمز 19

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

       املصطفى طريفة

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 7184 - 25

اسم امللك: " مدرسة االمل ببوزنيقة "

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقةمركز بوزنيقة.

وقع حتديده في : 27 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 5آ 21س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: الطريق ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 16/ر؛

غربا: الطريق.طالب التحفيظ الدولة املغربية)امللك اخلاص(.

مطلب رقم 9412 - 25

اسم امللك: " مالك ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاشدوار اوالد بورزك.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 51آ 72س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الفواكه 4 اسطبالت ومخزن للماء و3 

طوابقسفلية واشجار الزيتون

اجملاورون.

شماال: ورثة فنان احلاج، مطلب

شرقا : طامو بنت محمد بن بوعمر ؛

جنوبا: فنان محمد ؛

غربا: محمد عمران.

طالب التحفيظ السيد محمد الصابر بن بوشعيب.

مطلب رقم 9597 - 25

اسم امللك: " بالد الفريدية ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالكدوار القطابة.

وقع حتديده في : 28 نوفمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 20آ 49س.

ارضي وسكنى من طابق  بها سكنى من طابق  أرض فالحية   : نوعه 

اول ومخزن وبئر.

اجملاورون.

شماال: الواد ؛

شرقا : ةرثة احلاج العايدي ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: فوزي محمد، الواد.

طالب التحفيظ السيد بوشعيب بكيري بن عبد السالم.

مطلب رقم 9714 - 25

اسم امللك: " ركاب ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار العوانس.

وقع حتديده في : 18 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 34آ 80س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال: الطريق ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم: 9557 - 25 ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 29681 - 25؛

غربا: ورثة اخلتيري محمد.

طالب التحفيظ السيد نصيح محمد بن ابراهيم.

مطلب رقم 9727 - 25

اسم امللك: " العوينات ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاشدوار الشراردة.

وقع حتديده في : 26 يونيو 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 9هـ 04آ 83س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: الشعبة ؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 48541 - 25 ؛

غربا: ورثة محمد بن احمد الروداني.

طالب التحفيظ السيد خدو مليكة ومن معها.

مطلب رقم 9755 - 25

اسم امللك: " حمرية ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد خليفة.

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 23آ 20س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: شركة ايسبس كرافيط ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 27874 - 25 ؛

جنوبا: العزوزي عبد القادر؛

غربا: الرسم العقاري رقم: 70022 - 25.

طالب التحفيظ شركة اسباس كرافيط ش. م.م..

مطلب رقم 9756 - 25

اسم امللك: " لقطيب العرعار ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدةدوار اوالد اخليفة.

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 29آ 21س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: ورثة امحيمدة ؛

شرقا : ورثة العزوزي حلسن ؛

جنوبا: ورثة العرابي محمد؛

غربا: الرسم العقاري رقم: 7002 - 25.

طالب التحفيظ شركة اسباس كرافيط ش. م.م..

مطلب رقم 9757 - 25

اسم امللك: " لقطيب ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدةدوار اوالد اخليفة.

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 56آ 89س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: ورثة احلاج محمد بن حميدة

شرقا : الرسم العقاري رقم: 27874 - 25 ؛

جنوبا: شركة ايسبس كرافيط ؛

غربا: الرسم العقاري رقم: 70022 - 25.

طالب التحفيظ شركة اسباس كرافيط ش. م.م.

مطلب رقم 9790 - 25

اسم امللك: " فدان خلناتي ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار اوالد بورزك.

وقع حتديده في : 25 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 55آ 86س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: احلاج الصفراوي ، مطلب التحفيظ رقم: 29-302 ملغى ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم: 29-960 ؛

جنوبا: فنان احلاج العربي؛

غربا: فنان احلاج العربي.

طالب التحفيظ السيد الصفراوي قاسم بن العربي.

مطلب رقم 9791 - 25

اسم امللك: " فدان خلناتي ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار اوالد بورزك.

وقع حتديده في : 23 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2هـ 44آ 92س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: فنان عبد اهلل ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 75084 - 25 ؛

جنوبا: احلاج الصفراوي ، مطلب التحفيظ رقم: 29-302 ملغى؛

غربا: الرسم العقاري رقم: 38698 - 25.

طالب التحفيظ السيد الصفراوي قاسم.

مطلب رقم 9801 - 25

اسم امللك: " بوطويل ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة مليلةدوار القنانفية.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 69آ 51س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال: الرسم العقاري رقم: 32361/25 ؛

شرقا : الطريق ؛
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جنوبا: ورثة احلاج قدور مالح؛

غربا: امليلودي عزيزة.

طالب التحفيظ السيد عبد القادر بو الليالي.

مطلب رقم 9843 - 25

اسم امللك: " عركوب بناصر 2 ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاشدوار الشراردة.

وقع حتديده في : 27 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 4هـ 41آ 97س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار.

اجملاورون.

شماال: امللك الغابوي؛

شرقا : الرسم العقاري 48332 - 25 ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم: 29-1671،الشعبة ؛

غربا: امللك الغابوي.

طالب التحفيظ السيد بوشعيب بوعمامة ومن معه.

مطلب رقم 9952 - 25

اسم امللك: " أرض العطواني 4 "

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد مسعود.

وقع حتديده في : 03 دسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 3هـ 56آ 37س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: الطريق ؛

شرقا : الشريفي الهواري؛

جنوبا: جالل مصطفى؛

غربا: الشريف بوعزة، ورثة جلول الهاشمي، جلول احمد، ورثة جلول 

احلاج بن لفقيه.

طالب التحفيظ السيد العطواني محمد بن محمد.

مطلب رقم 9953 - 25

اسم امللك: املسدورة مقطع الذيب ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد مسعود.

وقع حتديده في : 04 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 16هـ 16آ 06س.

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني :

القطعة االولى مساحتها : 12هـ 33آ 84س.

اجملاورون.

شماال: الواد ؛

شرقا : الواد ؛

جنوبا: الشرفي عبد الغني، بوعزة بوربيعة ؛

غربا: الواد ، الشعبة.

القطعة الثانية مساحتها : 3هـ 82آ 22س.

اجملاورون.

شماال: الواد ؛

شرقا : الواد ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم: 21248/ر، الشرفي عبد الغني؛

غربا: الواد.

طالب التحفيظ السيد بديع احمد بن الشافعي ومن معه.

مطلب رقم 9955 - 25

اسم امللك: " فضل اهلل ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة اوالد علي الطوالعدوار حميدة.

وقع حتديده في : 06 ديسمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 28آ 54س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون.

شماال: املداني بن محمد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا: ورثة احمد جالل بن حمو ؛

غربا: ورثة احمد جنيمي.

طالب التحفيظ السيد احمد جالل بن احمد.

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

     مازي املصطفى

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 29608 - 27

اسم امللك : " لكناوي 02 ".

موقعه : : اقليم حنيفرة ، جماعة موحى اوحمو الزياني املكان املدعو 

ايت خاصا 

وقع حتديده في : 04 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 س

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون :

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 29609/27

غربا : مطلب التحفيظ عدد 29607/27 و السيد محمد تعقيلي 

طالب التحفيظ : حماد لكناوي بن بالل .
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مطلب رقم 29637 - 27

اسم امللك : " ملك عبد اجمليد ".

درب  املدعو  املكان  المني  سيدي  جماعة   ، حنيفرة  اقليم   :  : موقعه 

امحروش 

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 63 س

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون :

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة

جنوبا : الطريق احلهوية رقم 710

غربا : ادروسي عبد السالم 

طالب التحفيظ : عبد اجمليد احلبشي بن املعطي.

مطلب رقم 29638 - 27

اسم امللك : " ملك سهام ".

موقعه : : اقليم ومدينة حنيفرة ، حي الفالحي 

وقع حتديده في : 19 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 91 س

نوعه : بناية تتالف من سفلي و طابقني 

اجملاورون :

شماال : احمد لكويدري

شرقا : الرسم العقاري عدد 3096/27

جنوبا : رزوق عبد الرحمان

غربا : الزنقة )ملك عمومي(

طالب التحفيظ : سهام الربيع بنت عبد العزيز .

مطلب رقم 29641 - 27

اسم امللك : " املفضل ".

موقعه : : اقليم حنيفرة ، قيادة موالي بوعزة جماعة سبت ايت رحو .

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هكتار 45 ار 19 س

نوعه : ارض فالحية بها بعض اشجار الزيتون و باية وبئر 

اجملاورون :

شماال : فاضمة العمري و ورثة العمري محمد 

شرقا : الطريق )ملك عمومي( 

جنوبا : ورثة بن ابراهيم عمر بن حمادي و ورثة بن ابراهيم احلاج محمد 

و طالب التحفيظ

غربا : الشعبة 

طالب التحفيظ : بن مولود عماري بن عسو.

مطلب رقم 31153 - 27

اسم امللك : " صندي ".

موقعه : : مدينة حنيفرة ، فارة طريق بني مالل 

وقع حتديده في : 28 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 ار 21 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي في جزء وارض عارية في الباقي 

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري 11229/27

شرقا : الطريق الوطنية رقم 08

جنوبا : واد بوزكور

غربا : حادي محمد و ممر 

طالب التحفيظ : خالد صندي بن محمد ومن معه.

 مطلب رقم 31343 - 27

اسم امللك : "حارس 01 ".

موقعه : : اقليم خنيفرة، جماعة لهري دوار ايت بلحسن املكان املدعو: 

تاسكارت

وقع حتديده في : 03 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 ار 90 س 

نوعه : ارض فالحية بها اصطبل بئر و بنايات اخرى واشجار الزيتون.

اجملاورون :

شماال : بلحسن موالي املصطفى

شرقا :الطريق املعبدة النافذة الى كروشن و بلحسن موالي احلسن

جنوبا : الشعبة

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : موالي هشام بلحسن بن سيدي محمد .

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة

               رمرام وسيم 

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 28817  - ر  

اسم امللك : "سيدي بودومة دي وزكانة".

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة بني كلة، دوار بودومة.

مساحته: 106 هـ 42 آر 55 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بئرين.

اجملاورون :

شماال : مطلب رقم 25222ر وورثة محمد بن بوسلهام؛

بن  ورثة محمد بوسلهام  و  بودومة  دوار سيدي  وزان،  :  شرفاء  جنوبا 

بونهدي؛ 

شرقا :  ورثة احمد الهاشمي بن احمد؛

غربا : رسم عقاري رقم 30-34353، رسم عقاري رقم 30-20694، رسم 

عقاري رقم 30-20698، رسم عقاري رقم 30-34354 ورسم عقاري رقم 

.20701-30



2483 عدد 1118 - 11 شوال 1441 )03 يونيو 2020(

طالبة التحفيظ : جماعة وزكانة دار الشيخ النائب عنها وزير الداخلية 

الوصي على اجلماعات الساللية.

       احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

عبد اللطيف مريزيك      

محافظة تارودانت

مطلب رقم 20461 - 39

اسم امللك: »بوردو تاونت« .

موقعه: حي تكركوست بلدية تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 30/12/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 05 ار 38 س.

نوعه: ارض عارية بها اشجار الصبار.

اجملاورون:

شماال: ممر؛ 

شرقا: الطريق؛

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 20456/39 والساقية؛

غربا : الساقية وحلسن بوقدير؛

طالب التحفيظ: السيد احلسني صبري بن احمد.

مطلب رقم 28624 - 39

اسم امللك: »اكبار« .

موقعه: دوار زاوية سيدي الطيب بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 09/04/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 01 ار 02 س.

نوعه: دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 18846/39؛ 

شرقا: الرسم العقاري عدد 29574/39؛

جنوبا: الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ: السيد الشلح سعيد بن بلعيد.

مطلب رقم 28647 - 39

اسم امللك: »دار رشيد« .

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  اسن  جماعة  سكير  اوالد  دوار  موقعه: 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 25/04/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 06 ار 59 س.

نوعه: ارض عارية بها بنايتني سفليتني احداها ذات طابق اول وحديقة.

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 

شرقا: الطريق؛

جنوبا: ورثة ابينو بلعيد و ممر؛

غربا : ورثة ابينو ايزة منهم فاطمة؛

طالب التحفيظ: السيد رشيد بوعنبة بن بويه.

مطلب رقم 28706 - 39

اسم امللك: »ملك البور« .

موقعه: دوار متدا جماعة ملنيزلة قيادة احمر دائرة سيدي موسى

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 11/06/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 19 ار 91 س.

نوعه: ارض عارية مبني في جزء منها بناية سفلية وصهريج.

اجملاورون:

شماال: كوطان ابراهيم وورثة ايت املايسي؛ 

شرقا: الطريق؛

جنوبا: الدحان رقية والرسم العقاري عدد 38799/39؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ: السيد امبارك محسوم بن حلسن.

مطلب رقم 31158 - 39

اسم امللك: »مقبرة تدسي القدمية 2« .

موقعه: دوار تدسي جماعة تدسي نسندالن قيادة مشرع العني اقليم 

تارودانت.

وقع حتديده: 16/07/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 16 ار 84 س.

نوعه: مقبرة.

اجملاورون:

شماال: اليزيد ايت املشروح؛ 

شرقا: ورثة يوسف مبارك وعلي اوبراهيم ايت خاي؛

جنوبا: ممر وورثة ايت اوضاح؛

غربا : ورثة ايت اوضاح ؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31177 - 39

اسم امللك: »ملك عبد الصمد« .

موقعه: باب اخلميس مدينة تارودانت.

وقع حتديده: 24/07/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 01 ار 51 س.

نوعه: ارض بها دار للسكن سفلية ذات طابق اول وحديقة.
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اجملاورون:

شماال: ورثة خاي؛ 

شرقا: الطريق؛

جنوبا: ورثة خرباش؛

غربا : ملك محمد وملك الغير؛

طالب التحفيظ: السيد عبد الصمد خاي بن محمد

مطلب رقم 31197 - 39

اسم امللك: »ملك شاوشي« .

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  اسن  جماعة  احلمام  جرف  دوار  موقعه: 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 05/08/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 02 ار 01 س.

نوعه: ارض عارية مبني  جزء منها دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون:

شماال: الياسيني؛ 

شرقا: الكوس محمد؛

جنوبا: الطريق؛

غربا : ضباش العربي؛

طالب التحفيظ: السيد محمد شاوشي بن حلسن

مطلب رقم 31229 - 39

اسم امللك: »ملك خدوج« .

موقعه: باب اخلميس مدينة تارودانت.

وقع حتديده: 26/08/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 01 ار 00 س.

نوعه: دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 27327/39 والطريق؛ 

شرقا: الطريق واملنصوري محمد؛

جنوبا: الصديقي موالي اسماعيل؛

غربا : الرسم العقاري عدد 27327/39 ؛

طالب التحفيظ: السيدة ايت بال خدوج بنت محمد.

مطلب رقم 31233 - 39

اسم امللك: »ملك عمر 2 « .

موقعه: دوار اوالد عمران جماعة ايكودار امنابها قيادة سيدي عبد اهلل 

اوموسى دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 28/08/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 02 هـ 00 ار 58 س.

نوعه: ارض فالحية مغروسة باشجار البرتقال.

اجملاورون:

شماال: ممر ؛ 

شرقا: الطريق؛

جنوبا: الرسمني العقاريني عدد 6789/39 – 41186/39 والسهب؛

غربا : الكناوي عبد اجلليل؛

طالب التحفيظ: السيد مرتب عمر بن العربي

مطلب رقم 31251 - 39

اسم امللك: »فدان افرض« .

موقعه: دوار زاوية ازيض جماعة املهارة قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 09/09/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 21 ار 29 س.

نوعه: ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 

شرقا: مصرف؛

جنوبا: ورثة مبارك بن بحسني؛

غربا : ورثة مبارك بن بحسني؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31252 - 39

اسم امللك: »فم الساهل« .

موقعه: دوار زاوية ازيض جماعة املهارة قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 09/09/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 06 ار 18 س.

نوعه: ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 

شرقا: الطريق والساقية؛

جنوبا: الساقية؛

غربا : الساقية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31262 - 39

اسم امللك: »متدا« .

موقعه: دوار اكرض االحد جماعة اداوكيالل قيادة اكلي دائرة 

اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 10/09/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 90 ار 52 س.

نوعه: ارض فالحية بها بئر وبنايتني سفليتني وصهريج.
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اجملاورون:

شماال: ورثة حلسن ايت بلعيد؛ 

شرقا: ورثة ابراهيم اوعد؛

جنوبا: ورثة محمد اصبان والشعبة؛

غربا : الرسم العقاري عدد 40058/39 ؛

طالب التحفيظ: السيد ايت مالك عبد الرحمان بن محماد.

مطلب رقم 31278 - 39

اسم امللك: »الفدان الفوقاني« .

احلمري  ودائرة سيدي موسى  قيادة  و  بوحصيرة جماعة  دوار  موقعه: 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 17/09/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 63 ار 50 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ ؛ 

شرقا: باخملتار ابراهيم؛

جنوبا: ورثة بن بويه محمد؛

غربا : السهب؛

طالب التحفيظ: السيد عبد الكبير بلحمام بن عبد السالم.

مطلب رقم 31293 - 39

اسم امللك: »الفددين « .

موقعه: دوار اوالد كروم جماعة و قيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 24/09/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 81 ار 28 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: عمي علي مبارك بن محمد ومن معه؛ 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 440/س، جندي العربي و اوبيهي العربي 

ومحمد حسبان بن بوجمعة؛

جنوبا: الطريق؛

غربا : مساعف بوجمعة ومن معه وعمي علي مبارك بن محمد ومن 

معه؛

طالب التحفيظ: السيد حسن اتويجر بن ابراهيم.

مطلب رقم 31319 - 39

اسم امللك: »افرض حتت الساقية« .

موقعه: دوار اماللن جماعة ادوكماض قيادة الفيض اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 08/10/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 05 ار 58 س.

نوعه: ارض فالحية مغروسة باشجار اللوز.

اجملاورون:

شماال: فتاح حسن؛ 

شرقا: ازيكي ابراهيم؛

جنوبا: ازيكي ابراهيم؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31322 - 39

اسم امللك: »فدان اكستور« .

موقعه: دوار اماللن جماعة ادوكماض قيادة الفيض اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 08/10/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 06 ار 21 س.

نوعه: ارض فالحية مغروسة باشجار البرتقال.

اجملاورون:

شماال: كوغلت حلسن وممر؛ 

شرقا: بوكرن محمد؛

جنوبا: بوكرن محمد؛

غربا : بوكرن محمد ؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31339 - 39

اسم امللك: »سدرة القصب 2« .

موقعه: دوار ايت حلسن ابو رحيم جماعة ايكودار امنابها قيادة سيدي 

عبد اهلل اوموسى دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت. 

وقع حتديده: 10/10/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 03 هـ 10 ار 33 س.

نوعه: ارض فالحية مغروسة بأشجار البرتقال واخلروب.

اجملاورون:

 - القطعة االولى:

شماال: ايت اميل وورثة سباب محمد؛ 

شرقا: واد تاركة؛

جنوبا: السهب؛

غربا : الشويخ عمر؛

 - القطعة الثانية:

شماال: السهب؛ 

شرقا: واد تاركة؛

جنوبا: الطريق؛

غربا : الشويخ عمر؛

طالب التحفيظ: السيد العربي احلمري بن دحمان.
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مطلب رقم 31350 - 39

اسم امللك: »بقعة مالل بوبكر« .

موقعه: حي تكديرت بلدية اولوز اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 24/10/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 96 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: مكراز فاطمة وخديجة؛ 

شرقا: مكراز ابراهيم والطريق؛

جنوبا: الطريق ومطلب التحفيظ عدد 31357/39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31357/39 و ميكراز فاطمة وخديجة ؛

طالب التحفيظ: السيد حسن مالل بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31353 - 39

اسم امللك: »مدرسة اوالد سالم« .

اقليم  احمر  قيادة  الكاللشة  احمر  جماعة  سالم  اوالد  دوار  موقعه: 

تارودانت.

وقع حتديده: 29/10/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 21 ار 52 س.

نوعه: ارض محاطة بسور بها بنايات سفلية عبارة عن مدرسة.

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 

شرقا: جماعة احمر الكاللشة ؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 2806/39؛

غربا : جماعة احمر الكاللشة ومطلب التحفيظ عدد 31355/39؛

طالب التحفيظ: الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

امالك الدولة بتارودانت.

مطلب رقم 31355 - 39

اسم امللك: »مستوصف اوالد سالم« .

اقليم  احمر  قيادة  الكاللشة  احمر  جماعة  سالم  اوالد  دوار  موقعه: 

تارودانت.

وقع حتديده: 29/10/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 09 ار 23 س.

نوعه: ارض محاطة بسور عبارة عن مستوصف.

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 31353/39؛

جنوبا: جماعة احمر الكاللشة ؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ: الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

امالك الدولة بتارودانت.

مطلب رقم 31357 - 39

اسم امللك: »ياسمني« .

موقعه: حي تكديرت بلدية اولوز اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 24/10/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 01 ار 07 س.

نوعه: ارض بها بناية سفلية في طور االجناز.

اجملاورون:

شماال: مكراز فاطمة وخديجة؛ 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 31350/39؛

جنوبا: الطريق؛

غربا : الرامي ابراهيم ؛

طالب التحفيظ: السيد عبد احلفيظ ند بوبكر بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 31383 - 39

اسم امللك: »الناعورة« .

موقعه: حي الشراردة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 12/11/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 02 ار 11 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: بويشة سكدالي؛ 

شرقا: الطريق؛

جنوبا: الطريق؛

غربا : بويشة سكدالي ؛

طالب التحفيظ: السيد عمر ايت احليحي بن حسن.

مطلب رقم 31388 - 39

اسم امللك: »ملك جناح« .

موقعه: حي اكبار بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 12/11/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 01 هـ 55 ار 35 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق ومطلب التحفيظ عدد 13329/س؛ 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 13329/س ؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 1474/س ؛

عدد  التحفيظ  ومطلب  14377/س  عدد  العقاري  الرسم   : غربا 

31429/س ؛

طالب التحفيظ: السيد املقزبة محمد بن عمر ومن معه.

مطلب رقم 31392 - 39

اسم امللك: »مقبرة تكركورت القدمية« .

موقعه: دوار تكركورت بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 20/11/2019.
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املساحة التى اظهرها التصميم: 12 ار 87 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: مصرف؛ 

شرقا: مصرف ؛

جنوبا: مصرف والطريق ؛

غربا : الطريق وورثة مرافق منهم عبد الكبير مرافق؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة بتارودانت.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

        عبد اهلل ارمو

محافظة ميدلت

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ 

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي "اأمرصيد" بإقليم ميدلت

علم  إلى  ينهي  أن  يشرفه  مبيدلت  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الكائنة  "أمرصيد"  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله 

مضي  بعد  ينتهي  أمرصيد،  جماعة  و  قيادة  ميدلت،  دائرة  و  بإقليم 

شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد 174– 

1-69 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق) 25 يوليوز 1969( بشأن 

التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.-املطالب هي كالتالي:

 30917 - 30915 - 30908 - 30895 - 30890 - 30877 - 30873 - 30871

 -  30992  -  30991  -  30970  -  30959  -  30954  -  30948  -  30921  -

 31054 - 31041 - 31027 - 31020 - 31009 - 31007 - 31004 - 30995

 -  31100  -  31088  -  31087  -  31079  -  31078  -  31065  -  31063  -

 31185 - 31177 - 31146 - 31139 - 31116 - 31114 - 31103 - 31102

 -  31252  -  31226  -  31222  -  31221  -  31216  -  31214  -  31192  -

 31296 - 31291 - 31289 - 31282 - 31280 - 31277 - 31259 - 31258

 -  31350  -  31343  -  31331  -  31328  -  31327  -  31302  -  31300  -

 31411 - 31410 - 31406 - 31397 - 31377 - 31365 - 31361 - 31351

 -  31467  -  31462  -  31441  -  31423  -  31422  -  31421  -  31420  -

 31566 - 31562 - 31553 - 31550 - 31504 - 31490 - 31483 - 31471

 -  31600  -  31590  -  31588  -  31583  -  31582  -  31581  -  31574  -

 31630 - 31627 - 31626 - 31625 - 31621 - 31616 - 31610 - 31607

 -  31672  -  31664  -  31662  -  31660  -  31657  -  31655  -  31631  -

 31744 - 31708 - 31704 - 31699 - 31698 - 31693 - 31690 - 31675

 -  31785  -  31773  -  31772  -  31771  -  31769  -  31768  -  31747  -

 31809 - 31808 - 31803 - 31791 - 31790 - 31789 - 31787 - 31786

 -  31836  -  31834  -  31832  -  31831  -  31828  -  31814  -  31813  -

 31866 - 31865 - 31862 - 31858 - 31845 - 31844 - 31840 - 31837

 -  31940  -  31937  -  31934  -  31911  -  31903  -  31892  -  31884  -

 32004 - 31997 - 31992 - 31982 - 31978 - 31977 - 31963 - 31954

 -  32048  -  32047  -  32038  -  32025  -  32009  -  32007  -  32006  -

 32104 - 32102 - 32082 - 32076 - 32075 - 32072 - 32059 - 32058

 -  32161  -  32160  -  32157  -  32155  -  32152  -  32151  -  32146  -

 32198 - 32197 - 32189 - 32188 - 32174 - 32173 - 32163 - 32162

 -  32257  -  32246  -  32245  -  32227  -  32221  -  32204  -  32200  -

 32289 - 32279 - 32278 - 32277 - 32276 - 32272 - 32264 - 32263

 -  32322  -  32314  -  32310  -  32295  -  32294  -  32293  -  32292  -

 32475 - 32465 - 32464 - 32461 - 32441 - 32360 - 32345 - 32336

 -  32585  -  32578  -  32527  -  32527  -  32502  -  32491  -  32481  -

 32663 - 32655 - 32654 - 32644 - 32640 - 32639 - 32606 - 32605

 -  32711  -  32710  -  32708  -  32673  -  32672  -  32670  -  32669  -

 32885 - 32865 - 32757 - 32720 - 32717 - 32714 - 32713 - 32712

 -  32960  -  32955  -  32932  -  32931  -  32910  -  32901  -  32899  -

 33129 - 33126 - 33116 - 33090 - 33089 - 33069 - 33044 - 33032

 -  33154  -  33153  -  33152  -  33151  -  33143  -  33138  -  33130  -

 33198 - 33196 - 33195 - 33191 - 33190 - 33188 - 33180 - 33179

 -  33226  -  33225  -  33219  -  33218  -  33215  -  33208  -  33202  -

 33273 - 33272 - 33269 - 33255 - 33239 - 33230 - 33228 - 33227

 -  33298  -  33295  -  33291  -  33284  -  33282  -  33281  -  33276  -

 33359 - 33358 - 33357 - 33349 - 33341 - 33338 - 33336 - 33321

 -  33376  -  33370  -  33367  -  33366  -  33363  -  33361  -  33360  -

 33398 - 33387 - 33386 - 33384 - 33383 - 33382 - 33381 - 33377

 -  33424  -  33419  -  33415  -  33410  -  33406  -  33402  -  33401  -

 33456 - 33448 - 33441 - 33433 - 33431 - 33429 - 33427 - 33426

 -  33518  -  33517  -  33516  -  33494  -  33493  -  33490  -  33480  -

 33538 - 33534 - 33526 - 33524 - 33522 - 33521 - 33520 - 33519

 -  33552  -  33550  -  33548  -  33546  -  33545  -  33541  -  33540  -

 33570 - 33569 - 33566 - 33565 - 33562 - 33558 - 33557 - 33553

 -  33598  -  33588  -  33585  -  33578  -  33576  -  33573  -  33572  -

 33625 - 33617 - 33616 - 33613 - 33611 - 33610 - 33609 - 33604

 -  33651  -  33649  -  33643  -  33641  -  33640  -  33639  -  33633  -

 33662 - 33660 - 33659 - 33658 - 33657 - 33656 - 33653 - 33652

 -  33685  -  33684  -  33674  -  33672  -  33666  -  33665  -  33663  -

 33704 - 33700 - 33697 - 33691 - 33690 - 33689 - 33688 - 33686
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 -  33724  -  33723  -  33722  -  33721  -  33720  -  33719  -  33712  -

 33763 - 33758 - 33755 - 33743 - 33741 - 33737 - 33731 - 33728

 -  33781  -  33780  -  33777  -  33776  -  33770  -  33769  -  33765  -

 33799 - 33798 - 33794 - 33792 - 33791 - 33787 - 33786 - 33782

 -  33822  -  33821  -  33820  -  33819  -  33817  -  33811  -  33806  -

 33867 - 33866 - 33863 - 33862 - 33861 - 33843 - 33832 - 33823

 -  33895  -  33894  -  33893  -  33883  -  33877  -  33870  -  33868  -

 33918 - 33913 - 33910 - 33908 - 33903 - 33901 - 33899 - 33897

 -  33953  -  33945  -  33941  -  33935  -  33933  -  33931  -  33930  -

 33990 - 33980 - 33972 - 33970 - 33967 - 33958 - 33956 - 33955

 -  34039  -  34035  -  34034  -  34032  -  34029  -  34001  -  33994  -

 34057 - 34055 - 34052 - 34044 - 34043 - 34042 - 34041 - 34040

 -  34089  -  34084  -  34080  -  34075  -  34073  -  34063  -  34061  -

 34123 - 34122 - 34117 - 34109 - 34101 - 34099 - 34097 - 34091

 -  34156  -  34153  -  34148  -  34146  -  34135  -  34133  -  34129  -

 34172 - 34171 - 34169 - 34166 - 34165 - 34163 - 34162 - 34159

 -  34184  -  34181  -  34180  -  34178  -  34177  -  34176  -  34175  -

 34212 - 34199 - 34196 - 34195 - 34190 - 34188 - 34186 - 34185

 -  34253  -  34251  -  34236  -  34235  -  34232  -  34230  -  34214  -

 34329 - 34315 - 34313 - 34286 - 34267 - 34266 - 34264 - 34261

 -  34373  -  34371  -  34358  -  34345  -  34339  -  34331  -  34330  -

 34399 - 34395 - 34392 - 34389 - 34383 - 34377 - 34376 - 34374

 -  34427  -  34420  -  34415  -  34407  -  34406  -  34404  -  34402  -

 34480 - 34474 - 34463 - 34462 - 34461 - 34456 - 34453 - 34435

 -  34518  -  34508  -  34505  -  34500  -  34496  -  34492  -  34487  -

 34541 - 34539 - 34538 - 34536 - 34525 - 34523 - 34521 - 34519

 -  34588  -  34587  -  34586  -  34585  -  34565  -  34564  -  34559  -

 34623 - 34619 - 34618 - 34612 - 34601 - 34595 - 34594 - 34591

 -  34670  -  34661  -  34656  -  34641  -  34638  -  34637  -  34628  -

 34697 - 34694 - 34693 - 34691 - 34678 - 34673 - 34672 - 34671

 -  34728  -  34727  -  34723  -  34721  -  34712  -  34710  -  34704  -

 34747 - 34745 - 34744 - 34740 - 34739 - 34735 - 34731 - 34729

 -  34760  -  34759  -  34758  -  34756  -  34751  -  34750  -  34748  -

 34776 - 34773 - 34772 - 34770 - 34768 - 34767 - 34765 - 34762

 -  34821  -  34818  -  34814  -  34809  -  34804  -  34798  -  34781  -

 34835 - 34834 - 34829 - 34828 - 34825 - 34824 - 34823 - 34822

 -  34848  -  34847  -  34846  -  34845  -  34844  -  34840  -  34839  -

 34858 - 34857 - 34856 - 34855 - 34854 - 34853 - 34851 - 34849

 -  34872  -  34867  -  34864  -  34863  -  34862  -  34861  -  34859  -

 34889 - 34887 - 34886 - 34884 - 34883 - 34879 - 34878 - 34877

 -  34900  -  34897  -  34896  -  34894  -  34893  -  34891  -  34890  -

 34918 - 34917 - 34915 - 34912 - 34911 - 34910 - 34909 - 34908

 -  34941  -  34937  -  34936  -  34935  -  34926  -  34924  -  34921  -

 34953 - 34952 - 34948 - 34947 - 34946 - 34945 - 34944 - 34943

 -  34960  -  34959  -  34958  -  34957  -  34956  -  34955  -  34954  -

 34975 - 34973 - 34972 - 34970 - 34969 - 34968 - 34967 - 34961

 -  34988  -  34987  -  34986  -  34985  -  34984  -  34978  -  34976  -

 34997 - 34996 - 34995 - 34993 - 34992 - 34991 - 34990 - 34989

 -  35011  -  35010  -  35009  -  35008  -  35007  -  35001  -  34998  -

 35021 - 35020 - 35017 - 35016 - 35015 - 35014 - 35013 - 35012

 -  35035  -  35033  -  35032  -  35031  -  35024  -  35023  -  35022  -

 35050 - 35049 - 35046 - 35045 - 35040 - 35039 - 35037 - 35036

 -  35060  -  35059  -  35057  -  35056  -  35053  -  35052  -  35051  -

 35077 - 35076 - 35075 - 35074 - 35070 - 35069 - 35064 - 35063

 -  35098  -  35095  -  35094  -  35085  -  35084  -  35083  -  35079  -

 35110 - 35109 - 35108 - 35107 - 35105 - 35103 - 35100 - 35099

 -  35119  -  35118  -  35117  -  35115  -  35114  -  35113  -  35112  -

 35130 - 35128 - 35127 - 35126 - 35123 - 35122 - 35121 - 35120

 -  35143  -  35142  -  35140  -  35137  -  35136  -  35133  -  35132  -

 35150 - 35147 - 35146 - 35145

والكل حتت الرمز 42.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت 

              حلسن اليعقوب

محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 8159 - 43

اسم امللك : " ابو الذهب"

موقعه:مراكش املدينة، حي سيدي ميمون، درب سيدي مبارك رقم113؛

تاريخ التحديد: 24/03/2017؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد: 79 سنتيار؛

مرافق،  به  سطح  و  أول  طابق  أرضي،  طابق  من  للسكن  دار  نوعه: 

ومسبح؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء

اجملاورون :

شماال : الصابة و درب سيدي امبارك؛

شرقا : ورثة احلاجة؛

جنوبا : الرسم العقاري 41961 - 43؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 8143 - 43؛

طالبي التحفيظ : شركة نور مراكش ومن معها؛
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مطلب رقم 8854 - 43

اسم امللك : " زين عادل"

دار  دوار  حسون  أوالد  جماعة  الويدانن  دائرة  مراكش،  عمالة  موقعه: 

احلمراء؛

تاريخ التحديد: 05/04/2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد: 31 آر 54 سنتيار؛

نوعه: أرض فالحية بها بناية من حجر؛

عبر  امللك  هذا  يخترق  مصرف  العقارية:  والتحمالت  العينية  احلقوق 

العالمتني ب9 - ب10 و ب13 - ب14؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 51030 - 43،؛

شرقا : العربي املراكشي، خالد بنشلح، فاطمة سيسو و ممر؛

جنوبا : محمد ابو املعالي؛

غربا : حفيظ جويج زمن عه و حسن جويج ومن معه؛

طالبي التحفيظ : عادل زين بن الشرقي؛

مطلب رقم 8143 - 43

اسم امللك : " العنوطي"

موقعه: مراكش املدينة، حي سيدي ميمون، درب سيدي امبارك رقم 

113؛

تاريخ التحديد: 01/11/2016؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد: 01 آر 37 سنتيار؛

مرافق،  به  سطح  و  أول  طابق  أرضي،  طابق  من  للسكن  دار  نوعه: 

ومسبح؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية:

- حق االرتكاز على الصابة ابتداء من علو 3.5 متر من االرض مساحته 

6 سنتيار؛

- جدران مشتركة؛

17894/م مبساحة  العقاري عدد  الرسم  يتطاول على  امللك  أن هذا   -

16 سنتيار؛

اجملاورون :

شماال : بوصخرة؛

شرقا : الصابة و مطلب التحفيظ عدد 8159 - 43؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 41961 - 43؛

غربا : الرسم العقاري 17894/م؛

طالبي التحفيظ : شركة نور مراكش؛

مطلب رقم 8839 - 43

اسم امللك : " دار مهيت"

موقعه: مراكش املدينة، باب دكالة ، درب احلمام رقم 3؛

تاريخ التحديد: 04/03/2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد: 75 سنتيار؛

نوعه: دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية:

- جدران مشتركة من 0.4 متر على امتداد العالمات من ب1 الى ب5 :

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8694 - 43؛

شرقا : احلاج عمر؛

جنوبا : الرسم العقاري 38561/04؛

غربا : درب احلمام؛

طالب التحفيظ :شركة قصر مينا؛

مطلب رقم 8858 - 43

اسم امللك : " نخلة الغبيرة"

موقعه: عمالة مراكش، دايرة الويدان، واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد 

برحمون؛

تاريخ التحديد: 11/04/2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد: 08 آر 64 سنتيار؛

نوعه: أرض فاحية بها نخلة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء :

شماال : ساقية؛

شرقا : السعدية الشيخاوي؛

جنوبا : ورثة الشيخاوي؛

غربا : الرسم العقاري 67925 - 43؛

طالب التحفيظ : عبد القادر سعيد بن محمد ومن معه؛

مطلب رقم 8873 - 43

اسم امللك : " ملك عبد اهلل"

موقعه: عمالة مراكش، دايرة الويدان، واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد 

برحمون؛

تاريخ التحديد: 23/04/2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد: 02 آر 43 سنتيار؛

نوعه: أرض عارية؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء

شماال : النميري عبد الفتاح ومن معه؛

شرقا : حميد الكعروكي، عبد الرحيم بن اخللفي وعبد الفتاح العائلي؛

جنوبا : ابراهيم الكساب؛

غربا : طريق من 6 أمتار؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل الطيار بن محمد

مطلب رقم 8946 - 43

اسم امللك : " رمان"

موقعه: مركش املدينة، اسول، درب اللة بنت العمري رقم 10؛

تاريخ التحديد: 19/06/2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد: 01 آر 23 سنتيار؛

نوعه: دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول ومرافق بالسطح؛
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية: جدران مشتركة :

شماال : حاج محمد و الرسم العقاري عدد 49685 - 43؛

شرقا : الصحراوي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 87125/04 و درب اللة بنت العمري؛

غربا : ورثة عبد احلكيم بلفضيل و ورثة موالي ابراهيم فرحات؛

طالب التحفيظ : شركة رومان

مطلب رقم 9871 - 43

اسم امللك : " اجلواط 1"

موقعه: مركش املدينة، سيدي ميمون، درب سيدي مبارك رقم 46؛

تاريخ التحديد: 27/06/2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد: 39 سنتيار؛

نوعه: دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح به حوض؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية:

- جدران مشتركة :

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8972 - 43؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 10581/م؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 43973 - 43؛

غربا : ممر درب سيدي امبارك و مطلب التحفيظ عدد 8972 - 43؛

طالب التحفيظ : انطوان جاك ايف كاندان.

مطلب رقم 8972 - 43

اسم امللك : " اجلواط 2 "

موقعه: مركش املدينة، سيدي ميمون، درب سيدي مبارك رقم 47؛

تاريخ التحديد: 27/06/2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد: 66 سنتيار؛

نوعه: دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح به مسبح؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية:

- جدران مشتركة :

شماال : الرسم العقاري عدد 54027 - 43؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 10581/م؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 8971 - 43 و مدخل درب سيدي مبارك؛

غربا : الرسم العقاري عدد 71148 - 43؛

طالب التحفيظ : انطوان جاك ايف كاندان.

مطلب رقم 8979 - 43

اسم امللك : " فاطمة "

أوالد  دوار  ابراهيم،  سيدي  واحة  جماعة  مراكش،  عمالة  موقعه: 

برحمون؛

تاريخ التحديد: 15/07/2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد: 96 سنتيار؛

نوعه: أرض عارية؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء

شماال : ورثة الشيخاوي؛

شرقا : اخلماسي بن بوجمعة ومن معه؛

جنوبا : طريق من 4 أمتار؛
غربا : طريق عمومي بعرض متغير؛

طالب التحفيظ : عبد احلق الشليح بن الفاطمي.

مطلب رقم 9053 - 43
اسم امللك : " بنزعيطر "

أوالد  دوار  ابراهيم،  سيدي  واحة  جماعة  مراكش،  عمالة  موقعه: 
برحمون؛

تاريخ التحديد: 05/09/2019؛
املساحة التي أظهرتها عملية التحديد: 01 آر 23 سنتيار؛

نوعه: بناية من طابق أرضي لالستعمال التجاري، طابق أول وسطح 
به مرافق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء
شماال : طريق من 10 أمتار؛

شرقا : طريق عمومي من 4 أمتار؛
جنوبا : ورثة فاطمة الداي؛

غربا : ورثة فاطمة الداي؛
طالب التحفيظ : محمد ايت بنزعيطر بن العربي.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " أبو الدهب " 
موضوع املطلب رقم 8159 - 43؛ الذي نشر االعالن عن 
حتديده باجلريدة الرسمية عدد 931 بتاريخ 02/11/2016 ؛

عوضا عن :
طالب التحفيظ : شركة نور مراكش ومن معها؛ 

أقرأ :
طالب التحفيظ : شركة نور مراكش ؛ 

والباقي بدون تغيير ؛
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي

       جواد شريفي

محافظة سيدي بنور

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
 الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة العونات

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 
أسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 
الواقعة باملنطقة املدعـوة العونات الكائنة باجلماعة القروية العونات 
شهرين  مضي  بعد  ينتهي  بنور  سيدي  وإقليم  دائرة  العونات  قيادة 
ابتداء من نشر هذا اإلعالن )الظهير الشريـف عـدد:69-174 املؤرخ في 

10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.
املطالب عدد :

 126865 - 125024 - 135110 - 133661 - 132938 - 126861 - 124989
 -  132940  -  126866  -  125030  -  135111  -  133705  -  132939  -
 135125 - 133711 - 132941 - 126874 - 125059 - 135112 - 133710
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 -  125061  -  135144  -  133712  -  132942  -  126875  -  125060  -

 132944 - 126893 - 125064 - 135179 - 133713 - 132943 - 126885

 -  133726  -  132945  -  126896  -  125065  -  135180  -  133714  -

 125067 - 135205 - 133727 - 132946 - 126901 - 125066 - 135182

 -  126912  -  125068  -  135206  -  133772  -  132947  -  126902  -

 133776 - 132954 - 126913 - 125069 - 135207 - 133774 - 132953

 -  135209  -  133777  -  132955  -  126919  -  125071  -  135208  -

 126943 - 125077 - 135230 - 133778 - 132956 - 126923 - 125072

 -  132964  -  126945  -  125078  -  135232  -  133783  -  132957  -

 135250 - 133785 - 132968 - 126948 - 125079 - 135236 - 133784

 -  125081  -  135265  -  133787  -  132975  -  126952  -  125080  -

 132977 - 127257 - 125082 - 135336 - 133805 - 132976 - 126953

 -  133808  -  132978  -  127275  -  125083  -  135338  -  133806  -

 125085 - 135368 - 133809 - 132984 - 127283 - 125084 - 135356

 -  127294  -  125087  -  135369  -  133812  -  132985  -  127293  -

 133815 - 132990 - 127295 - 125090 - 135378 - 133813 - 132986

 -  135394  -  133820  -  132991  -  127296  -  125091  -  135384  -

 127320 - 125107 - 135416 - 133821 - 132992 - 127298 - 125099

 -  132994  -  127321  -  125111  -  135458  -  133822  -  132993  -

 135485 - 133824 - 132995 - 127322 - 125113 - 135465 - 133823

 -  125137  -  135496  -  133825  -  132996  -  127328  -  125136  -

 133002 - 127331 - 125138 - 135507 - 133826 - 133000 - 127330

 -  134020  -  133011  -  127333  -  125141  -  135540  -  133827  -

 125148 - 135571 - 134050 - 133019 - 127334 - 125147 - 135541

 -  127338  -  125149  -  135572  -  134113  -  133021  -  127335  -

 134477 - 133025 - 127341 - 125150 - 135581 - 134473 - 133023

 -  135700  -  134522  -  133029  -  127422  -  125151  -  135613  -

 127444 - 125155 - 135765 - 134539 - 133031 - 127424 - 125154

 -  133033  -  127446  -  125156  -  135768  -  134551  -  133032  -

 135772 - 134696 - 133035 - 127452 - 126249 - 135771 - 134596

 -  126392  -  135773  -  134772  -  133037  -  127453  -  126250  -

 133039 - 127470 - 126393 - 135775 - 134854 - 133038 - 127455

 -  134869  -  133042  -  127481  -  126397  -  135776  -  134860  -

 126399 - 135968 - 134880 - 133044 - 127491 - 126398 - 135922

 -  127546  -  126400  -  135969  -  134887  -  133045  -  127493  -

 134904 - 133047 - 127661 - 126402 - 135970 - 134896 - 133046

 -  136014  -  134912  -  133048  -  127662  -  126403  -  135973  -

 127761 - 126411 - 136015 - 134913 - 133049 - 127663 - 126404

 -  133051  -  127764  -  126412  -  136016  -  134915  -  133050  -

 136019 - 134917 - 133052 - 127765 - 126417 - 136018 - 134916

 -  126424  -  136042  -  134922  -  133056  -  127766  -  126422  -

 133058 - 127781 - 126425 - 136047 - 134933 - 133057 - 127769

 -  134935  -  133060  -  132836  -  126431  -  136048  -  134934  -

 126434 - 136051 - 134940 - 133061 - 132837 - 126432 - 136050

 -  132843  -  126463  -  136055  -  134947  -  133062  -  132841  -

 134949 - 133064 - 132845 - 126464 - 136068 - 134948 - 133063

 -  136078  -  134950  -  133069  -  132846  -  126482  -  136076  -

 132851 - 126675 - 136079 - 134951 - 133070 - 132847 - 126483

 -  133072  -  132852  -  126676  -  136089  -  134958  -  133071  -

 136091 - 134983 - 133073 - 132854 - 126677 - 136090 - 134975

 -  126693  -  136093  -  134995  -  133074  -  132855  -  126685  -

 133076 - 132857 - 126695 - 136094 - 135015 - 133075 - 132856

 -  135036  -  133084  -  132859  -  126697  -  136095  -  135034  -

 126709 - 136097 - 135038 - 133085 - 132860 - 126698 - 136096

 -  132865  -  126712  -  136103  -  135040  -  133108  -  132862  -

 135077 - 133112 - 132866 - 126714 - 136142 - 135075 - 133109

 -  136224  -  135092  -  133140  -  132920  -  126718  -  136143  -

 132924 - 126728 - 136225 - 135094 - 133159 - 132923 - 126727

 -  133166  -  132925  -  126731  -  136227  -  135095  -  133160  -

 136350 - 135098 - 133167 - 132926 - 126737 - 136233 - 135096

 -  126770  -  136569  -  135101  -  133168  -  132927  -  126740  -

  133658 - 132936 - 126771 - 136572 - 135102 - 133655 - 132935

 136729 -   136725 - 135103

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب

 التحفيظ الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة

اخميس القصيبة إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

أسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

باجلماعة  الكائنة  القصيبة  اخميس  املدعـوة  باملنطقة  الواقعة 

بنور  سيدي  وإقليم  دائرة  مطران  قيادة  القصيبة  اخميس  القروية 

)الظهير  اإلعالن  هذا  نشر  من  ابتداء  شهرين  مضي  بعد  ينتهي 

ل  املوافق   1389 األولى  10 جمادى  املؤرخ في  الشريـف عـدد:174-69 

25 يوليوز 1969(.

املطالب عدد :

 140013 - 138600 - 140945 - 140624 - 140367 - 140011 - 138597

 140386  -  140016  -  138606  -  140946  -  140625  -  140384  -

 -  140629  -  140394  -  140019  -  138693  -  140949  -  140626  -

 138716 - 140951 - 140630 - 140395 - 140020 - 138703 - 140950

 -  140084  -  138764  -  140953  -  140676  -  140396  -  140027  -

 140698 - 140398 - 140085 - 138780 - 140985 - 140697 - 140397

 -  141053  -  140704  -  140402  -  140086  -  138785  -  140990  -

 140220 - 138962 - 141054 - 140705 - 140403 - 140087 - 138841

 -  140414  -  140231  -  139068  -  141097  -  140708  -  140404  -

 141108 - 140728 - 140426 - 140232 - 139107 - 141099 - 140727

 -  139205  -  141111  -  140737  -  140433  -  140236  -  139122  -

 140444 - 140279 - 139206 - 141113 - 140741 - 140440 - 140256
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 -  140824  -  140445  -  140290  -  139238  -  141125  -  140745  -
 139352 - 141142 - 140832 - 140465 - 140291 - 139342 - 141126
 -  140293  -  139357  -  141143  -  140834  -  140467  -  140292  -
 140842 - 140469 - 140294 - 139364 - 141147 - 140836 - 140468
 -  141167  -  140844  -  140470  -  140295  -  139370  -  141148  -
 140312 - 139386 - 141168 - 140850 - 140471 - 140311 - 139374
 -  140475  -  140324  -  139533  -  141169  -  140851  -  140474  -
 141187 - 140853 - 140476 - 140325 - 139545 - 141181 - 140852
 -  139586  -  141195  -  140854  -  140477  -  140326  -  139546  -
 140524 - 140328 - 139621 - 141196 - 140861 - 140478 - 140327
 -  140864  -  140527  -  140329  -  139647  -  141197  -  140863  -
 139683 - 141199 - 140865 - 140531 - 140330 - 139659 - 141198
 -  140337  -  139696  -  141201  -  140866  -  140532  -  140332  -
 140875 - 140561 - 140347 - 139835 - 141214 - 140874 - 140535
 -  141240  -  140876  -  140569  -  140350  -  139840  -  141215  -
 140360 - 139862 - 141292 - 140877 - 140572 - 140351 - 139857
 -  140600  -  140362  -  139866  -  141298  -  140878  -  140573  -
 141320 - 140892 - 140601 - 140363 - 139968 - 141308 - 140879
 -  141385  -  141324  -  140912  -  140623  -  140364  -  139970  -

 141326 - 141360

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب 
التحفيظ الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي

 املدعوة امطل ،إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 
أسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 
امطل  القروية  باجلماعة  الكائنة  امطل  املدعـوة  باملنطقة  الواقعة 
قيادة امطل دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 
 10 املؤرخ في  الشريـف عـدد:174-69  )الظهير  اإلعالن  من نشر هذا 

جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.
للمطالب عدد:

  116605 - 116157 - 118452 - 117445 - 116875 - 116572 - 115607
118496  -118384 - 117442 - 116860 - 118457 - 117467 - 117414

 إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب
 التحفيظ الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي

 املدعوة بني تسيريس ،إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 
أسفله  املذكور  املطلب  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 
الواقع باملنطقة املدعـوة بني تسيريس الكائنة باجلماعة القروية بني 
بعد مضي  ينتهي  بنور  وإقليم سيدي  دائرة  العونات  قيادة  تسيريس 
شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن )الظهير الشريـف عـدد:174-69 

املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.
للمطلب عدد :  104061 - 44

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب 

التحفيظ الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي

 املدعوة اجلابرية ،إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

أسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الواقعة باملنطقة املدعـوة اجلابرية الكائنة باجلماعة القروية اجلابرية 

قيادة امطل دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 

 10 املؤرخ في  الشريـف عـدد:174-69  )الظهير  اإلعالن  من نشر هذا 

جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.

املطالب عدد : 

90084 - 87190- 76413

جميع هذه املطالب على الرمز 44

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور

املصطفى بومهدي     

محافظة إفران

مطلب رقم 6707 - 57

اسم امللك : "اكدال 2".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تكريكرة.

مساحته اإلجمالية : 02هـ77ار61 سنتيار 

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري عدد12158/ك

شرقا : 12158/ك ،

جنوبا : 19081/ك ،

غربا : الرسم العقاري عدد19081/ك - الرسم العقاري عدد68443 - 57 

الرسم العقاري عدد12158/ك.

احلقوق العينية والتحمالت : 

- طريق عمومية عرضها قابل للتغيير تخترق امللك ،

- خط تيار كهربائي منخفظ الضغط يخترق امللك ،

ساقية تخترق امللك.

طالبا التحفيظ: 

1 - ركراكي عمر بن املامون بنسبة01/02 ،

2 - ركراكي مهدي بن املامون بنسبة 01/02.

مطلب رقم 6715 - 57

اسم امللك : "البركة".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تيمحضيت.
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مساحته اإلجمالية : 68ار45 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال : مطلب عدد3872 - 57 ،عسيوان بشرى ، عسيوان سليمان ،

شرقا : عاشور ادريس ،

جنوبا : عاشور ادريس ،

غربا : طريق عرضها 10 امتار ،

احلقوق العينية والتحمالت : ساقية صغيرة تخترق امللك.

طالب التحفيظ : الزدكي حسن بن محمد. 

مطلب رقم 6716 - 57

اسم امللك : "اخلير".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تيمحضيت.

مساحته اإلجمالية : 01 هـ 31 ار97 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال : اورالكوم حلسن ،

شرقا : حتاش عيادة ،

جنوبا : طريق عمومية ،

غربا : اورالكوم حلسن ،

الضغط  منخفظ  كهربائي  تيار  خط   : والتحمالت  العينية  احلقوق 

يخترق امللك.

طالب التحفيظ : الزدكي حسن بن محمد. 

مطلب رقم 6723 - 57

اسم امللك : "وراء القصر".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة بن صميم.

مساحته اإلجمالية : 01ار 14س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال : عبد القادر اغانيم ،

شرقا : ورثة يوجيل عبد اهلل ،لبيض حسن ،

جنوبا : مطلب عدد 1861 - 57 ،

غربا : طريق عمومية عرضها 6 امتار.

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالبا التحفيظ: 

1 - البوشيخي احليمة بنت عبد القادر بنسبة 01/02 ،

2 - البوشيخي نادية بنت عبد القادر بنسبة 01/02.

احملافظ على األمالك العقارية بافران

        عبد اجلبار فرطاس

 محافظة جرسيف

مطلب رقم 4377 - 79

اسم امللك: جنان ادمر.

موقعه: إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة.

تاريخ حتديده: 10 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 04 آ 79 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال: اوالد بن نكادي؛

شرقا: اوالد عبد اهلل بن اخلدير؛

جنوبا: اوالد بن نكادي؛

غربا: اوالد بن نكادي.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4388 - 79

اسم امللك: سيدي احمد بن احمد 1.

موقعه: إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة.

تاريخ حتديده: 17 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 10 آ 87 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال: ورثة عبد اهلل بن عبيد واوالد مدني وشعبة؛

شرقا: ورثة هالدمر وورثة حمانة؛

جنوبا: ممر عمومي؛

غربا: ورثة عبد اهلل بن عبيد واوالد مدني.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4390 - 79

اسم امللك: سيدي علي.

موقعه: إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو: 

"دوار غمراسن ".

تاريخ حتديده: 17 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آ 12 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال: أهل أدمر؛

شرقا: أهل أدمر؛
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جنوبا: بن عومرات؛

غربا: بن عومرات.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4391 - 79

اسم امللك: املشروك 3.

موقعه: إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو: 

"واد بني كاسم ".

تاريخ حتديده: 18 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 05 آ 52 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال: ورثة أوالد الطالب؛

شرقا: واد بني كاسم؛

جنوبا: ساقية عمومية؛

غربا: ساقية عمومية.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4392 - 79

اسم امللك: الكدية.

موقعه: إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو: 

"واد بني كاسم".

تاريخ حتديده: 18 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 34 آ 27 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال: اليعكوبي؛

شرقا: واد بني كاسم؛

جنوبا: بن التازيالبخاري؛

غربا: اليعكوبي.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4394 - 79

اسم امللك: لغريس.

موقعه: إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو: 

"واد بني كاسم ".

تاريخ حتديده: 18 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 04 آ 10 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال: ورثة الفقيه بن احلصير؛

شرقا: واد بني كاسم؛

جنوبا: الشاولي محمدين وساقية عمومية؛

غربا: السنابلي محمد.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4399 - 79

اسم امللك: سيدي محمد بن احمد 3.

موقعه: إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة.

تاريخ حتديده: 14 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 آ 86 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال: اوالد حميميد؛

شرقا: اوالد حميميد؛

جنوبا: اوالد حميميد؛

غربا: ورثة املدان.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4411 - 79

اسم امللك: سيدي يعقوب 1.

موقعه: إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو: 

"دوار بني اغمراسن ".

تاريخ حتديده: 25 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 آ 85 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال: ساقية عمومية؛

شرقا: اهل ادمر؛

جنوبا: عبد اهلل بن عبيد؛

غربا: ورثة أحمد مدان.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4417 - 79

اسم امللك: املشروك 1.

موقعه: إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو: 

"واد بني كاسم ".
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تاريخ حتديده: 27 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 05 آ 13 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال: واد بني كاسم؛

شرقا: لصفر محمد؛

جنوبا: ساقية عمومية؛

غربا: ساقية عمومية والبركة علي.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4419 - 79

اسم امللك: املورد.

موقعه: إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو: 

"دوار بني كاسم ".

تاريخ حتديده: 26 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آ 73 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال: ساقية عمومية؛

شرقا: بن عمران؛

جنوبا: الطيب مصطفى؛

غربا: ورثة العريف.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4433 - 79

اسم امللك: املشروك 4.

موقعه: إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو: 

"وادي بني كاسم ".

تاريخ حتديده: 08 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 04 آ 55 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال: اوالد الطالب؛

شرقا: واد بني كاسم؛

جنوبا: اوالد الطالب؛

غربا: لصفر عالل.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4483 - 79

اسم امللك: دار الرشيدي

موقعه: مدينة جرسيف، احملل املدعو: "حرشة عراس ".

تاريخ حتديده: 28 مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آ 01 س.

نوعه: أرض بها بناء يتكون من يفلي وطابق أول.

اجملاورون: 

شماال: أحمد الكركري؛

شرقا: عبد الكرمي السالهمي؛
جنوبا: عبد القادر عبو؛

غربا: ممر.
طالب التحفيظ: السيد عبد السالم الرشيدي بن بوطاهر.

مطلب رقم 4505 - 79
اسم امللك: مزوري.

املدعو:  احملل  جرسيف،  احلضرية  اجلماعة  جرسيف،  إقليم  موقعه: 
"حرشة عالل التازي ".

تاريخ حتديده: 28 أكتوبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آ 12 س.

نوعه: أرض بها بناء يتكون من سفلي.
اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري رقم 1317 - 79؛
شرقا: الرسم العقاري رقم 7448 - 21؛

جنوبا: محمد بن علي بن ابراهيم بدوري؛
غربا: ممر.

طالب التحفيظ: السيد محمدي مزوري بن بجمع.

مطلب رقم 4508 - 79
اسم امللك: السدود 2.

املدعو:  القروية ملريجة، احملل  ودائرة جرسيف، اجلماعة  إقليم  موقعه: 
"ارشيدة ".

تاريخ حتديده: 19 نوفمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 09 آ 94 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون: 

شماال: ورثة محمد احلاج جياللي كرماط؛
شرقا: اوالد طلحة؛

جنوبا: ساقية عمومية؛
غربا: ورثة كرماط اجليراري.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 3481 - 21
إسم امللك: "حوز امظل ".

الكائن: بإقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية صاكة، احملل املدعو: 
"حوز امظل ".

بن  املعضور  ابن  فيسون  الصغير  محمد  السيد  التحفيظ:  طالب 
الفضيل.

وقع حتديده في 23 يونيو 1998.
 338 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 22 يونيو 2005.
احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

      ادريس املصلح
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محافظة تيفلت

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ الكائنة 
مبنطقة التحفيظ اجلماعي "عني جوهرة سيدي بوخلخال"

إن احملافظ على األمالك العقارية بتيفلت يتشرف بأن ينهي إلى علم 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 
سيدي  جوهرة  "عني  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  والكائنة  أسفله، 
بوخلخال" إقليم اخلميسات، دائرة تيفلت، قيادة وجماعة عني جوهرة 
سيدي بوخلخال، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا 
10 جمادى  69-1-174 املؤرخ في  اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد 
اجلماعي  التحفيظ  بشأن   )1969 يوليوز   25( لـ  املوافق   1389 األولى 

لألمالك القروية.
املطالب هي كاالتي:

 4154 - 4153 - 4150 - 4148 - 4116 - 4107 - 4105 - 4096 - 4086
 4218 - 4217 - 4216 - 4214 - 4213 - 4194 - 4190 - 4174 - 4172 -
 4280 - 4277 - 4238 - 4226 - 4224 - 4222 - 4221 - 4220 - 4219 -
 3731 - 3720 - 3716 - 4386 - 4382 - 4366 - 4319 - 4299 - 4290 -
 3778 - 3774 - 3768 - 3764 - 3761 - 3760 - 3757 - 3756 - 3733 -
 3862 - 3857 - 3846 - 3845 - 3842 - 3841 - 3833 - 3783 - 3780 -
 3942 - 3941 - 3939 - 3932 - 3929 - 3926 - 3923 - 3869 - 3866 -
 4035 - 4018 - 4011 - 3991 - 3977 - 3975 - 3972 - 3953 - 3944 -
 3460 - 3459 - 3454 - 3413 - 3399 - 3398 - 3387 - 3376  - 4076 -
 3554 - 3552 - 3543 - 3540 - 3534 - 3530 - 3519 - 3518 - 3498 -
 3630 - 3629 - 3576 - 3575 - 3574 - 3566 - 3565 - 3564 - 3561 -
 3707 - 3705 - 3697 - 3688 - 3659 - 3644 - 3642 - 3633 - 3631 -
 3040 - 3024 - 2977 - 2960  - 3713 - 3712 - 3710 - 3709 - 3708 -
 3138 - 3133 - 3130 - 3112 - 3103 - 3102 - 3099 - 3098 - 3096 -
 3162 - 3160 - 3159 - 3157 - 3156 - 3155 - 3154 - 3147 - 3140 -
 3217 - 3212 - 3208 - 3204 - 3199 - 3198 - 3196 - 3193 - 3175 -

 3366 - 3352 - 3347 - 3329 - 3328 - 3321 - 3295 - 3226 - 3219 -
 2693 - 2692 - 2490 - 2479 - 2456 - 2454 - 2452 - 2450 - 2449  -
 2827 - 2826 - 2825 - 2819 - 2818 - 2810 - 2801 - 2780 - 2753 -
 2872 - 2870 - 2865 - 2861 - 2858 - 2857 - 2844 - 2835 - 2834 -
 2915 - 2910 - 2908 - 2892 - 2884 - 2876 - 2875 - 2874 - 2873 -
 1547 - 1476 - 1469 - 1468 - 1447  - 2958 - 2929 - 2926 - 2919 -
 1596 - 1592 - 1591 - 1590 - 1589 - 1561 - 1552 - 1550 - 1549 -
 1838 - 1824 - 1713 - 1708 - 1697 - 1629 - 1628 - 1627 - 1601 -
 1900 - 1896 - 1895 - 1864 - 1863 - 1861 - 1859 - 1858 - 1841 -

 - 2441 - 2392 - 2047 - 2038 - 2036 - 1957 - 1940 - 1906 -
جميع هذه املطالب على الرمز: 81. 

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت
         زكرياء الدغمي

محافظة مراكش - جيليز

إصالحا خطا - يتعلق بامللك املسمى:*دار بن كروم*
موضوع مطلب التحفيظ عدد 19 - 83 الذي نشر االعالن عن 
انتهاء  حتديده  باجلريدة الرسمية 1089 بتاريخ 13/11/2019. 

 عوضا عن :
 طالب التحفيظ: سارة بنكروم و من معها بصفتهم طالب التحفيظ 

حلق الزينة
- الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة

إقرا : 
طالبي التحفيظ:
1 -  سارة بنكروم 

2 -  نور الدين بنكروم مناصفة بينهما
                         احملافظ على األمالك العقارية مبراكش- جيليز  بالنيابة.

                                                 محمد حركيك


