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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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3 - شهادة إدارية عدد 04/م ش ق املسلمة من املقاطعة القروية لبني 
يعلى-قنفودة.

القروية  09/م ت املسلمة من جماعة قنفودة  إدارية عدد  4 - شهادة 
-جرادة. 

أغسطس   17 االثنني  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 26876 - 02
تاريخ االيداع : 16 يونيو 2020.

طالب التحفيظ السادة:
1 - رشيد سرجي بن عبد القادر، بنسبة متلك 2/6؛

2 - عبد الصمد سرجي بن عبد القادر، بنسبة متلك 2/6؛
3 - فاطمة سرجي بنت عبد القادر، بنسبة متلك 1/6؛
4 - زليخة سرجي بنت عبد القادر، بنسبة متلك 1/6.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تيدمت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: تيدمت.

نوعه : أرض فالحية.
سيدي  قيادة   ، القروية  عصفور  رأس  جماعة   ، جرادة  إقليم  موقعه: 

بوبكر-رأس عصفور القروية ، دوار أوالد بنعثمان.
مساحته: 01 هـ 80 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : الرسم العقاري رقم O/33620؛

شرقا: طريق عمومية، سرجي عبد الرحمان؛ 
جنوبا : عبد اهلل بن امليلود؛

غربا: وادي غافس.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :
1 - نظير موجب ملكية عدلي عدد 91 صحيفة 101 كناش رقم 163 
بتاريخ 13 يونيو 2019)قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.
القروية-إقليم  عصفور  رأس  من جماعة  املسلمة  إدارية  شهادة   -  2

جرادة. 
أغسطس   18 االثنني  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا .
             احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

        عمر أزرقان

محافظة طنجة

مطلب رقم 28087 - 06
تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالب التحفيظ: املفضل بن محمد الهرون احلكيم. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

محافظة وجدة

مطلب رقم 26875 - 02

تاريخ االيداع : 15 يونيو 2020.

طالبا التحفيظ السيدين :

1 - يعقوب ارعمان بن عبد اهلل؛

2 - عبد املالك ارعمان بن عبد اهلل؛

مناصفة بينهما. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: سامر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: سامر.

نوعه : أرض فالحية بورية.

يعلى  بني  قيادة   ، القروية  قنفودة  جماعة   ، جرادة  إقليم  موقعه: 

القروية، دوار اخللوفيني.

مساحته االجمالية : 03 هـ 08 آر 19 س تقريبا.

حدوده : 

-القطعة رقم1

رقم  العقاري  والرسم   25563/02 رقم  التحفيظ  مطلب   : شماال 

O/32919، املياه والغابات؛

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 25565/02؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم 25563/02.

-القطعة رقم2

شماال : طريق عمومية؛

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 25634/02؛ 

جنوبا : اوالد بن طيبة، الرسم العقاري رقم 147280/02؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم 25564/02.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي عدد 289 صفحة 333 كناش رقم 131 بتاريخ 13 

مارس 2020)قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

2 - رسم شراء عدلي عدد 287 صفحة 330 كناش رقم 171 بتاريخ 13 

مارس 2020)قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: حمزة. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة حي طنجة البالية.

مساحته: 77س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 156465/06 ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 9964/ط ؛

غربا: رسم عقاري عدد 9964/ط ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 اغسطس 2019،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 1999. 

مطلب رقم 28088 - 06

تاريخ اإليداع : 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ : نور الدين بن اخلمار الدنكير. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الدنكير 2. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر مسنانة.

مساحته: 00س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطربق العمومية ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: عبد السالم القصاص ؛

غربا: عبد السالم القصاص ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 06 يناير 2020،

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2007،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 اكتوبر 2005،

4 - نسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 27 مارس 2002، 

مطلب رقم 28089 - 06

تاريخ اإليداع: 05 مارس 2020.

طالب التحفيظ: عبد السالم اعزيبو الكراب. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بوكدور. 

نوعه: أرض فالحية ؛

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر بوكدور.

مساحته: 88س84آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: احمد الشنكاوي ؛

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 16972/06، 22218/06 ؛

جنوبا: ممر عمومي، مطلب التحفيظ عدد 16972/06 ؛

غربا: ورثة محمد شرود ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2020،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 مايو 2013،

3 - نسخة رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 04 مايو 2007، 

مطلب رقم 28090 - 06

تاريخ اإليداع: 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ: سليمان بن محمد الدسولي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: سمية. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر املغاير.

مساحته: 00س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 140517/06 ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 23037/06 ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 يناير 2020،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 سبتمبر 2015،

3 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2007، 

4 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 2007،

5 - نسخة رسم موجب احصاء متروك عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2007، 

مطلب رقم 28091 - 06

تاريخ اإليداع: 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ: محمد العربي بن عمر العياط. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: يوسف. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر بوخالف.

مساحته: 05س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: مطلب عدد 27799/06 ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: محمد املرواني ؛

احلقوق العينية: الشئ.
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أصل امللك: 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في23 يناير 2012، 

2 - نسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 08 فبراير 2012،
3 - نسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2006،

4 - شهادة ادارية مؤرخة في 15 اكتوبر 2019. 

مطلب رقم 28092 - 06
تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ: احلسني بن اخملتار الزوجال. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: االكرم. 
نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني ؛

موقعه: طنجة حي مغوغة الصغيرة.
مساحته: 78س تـقـريـبـا.

حدوده: 
شماال: محمد الزوجال ؛

شرقا: رحمة الزوجال ؛
جنوبا: الطريق ؛

غربا: الطريق ؛
احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ابريل 2013، 

2 - رسم اراثة بفريضتها عدلي مؤرخ في 29 ابريل 2013،
3 - رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2006،

4 - رسم اثبات بناء عدلي مؤرخ في 02 مارس 1994،
5 - رسم اعتراف ببيع عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 1979. 

مطلب رقم 28093 - 06
تاريخ اإليداع: 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ: عائشة بنت احمد اجلباري. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: عائشة. 
نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر عزيب احلاج قدور حي العوينة.
مساحته: 00س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 
شماال: رسم عقاري عدد 177869/06 ؛

شرقا: محمد بن يحيا ؛
جنوبا: طريق عمومي ؛

غربا: محمد مرون ؛
احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 
1 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 02 اكتوبر 1997،

2 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 20 فبراير 2012، 
3 - شهادة ادارية مؤرخة في 15 مارس 2019. 

    احملافظ على االمالك العقارية بطنجة
         محمد الزخوني

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 133312 - 08 

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020 

طالبا التحفيظ :

1 -عبد اجلبار األشهب بن النضيفي.

2 - عبد الصمد األشهب بن النضيفي.

3 - عبد اجلليل األشهب بن النضيفي، على الشياع و التساوي بينهم.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حايط عالل 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : السالم 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 67 آ 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الوهاب بنولي و رسم عقاري عدد 135829 - 08 .

شرقا : احلسني بنولي. 

جنوبا : احلسني بنولي. 

غربا : طريق معبدة رقم 3427 و رسم عقاري عدد 135829 - 08 .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

 1437 الثانية  جمادى   14 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

موافق)24/03/2016(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 رجب 1437 موافق)19/04/2016(.

3 - موافقة على شراء عدلية مؤرخة في 24 ذي احلجة 1440 موافق

.)2019 - 08 - 26(

4 -وكالة عرفية مؤرخة في 13/04/2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 10 اغسطس 2020 على 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133313 - 08 

تاريخ اإليداع : 11 يونيو 2020 

الساللية  اجلماعات  على  الوصية  الداخلية  وزارة   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية احلمامنة

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض واد عبد اهلل 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض واد عبد اهلل 

نوعه : أرض عارية.

دوار  اخدمي،  امحمد  سيدي  جماعة  اجلديدة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

احلمامنة.

مساحته : 38 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : أرض فالحية، ملكيات خاصة.

شرقا : أرض فالحية و ملكيات خاصة. 
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جنوبا : أوالد بلفاضلة. 

غربا : أرض التعاونية اجلعفرية.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

 1439 شعبان   01 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   - امللك:  أصل 

موافق)18/04/2018(.

على   2020 غشت   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133316 - 08 

تاريخ اإليداع : 12 يونيو 2020 

طالبا التحفيظ :

1 -محمد قساس بن بابا.

2 -محمد بن جفال بن امبارك، مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض حمري 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض حمري 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار تكني.

مساحته : 21 آ 69 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احمد كبصي.

شرقا : ورثة احمد الطالبي، ورثة محمد السايح و ابراهيم فكري. 

جنوبا : عبد اهلل دهنون و محمد دهنون. 

غربا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني اجلديدة و مراكش.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك:

موافق   1441 الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  شراء  نظير   -  1

.)14/02/2020(

موافق   1440 األولى  جمادى   08 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  2

.)15/01/2019(

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 12 اغسطس 2020 على 

الساعة 10 صباحا. 

    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

            املعطي زديد

 

محافظة أكادير

مطلب رقم 43760 - 09

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020. 

طالب التحفيظ : نعيمة لوضة بنت محمد .

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

نوعه : دار للسكن ذات طابق أرضي؛

موقعه : دوار افراض الساحل، جماعة وقيادة التامري القروية، عمالة 

أكادير إداوتنان.

مساحته : 02 آر 25 سنتيار .

حدوده : 

شماال : ورثة محمد عامر؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة محمد عامر؛ 

غربا : بو احلجات .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – رسم بيع عدلي مؤرخ في 14/12/2017.

2 – محرر عقد بيع ثابت التاريخ مؤرخ في 24/11/2014.

3 – اشهاد باحليازة عدلي مؤرخ في 29/11/2017.

4 – عقد تسليم عرفي مؤرخ في 10/03/2010 .

5 – شهادة إدارية مؤرخة في 06/05/2019 .

6 – نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مؤرخ في 08/10/2009 .

احملافظ على األمالك العقارية بأكادير     

          محمد أوغوش

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51597 - 10 

تاريخ اإليداع : 19 ماي 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

1 -مينة العزاوي بنت الشرقي بنسبة 08/88

2 -رشيد البحور بن محمد بنسبة 14/88

3 -نوال البحور بنت محمد بنسبة 07/88

4 -نادية البحور بنت محمد بنسبة 07/88

5 -جناة البحور بنت محمد بنسبة 07/88

6 -فاطمة البحور بن محمد بنسبة 07/88

7 -سمير البحور بن محمد بنسبة: 14/88 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "سمير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "سمير" 

مشتمالته: أرض عارية. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو دار الدباغ. 

مساحته : 70 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: و رثة البحور محمد 

شرقا: و رثة البحور محمد 

جنوبا : البحور صالح 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 1995 سبتمبر  فاحت  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

املوافق لـ5 ربيع الثاني 1416 

2 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 18يوليوز 2001 املوافق لـ26 

ربيع الثاني 1422 

املدنية  احلالة  إصالح  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  3

بتاريخ 8 مارس 2002 املوافق لـ23 ذو احلجة 1422 

4 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 13مارس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 أغسطس 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 51598 - 10

تاريخ اإليداع : 19ماي 2020.

طالب التحفيظ السادة والسيدات 

1 -مينة العزاوي بنت الشرقي بنسبة: 8 / 88

2 -رشيد البحور بن محمد بنسبة: 14/88

3 -نوال البحور بنت محمد بنسبة: 7/88

4 -نادية البحور بنت محمد بنسبة: 7/88

5 -جناة البحور بنت محمد بنسبة: 7/88

6 -فاطمة البحور بن محمد بنسبة: 7/88

7 -سمير البحور بن محمد بنسبة: 14/88

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "رشيد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "رشيد" 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو دار الدباغ. 

مساحته : 66 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل ،

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل ،

جنوبا: البحور صالح ،

غربا: ورثة البحور محمد ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

 2001 18يوليوز  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

املوافق لـ26 ربيع الثاني 1422 

سبتمبر فاحت  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  –نسخة   2

1995 املوافق ل 5 ربيع التاني 1416 

املدنية  احلالة  إصالح  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  -صورة   3

بتاريخ 8 مارس 2002 املوافق لـ23 ذو احلجة 1422

4 -شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 12مارس 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 أغسطس 2020 على الساعة 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 51599 - 10 

تاريخ اإليداع : فاحت يونيو 2020.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات 

1 -سفار نور الدين بنسبة 154/.4620 

2 -سفار سعيد بنسبة 154 /4620

3 - سفار فاطمة بنسبة 77 /4620

4 -سفار احمد بنسبة بنسبة 154/4620 

5 -سفار مولود بنسبة 154/4620 

6 -سفار خاليد بنسبة 154/4620 . 

7 -سفار حكيم بنسبة 154/4620 

8 -سفار محمد بنسبة 154/4620 

9 -بامي محجوبة بنسبة 165/4620 

10 -صفار عبد اهلل بنسبة 240/4620 

11 -صفار حسن بنسبة 240/4620 

12 -صفار محمد بنسبة 240/4620 

13 -صفار ليلى بنسبة 105/4620 

14 -صفار مينة بنسبة 105/4620 

15 -صفار حسناء بنسبة 105/4620 

16 -صفار عبد اللطيف نسبة 240/4620. 

17 -صفار املعطي بنسبة 1980/4620

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "صفار".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "صفار". 

مشتمالته : أ رض عارية 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد حمدان الدار اجلديدة. 

مساحته : 07آ 35 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الرسم العقاري رقم 51767 / 10 

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا: رسم عقاري عدد 51767 - 10 

غربا: رسم عقاري عدد 51767 - 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 29ابريل 1992 املوافق 

لـ25 شوال 1412 

2 -نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 9 ديسمبر 1993 املوافق 

لـ22 جمادى اآلخرة 1414

بتاريخ 12أكتوبر  إراثة  3 - صورة طبق االصل لرسم عدلي موضوعه 

2002 املوافق لـ5 شعبان 1423

4 -صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 8 أغسطس 

2014 املوافق لـ11 شوال 1435

لـ27  املوافق   2016 مارس   7 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  -رسم   5

جمادى األولى 1437 
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6 -شهادة إدارية عدد 349 بتاريخ 25يوليوز 2019. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 أغسطس 2020 على الساعة 

12 و00 دقيقة.

مطلب رقم 51600 - 10 

تاريخ اإليداع : 02 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص 

الدولة  ملك  للعمالة  ملحقات  حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

عدد500/ح".

الدولة  ملك  "للعمالة  للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

عدد500/ح". 

مشتمالته : أرض بها بنايات واشجار مختلفة . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو احلي االداري ملحقات العمالة. 

مساحته : 01هـ 17 آ 25 س تقريبا. 

حدوده

شماال: الرسم العقاري رقم 14 / ب 

شرقا: الرسم العقاري رقم 2618 / ت 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 50229 / و الرسم العقاري رقم 71422 / 10 

و الرسم العقاري رقم 71420 / 10 مطلب عدد -5092ت

غربا: الرسم العقاري رقم 2307 / ت 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  موجزة  نسخة   : التملك  سند 

بتاريخ 23 بريل 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11أغسطس 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 51601 - 10 

تاريخ اإليداع : 02 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " دويير فليير 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "دويير فليير 1". 

مشتمالته: أرض فالحية بها اغراس مختلفة وبنايات . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد حمدان. 

مساحته : 33 هـ 28 آ تقريبا

حدوده : 

شماال: محمد بن ميمون ، مصطفى بن صالح و ورثة بريك ، الكبير بن 

حمادي بن عالل و قدور بن احلاج العربي 

شرقا: عالل بن حمادي ، قدور بن احلاج العربي ، محمد بن قدور و خليفة 

بن بوزكري 

جنوبا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل ، عبد السالم بن محمد بن 

عبد السالم ، صالح بن محمد و محمد بن غزوناظر اوقاف بني مالل 

غربا: بوزكري بن صالح الكبير و خليفة بن مولود 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات املالك الدولة بتاريخ 

21 مايو 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11أغسطس 2020 على الساعة 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 51602 - 10 

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد خليفة الشطبي. بن عمر 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "سابك".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "سابك". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل جماعة وقيادة اوالد ايعيش احملل املدعو 

بن الزركي. 

مساحته : 25 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الرسم العقاري رقم 74769 / 10 

شرقا: الرسم العقاري عدد 74769 - 10 

جنوبا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

غربا: اعوينات فاطمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

سبتمبر1976   10 بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

املوافق 10 رمضان 1376

لـ املوافق   2017 26ماي  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

29 شعبان 1438 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 أغسطس 2020 على الساعة 

09 صباحا.

مطلب رقم 51603 - 10 

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "مدرسة بويوسف".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مدرسة بويوسف". 

مشتمالته: ارض بها بنايات مدرسية

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

احملل املدعو مدرسة بويوسف. 

مساحته : 31 آ 71 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ناظر اوقاف بني مالل وازيالل 

شرقا: ا جمللس اجلماعي ناوور 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ناوور 

غربا: ناظر اوقاف بني مالل وازيالل 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  موجزة  نسخة   : التملك  سند 

بتاريخ 10 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 أغسطس 2020 على الساعة 

10 صباحا.

مطلب رقم 51604 - 10 

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "مدرسة بونوال كرانو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مدرسة بونوال كرانو". 

مشتمالته: أرض بها بناية مدرسية . 

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

احملل املدعو مدرسو بونوال كرانو. 

مساحته : 10 آ 27 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

غربا: تازة باسو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات املالك الدولة بتاريخ 

10 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13أغسطس 2020 على الساعة 

12 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 51605 - 10 

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص . 

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

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

مشتمالته: أرض بها بناية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة جماعة وقيادة ايت ام البخت 

احملل املدعو تردة . 

مساحته : 19 آ 88 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: املدير اجلهوي للتجهيز ببني مالل 

شرقا : البوهالي ابراهيم 

جنوبا: ا جمللس اجلماعي ايت ام البخث 

غربا: املدير اجلهوي للتجهيز ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات املالك الدولة بتاريخ 

10 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أغسطس 2020 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 51606 - 10 

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "مدرسة تاصفصافت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مدرسة تاصفصافت". 

مشتمالته: أرض بها بناية مدرسة . 

املدعو  احملل  تاكزيرت.  قيادة وجماعة  بني مالل  ودائرة  اقليم   : موقعه 

مدرسة تاصفصافت 

مساحته : 07 آ 61 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة سعيد بن موحا 

شرقا: ورثة سعيد بن موحا 

جنوبا: اجمللس اجلماعي تاكزيرت 

غربا: ا ملدير االقليمي للتجهيز والنقل .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات املالك الدولة بتاريخ 

10 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12أغسطس 2020 على الساعة 

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 51607 - 10 

تاريخ اإليداع : 11 يونيو 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 -السيد قدوري رشيد بن محمد بنسبة 01/2

2 - السيدة حسناء املوساوي بنسبة 01/2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغبلوت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تغبلوت". 

مشتمالته : أرض بها بناية دات سفلي وطابق اول . 

اغبالة احملل  القصيبة قيادة وجماعة  دائرة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

املدعو تغبالوت. 

مساحته : 02 آ 54 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي اغبالة 

شرقا: بناصر جنيب و عبد احلليم ناجيب 

جنوبا: وا لقاضي علي 

غربا: اجمللس اجلماعي اغبالة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك
املوافق   2013 ابريل   2 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ21 جمادى األولى 1434 
2 - شهادة إدارية عدد 01 بتاريخ 4 مارس 2020 . 

س 10 فبراير 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18أغسطس 2020 على الساعة 

10 صباحا 

مطلب رقم 51608 - 10 
تاريخ اإليداع : 12 يونيو 2020.

طالبو التحفيظ : السادة 
1 - الدعلوسي عبد العزيز بن احمد بنسبة 01/3.

2 - الدعلوسي ريان بن عبد العزيز بنسبة 01/3.
3 - الدعلوسي اسراء بنت عبد العزيز بنسبة 01/3.

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

مشتمالته : أرض عارية . 
موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة الفرج القطعة رقم 30

مساحته : 97 س تقريبا. 
حدوده

شماال: الرسم العقاري رقم 80930 / 10 
شرقا : الرسم العقاري رقم 1508 / ت 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 
غربا : اسطمبولي عبد اللطيف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك

لـ املوافق   1985 31أغسطس  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  -رسم   1
14 ذو احلجة 1405

لـ املوافق   1985 8 سبتمبر  بتاريخ  وكالة  رسم عدلي موضوعه   -  2
22 ذو احلجة 1405

8 سبتمبر  3 - صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 
1985 املوافق لـ22 ذو احلجة 1405

لـ املوافق   2001 27ماي  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  4
5 ربيع الثاني 1422

لـ املوافق   2013 28نونبر  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  -رسم   5
24 محرم 1435

6 -عقد تابت التاريخ في فاحت يوليوز 2019
لـ املوافق   2019 نونبر   21 بتاريخ  صدقة  موضوعه  عدلي  -رسم   -  7

23 ربيع األول 1441 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11أغسطس 2020 على الساعة 

12 و30 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك حسناء" 
ذي مطلب التحفيظ عدد 50940 - 10 الذي أدرجت خالصة 

مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1033 
املــؤرخــة في 17 اكتوبر2018

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 04 ماي 2020 فإن مسطرة حتفيظ 
 - امللك املدعو" ملك حسناء" موضوع مطلب التحفيظ عدد50940 
10 الكائن بإقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة و جماعة تاكزيرت احملل

 املدعو " تطاوين "تتابع مسطرة حتفيظه في اسم طالب التحفيظ 
األصلي وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 93 س عوضا 

عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ.
ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املذكور. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك حسناء" 
ذي مطلب التحفيظ عدد 51269 - 10 الذي أدرجت خالصة 

مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1073 
املــؤرخــة في 24 يوليو 2019

مسطرة  فإن   2020 يونيو   17 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو" خداش 1" موضوع مطلب 

التحفيظ عدد 51269 - 10 الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " اللة 
بقاشة " تتابع مسطرة حتفيظه في اسم طالب التحفيظ األصلي 
وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 06 آ 16 س عوضا عن 

املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ.
ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املذكور.
          احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

                      الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى  " أزواغ 1 "
ذي مطلب التحفيظ عدد 12431 - 11 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 18/03/2020 مبوجبه  فإن مسطرة 
حتفيظ امللك املسمى " أزواغ 1 " ذي مطلب التحفيظ عدد 12431 - 11  
توزين،  بني  قبيلة  املدعو  احملل  الدريوش، جماعة ميضار،  بإقليم  الكائن 

تتابع  من اآلن فصاعدا في اسم السيد يحيى احلموشي بن احمد، 
بناء  وكذا   ،12/08/2016 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  على  بناء  وذلك 

على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " العجاجي " 
ذي مطلب التحفيظ عدد 35270  - 11 

مسطرة  فإن  مبوجبه    ،22/02/2019 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى "العجاجي" ذي مطلب التحفيظ 35270  - 11، تتابع  

من اآلن فصاعدا باملساحة التالية: 46 ار 11 س عوض 16 ار 89 س، 
بالتصميم  املرفق  و   22/02/2019 في  مؤرخ  طلب  على  بناء  وذلك 
العقاري املتعلق بالتحديد التكميلي املؤرخ في 13/02/2020 و كذا بناء 

على نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى  " اليامني "
ذي مطلب التحفيظ عدد 39923 - 11 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 30/04/2020 مبوجبه  فإن مسطرة 
  11  -  39923 التحفيظ   مطلب  ذي  "اليامني"  املسمى  امللك  حتفيظ 
الكائن مبدينة الناظور، حي ابوعجاجا، تتابع  من اآلن فصاعدا في اسم 
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السيدة جنيحة مسعودي بنت احمد و السيد حسن سعودي بن عمرو 

مناصفة بينهما، 

املرفق  و   ،17/03/2020 في  مؤرخ  توثيقي  شراء  عقد  على  بناء  وذلك 

نفس  على  بناء  وكذا   02/01/2020 في  مؤرخ  توثيقي  وكالة  بعقد 

العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى  " رشيد "

ذي مطلب التحفيظ عدد 43016 - 11 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 19/02/2020 مبوجبه  فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " رشيد " ذي مطلب التحفيظ عدد 43016 - 11  

الكائن بإقليم الناظور، جماعة احدادا، احملل املدعو دوار أخندوق، تتابع  

من اآلن فصاعدا في اسم السيدة سعاد بومتعازت بنت علي، 

وذلك بناء على رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 - 11 /2019، وكذا بناء 

على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " أيوب "

سذي مطلب التحفيظ عدد 43017 - 11 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 19/02/2020 مبوجبه  فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " رشيد " ذي مطلب التحفيظ عدد 43017 - 11  

الكائن بإقليم الناظور، جماعة احدادا، احملل املدعو دوار أخندوق، تتابع  

من اآلن فصاعدا في اسم السيدة سعاد بومتعازت بنت علي، 

وذلك بناء على رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 - 11 - 2019، وكذا بناء 

على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى  " جوهاري "

ذي مطلب التحفيظ عدد 43479 - 11 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 05/05/2020 مبوجبه  فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " جوهاري " ذي مطلب التحفيظ عدد 43479 - 11  

الكائن مبدينة الناظور، حي أوالد بوطيب، تتابع  من اآلن فصاعدا في اسم 

السيد مصطفى بوشخاشخ بن عمرو، 

بناء  بناء على عقد شراء توثيقي مؤرخ في 11/03/2020، وكذا  وذلك 

على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

                      احملافظ على االمالك العقارية بالناظور

       البشير دحوتي

محافظة سطات

مطلب رقم 41069 - 15

تاريخ االيداع : 23 مارس 2020.

طالب التحفيظ:جماعة سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ملك جماعة سطات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملك جماعة سطات"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:مدينة سطات؛حي مبروكة.

مساحته: 15آ 61 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : شارع عبدالرحمان سكيرج؛

شرقا : مطلب عدد 1471/15؛مطلب عدد 29789/15؛

جنوبا : حي مبروكة؛

غربا : موقف السيارات؛حي مبروكة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 07 رجب 1440 موافق 14 مارس2019.

على   2020 يوليو  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41070 - 15 

تاريخ االيداع : 28 ماي 2020.

طالب التحفيظ:السيد بوشعيب مودني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حفرة علي بن بوشعيب"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حفرة علي بن بوشعيب"

نوعه:أرض فالحية.

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

مساحته: 39 آ 31 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ولد الشامخة؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب عدد 21203/15.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق   1441 االول  ربيع   10 في  مؤرخ  شراء  رسم  من  نسشخة   -

08 نوفمبر2019؛

- رسم استمرار مؤرخ في 13 اغسطس2012

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:04 اغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41071 - 15 

تاريخ االيداع : 05 يونيو 2020.

طالب التحفيظ:السيد خليد كرمي بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض حبل اوالد سالم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض حبل اوالد سالم"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اوالد شعيب.

مساحته: 30 آ 87 س تقريبا. 
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حدوده:

شماال : ممر؛

شرقا : عبدالغاني كرمي؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 23945ض؛رسم عقاري عدد 30764ض؛

غربا : الشيري غزالن.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

- رسم استمرارمؤرخ في 29 شوال 1440 موافق 03 يوليو2019.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:06 اغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41072 - 15 

تاريخ االيداع : 12 يونيو 2020.

طالبا التحفيظ:

- رشيد زين الدين بن محمد  

- السيد فاطنة زين الدين بنت محمد )بالتساوي بينهما(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"احلمري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"احلمري"

نوعه:أرض عارية.

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

مساحته: 01 آ 17 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : كمال املتخم؛

شرقا : جواد املتوكل؛ورثة احلجاجي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة احلجاجي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 15 جمادى االولى 1438 موافق 13 فبراير2017(.

- تصريح بالشرف مؤرخ في 14 فبراير2020؛

- وكالة خاصة مؤرخة في 17 يناير2020؛

- تفويض مؤرخ في 14 فبراير2020.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:12 اغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41073 - 15 

تاريخ االيداع : 12 يونيو 2020.

طالب التحفيظ:السيد مروان كنزاوي بن الغازي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ربيبة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"كنزاوي"

نوعه:أرض فالحية.

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

مساحته: 01 آ 10 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : بلودان حسن؛

شرقا : ورثة بوخرطة احمد؛

جنوبا : بلودان عبدالرحيم؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 02 ذوالقعدة 1440 موافق 05 يوليو2019؛

- رسم صدقة مؤرخ في 08 صفر 1441 موافق 07 اكتوبر2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1441 موافق 07 فبراير2020. 

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:12 اغسطس 2020

على الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41074 - 15 

تاريخ االيداع : 15 يونيو 2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد غيات بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض حبل الدير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض غيات"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛دوار اوالد بوقلو.

مساحته: 01 هـ 08 آ 59 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : مدخل الطريق السيار؛

شرقا : ورثةفهيمي عروب؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 1095ض؛

غربا : رسم عقاري عدد 1095ض.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 19 جمادى الثانية 1441 ) 14 فبراير2019(؛

موافق   1441 الثاني  ربيع   08 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  نسخة   -

05 ديسمبر2014؛

موافق   1441 الثاني  ربيع   08 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  نسخة   -

05 ديسمبر2014؛

- رسم شراء مؤرخ في 13 ذواجلة 1429 موافق 12 ديسمبر2008؛

- ملحق اصالحي مؤرخ في 08 ربيع الثاني 1441 ) 05 ديسمبر2019(؛

- وكالة خاصة مؤرخة في 02 ديسمبر2008؛

- رسم شراء مؤرخ في 07 جمادى الثانية 1435 موافق 07 ابريل2014؛

موافق   1437 الثانية  جمادى   15 لفي  مؤرخ  الورثة  بني  شراء  رسم   -

25 مارس2016؛

- رسم شراء مؤرخ في 23 جمادى الثانية 1441 موافق 18 فبراير2020؛

موافق   1441 االول  ربيع   22 في  مؤرخ  الورثة  بني  شراء  رسم   -

20 نوفمبر2019؛
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- رسم استمرار مؤرخ في 09 ذوالقعدة 1429 موافق 08 نوفمبر2008.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:17 اغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة.

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى"اأرض املريس" 

مطلب رقم:40687 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1076 املؤرخة في 14 اغسطس2019.

مسطرة  فإن   ،2020 مارس   16 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " أرض املريس " ذي املطلب رقم : 40687 - 15 ، 

الواقع بجماعة سيدي الذهبي، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم :

السيدة فاطمة فنون بنت العربي .

وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا 

رسم صدقة مؤرخ في 25 صفر 1441 موافق 14 اكتوبر2019.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

     محمد الزرهوني 

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38467 - 16 

تاريخ االيداع : 17 مارس 2020.

طالب التحفيظ : عزيزة بنخير بنت بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان ازم امسخان ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان ازم امسخان ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة وقيادة ايت ايكو ايت اومناصف .

مساحته : 35 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة بوعزة بن علي ؛

جنوبا : منصوري محمد ؛

 شرقا : ورثة بوعزة بن علي ؛

غربا : منصوري محمد ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 من رجب 1440 ) 6 ابريل 2019 (؛

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 29 من جمادى االولى 1441 موافق 

25 يناير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 15 يوليو 2020 الساعة 

الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38468 - 16 

تاريخ االيداع : 29 ماي 2020.

طالب التحفيظ : ميمونة امزيان بنت بنعاشير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرش ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " احلرش ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران دوار ايت ايزي قيادة املعازيز.

مساحته : 48 آ 82 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : مطلب 30577/16 ؛

جنوبا : الرسم العقاري 22014/16 ؛

 شرقا : مطلب 13204/16 ؛

غربا : الطريق ، الرسم العقاري 22014/16 ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق  1441 االولى  جمادى  من   24 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

 22 نوفمبر 2019 ؛

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 14 من رجب 1441 ) 9 مارس 2020(؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 04/03/2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 29 يوليو 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38469 - 16 

تاريخ االيداع : فاحت يونيو 2020.

طالب التحفيظ : محمد تهلي بن اوين علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان بومتط لبروة ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان بومتط لبروة ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس قيادة واملاس جماعة بوقشمير دوار اكطفان ايت 

حامت.

مساحته : 05 هـ 15 آ 30 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة واشي حمادي ؛

جنوبا : اكرد مصطفى ؛

 شرقا : ورثة مصطفى عبة ؛

غربا : الطريق ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 من صفر 1441 ) 25 اكتوبر 2019( ؛
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 9 ربيع االول 1441 ) 7 نوفمبر 2019 (؛؛

 2020 اغسطس   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38470 - 16 

تاريخ االيداع : فاحت يونيو 2020.

طالب التحفيظ : محمد تهلي بن اوين علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان بومتط لبروة ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان بومتط لبروة ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس قيادة واملاس جماعة بوقشمير دوار اكطفان ايت 

حامت.

مساحته : 62 آ 80 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : فاطمة العمراوي ؛

جنوبا : ممر، طالب التحفيظ ؛

 شرقا : ورثة واشي حمادي ؛

غربا : محمد العمراوي ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 من صفر 1441 ) 25 اكتوبر 2019 (؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 9 ربيع االول 1441 موافق 7 نوفمبر 2019 ؛

 2020 اغسطس   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

    احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

        عزالدين شاكر

محافظة العيون 

مطلب رقم 5185 - 17 

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2020.

طالب التحفيظ: عبد القادر الباز ابن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الباز عزيز "؛

نوعه: أرض عارية محاطة بجدار ؛

موقعه: اقليم العيون، زنقة تيفلت؛

مساحته:01 ار 33 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: زنقة تيفلت ؛ 

جنوبا: احمد احليسي ؛ 

شرقا: الرسم العقاري عدد 25106/17 ؛ 

غربا: الرسم العقاري عدد 12869/17 ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في 22 جمادى التانية عام 1441 املوافق 

17 فبراير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 05 ديسمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 17 أغسطس 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5186 - 17 

تاريخ اإليداع: 15 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " إساكن "؛

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم السمارة، جماعة سيدي أحمد العروسي؛

مساحته:8 هكتار تقريبا.

اجملاورون:

شماال: الدولة امللك اخلاص؛ 

جنوبا: الدولة امللك اخلاص؛ 

شرقا: الدولة امللك اخلاص؛ 

غربا: الدولة امللك اخلاص؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

18 مارس 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 18 أغسطس 2020 على 

الساعة العاشرة و النصف صباحا. 

   احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

         محمد فاري

محافظة تطوان

مطلب رقم 59147 - 19 

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اليونسي أنوار بن الطاهر بنسبة 1 / 1. 

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

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، بلدية وادالو ، احملل املدعو: متندالس الصفصاف. 

مساحته 8 آ 76 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: فرح احمد 

شرقا: فرح مينة 

جنوبا: عبد الكرمي بن مهدي و السوسي مصطفى 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

بتاريخ مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة 

 20 ديسمبر 1996

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 28مارس 2016 . 

رسم عدلي موضوعه مبادلة في عقار بتاريخ 6 يونيو 2018.

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26سبتمبر 2018 . نسخة من رسم 

عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 6 مارس 2020

شهادة إدارية بتاريخ 10 مارس 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 أغسطس 2020 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 59148 - 19 

تاريخ اإليداع : 11 يونيو 2020.

طالبا التحفيظ :

1 - نور الدين بن ادريس عيساوي ، 

2 –مينة بنت رحال اجناح : بصفتهما شريكني على الشياع مناصفة 

بينهما

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضياء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ضياء". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، بلدية وادالو ، احملل املدعو: محارث ازرزا ، نبر مخزن 

مساحته 01 آ 04س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: طريق 

شرقا: محمد العوام 

جنوبا: الطريق 

غربا: محمد احمد العوام

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 أغسطس 2019 

رسم هبة عدلي مؤرخ في 09 يوليوز 2019.

نسخة من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 20 فبراير 2020.

صورة طبق األصل لرسم مقاسمة عدلي ثبت تاريخه في 03 مارس 

.2020

صورة طبق األصل لرسم اختصاص عدلي مؤرخ في 06 يناير 2012.

عقد توكيل عرفي مؤرخ في 18 فبراير 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 18 فبراير 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11أغسطس 2020 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 59152 - 19 

تاريخ اإليداع : 12 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان دالية اعراش 03-03-26499".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان دالية اعراش -03

 ."03-26499

مشتمالته: أرض فالحية بها أشجار الزيتون . 

املدعو:  احملل   ، دركول  بني  قيادة وجماعة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 

تونات. 

مساحته 60 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: أحمد بوشتى املرابط

شرقا: االحباس 

جنوبا: املفضل قاسم وعلي 

غربا: اخلندق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 أغسطس 2020 على الساعة 

10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59153 - 19 

تاريخ اإليداع : : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان بزيزة 03-03-26276".

03-03- بزيزة  "فدان   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

 ."26276

مشتمالته: أرض فالحية بها اشجار الزيتون . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة بني دركول ، احمللل املدعو: تونات. 

مساحته 55 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة العياشي بوبكر 

شرقا: أحمد حيون 

جنوبا: اخلندق 
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غربا: عبد السالم اعديلة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 أغسطس 2020 على الساعة 

11 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59154 - 19 

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

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

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

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون ، احملل املدعو : شارع 

امليلية. 

مساحته 8 آ 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق 

شرقا: اخلندق 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 53539 / 19 

غربا: الرسم العقار رقم: 53539 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 أغسطس 2020 على الساعة 

15 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 59155 - 19 

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان اكراز 03-03-26277".

03-03- اكراز  "فدان   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

 ."26277

مشتمالته: أرض فالحية بها اشجار الزيتون . 

املدعو:  احملل   ، دركول  بني  قيادة وجماعة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 

تونات. 

مساحته 2 هـ 55 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: محمد السعيدي 

شرقا: ورثة محمد اوالد احلاج و االحباس 

جنوبا: اخلندق 

غربا: ورثة العياشي الغزاوي و ورثة محمد الغزاوي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 أغسطس 2020 على الساعة 

12 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59156 - 19 

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدفة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدفة". 

مشتمالته: أرض فالحية بها اشجار مختلفة وبناية . 

، احملل  ، قيادة بواحمد ، جماعة اسطيحة  : إقليم شفشاون  موقعه 

املدعو: السطيحات. 

مساحته : 3 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: العياشي البقالي و ورثة شهبون و ورثة الطيب املهدي و ورثة 

البقالي العيساوي و االحباس 

شرقا: االحباس 

جنوبا: االحباس 

غربا: االحباس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11أغسطس 2020 على الساعة 

09 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 59157 - 19 

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغرغر".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اغرغر". 

مشتمالته: أرض فالحية بها اشجار مختلفة وبناية . 

، احملل  ، قيادة بواحمد ، جماعة اسطيحة  : إقليم شفشاون  موقعه 

املدعو: السطيحات. 

مساحته 4 هـ 30 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: بن مرزوق و ورثة محمد احلسني و ورثة محمد بن يوسف و ورثة 

عبد القادر العمراني و ورثة اجليدي و املقبرة 

شرقا: محمد بن يوسف و مفضل برهون 

جنوبا: الطريق 

غربا: عبد العزيز الناصر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11أغسطس 2020 على الساعة 

10 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 59158 - 19 

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

: "هوتة الكراكر حتت الطريق -03 الذي يعرف به امللك حاليا  اإلسم 

."12-48266

حتت  الكراكر  "هوتة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

الطريق 03-03-48266". 

مشتمالته: أرض فالحية بها اشجار مختلفة . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة بواحمد ، جماعة السطيحة ، احملل 

املدعو : السطيحات. 

مساحته 85 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة فارس 

شرقا: عمر اجليدي و الطريق 

جنوبا: الطريق 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11أغسطس 2020 على الساعة 

12 و00 دقيقة.

مطلب رقم 59159 - 19 

تاريخ اإليداع : 12 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "هوتة الكراكر 03-12-48265".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "هوتة الكراكر -03-12

 ."48265

مشتمالته : أرض فالحية بها بئر واشجار مختلفة . 

احملل  اسطيحة  جماعة   ، بواحمد  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 

املدعو: السطيحات. 

مساحته 3 هـ 85 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اخلندق 

شرقا: الطريق 

جنوبا: ورثة فارس و اخلليل املهدي 

غربا: املكي الوزاني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيتازة هادئة ومستمرة بدون منازع .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11أغسطس 2020 على الساعة 

13 و00 دقيقة.

مطلب رقم 59160 - 19 

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اسمار وراء السيد 03-12-48278".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اسمار وراء السيد -03

 ."12-48278

مشتمالته: أرض فالحية بها اشجار مختلفة . 

احملل  اسطيحة  جماعة   ، بواحمد  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 

املدعو: السطيحات. 

مساحته 4 هـ 30 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق و ورثة ناصر 

شرقا: العربي املهدية و االحباس 

جنوبا: عبد القادر بن يوسف و احمد بن طاهر و الواد 

غربا: الطريق و اخلندق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11أغسطس 2020 على الساعة 

14 و30 دقيقة.

مطلب رقم 59161 - 19 

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان حتت املسجد 03-13-50143".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان حتت املسجد -03

 ."13-50143

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة قاع اسراس ، جماعة تاسيفت ، احملل 

املدعو: ترنيس. 

مساحته 12 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: احمد الدكالي 

شرقا: اخلندق 

جنوبا: بن داود 

غربا: االحباس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 أغسطس 2020 على الساعة 

15 و 00 دقيقة.

مطلب رقم 59162 - 19 

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 



عدد 1121 - 02 ذوالقعدة 1441 )24 يونيو 2020(2726

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض مسجد تسوكة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض مسجد تسوكة ". 

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من مسجد . 

املدعو:  احملل   ، تازة  باب  وجماعة  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 

تسوكة . 

مساحته : 6 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق 

شرقا: الطريق 

جنوبا: الطريق 

غربا: العياشي بوغالد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 أغسطس 2020 على الساعة 

13 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 59163 - 19 

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض مسجد اخابع".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض مسجد اخابع". 

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من مسجد . 

موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون ، احملل املدعو: غاروزمي . 

مساحته 13 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: العلمي سي ادريس و املفضل العمارتي 

شرقا: الطريق 

جنوبا: املفضل العمارتي 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 أغسطس 2020 على الساعة 

14 و30 دقيقة.

مطلب رقم 59164 - 19 

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

03-12-  2 بوشوك  ارجل  "ارض   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

."46455

 2 : "ارض ارجل بوشوك  اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك 

 ."03-12-46455

مشتمالته: أرض عارية . 

، احملل  ، جماعة تزكان  ، قيادة قاع اسراس  إقليم شفشاون   : موقعه 

املدعو: مركز السطيحات. 

مساحته 11 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الرسم العقاري رقم 86382 / 19 

شرقا: ورثة التجكاني 

جنوبا: مصطفى اجليدي 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة مستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أغسطس 2020 على الساعة 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 59165 - 19 

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغيل عيسى 03-11-44015".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اغيل عيسى -03-11

 ."44015

مشتمالته: أرض عارية . 

احملل   ، بوزرة  بني  ، جماعة  بواحمد  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 

املدعو: تندمان. 

مساحته 19 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: العلمي امليموني 

شرقا: محمد عبد السالم اعراب و فاطمة شتوان 

جنوبا: اخلندق 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أغسطس 2020 على الساعة 

13 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 59166 - 19 

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احمار 03-11-44046".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احمار 03-11-44046". 

مشتمالته: أرض عارية . 

احملل   ، بوزرة  بني  ، جماعة  بواحمد  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 

املدعو: تندمان. 

مساحته 8 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اخلندق 

شرقا: رحمة علي الفضيل 

جنوبا: االحباس 

غربا: العياشي زروق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أغسطس 2020 على الساعة 

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 59167 - 19 
تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غاريوك 03-11-44040".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "غاريوك 03-11-44040". 
مشتمالته: أرض عارية . 

احملل   ، بوزرة  بني  جماعة   ، بواحمد  قيادة  شفشاون  إقليم   : موقعه 
املدعو: تندمان. 

مساحته 15 آ تقريبا. 
حدوده : شماال: اخلندق 

شرقا: ورثة اخلضير 
جنوبا: احمد علي فرتان 

غربا: ورثة علي فرتان 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أغسطس 2020 على الساعة 

12 و30 دقيقة.

مطلب رقم 59168 - 19 
تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : حمودان عبد املنعم بن احمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلرية ".

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

موقعه : إقليم شفاشون ، قياددة قاع اسراس ، جماعة تزكان ، احملل 
املدعو: مزارع مدشر احسانن ، الصفاح. 

مساحته 21 آ 38 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: ورثة احلاج السرغيني 
شرقا: عبد الكرمي بنزكور 

جنوبا: ورثة احلاج السرغيني 
غربا: يوسف حمودان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20يناير 1983 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 نونبر 2017 . 

شهادة إدارية بتاريخ 10 ديسمبر 2019 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أغسطس 2020 على الساعة 

09 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 59169 - 19 
تاريخ اإليداع : 15يونيو 2020.

طالب التحفيظ : كركيش يونس بن عبد الرحمان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حومة اغنيوات".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حومة اغنيوات". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة جماعة املالليني ، احملل املدعو: اغنيوات. 

مساحته 7 آ 74 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ملك الغير 

شرقا: عبد الرحمان كركيش 

جنوبا: الطريق 

غربا: فطومة كركيش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 4 فبراير 2013 . 

بتاريخ  تصحيح  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة 

21يناير 2014

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13سبتمبر 2018 .

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 13مارس 2019

شهادة إدارية بتاريخ 11فبراير 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 مارس 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أغسطس 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59170 - 19 

تاريخ اإليداع : : 16 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : العمراني أشرف بن عبد السالم بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العمراني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العمراني". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

بالمور. 

مساحته 1 آ 10 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الزهرة اخملتار الونيغي 

شرقا: الطريق 

جنوبا: ورثة الونيغي 

غربا: فطيمة الونيغي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 نونبر 2010 . 

شهادة إدارية بتاريخ 20فبراير 2020

صورة لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 2 مارس 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 4 مارس 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أغسطس 2020 على الساعة 

14 و30 دقيقة. 

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

         املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 21244 - 21
تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد النهضة".

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

موقعه : اقليم تازة، مدينة تازة، حي النهضة.
مساحته : 01 ار 87 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال : الطريق. 

شرقا : احلاج اليدمني عالل.
جنوبا : الرسم العقاري عدد : 50713 - 21، ورثة اليدمني محمد،

غربا : الرسم العقاري عدد : 752/ف.
احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : احليازة الهادئة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2020 على 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21245 - 21
تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد اللوايحة".

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

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

مساحته : 03 ار 26 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : الطريق. 
شرقا : ملنيعي علي.

جنوبا : ملنعي احلاج، احميدة دامحمد، ملنيعي عبد اهلل، ملنيعي عامر.
غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.
اصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2020 على 
الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21246 - 21
تاريخ اإليداع : 11 يونيو 2020

طالب التحفيـظ : محمد النجاري بن عبد اهلل، 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلرشة".

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

موقعه : مدينة تازة، احملل املدعو : حجرة كناوة،
مساحته : 62 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : شكراد، 
شرقا : الطريق،

جنوبا : ورثة عبد القادر بن العبابس،
غربا : ورثة العباس حفيظ،

احلقوق العينية : ال شيء.
اصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في : 13 ابريل 1999. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 11 اغسطس 2020 على 
الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21247 - 21
تاريخ اإليداع : 12 يونيو 2020

طالبو التحفيـظ :
1 - ادريس موهر ابن محمد

2 - عبد احلق موهر ابن محمد
3 - عزوز موهر ابن محمد

4 - حلسن موهر ابن محمد
5 -البودالي موهر ابن محمد، 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية ميرة".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كدية ميرة"

نوعه : أرض فالحية. 
موقعه : اقليم تازة، دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، دوار سهب الطويل.

مساحته : 01 هـ 45 ار 20 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : فارس علي مومح، ورثة علي سي محمد. 
شرقا : مومح احلسني، علي فارس، احلكير محمد.

جنوبا : ورثة الدباغ محمد، ورثة الدباغ ادريس.
غربا : حلكير عبد السالم بن محمد، نحاحة بوطاهر، ورثة باعزيز.

احلقوق العينية : ال شيء.
اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 6 ربيع الثاني 1409 موافق 17 نوفمبر 1988. 
رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 صفر 1409 موافق 07 اكتوبر 1988. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 12 اغسطس 2020 على 
الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21248 - 21
تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2020

طالب التحفيـظ : عالء الدين بلحاج ابن محمد،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرجع بوحساين".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجع بوحساين "
نوعه : أرض عارية. 

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة وجماعة اوالد ازباير املركز،
مساحته : 77 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال : الناح محمد بن عبد السالم

شرقا : االحباس.
جنوبا : ورثة بن صالح عياد.

غربا : الطريق.
احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 
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رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 محرم 1441 موافق 06 سبتمبر 2019. 
رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 جمادى االولى1437 موافق 07 مارس 2016.

وكالة عرفية مؤرخة في : 05 مارس 2020.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 اغسطس 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21249 - 21
تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020،

طالب التحفيـظ : عبد القادرزروال بن محمدين،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك زروال".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ظهر الكندول وسبعتني"
نوعه : أرض فالحية. 

 : املدعو  احملل  مرزوقة،  باب  وجماعة  قيادة  تازة،  ودائرة  اقليم   : موقعه 
ظهر الكندول دوار الشقة،

مساحته : 04 هـ 40 ار تقريبا. 
حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 8825 - 21،. 
شرقا : الواد، ورثة اجلراوي بوجمعة ومن معهم،

جنوبا : أحمد بلخضير، ورثة حلسن طيطو، الطريق.
غربا : املياه والغابات، أحمد اخلضير،

احلقوق العينية : ال شيء.
اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ربيع الثاني 1411 موافق 05 نوفمبر 1990. 
عقد شراء عرفي مؤرخ في : 25 فبراير 1991

عقد شراء عرفي مؤرخ في : 29 ديسمبر 1993
عقد شراء عرفي مؤرخ في : 07 فبراير 1991

عقد شراء عرفي مؤرخ في : 13 ديسمبر 1990
نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 10 يناير 1994

صورة شمسية مصادق عليها لنسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ 
في : 10 سبتمبر 1989. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 18 اغسطس 2020 على 
الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 21250 - 21
تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020

طالبو التحفيـظ :
1 - عمر امليلس ابن عالل

2 - زهرة قويقة بنت محمد،
3 - بوشرى امليلس بنت عالل

4 - ابتسام امليلس بنت عالل،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "برطيطة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " برطيطة "
نوعه : أرض فالحية بها منزل يتكون من سفلي وطابق علوي. 

موقعه : اقليم تازة، دائرة تايناست ،قيادة وجماعة امسيلة، دوار الكراكرة،
مساحته : 09 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال : امليلس عالل. 

شرقا : بوعرفة أحمد.
جنوبا : بوعرفة أحمد
غربا : امليلس عالل.

احلقوق العينية : ال شيء.
اصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2020.
رسم صدقة عدلي مؤرخ في 26 ماي 2016. 

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2020. 
ملحق اصالحي لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 02 سبتمبر 2019. 

اشهاد بشركة عدلي مؤرخ في : 09 اكتوبر 2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 اغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " زروال" 

مطلب رقم : 16680 - 21 .الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 946 املؤرخة فـي : 15 فبراير 2017.

مسطرة  فان   ،2020 يونيو   04  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
التي  باملساحة  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  اعاله،  املذكور  امللك  حتفيظ 
املساحة  من  بدال   ، س   60 ار   12  : وهي  العقاري  التصميم  أظهرها 
على  بناء  وذلك  ار   10 وهي  التحفيظ  ايداع مطلب  عند  بها  املصرح 

احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور .

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى : " الدويور"

مطلب رقم : 6484 - 21 .الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 238 املؤرخة فـي : 23 يونيو 2003.

مسطرة  فان   ،2020 يونيو   04  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
التي  باملساحة  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  اعاله،  املذكور  امللك  حتفيظ 
أظهرها التصميم العقاري وهي : 01 هـ 11 ار 97 س ، بدال من املساحة 
على  بناء  وذلك  ار   48 وهي  التحفيظ  ايداع مطلب  عند  بها  املصرح 

احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور .

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى : " كعدة بورماضة 3" 

مطلب رقم : 20835 - 21 .الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1078 املؤرخة فـي : 28 اغسطس 2019.

مسطرة  فان   ،2020 يونيو   16  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
التي   : باملساحة  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  اعاله،  املذكور  امللك  حتفيظ 
املساحة  من  بدال   ، س   75 ار   04 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها 
املصرح بها عند ايداع مطلب التحفيظ وهي 03 ار 40 س وذلك بناء 

على احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى :" السدرة" 
مطلب رقم 20363 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1044 املؤرخة فـي : 02/01/2019 .
مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في  22/05/2020، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم 
70 س بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع  01 ار  العقاري و هي  
احلجج  نفس  على  بناء  وذلك  س،   50 ار   01 هي  و  التحفيظ  مطلب 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور .
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "صيادة الكركاع" 
مطلب رقم 15353 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 859 املؤرخة فـي : 17/06/2015 .
مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في 08/05/2020، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم 
15 س بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع  09 ار  العقاري و هي  
املودعة  بناء على نفس احلجج  ، وذلك  ار   08 التحفيظ و هي  مطلب 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى :" فدان زنونة" 
مطلب رقم 16568 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 941 املؤرخة فـي : 11/01/2017 .
مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في  08/05/2020، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم 
33 س بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع  02 ار  العقاري و هي  
املودعة  بناء على نفس احلجج  ، وذلك  ار   01 التحفيظ و هي  مطلب 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى :" العك" 
مطلب رقم 5320 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 115 املؤرخة فـي : 14/03/2001 .
مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في  08/05/2020، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم 
26 س بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع  39 ار  العقاري و هي  
مطلب التحفيظ و هي  20 ار ، وذلك بناء على نفس احلجج املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى :" الدكارة" 
مطلب رقم 7817 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد 377 مكرر املؤرخة فـي : 23/03/2006.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في  01/06/2020، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم 
45 س بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع  08 ار  العقاري و هي  
مطلب التحفيظ و هي  05 ار ، وذلك بناء على نفس احلجج املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور .
احملافظ على األمالك العقارية بتازة 

            بنعمارة عبد الرحيم.

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131174 - 24
تاريخ اإليداع : 11 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : فائزة شكوتي بنت شعيب.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مازيليا وسيمان".

نوعـه : أرض عارية. 

املزمة  "حي   : املدعو  احملل  اجدير،  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 
الطايث"

مساحته : 24 آر تقريبا.
حدوده : 

شرقا : واد ابلوقن؛
شماال : الرسم العقاري عدد 8900 - 24 ؛

جنوبا : حدو الهشمي؛
غربا : حدو الهشمي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 
أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 149 صحيفة 230 
عدد 184 بتاريخ 23 مارس 2020. 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 23 ماي 2014.
صورة طبق األصل لنظير رسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 04 يناير 2001.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بالكناش 435 
عدد 995 بتاريخ 21 فبراير 2020. 

شهادة إدارية مؤرخة في 13 ماي 2020.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 اغسطس 2020 

على الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131175 - 24
تاريخ اإليداع : 11 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : مصطفى بن عبد السالم اخلياطي.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلياطي".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي. 
موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني جميل مسطاسة، احملل املدعو 

: "غابة بني بوفراح تايدة"
مساحته : 77 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 
شرقا : ملك غابوي؛

شماال : الطريق ؛
جنوبا : ملك غابوي؛

غربا : ملك غابوي؛
احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 
عقد مقايضة موثق مؤرخ في 11 فبراير 2020.

جتدر اإلشارة إلى أن هذا املطلب أودع طبقا ملقتضيات الفصل الرابع 
من ظهير 26 رمضان 1340 املوافق ل 24 مارس 1922.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 اغسطس 2020 
على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131176 - 24
تاريخ اإليداع : 12 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : جميلة عمي بنت عمر.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جميلة عمي".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول. 
موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : "دوار 

آيت امحند ايحيى ابوكريوان"
مساحته : 85 س تقريبا.
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حدوده : 
شرقا : الشارع؛

شماال : الطريق؛
جنوبا : عمر اكروح؛غربا : اجملاوي ملود ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 
أصل امللك : 

 91 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 
صحيفة 406 عدد 341 بتاريخ 11 ديسمبر 2019.

رسم وكالة عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 94 صحيفة 008 
عدد 014 بتاريخ 24 اكتوبر 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 13 مارس 2020.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 اغسطس 2020 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131177 - 24
تاريخ اإليداع : 12 يونيو 2020.

طالبا التحفيظ :
1 - فريدة بنت حسن القزباني 1/2.

2 -ايوب بن عمر املساوي بنسبة 1/2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مروان املساوي".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي ومرفق بالسطح. 
موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : "حي الربيع"

مساحته : 98 س تقريبا.
حدوده : 

شرقا : ورثة ادريس البوطاهري؛
شماال : فريدة القزباني؛

جنوبا : هناء املساوي؛
غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 
أصل امللك : 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 17 مارس 2020.
صورة طبق األصل لنسخة من رسم إراثة وفريضة عدلي مؤرخة في 

22 مارس 2020.
صورة طبق األصل لنسخة من رسم ثبوث امللكية عدلي أصلها مؤرخ 

22 مارس 2020.
صورة طبق األصل لنسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة في 17 مارس 2020. 

شهادة إدارية مؤرخة في 17 مارس 2020.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 اغسطس 2020 

على الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131178 - 24
تاريخ اإليداع : 12 يونيو 2020.

طالبا التحفيظ :
1 - فريدة بنت حسن القزباني 1/2.

2 -ايوب بن عمر املساوي بنسبة 1/2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايوب املساوي".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي ومرفق بالسطح. 
موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : "حي الربيع"

مساحته : 98 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة ادريس البوطاهري؛

شماال : فريدة القزباني؛

جنوبا : فريدة القزباني؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 141 صحيفة 290 

عدد 262 بتاريخ 04 يونيو 2019.

نسخة من رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخة في 22 مارس 2020.

نسخة من رسم إراثة وفريضة عدلي مؤرخة في 22 مارس 2020.

نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة في 17 مارس 2020. 

شهادة إدارية مؤرخة في 17 مارس 2020..

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 اغسطس 2020 

على الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131179 - 24

تاريخ اإليداع : 12 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اسليمان فحصي بن عبد العزيز.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فحصي".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "حي ايجار ازوكاغ"

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : ميمونت اونية؛

جنوبا : عبد الرحيم الليت؛

غربا : محمد اونية ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 147 صحيفة 174 

عدد 132 بتاريخ 07 فبراير 2020.

 143 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  باجملان  تسليم  رسم 

صحيفة 495 عدد 453 بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

 55 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  ملكية  لرسم  صورة 

صحيفة 293 عدد 262 بتاريخ 25 سبتمبر 2013.

أصلها   90-25 القانون  مع  التنافي  عدم  لشهادة  األصل  طبق  صورة 

مؤرخ في 02 يونيو 2020..

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 اغسطس 2020 

على الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 131180 - 24

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : افالي يوسف بن عبد الرزاق.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "افالي".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني. 
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موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "شارع توالل رقم 80"

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : محمد الهدار؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : الرسم العقاري عدد 12666 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 122 صحيفة 405 

عدد 332 بتاريخ 21 ديسمبر 2016.

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 149 صحيفة 218 

عدد 176 بتاريخ 17 مارس 2020.

عقد شراء عرفي ثابت التاريخ في 31 يوليو 1997.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 22 يناير 2015.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 15 يونيو 2020..

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 اغسطس 2020 

على الساعة 00 : 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان      

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10127 - 25

تاريخ االيداع : 09 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف الشاديلي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلبيالت ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االمل ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " اوالد طالب ".

مساحته : 01 هـ 38 آ 20 س تقريبا . 

شماال : الرسمني العقارين رقم : 18914 - 25، 26559 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 93701/س؛

جنوبا : ورثة احلاج بن عبد اهلل بن اجلياللي؛

غربا : الطريق، ورثة بوثوالة محمد؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 174 عدد 72 في 16 مارس 2020؛

شهادة ادارية مؤرخة في 02 مارس 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 أغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10128 - 25

تاريخ االيداع : 09 يونيو 2020 

طالبو التحفيظ السادة : 

زهرة حيرشي بنت احلاج العربي بنسبة ½ من حق االنتفاع .

عبد اهلل ملزاوري بن احمد بنسبة ½ من حق االنتفاع .

مرمي ملزاوري بنت عبد اهلل بنسبة 1/1 من حق الرقبة .

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

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

نوعه : أرض فالحية بها ارض بها بناء سفلي وطابق اول .

موقعه : بنسليمان

مساحته : 01 آ 80 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زنقة القائد الشرقي ؛

شرقا : عبد الرحمان ابن امغار؛

جنوبا : بن امغار عائشة؛ 

غربا : ملك املعطي الراشيدي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم مخارجة عدلي مضمن بكناش 1 عدد 206 في 

16 أغسطس 1984؛

2 عدد 152  صورة شمسية لرسم اصالح مخارجة عدلي مضمن بكناش 

في 05 فبراير 1985؛

صورة شمسية لعقد مخارجة عرفي مؤرخ في 12 فبراير 2002؛

صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مضمن بكناش 127 عدد 176 في 

31 ديسمبر 2015؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 127 عدد 63 في 25 يناير 2016؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 127 عدد 64 في 25 يناير 2016؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 164 عدد 365 في 03 سبتمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 أغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10129 - 25

تاريخ االيداع : 10 يونيو 2020 

طالبو التحفيظ السادة : 

زايد رحمة بنت اجلياللي بنسبة 899/7115

زايد رشيد بنسبة 1036/7115

زايد عبد الغاني بنسبة 1036/7115

زايد بوشعيب بنسبة 1036/7115

زايد الزهرة بنسبة 518/7115

زايد مينة بنسبة 518/7115

زايد فتيحة بنسبة 518/7115

زايد نعيمة بنسبة 518/7115

زايد اخلياطية بنسبة 518/7115

زايد خديجة بنسبة 518/7115

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر اجلماعة ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر اجلماعة ".
نوعه : أرض فالحية موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا

احملل املدعو " العوانس ".
مساحته : 71آ 15س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 70419 - 25، ورثة محمد بن لشهب؛
شرقا : الرسم العقاري رقم : 95957/س، ممر؛

جنوبا : زايد احملجوب؛
غربا : الرسم العقاري رقم : 12410/س.

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 174 عدد 51 في 05 مارس 2020؛
شهادة ادارية مؤرخة في 14 فبراير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  10 أغسطس 2020 على 
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان
مــازي املصطفى     

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41418 - 27
تاريخ االيداع : 10 يونيو 2020. 

طالب التحفيظ : العربي عمراوي بن حماني . 
االسم الذي يعرف به امللك : العربي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العربي "
نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم و مدينة خنيفرة احملل املدعو حي موحى اوبوعزة. 
مساحته : 81 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : محمد بريشي ؛

شرقا : الزنقة ؛
جنوبا : عبد العالي عبوبو ؛

غربا : بيدال عبد اهلل.
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
1 - رسم شراء عدلي عدد 66 صحيفة 83 مؤرخ في 26 يونيو 2005 .

2 - رسم شراء عدلي عدد 970 مؤرخ في 20 يوليو 2005 
3 - شهادة ادارية عدد 94/ج ح/ م ت مؤرخة في 08 يونيو 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 اغسطس 2020 
على الساعة العاشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 41419 - 27
تاريخ االيداع : 12 يونيو 2020. 

طالب التحفيظ : صالح شعيبي بن حجاج . 
االسم الذي يعرف به امللك : ملك صالح 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك صالح "

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي واحد .

موقعه : إقليم و مدينة خنيفرة احملل املدعو حي رجاء في اهلل. 

مساحته : 41 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ااحمد ليموني؛

شرقا : ورثة يدري ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 110 صحيفة 163 مؤرخ في 12 يناير 2018 .

2 - ثبوت ملكية عدلي عدد 173 صحيفة 292 مؤرخ في 15 نوفمبر 2013 

3 - شهادة ادارية عدد 47 مؤرخة في 06 فبراير 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 اغسطس 2020 

على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 41120 - 27

تاريخ االيداع : 18 يونيو 2020

طالب التحفيظ : حمو بواحولني بن اناصر . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بورمان"

نوعه : ارض فالحية بها بئر .

املكان  امهروق  دوار   ، لهري  جماعة   ، خنيفرة  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

املدعو : تابويشيت . 

مساحته : 02 هـ 19 آر97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : حمو موكرت ؛

جنوبا : بورمان محمد ؛

غربا : امحزون واحي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 37 مؤرخ في 31 ديسمبر 2019 ؛ 

2 - رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 40 مؤرخ في 08 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 اغسطس 2020 

على الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41421 - 27

تاريخ االيداع : 18 يونيو 2020. 

طالب التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( . 

االسم الذي يعرف به امللك : " مجموعة مدارس ايت احنيني"
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نوعه : ارض بها بنايات عبارة عن مؤسسة تعليمية.

املكان   ، تيغسالني  جماعة   ، القباب  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املدعو : دوار تيقاجوين .

مساحته : 08 آ 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي (؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي(؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي(؛ 

غربا : الزنقة ) ملك قروي(.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخ في 16 يونيو 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 اغسطس 2020 

على الساعة الثانية والنصف.

مطلب رقم 41422 - 27

تاريخ االيداع : 18 يونيو 2020. 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( . 

االسم الذي يعرف به امللك : " بحيرة مسقية "

نوعه : ارض فالحية .

املكان   ، تيغسالني  جماعة   ، القباب  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املدعو : دوار تيقاجوين .

مساحته : 01 آ 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد ) ملك عمومي (؛

شرقا : مسكني ابراهيم ، ورثة ركوك سيدي حلسن ؛

جنوبا : ورثة اوخالي موحى ؛ 

غربا : الساقية ) ملك عمومي( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخ في 16 يونيو 2020 .

2 - نسخة من امر قضائي بشغور تركة )ملف مختلف عدد 112/86(؛

3 - نسخة من محضر احصاء التركة الشاغرة رقم 866؛

4 - نسخة من احلكم رقم 89 بتاريخ 24 ديسمبر 1986 في امللف رقم 37/85؛

5 - نسخة من محضر التنفيذ )ملف تنفيذي رقم 873(؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 اغسطس 2020 

على الساعة الواحدة .

مطلب رقم 41423 - 27

تاريخ االيداع : 18 يونيو 2020. 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( . 

االسم الذي يعرف به امللك : " منزل تيقاجوين "

نوعه : بناية ذات سفلي .

املكان   ، تيغسالني  جماعة   ، القباب  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املدعو : دوار تيقاجوين .

مساحته : 01 آ 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي (؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي (؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي (؛

غربا : فاضمة ارملة عكوم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخ في 16 يونيو 2020 .

2 - نسخة من امر قضائي بشغور تركة )ملف مختلف عدد 112/86(؛

3 - نسخة من محضر احصاء التركة الشاغرة رقم 866؛

4 - نسخة من احلكم رقم 89 بتاريخ 24 ديسمبر 1986 في امللف رقم 37/85؛

5 - نسخة من محضر التنفيذ )ملف تنفيذي رقم 873(؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 اغسطس 2020 

على الساعة الثانية .

مطلب رقم 41424 - 27

تاريخ االيداع : 18 يونيو 2020. 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( . 

االسم الذي يعرف به امللك : " تفراوت اومرابض "

نوعه : ارض فالحية .

املكان   ، تيغسالني  جماعة   ، القباب  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املدعو : دوار تيقاجوين .

مساحته : 01 هـ 20 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اعمشي اسماعيل ؛

شرقا : ورثة بن كريش ميمون اعلي ، الرسم العقاري عدد 7555 - 42 ؛

جنوبا : ورثة بن كريش ميمون اعلي ؛

غربا : ورثة اعمشي اسماعيل ، الرسم العقاري عدد 7555 - 42 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخ في 16 يونيو 2020 .

2 - نسخة من امر قضائي بشغور تركة )ملف مختلف عدد 112/86(؛

3 - نسخة من محضر احصاء التركة الشاغرة رقم 866؛

4 - نسخة من احلكم رقم 89 بتاريخ 24 ديسمبر 1986 في امللف رقم 37/85؛

5 - نسخة من محضر التنفيذ )ملف تنفيذي رقم 873(؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 اغسطس 2020 

على الساعة العاشرة .

 احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    
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محافظة ورزازات

إعالن عن إيداع البيان والتصميم التجزيئيني

املتعلق مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "تاغزوت نايت عطا"

التجزيئيني  والتصميم  البيان  إيداع  مت  أنه  العموم  علم  في  ليكن 

ملنطقة التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية املدعوة ب : " تاغزوت نايت 

عطا " جماعة تاغزوت نايت عطا، دائرة تنغير، إقليم تنغير، تطبيقا 

4 من الظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في  ملقتضيات الفصل 

10 جمادى األولى 1389 املوافق 25 يوليوز 1969(.

وفي وسع كل من يهمه األمر أن يطلع مجانا على هذه الالئحة وهذا 

التصميم في مركز السلطة احمللية وباحملافظة العقارية بورزازات عمال 

مبقتضيات الفصل 11 من الظهير املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري      

 

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 35994 - 30 

تاريخ اإليـداع : 15 يونيو 2020.

طالبي التحفيظ : السادة و السيدات : 

1 - احمد لهوي بن محمد بن عبد السالم؛

2 - محمد لهوي بن محمد بن عبد السالم ؛

3 - امينة لهوي بنت محمد بن عبد السالم؛

4 - حسن لهوي بن محمد بن عبد السالم؛

5 - جناة لهوي بنت محمد بن عبد السالم؛

6 - فاحتة لهوي بنت محمد بن عبد السالم؛

7 - جميلة لهوي بنت محمد بن عبد السالم؛

8 - سعيد لهوي بن محمد بن عبد السالم؛

9 - سميرة لهوي بنت محمد بن عبد السالم؛

10 - عثمان لهوي بن محمد بن عبد السالم؛

11 - سهيل لهوي بن محمد بن عبد السالم.

بصفتهم مالكني على الشياع بنسبة جزءين من أصل 17 جزءا لكل 

ذكر و جزء واحد من ذلك لكل أنثى.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "املسكن رقم 08".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املسكن رقم 08".

نوعـه : أرض بها بناية قدمية تتكون من سفلي و طابق.

موقعه : إقليم و مدينة وزان، حي احلدادين، درب املودن، رقم 08.

مساحته : 90 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : ورثة احمد االشهب و محمد العثماني ؛

جنوبا : ورثة الباتول التهامي بنت عبد اهلل، كمال حبابة و محمد الهسكوري؛

شرقا : درب املودن ؛ 

غربا : علي الزروالي و ورثة رقية بو جنانة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

 27  - 24 من شوال 1440  : رسم ملكية عدلي مؤرخ في  أصل امللك 

 64 رقم  التركات  سجل   10 صحيفة   11 بعدد  مضمن   2019 يونيو 

بقسم التوثيق بوزان.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 أغسطس 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

عبد اللطيف مريزيك     

 

محافظة تيزنيت

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" الدوبه" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 976 

بتاريخ 13 سبتمبر 2017

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 12 يونيو 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   31  -  127904 رقم  التحفيظ  مطلب  املسمى"الدوبه"  امللك 

ببلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" زنقة تازياللت حي أفراك " تتابع 

مبساحة  االصلي  التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من 

قدرها 01 آ 23 س وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور.

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ملك الباز"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1042 

بتاريخ 19 ديسمبر 2018

مسطرة  فإن   2020 يونيو   15 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى"ملك الباز"مطلب التحفيظ رقم 138541 - 31 

الكائن بجماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" طريق 

التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  اخلنابيب"تتابع 

االصلي مبساحة قدرها 02 هـ 38 آ 60 س متكون من قطعتني :

- االولى مساحتها : 01 هـ 45 آ 96 س 
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- الثانية مساحتها : 92 آ 64 س وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق 
املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

والباقي بدون تغيير .
احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد      

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2738 - 38 
تاريـخ اإليداع : 12 يونيو 2020

طالبي التحفيظ : 
حميد الطاهري بن بوعزة 

بوعمرو الطاهري بن بوعزة ، بصفتهما طالبي التحفيظ على الشياع 
سوية بينهما .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » النبكة«.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » النبكة«.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، دائرة عني عودة ،جماعة ام عزة .
نوعه : ارض حرشاء. 

مساحته : 43 هـ 51 آر 29 س تقريبا
حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 39632/ر؛
شرقا : الرسوم العقارية عدد : 17269 - 17268-38 - 38 - 6856/ر و الشعبة ؛

جنوبا : وادي عكراش و الطريق السيار ؛
غربا : الرسم العقاري عدد : 20520 - 38.

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 صفر اخلير 1441 املوافق ل : 11 اكتوبر 2019 
 1441 األولى  جمادى   13 بتاريخ   42 رقم  كناش   63 صحيفة   74 بعدد  ضمن 

املوافق ل : 09 يناير 2020 .
شهادة إدارية عدد23 مؤرخة في 09 ابريل 2015 .

اشهاد و توكيل خاص عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ 19 ماي 2020.
تصميم موقعي .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم : 12 اغسطس 2020 
على الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة
سعد عفيفي      

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31720 - 39
تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد املاسي اسماعيل بن سالم.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار اسماعيل «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول .

موقعه : حي الشراردة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الصمد املكونة؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : احلمري؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- محرر ثابت التاريخ لعقد بيع مؤرخ في 03 يونيو 2019.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 30 ديسمبر 1996.

تاريخ التحديد : 07 اغسطس 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31721 - 39

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية سيدي احساين. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » نيك السوق «.    

نوعـه : ارض عارية.

قيادة  احساين  سيدي  جماعة  مترسيط  دوار  السوق  نيك   : موقعه 

سكتانة دائرة تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 24 ار 79 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : السوق، اجوطار عبد اهلل و اد بن سالم ابراهيم؛ 

شرقا : الطريق و اد بن سالما عبد الرحمان؛ 

جنوبا : لكوي محمد بن عبد الرحمان؛

غربا : الشعبة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 2016.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 فبراير 1984.

- وكالة عدلية مؤرخة في 10 يوليو 2019.

قطعة  باقتناء   15/2019 عدد  جماعي  لقرار  االصل  طبق  نسخة   -

ارضية في ملك

اخلواص مؤرخ في 20 نوفمبر 2019.

- اشهاد باملوافقة عرفي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019.

- شهادة ادارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

- تالث شواهد مطابقة االسم مؤرخة في 25 ديسمبر 2019.

- شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 24 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 18 اغسطس 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 35671 - 42

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2020.

طالب التحفيظ :

1 -فاطمة قجان بنت علي بنسبة 3/24

2-محمد ايت أعمو بن علي بنسبة 7/24

3-مراد ايت اعمو بن علي بنسبة 7/24

4-سفيان ايت اعمو بن علي بنسبة 7/24

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  أعمو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أعمو. 

نوعه :  أرض عارية؛

موقعه :  اقليم ومدينة، احملل املدعو :  املوامناس.

مساحته : 01آر38 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة باشا ايت اعمو؛

شرقا : حدو اموحى ايت اعمو؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : موحى اعمو؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 190 ص 166كناش االمالك 11 بتاريخ 

03 أكتوبر 1996

رسم احصاء عدلي ضمن بعدد 252 ص 317 كناش التركات 6بتاريخ 

04أكتوبر 1996

التركات  298 كناش  بنظيرين عدلي ضمن بعدد 176 ص  أراثة  رسم 

عدد 24 بتاريخ 18 فبراير 2011

عن  صادر   1953 يوليوز   13 بتاريخ   103 عدد  حلكم  شمسية  صورة 

احملكمة العرفية بايت ازدك

تعريب حكم عدد 103 بتاريخ 13 يوليو 1953 صادر عن احملكمة العرفية 

بايت ازدك

مطلب رقم 35672 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أمو نوكرد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أملو نوكرد. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو أملو نوكرد.

مساحته : 60س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : سعيد أبناصر؛

شرقا : مبارك أخزاز؛

جنوبا : ملك الغير ؛

غربا : ملك الغير؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35673 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تداوت نبينيز

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تداوت نبينيز. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو تداوت نبينز.

مساحته : 02آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : ميمون أحيدا؛

جنوبا : تركو املصطفى ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35674 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مستوصف بوعياش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مستوصف بوعياش. 

نوعه : مستوصف؛

احملل  امرصيد،  وافال جماعة  ايت  قيادة  ودائرة ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو مستوصف بوعياش.

مساحته : 09آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛
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جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35675 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مستوصف بومية

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مستوصف بومية. 

نوعه : مستوصف؛

املدعو  احملل  بومية،  وجماعة  وقيادة  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

مستوصف بومية.

مساحته : 90آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 3553 - 42؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3553 - 42؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3553 - 42 ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3553 - 42؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35676 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة أيت بوملان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة أيت بوملان. 

نوعه : مدرسة؛

املدعو  احملل  ـأغبالو،  وجماعة  قيادة  ميدلت  ودائرة  اقليم   : موقعه 

مدرسة ايت بوملان.

مساحته : 16آر56 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة حمي موحى؛

جنوبا : ايت بغو قيدان ؛

غربا : بيجي حماد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35677 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مستوصف أمرصيد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مستوصف أمرصيد. 

نوعه : مستوصف؛

املدعو  احملل  أمرصيد،  وجماعة  قيادة  ميدلت  ودائرة  اقليم   : موقعه 

مستوصف أمرصيد.

مساحته : 15آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : أراضي اجلموع؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35678 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة أيت حنيني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة أيت حنيني. 

نوعه : مدرسة؛

سيدي  جماعة  تونفيت  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

يحيى أيوسف، احملل املدعو مدرسة أيت حنيني.

مساحته : 20آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛
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جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35679 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة سهب الروا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة سهب الروا. 

نوعه : مدرسة؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة ايتزر جماعة ايت بن يعقوب، احملل 

املدعو مدرسة سهب الروا.

مساحته : 30آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : زينب وربيعة؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ميمون الصغيري؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35680 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة أيت بوعلي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة أيت بوعلي. 

نوعه : مدرسة؛

املدعو  احملل  بومية،  وجماعة  وقيادة  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

مدرسة أيت بوعلي.

مساحته : 07آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطلبي عثمان؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 15915 - 42؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 15915 - 42 وعماري علوي محمد ؛

غربا : عماري علوي محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35681 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة والغ القطعة 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة والغ القطعة 2. 

نوعه : مدرسة؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو مدرسة 

والغ القطعة 2.

مساحته : 12آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : الشيخ -ملك الزاوية-؛

جنوبا : محمد هاشمي ؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 13؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35682 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة والغ القطعة 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة والغ القطعة 1. 

نوعه : مدرسة؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو مدرسة 

والغ القطعة 1.

مساحته : 06آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : األوقاف والطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق ؛
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غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

مطلب رقم 35683 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة ايت تغاش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة ايت تغاش. 

نوعه : مدرسة؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت عياش، احملل املدعو مدرسة ايت تغاش.

مساحته : 26آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلبيب نأيت احلسن؛

شرقا : االوقاف مع الطريق؛

جنوبا : عدي امرغاد ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35684 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة زبزاط

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة زبزاط. 

نوعه : مدرسة؛

املدعو  احملل  امرصيد،  وجماعة  قيادة  ميدلت  ودائرة  اقليم   : موقعه 

مدرسة زبزاط.

مساحته : 11آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ايت موزان سعيد اعال وأفطما موحى وورثة هري؛

شرقا : الصحراوي والطريق؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ايت موزان؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35685 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أملو تغرمت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أملو تغرمت. 

نوعه : أرض عارية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو أملو تغرمت.

مساحته : 01آر40س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : علي الصغير؛

جنوبا : سعيد الدمخيخ ؛

غربا : أعسو موحى؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35686 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تغرمت 11

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تغرمت 11. 

نوعه : أرض عارية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو تغرمت 11.

مساحته : 30س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : أراضي اجلموع؛

شرقا : أراضي اجلموع؛

جنوبا : الطريق ؛
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غربا : بن ملك الدمخيخ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35687 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أنرار

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أنرار. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو أنرار.

مساحته : 02آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : موحى أخراز وموحى احلافظ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : علي حرارا ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

مطلب رقم 35688 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اوراغن 18

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوراغن 18. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو إوراغن 18.

مساحته : 01آر 16س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد أشقير؛

شرقا : حسن أشقير؛

جنوبا : عسو أحيدا ؛

غربا : املصطفى فتركوم؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35689 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تيغرمت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تيغرمت. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو تيغرمت.

مساحته : 05آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : سعيد أعثمان؛

جنوبا : الواد ؛

غربا : حماد أعبو؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

مطلب رقم 35690 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إورغن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إورغن. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو إورغن.

مساحته : 04آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : نصر أحيدا؛

شرقا : أهرارا حمو؛

جنوبا : أهرارا ميمون ؛
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غربا : الشعبة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35691 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بواتاك

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بواتاك. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو بواتاك.

مساحته : 01آر40س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : سعسيد اداربو؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : عمر العوادي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35692 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إميي نتقات

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إميي نتقات. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو إميي نتقات.

مساحته : 03آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : أحرار حمو؛

شرقا : عسو أيدير مع أراضي اجلموع؛

جنوبا : أراضي اجلموع ؛

غربا : سعيد أدريس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35693 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بو وافينو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بو وافينو. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو بو وافينو.

مساحته : 12آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : أراضي اجلموع؛

شرقا : أراضي اجلموع؛

جنوبا : زليد أخراز ؛

غربا : الشعبة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35694 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تدارت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تدارت. 

نوعه : أرض عارية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو تدارت.

مساحته : 30س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : أشرهو حلسن والطريق؛

شرقا : مخيخ موحى؛

جنوبا : زليد أخراز ؛
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غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35695 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إميي نيغرم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إميي نيغرم. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو إميي نيغرم.

مساحته : 01آر40س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : علي ألغازي؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35696 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بو وغرور

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بو وغرور. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو بو وغرور.

مساحته : 04آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : علي أعرمي؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : عسو أحيدا؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35697 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دارت توريرت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دارت توريرت. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو دار توريرت.

مساحته : 04آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حمو أوبوعزا؛

شرقا : علي أحداني؛

جنوبا : علي أحداني ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35698 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أمشو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أمشو. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو أمشو.

مساحته : 04آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : أراضي اجلموع؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : عمر الدمخيخ ؛
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غربا : الشعبة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35699 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بولواليب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بولواليب. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو بولواليب.

مساحته : 03آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : موحى أبوك؛

جنوبا : حمو احلافظ ؛

غربا : عائشة بوهو؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

مطلب رقم 35700 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تيزي نوكرد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تيزي نوكرد. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو تيزي نوكرد.

مساحته : 04آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : سعيد اركو؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : أهرارا ميمون ؛

غربا : سعيد اسكو؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35701 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بواديل 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بواديل 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

سيدي  جماعة  تونفيت  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

يحيى أيوسف، احملل املدعو بواديل 2.

مساحته : 21 آر 04 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : باموحى أموسى؛

شرقا : الطريق واحلاج محمد أعلي؛

جنوبا : ايت احلاج محمد ؛

غربا : املدرسة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35702 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بواديل 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بواديل 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

سيدي  جماعة  تونفيت  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

يحيى أيوسف، احملل املدعو بواديل 1.

مساحته : 23آر86س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : الطريق ؛
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غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

01 يونيو 2020

    

مطلب رقم 35703 - 42

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020.

طالب التحفيظ :

1 -حميد العسراوي بن محمد بنسبة 1/4

2-كرمي العسراوي بن محمد بنسبة 1/2

3-محمد العسراوي بن الهادي بنسبة 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : محمد أمني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : محمد أمني. 

نوعه : سكنى من سفلي وطابق علوي أول؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو طريق مكناس ميمالل رقم 224.

مساحته : 02آر73س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ايت احلبيب الوزاني؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

نسخة من رسم احصاء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 152 ص 278 

كناش التركات عدد 27 بتاريخ 31 ديسمبر 2012

 53 ص   31 عدد  حتت  أصلها  ضمن  عدلي  احصاء  رسم  من  نسخة 

كناش التركات عدد 37 بتاريخ 23 يناير 2017

كناش   176 ص   96 بعدد  أصلها  ضمن  عدلي  وفريضة  إراثة  عقد 

التركات عدد 29 بتاريخ 14 أكتوبر 2013

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 82 ص 101 كناش االمالك عدد 71 بتاريخ 

28 فبراير2017

 23 عدد  التركات  كناش   248 ص   174 بعدد  ضمن  عدلية  إراثة  عقد 

بتاريخ 16 مارس 2010

عقد قسمة عدلي ضمن بعدد 34 ص 63 كناش التركات رقم 8 بتاريخ 

18 أبريل 1975

مطلب رقم 35704 - 42

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

القائم في اسم وحلساب اجلماعة الساللية ايت عياش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : متالحت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : متالحت. 

نوعه : أرض رعوية؛

ملوية،  العياشي  جبل  أحواز  قيادة  ميدلت،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة ايت عياش، احملل املدعو .

مساحته : 17هـ 05آر 02س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 13؛

شرقا : شعبة أحدجي؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 314 القطعة الثانية ؛

غربا : الواد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                                           حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9379 - 43

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020 ؛

طالب التحفيظ : سامية زريوح بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سامية"

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه :  عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار أوالد مومن البكارة؛  

مساحته : 15 آر 03 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : سفيان هوار؛

شرقا :  أوالد عدو مانو ؛

جنوبا : سفيان هوار ؛

غربا : طريق من 7 أمتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 488 صحيفة 503 كناش االول عدد 296 

بتاريخ 20 فبراير 2020 ؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 500 صحيفة 481 كناش االول عدد 

286 بتاريخ 24 يونيو 2019؛
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بعدد 117 صحيفة 95  وكالة عدلية مضمنة  صورة مطابقة الصل 

كناش الرابع عدد 241 بتاريخ 26 يونيو 2019؛

وكالة تابثة االمضاء في 13 يناير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 18 أغسطس 2020 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9380 - 43

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020 ؛

طالب التحفيظ : ياسني الشعري بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياسني"

نوعه : أرض فالحية عارية؛ 

موقعه :  عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار أوالد مومن البكارة؛  

مساحته : 40 آر تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : طريق وبن فكري ابراهيم؛

شرقا :  ياسني الشعري ؛

جنوبا : طريق معبد من 20متر وجمعية الصدق ؛

غربا : طريق من 4 أمتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 520 صحيفة 530 كناش االول عدد 

296 بتاريخ 20 فبراير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد18 أغسطس 2020 على الساعة 10:00.

مطلب رقم 9381 - 43

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020 ؛

طالب التحفيظ : فاطمة الزهراء البهي بنت العربي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سوالي"

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

موقعه :  مراكش املدينة، رياض العروس، درب شنتوف رقم 16 ؛  

مساحته : 01 آر 26 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : درب شنتوف و الغزواني مجيد؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم 43735 - 43  ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 9639/م؛

غربا : مينة بن بال ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 18 صحيفة 18 كناش االمالك رقم 303 

بتاريخ 05 مارس 2020 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

وكالة خاصة متبثة االمضاء في 18 فبراير 2020؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 277 صحيفة 399 كناش التركات رقم 

196 بتاريخ 11 فبراير 2020 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 11 صحيفة 11 كناش االمالك رقم 

301 بتاريخ 23 يناير 2020 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

 رسم شراء عدلي مؤرخ في ديسمبر 1960؛

ملحق رسم عدلي مؤرخ في 03 يناير 1961؛

على   2020 أغسطس   19  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09:00.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي

   جواد شريفي.

 

محافظة تاوريرت

مطلب رقم 7469 - 51

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020

طالبتا التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف وجدة؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني بلواز " ؛

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

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تاوريرت، جماعة سيدي علي بلقاسم احملل املدعو علونة.

مساحته : 30 آر تقريبا.

حدوده  :   

شماال : شعبة؛

شرقا : ورثة العشاب البعبيوي؛

جنوبا : محرم؛

غربا : شعبة ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- نسخة موجزة من كناش االحصاء مؤرخة في 23 ماي 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18  أغسطس  2020 

على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 7470 - 51

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020

طالبتا التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف وجدة؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالعريشة 2 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالعريشة 2 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تاوريرت، جماعة سيدي علي بلقاسم احملل املدعو علونة.

مساحته : 03 هـ تقريبا.

حدوده : 
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شماال : املياه والغابات؛

شرقا : ملك األحباس؛

جنوبا : الواد؛

غربا : الواد ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- نسخة موجزة من كناش االحصاء مؤرخة في 23 ماي 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18  أغسطس  2020 

على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 7471 - 51

 تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020

طالبتا التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف وجدة؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بنسني" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنسني ".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار زبوج.

موقعه : إقليم تاوريرت، جماعة سيدي علي بلقاسم احملل املدعو علونة.

مساحته : 01 هـ 40 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : عبد الالوي عبد القادر ؛

جنوبا : الواد وعبد الالوي عبد القادر؛

غربا : سفيان اجلياللي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- نسخة موجزة من كناش االحصاء مؤرخة في 23 ماي 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18  أغسطس  2020 

على الساعة الواحدة بعد الزوال صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

                                       فوزي متون.

 

محافظة برشيد
 

مطلب رقم 18779 - 53

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : جميلة حريزي بنت محمد 

االسم الذي كان يعرف به امللك : حريزي 1. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض جميلة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار بئر الثور.

مساحتها : 68 آر 13 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : رسم عقاري  رقم 28058 - 53؛

شرقا : حريزي رشيدة؛

جنوبا : طريق رئيسية من 30 متر؛

غربا : حريزي سميرة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  233 صحيفة 209 

كناش األمالك  رقم  138 بتاريخ 28 أغسطس 2017.

 72 78 صحيفة  رقم   برشيد ب  بتوثيق  رسم صدقة عدلي مضمن 

كناش األمالك  رقم  140 بتاريخ 20 أكتوبر 2017.

 70 77 صحيفة  رقم   برشيد ب  بتوثيق  رسم صدقة عدلي مضمن 

كناش األمالك  رقم  140 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.

رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  426 صحيفة 397 

كناش األمالك  رقم  140 بتاريخ 30 يناير 2018.

 84 125 صحيفة  رقم   ب  برشيد  بتوثيق  عدلي مضمن  رسم شراء 

كناش األمالك  رقم  142 بتاريخ 05 مترس 2018.

رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  491 صحيفة 369 

كناش األمالك  رقم  143 بتاريخ 30 أغسطس 2018.

رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  63 صحيفة 70 كناش 

التركات  رقم  17 بتاريخ 10 يناير 2001.

رقم  270 صحيفة 245  بتوثيق برشيد ب  اراثة عدلي مضمن  رسم 

كناش التركات  رقم  47 بتاريخ 29 ماي 2015.

رقم  225 صحيفة 193  بتوثيق برشيد ب  اراثة عدلي مضمن  رسم 

كناش التركات  رقم  42 بتاريخ 07 أبريل 2014.

242 صحيفة  رقم   برشيد ب  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  رسم 

134 كناش اخملتلفة  رقم  48 بتاريخ 06 يونيو 2014.

أمر بتعيني مقدم على ورثة قاصرين  رقم  14/2016 مؤرخ في مؤرخ 

في 24 مترس 2000.

االذن ببيع واجب محجور في عقار  رقم  03/2016 مؤرخ في 23 يونيو 2016.

حكم قضائي  رقم  1116 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017.

شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 25 يوليو 2016.

شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 09 يناير 2018.

شهادة إدارية  رقم  05/2018 مؤرخة في 13 فبراير 2018.

قرار  رقم  08 بتاريخ 25 سبتمبر 2017 مبثابة اذن بالتقسيم.

تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 10  أغسطس  2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم  18780 - 53

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

طالب التحفيظ :

- وئام حريزي بنت عمرو بنسبة 2/1. 
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- ضحى حريزي بنت عمرو بنسبة 2/1.

االسم الذي كان يعرف به امللك : حريزي 2. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض عمر .

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار بئر الثور.

مساحتها:01 هك 35 آر 75 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : طريق رئيسية من 30 متر ؛

شرقا : حريزي حلسن؛

جنوبا : رسم عقاري 501/د؛

غربا : حريزي نعيمة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  233 صحيفة 209 

كناش األمالك  رقم  138 بتاريخ 28 أغسطس 2017.

 72 78 صحيفة  رقم   برشيد ب  بتوثيق  رسم صدقة عدلي مضمن 

كناش األمالك  رقم  140 بتاريخ 20 أكتوبر 2017.

 70 77 صحيفة  رقم   برشيد ب  بتوثيق  رسم صدقة عدلي مضمن 

كناش األمالك  رقم  140 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.

رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  426 صحيفة 397 

كناش األمالك  رقم  140 بتاريخ 30 يناير 2018.

 84 125 صحيفة  رقم   ب  برشيد  بتوثيق  عدلي مضمن  رسم شراء 

كناش األمالك  رقم  142 بتاريخ 05 مارس 2018.

رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  491 صحيفة 369 

كناش األمالك  رقم  143 بتاريخ 30 أغسطس 2018.

رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  63 صحيفة 70 كناش 

التركات  رقم  17 بتاريخ 10 يناير 2001.

رقم  270 صحيفة 245  بتوثيق برشيد ب  اراثة عدلي مضمن  رسم 

كناش التركات  رقم  47 بتاريخ 29 ماي 2015.

رقم  225 صحيفة 193  بتوثيق برشيد ب  اراثة عدلي مضمن  رسم 

كناش التركات  رقم  42 بتاريخ 07 أبريل 2014.

242 صحيفة  رقم   برشيد ب  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  رسم 

134 كناش اخملتلفة  رقم  48 بتاريخ 06 يونيو 2014.

أمر بتعيني مقدم على ورثة قاصرين  رقم  14/2016 مؤرخ في مؤرخ 

في 24 مترس 2000.

االذن ببيع واجب محجور في عقار  رقم  03/2016 مؤرخ في 23 يونيو 2016.

حكم قضائي  رقم  1116 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017.

شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 25 يوليو 2016.

شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 09 يناير 2018.

شهادة إدارية  رقم  05/2018 مؤرخة في 13 فبراير 2018.

قرار  رقم  08 بتاريخ 25 سبتمبر 2017 مبثابة اذن بالتقسيم.

تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 10  أغسطس  2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم  18781 - 53

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : سميرة حريزي بنت محمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : حريزي 1. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض سميرة .

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار بئر الثور.

مساحتها : 68 آر 13 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : رسم عقاري  رقم  28058 - 53 ؛

شرقا : حريزي جميلة؛

جنوبا : طريق رئيسية من 30 متر ؛

غربا : بيست من 5 أمتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  233 صحيفة 209 

كناش األمالك  رقم  138 بتاريخ 28 أغسطس 2017.

 72 78 صحيفة  رقم   برشيد ب  بتوثيق  رسم صدقة عدلي مضمن 

كناش األمالك  رقم  140 بتاريخ 20 أكتوبر 2017.

 70 77 صحيفة  رقم   برشيد ب  بتوثيق  رسم صدقة عدلي مضمن 

كناش األمالك  رقم  140 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.

رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  426 صحيفة 397 

كناش األمالك  رقم  140 بتاريخ 30 يناير 2018.

 84 125 صحيفة  رقم   ب  برشيد  بتوثيق  عدلي مضمن  رسم شراء 

كناش األمالك  رقم  142 بتاريخ 05 مترس 2018.

رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  491 صحيفة 369 

كناش األمالك  رقم  143 بتاريخ 30 أغسطس 2018.

رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  63 صحيفة 70 كناش 

التركات  رقم  17 بتاريخ 10 يناير 2001.

رقم  270 صحيفة 245  بتوثيق برشيد ب  اراثة عدلي مضمن  رسم 

كناش التركات  رقم  47 بتاريخ 29 ماي 2015.

رقم  225 صحيفة 193  بتوثيق برشيد ب  اراثة عدلي مضمن  رسم 

كناش التركات  رقم  42 بتاريخ 07 أبريل 2014.

242 صحيفة  رقم   برشيد ب  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  رسم 

134 كناش اخملتلفة  رقم  48 بتاريخ 06 يونيو 2014.

أمر بتعيني مقدم على ورثة قاصرين  رقم  14/2016 مؤرخ في مؤرخ 

في 24 مترس 2000.

االذن ببيع واجب محجور في عقار  رقم  03/2016 مؤرخ في 23 يونيو 2016.



2749 عدد 1121 - 02 ذوالقعدة 1441 )24 يونيو 2020(

حكم قضائي  رقم  1116 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017.

شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 25 يوليو 2016.

شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 09 يناير 2018.

شهادة إدارية  رقم  05/2018 مؤرخة في 13 فبراير 2018.

قرار  رقم  08 بتاريخ 25 سبتمبر 2017 مبثابة اذن بالتقسيم.

تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 10  أغسطس  2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم  18782 - 53

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : رشيدة حريزي بنت محمد 

االسم الذي كان يعرف به امللك : حريزي 1. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض رشيدة .

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار بئر الثور.

مساحتها : 68 آر 13 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : رسم عقاري  رقم  28058 - 53 و وورثة حريزي عبد الواحد ؛

شرقا : حريزي كنبوشية؛

جنوبا : طريق رئيسية من 30 متر ؛

غربا : حريزي جميلة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  233 صحيفة 209 

كناش األمالك  رقم  138 بتاريخ 28 أغسطس 2017.

 72 78 صحيفة  رقم   برشيد ب  بتوثيق  رسم صدقة عدلي مضمن 

كناش األمالك  رقم  140 بتاريخ 20 أكتوبر 2017.

 70 77 صحيفة  رقم   برشيد ب  بتوثيق  رسم صدقة عدلي مضمن 

كناش األمالك  رقم  140 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.

رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  426 صحيفة 397 

كناش األمالك  رقم  140 بتاريخ 30 يناير 2018.

 84 125 صحيفة  رقم   ب  برشيد  بتوثيق  عدلي مضمن  رسم شراء 

كناش األمالك  رقم  142 بتاريخ 05 مترس 2018.

رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  491 صحيفة 369 

كناش األمالك  رقم  143 بتاريخ 30 أغسطس 2018.

رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد ب رقم  63 صحيفة 70 كناش 

التركات  رقم  17 بتاريخ 10 يناير 2001.

رقم  270 صحيفة 245  بتوثيق برشيد ب  اراثة عدلي مضمن  رسم 

كناش التركات  رقم  47 بتاريخ 29 ماي 2015.

رقم  225 صحيفة 193  بتوثيق برشيد ب  اراثة عدلي مضمن  رسم 

كناش التركات  رقم  42 بتاريخ 07 أبريل 2014.

242 صحيفة  رقم   برشيد ب  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  رسم 

134 كناش اخملتلفة  رقم  48 بتاريخ 06 يونيو 2014.

أمر بتعيني مقدم على ورثة قاصرين  رقم  14/2016 مؤرخ في مؤرخ 

في 24 مترس 2000.

االذن ببيع واجب محجور في عقار  رقم  03/2016 مؤرخ في 23 يونيو 2016.

حكم قضائي  رقم  1116 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017.

شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 25 يوليو 2016.

شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 09 يناير 2018.

شهادة إدارية  رقم  05/2018 مؤرخة في 13 فبراير 2018.

قرار  رقم  08 بتاريخ 25 سبتمبر 2017 مبثابة اذن بالتقسيم.

تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 10  أغسطس  2020 على الساعة الثانية عشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية ببرشيد٫

                                         فريد بدري٫

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33653 - 55 

تاريخ اإليداع : 17ابريل 2020

طالب التحفيظ : اجمللس اإلقليمي ألزيالل بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " : اكر منرمي نايت حلسن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مزارع ايت خليفت" 

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة

مساحته : 3 هـ 73 آ 35 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : علي نايت بالل واعماليك ادريس

شرقا : ورثة اعماليك و اعباس عمر 

جنوبا : تقات منليل 

غربا : حمو نخيرة احساين و علي نايت بالل و ابراهيم اموح نايت وغاض 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء .

سند التملك : 

- صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 فبراير 2005 

 -صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 27 مارس 2020 

 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 ابريل 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 يوليو 2020 على الساعة 14 

بعد الزوال
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مطلب رقم 33660 - 55 
تاريخ اإليداع : 2 يونيو 2020

طالب التحفيظ : ضريف محمد بن فاحت بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " : اكدالن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكدالن"
األولى  وبنايتني  بها أشجار مختلفة  بورية  أرض فالحية   : مشتمالته 

من سفلي والثانية من سفلي وطابق أول  
موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو دوار أيت ماحي 

مساحته : 20 آ 49 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : ورثة ميلود احلاج ناصر وورثة حمادي امحند
شرقا : ورثة ايت بويخف 

جنوبا : ورثة ايت سي ابراهيم 
غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 
سند التملك : 

 25 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  -صورة 
نوفمبر 2013 

 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17سبتمبر 2014 
 -شهادة إدارية بتاريخ 2 مارس 2020  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 أغسطس 2020 على الساعة 
10 و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33661 - 55 
تاريخ اإليداع : 4 يونيو 2020

طالب التحفيظ : فطواكي مروان بن محمد بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " : اكر نوزرو"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امير- رمي" 
مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الوحدة 
مساحته : 1 آ تقريبا 

حدوده : 
شماال : خويا موح حلسن

شرقا : عزيز خويا موح 
جنوبا : طريق 

غربا : خويا موح حلسن 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 
 24 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  -صورة   

نوفمبر 2017 
-رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 فبراير 2020 

 -شهادة إدارية بتاريخ 10 مارس 2020  
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 أغسطس 2020 على الساعة 

09 صباحا .

مطلب رقم 33662 - 55 
تاريخ اإليداع : 5 يونيو 2020

طالب التحفيظ : اوبراهيم حكيمة بنت بنعيسى بنسبة 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " : تزروت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك فاطمة الزهراء" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت تكال احملل املدعو دوار أوزود

مساحته : 3  آ 13 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : أجبلي و أيت واولى 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

-صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 18فبراير 2015

 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17أكتوبر 2017 

 -شهادة إدارية بتاريخ 28ماي 2020  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 أغسطس 2020 على الساعة 

10 و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33664 - 55 

تاريخ اإليداع : 9 يونيو 2020

طالب التحفيظ : لبصير عبد النبي بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " : تنفرض"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك لبصير"

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت تكال احملل املدعو مزارع دوار املوضع

مساحته : 67 : آ 8 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : موحو أوهرة

شرقا : بوعمران محند 

جنوبا : قدير ناصر 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 28 التاريخ موضوعه بيع بتاريخ   -صورة طبق األصل من محرر ثابت 

نوفمبر 2014 

 -محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 27 ماي 2020  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 أغسطس 2020 على الساعة 

09 و30 دقيقة

 مطلب رقم 33665  - 55

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020

طالب التحفيظ :  غامن رشيد بن محمد بنسبة 1 - 1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "بقعة أرضية بحي أيت أمزيل"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك غامن" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أيت أمزيل

مساحته : 1 آ تقريبا
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حدوده : 

شماال : فاطمة منصف 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : حبيب اهلل محمد 

غربا : حلسن اوعمي و محمد اعمي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

وكالة بتاريخ 25 فبراير  2011 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 ماي 2011 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28 ابريل 2017 

شهادة إدارية بتاريخ 24  فبراير   2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 أغسطس 2020 على الساعة 

14 بعد الزوال.

مطلب رقم 33666  - 55

تاريخ اإليداع  : 12يونيو 2020

طالب التحفيظ :

بومنصور حسن بن صالح بنسبة1/2.

بومنصور موحو بن صالح بنسبة 1/2

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تبيوين"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بومنصور" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار أوزود

مساحته 3 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : حلسن بن محمد 

غربا : محمد بن ابراهيم بن زروال 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 30يونيو 2014 

 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 ماي 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 28 ماي 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 أغسطس 2020 على الساعة 

09 و30 دقيقة صباحا:

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " حيمر" 

مطلب رقم 33521 - 55 الـذي أدرج ملخص مطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 1098 املؤرخـة في 15 يناير 2020

مسطرة  فإن   .2020 أبريل   28 في  املؤرخ  اإلصالحي  املطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك موضوع مطلب التحفيظ أعاله الكائن مبدينة أزيالل احملل 

املدعو حي وادي الذهب، تتابع  من اآلن فصاعدا في إسم حيمر سومية 

بنت املصطفى بنسبة 1 / 1 وذلك مبقتضى عقد موثق مؤرخ في -06

2020-03 وكذا العقود املودعة سابقا؛

والباقي بدون تغيير.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "عقار 

مخزني رقم 171 املمر املؤدي الى محطة االرسال اإلذاعي 

بتيسة )القطعة رقم6(" مطلب رقم 15014 - 10 الذي 

أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3716 

املؤرخة في 18 يناير 1984 ذي املطلب رقم 15014 - 10

 الكائن بإقليم ودائرة أزيالل احملل املدعو تيسا.

مسطرة  فإن   ،2020 مارس   02 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك موضوع مطلب التحفيظ أعاله. تتابع من اآلن فصاعدا 

التصميم  التي أظهرها  التحفيظ وباملساحة  في إسم نفس طالب 

عند  بها  املصرح  املساحة  من  بدال  سنتيار   81 آر   54 وهي  العقاري 

إيداع مطلب التحفيظ. وذلك مبقتضى نسخة طبق األصل من كناش 

محتويات أمالك الدولة ببني مالل املؤرخة في 02 مارس 2020 والعقود 

املودعة سابقا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "جتزئة السالم"

مطلب رقم 23153  - 55 الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1033 املؤرخة في 17 أكتوبر 2018 

ذي مطلب التحفيظ أعاله الكائن بإقليم أزيالل جماعة

 فم اجلمعة احملل املدعو جتزئة السالم

السيد  والصادر عن   2020 يونيو   18 إيداع مؤرخ في  مبقتضى مطلب 

موضوع  امللك  حتديد  عملية  فإن  مالل،  ببني  الدولة  أمالك  مندوب 

قد  2018 ديسمبر   06 بتاريخ  أجريت  التي  أعاله  التحفيظ  مطلب 

تعذر  بسبب  هندسية  معلومات  من  عنها  ترتب  ما  مع  ألغيت   

جديدة  عملية  إجراء  وتقرر  األرفات،  لضياع  النهائي  باملسح  القيام 

صباحا. دقيقة   30 و   09 الساعة  على   2020 يوليوز   10 بتاريخ 

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                               عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة سال اجلديدة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى :" مول الصابرة "

مطلب رقم 847 - 20 الذي أدرج مطلب حتفيظه باجلريدة

الرسمية املؤرخة في25 /7 /1990عدد 4056.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في18 /06 /2020، فإن مسطرة حتفيظ 

املطلب 847 - 20 تتابع في اسم السادة :

1- اوالد حرور العروسي بن الرياحي بن احمد بنسبة 155520/233280 

2 -عبداحلميد احلارتي بن محمد بنسبة 4060/233280

3 -سعيد احلارتي بن محمد بنسبة 4060/233280

4 -يونس احلارتي بن محمد بنسبة 5365/233280

5 -املهدي احلارتي بن محمد بنسبة 5365/233280

6 -رجاء احلارتي بنت محمد بنسبة 2030/233280

7 -محمد رضى احلارتي بن عبد السالم بنسبة 1512/233280
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8 -كوثر احلارتي بنت عبد السالم بنسبة 756/233280
9 -عبد السالم احلارتي بن عبد السالم بنسبة 1512/233280

10 -تاج امللوك العلوي الشريفي بنت عبد القادر بنسبة 17700/233280
11 -حسناء العلوي الشريفي بنت عبد القادر بنسبة 17700/233280
12 -رشيدة العلوي الشريفي بنت عبد القادر بنسبة 17700/233280
- وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:

- حكم ابتدائي عدد 594 مبلف عدد 57/99/10 بتاريخ  14/03/2000.
-قرار استئنافي عدد 7278 مبلف عدد 4227/2000بتاريخ 07/11/2000.
-قرار اجمللس االعلى عدد 4223 ملف 629/1/1/01 بتاريخ 04/12/2001.
- قرار استئنافي عدد 9 ملف عدد 51/2002/12 ن بتاريخ 17/01/2005.

4174 1- 1- 2006-  بتاريخ  1642 مبلف عدد  - قراراجمللس االعلى عدد 
.06/05/2009

بتاريخ   74 كناش  ص308   231 بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  -رسم 
 14/03/2012

-نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 10/81 بتاريخ 21/03/2019
بتاريخ   18/19 كناش  ص312   205 بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  -رسم 

. 29/11/2018
بتاريخ   2018/2774/1337 عدد  الوفاة  رسم  من  موجزة  نسخة   -

.08/07/2019
بتاريخ   105 كناش  ص206   177 بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  رسم   -

. 10/05/2016
بتاريخ   30/18 كناش   259 ص   362 مضمن  اصالحي  ملحق  -رسم 

.03/04/2019
-نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 32 بتاريخ 12/03/2019.

- رسم وكالة عدلي مضمن بعدد 526 ص 442 كناش 25/18 بتاريخ 
.18/01/2019

بتاريخ   24/18 261كناش  308 ص  - رسم وكالة عدلي مضمن بعدد 
.12/06/2019

- رسم وكالة عدلي مضمن بعدد 347 ص 309 كناش 22/18 بتاريخ 
.19/04/2019

بتاريخ   33/20 57 كناش  35 ص  بعدد  فريضة عدلي مضمن  - رسم 
.19/02/2020

-اتفاق والتزام محرر من طرف االستاذ عبد السالم شمسي مصحح 
االمضاء بتاريخ 01/02/2019.

-عقد ملحق محرر من طرف االستاذ عبد السالم شمسي مصحح 
اإلمضاء بتاريخ 29/04/2019

-صور البطائق الوطنية للورثة.
 احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.        

                                   حسن الشاوي.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

مطلب رقم 21086 - 60
تاريخ االيداع : 15 ماي 2020

طالب التحفيظ :
1 -احملفوظ لوبي بن احمد.

2 -اسماعيل شوري بن موالي احلسن، مناصفة بينهما.
اسم للملك : يسر الرحمان 1.

نوع امللك : أرض عارية؛
موقعه : تاركا حي قصبة الطاهر اجلماعة الترابية ايت ملول عمالة 

إنزكان أيت ملول.
مساحته : 04آ 07 س تقريبا.

حدوده : 
شمـاال : ورثة مبارك؛ 
شـرقا : احملفوظ لوبي؛

جنـوبا  : طريق؛
غربـا  : رسم عقاري 1206 س.

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : 

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 أبريل 2020.
الساعة  2020 على  يوليو   16  : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

14 بعد الزوال.

مطلب رقم 21087 - 60
تاريخ االيداع  : 15 ماي 2020

طالب التحفيظ : احلسني الصاحلي بن محمد.
اسم للملك : يسر الرحمان 2.

نوع امللك : أرض عارية؛
موقعه : تاركا حي قصبة الطاهر اجلماعة الترابية ايت ملول عمالة 

إنزكان أيت ملول.
مساحته : 02آ 59 س تقريبا.

حدوده : 
شمـاال  : ورثة مبارك؛ 

شـرقا : رسم عقاري 29588 - 60؛
جنـوبا  : طريق؛

غربـا  : احملفوظ لوبي.
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 أبريل 2020.

الساعة  2020 على  يوليو   16  : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
12 صباحا.

مطلب رقم 21088  - 60
تاريخ االيداع  : 18 ماي 2020

طالب التحفيظ : احلسني علواش بن محمد.
اسم للملك : ملك السعادة.

نوع امللك : دار للسكنى من سفلي وطابق علوي؛
موقعه : دوار اخربان اجلماعة الترابية متسية عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 71 س تقريبا.
حدوده : 

شمـاال  : عمر علواش؛ 
شـرقا : طريق؛

جنـوبا  : احمد علواش؛
غربـا  : طريق.
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احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-عقد هبة عرفي مؤرخ في 08 سبتمبر 2011.

-نسخة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 08 ماي 1998.

-نسخة عدلية لرسم وكالة مؤرخ في 08 فبراير 1994.

-نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مؤرخ في 11 ماي 1992.

الساعة  2020 على  يوليو   20  : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

10 صباحا.

مطلب رقم 21089 - 60

تاريخ االيداع  : 20 ماي 2020

طالب التحفيظ : احلسن بنسي بن احلاج محمد.

اسم للملك : ملك اخلير.

نوع امللك : أرض فالحية؛

موقعه : دوار اخلمايس اجلماعة الترابية القليعة عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 76 آ 18 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : الكرني إسماعيل بن احمد و بعضا رقية الشباني بنت سوال؛ 

شـرقا : محمد بن عمارة وبعضا رقية بنت عمر؛

جنـوبا  : محمد اومتغيت بن اخملتار وبعضا مليكة بومنجل بنت احلسني؛

غربـا  : احمد الكرني بن احلسني وبعضا الكرني إسماعيل بن احمد 

وبعضا طريق.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 أكتوبر 2011.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في12 أغسطس2011.

شهادة إدارية مؤرخة في 30 أبريل 2019.

الساعة  2020 على  يوليو   20  : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

11 صباحا.

مطلب رقم 21090 - 60

تاريخ االيداع  : 29 ماي 2020

طالب التحفيظ : محند بن مسعود بن موالي محمد.

اسم للملك : السعادة

نوع امللك : بناية من سفلي وطابقني علويني؛

موقعه : حي ازرو اجلماعة الترابية ايت ملول عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 65 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : طريق؛ 

شـرقا : عبد الرحمان بن مسعود؛

جنـوبا  : طريق؛

غربـا  : عمر هاشمي.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 أكتوبر 2019.

على   2020 أغسطس    03  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 21091 - 60

تاريخ االيداع  : 05 يونيو 2020

طالب التحفيظ : محمد الساحلي بن الركراكي

اسم للملك : الساحلي

نوع امللك :  دار للسكن من سفلي وطابقني علويني

موقعه : حي املزار اجلماعة الترابية ايت ملول عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : اجمليدي البشير 

شـرقا : ملك بوضيف 

جنـوبا  : الطريق

غربـا  : رضوان حسن

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-عقد بيع ثابت التاريخ في 26 مارس  2015

على   2020 أغسطس   04  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21092 - 60

تاريخ االيداع : 11 يونيو 2020

طالب التحفيظ : اكزار إبراهيم بن علي

اسم للملك : ملك اكزار

نوع امللك :  بناية من سفلي وطابق اول

موقعه : حي املزار اجلماعة الترابية ايت ملول عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : الرسم العقاري رقم  38900 - 60

شـرقا : ايت بن عمي 

جنـوبا  : اصبان احمد

غربـا  : الزنقة

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 09 يناير 2003

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 10أغسطس 2020 على الساعة 

10 صباحا.
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مطلب رقم 21093 - 60

تاريخ االيداع  : 12 يونيو 2020

طالب التحفيظ : عبد الناصر اعراب بن عبد العزيز

اسم للملك : ملك اعراب

نوع امللك :  ارض عارية

موقعه : حي اجلرف جماعة انزكان عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : الزنقة

شـرقا : الطريق

جنـوبا  : مليكة بردواز

غربـا  : إبراهيم البودراري

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-رسم صدقة عدلي مضمن بعدد 57 صحيفة 380 سجل األمالك 85 

بتاريخ 9 أكتوبر 2019

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 03 ديسمبر 2001

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 21 أكتوبر 1973

قرار   2020 - نسخة طبق األصل لرخصة هدم مؤرخة في 25 فبراير 

عدد 120/27/2020

- وكالة عرفية في 03/092019

على   2020 أغسطس    13  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية  بإنزكان ايت ملول .

                               فتح اهلل عبد احلليم.

 

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 5580 - 63

تاريخ اإليداع : 12يونيو 2020

طالب التحفيظ :

1 -سعيد كندور بن محمد بنسبة  14/184

2 -فاطمة اخلياطي بنت محمد بنسبة 23/184

3 - محمد كندور بن محمد بنسبة 14/184

4 - أمينة كندور بنت محمد بنسبة 7/184

5 - حسن كندور بن محمد بنسبة 14/184

6 -عبدالهادي كندور بن محمد بنسبة 14/184

7 - رشيد كندور بن محمد بنسبة 14/184

8  - كمال كندور بن محمد بنسبة 14/184

9 -  عبد الرحيم كندور بن محمد بنسبة 14/184

10 -الغنضور كندور بن محمد بنسبة 14/184

11 - خديجة كندور بنت محمد بنسبة 7/184

12 -نعيمة كندور بنت محمد بنسبة 7/184

13 -بوشعيب كندور بن محمد بنسبة 14/184

14 -عبدالعزيز كندور بن محمد بنسبة 14/184   

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض احلفيان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض احلفيان "

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  دار بوعزة دوار اوالد احمد 2

مساحته  : 1 هكتار 99 ار 43 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عرضها  20 مترا

شرقا : الرسم العقاري رقم 41662 - 63 ورثة وعزين علي.

جنوبا : قناة واد أم الربيع . الرسم العقاري رقم 23572 س )قطعة 04( 

غربا :  الرسم العقاري رقم 23572 س )قطعة 04(.

احلقوق العينية : الشيء.

   أصل امللك :

رسم اراثة ضمن بعدد 132 كناش 3 عدد 143 بتاريخ 24 جمادى االولى 

1432هـ موافق 28 أبريل 2011.

رسم اصالح اراثة ضمن بعدد 622 كناش عدد 452 بتاريخ 11يونيو 2020

رسم ملكية ضمن بعدد 176 صحيفة 161 كناش عدد 127 بتاريخ 03 

جمادى الثانية 1441هـ موافق 29 يناير 2020.

رسم اصالح ضمن بعدد 833 كناش عدد 419 بتاريخ 02 رجب 1441 هـ 

موافق ل 26 فبراير 2020.

شهادة ادارية عدد 01 مؤرخة في 13 يناير 2020.

رسم وكالة خاصة ضمن بعدد 326 كناش عدد 451 بتاريخ 05 شوال 

1441هـ  موافق ل 28 ماي 2020

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 12 أغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر .  

                                        مصطفى بنحداوي.
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محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18091 - 68

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2020. 

طالبو التحفيظ : 

1 - محمد رياض بن أحمد.

2 - فرح الدين رياض بن أحمد.

3 - عبد الرحيم رياض بن أحمد.

4 - عبد اللطيف رياض بن أحمد.

5 - خاليد رياض بن أحمد.

بصفتهم مالكني على الشياع بنسبة متساوية بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

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

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة بني وكيل احملل 

املدعو لشهب.

مساحته : 22 هكتار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 27365 - 68؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 29075 - 68 – صالح املصاطفي بن احلاج 

اجلياللي – مطلب التحفيظ عدد 15200 - 68 – مطلب التحفيظ عدد 

 .68 - 15205

غربا : مطلب التحفيظ عدد 15225 - 68؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 08 يوليو 1996 مضمن بعدد 232 صحيفة 265.

 40 بعدد  مضمن   2013 سبتمبر   10 بتاريخ  عدلي  صدقة  رسم   -

صحيفة 60.

 201 بعدد  مضمن   2018 أغسطس   02 بتاريخ  عدلي  شراء  رسم   -

صحيفة 258.

 55 بعدد  2018 مضمن  20 سبتمبر  بتاريخ  عدلي  اصالحي  ملحق   -

صحيفة 52.

- شهادة إدارية عدد 32 - 2018 بتاريخ 28 ديسمبر 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 أغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18092 - 68

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020. 

طالب التحفيظ : ابراهيم بوهاوي بن املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

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

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي فقط.

املدعو سيدي احمد  الفقيه بن صالح احملل  و مدينة  إقليم   : موقعه 

الضاوي.

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا : ورثة ولد اميهة باردة ؛

جنوبا : مبارك العسري – محمد الوراد. 

غربا : عبد الرحيم زغداد؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم تنازل بتاريخ 29 يوليو 2019 أصله بتاريخ 08 سبتمبر 2003 

مضمن بعدد 93 صحيفة 103.

- نسخة من رسم شراء بتاريخ 15 يوليو 2019 أصله بتاريخ 25 سبتمبر 1986 

عدد ترتيبي 451 - 87.

- شهادة إدارية عدد 183 - 19 بتاريخ 06 ديسمبر 2019.

- تصريح بالضياع عرفي عدد 2375 - 2020 مصحح االمضاء بتاريخ 

23 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 18 أغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18093 - 68

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020. 

طالب التحفيظ : جواد العالم بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أميرة".

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو اوالد سيدي شنان.

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : احلاج رحال اخللطي؛

جنوبا : اجلياللي بن بوعبيد. 

غربا : محمد بن احمد؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 24 فبراير 2015 مضمن بعدد 175 صحيفة 229.

- نسخة من رسم شراء بتاريخ 03 يونيو 2020 أصله بتاريخ 10 يوليو 1987 

عدد ترتيبي 1829 - 87.

 242 بعدد  مضمن   2015 فبراير   17 بتاريخ  عدلي  اضافي  إصالحي  ملحق   -

صحيفة 221.

- شهادة إدارية عدد 43 - 2020 بتاريخ 06 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 18 أغسطس 2020 على 

الساعة احلادية عشر صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري   
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محافظة املعاريف - الدار البيضاء

خالصة  اصالحية - تتعلق باملطلب رقم 40410 - س

مبقتضى  مطلب  اصالحي مصحح  االمضاء بتاريخ 27 فبراير 2020 

التحفيظ  مطلب  ذي   " "بلعيد  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فان 

بناية  من  املتكون  املعاريف  حي  بالبيضاء  الكائن  س   -  40410 عدد 

مساحتها 2آر 76 سنتيار.

تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن فصا عدا في اسم :

1( اجو بوغروض بنسبة  15 - 120

2(خلود خديجة  بنسبة 07 - 120

3( خلود محمد بنسبة 17 - 120

4(خلود فاطمة بنسبة 07 - 120

5(خلود  اجو  بنسبة 07 - 120

6(خلود عبد اهلل  بنسبة 14 - 120

7(خلود   رقية بنسبة 07 - 120

8(خلود  بلعيد بنسبة 14 - 120

9(خلود  زينة بنسبة 07 - 120

10(خلود  لطيفة بنسبة 07 - 120

11( خلود نفيسة بنسبة 07 - 120

12( خلود اسماعيل  بنسبة 14 - 120

وذلك بناءا على العقود  السابق ايداعها وكذا :

مبقتضى موجب حيازة استغالل مدون  بصحيفة عدد1071 كناش436 

بتاريخ 28 ربيع الثاني 1441 موافق 24 ديسمبر 2019.

سنتيار   76 2آر  وهي  العقاري  التصميم  اظهر  التي  باملساحة  وذلك 

عوض املساحة املصرح بها وقدرها 3ارات.

احملافظ على االمالك العقارية  باملعاريف - الدار البيضاء

محفوظ  كونبارك   

 

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30779 - 72

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : عصام خيا بن إعيش؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك عصام أوال"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي التقدم.

مساحته : 10 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : إبراهيم بن مسعود؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 13918 - 72؛

جنوبا : الراضي بن محمد؛

غربا : الزنقة.

أصل امللك : 

221 صحيفة 182  - نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصله حتت عدد 

سجل األمالك رقم 86 في 21 ديسمبر 2009 توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصله حتت عدد 296 بتاريخ 03 

فبراير 1993 توثيق ابن جرير.

- تصريح بالضياع مؤرخ في 09 أكتوبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 17 اغسطس 2020 

على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 30780 - 72

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : عصام خيا بن إعيش؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك عصام ثانيا"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي التقدم.

مساحته : 05 آر 82 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حيلي ؛

شرقا : خديجة ومن معها؛

جنوبا : احلاج إبراهيم، الرسم العقاري عدد 1286 - 72؛

غربا : الزنقة.

أصل امللك : 

394 صحيفة 395  اصله حتت عدد  - نسخة من رسم شراء عدلي ضمن 

سجل األمالك رقم 85 في 22 مارس 2010 توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصله حتت عدد 12 صحيفة 13 

سجل األمالك رقم 45 بتاريخ 25 يناير 2002 توثيق ابن جرير.

- تصريح بالضياع مؤرخ في 10 أكتوبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 17 اغسطس 2020 

على الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة    
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محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5073 - 77

تاريخ اإليداع :   16 يونيو 2020

طالبا التحفيظ : 

1 -  احلسني بوهراوة بن عمار بنسبة 1 - 2 ؛

2 - بوجمعة بوهراوة بن عمار بنسبة 1 - 2  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » احلفاير «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » احلفاير «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد اخلير ؛ 

مساحته : 01 هـ 15 ار 48 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده :

شماال : ورثة الغالبي عبد القادر ؛

شرقا : الرسمان العقاريان عدد 25740 - 77 وعدد 114272 - 02 ؛

جنوبا : عمار بوهراوة ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 39102 - 02 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 - رسم  ملكية عدد 126 كناش 172 صحيفة 160 بتاريخ 18 ماي 2020 ؛

2 - عقد شراء عدد 372 كناش 171 صحيفة 434 بتاريخ 18 ماي 2020 ؛

الساعة  على   2020 اغسطس   17  : التحديد  عملية  إجراء  تاريخ 

التاسعة  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد: 

كمال عونة    

 

محافظة الهرهورة – الصخيرات

مطلب رقم 976 - 78

تاريـخ اإليداع : 12 يونيو 2020

طالب التحفيظ : امبارك شباكي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلليلبات "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كوثر" 

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة عني عتيق دوار اوالد عكبة. 

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 12آر 00 س تقريبا

حدوده

شماال : الرسم العقاري عدد 348/راء

شرقا : الرسم العقاري عدد 37722/راء

جنوبا : طريق عمومي الفوارات 25 متر 

غربا : العبقاري عائشة.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 19( موافق   1438 القعدة  ذي   26 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  -رسم   1

اغسطس 2017( ضمن حتت عدد 16 صحيفة 19 بتاريخ 26 سبتمبر 

2017 كناش اخملتلفة 15.

2 -ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 25 محرم 1439موافق )16 اكتوبر 

 2017 اكتوبر   24 بتاريخ   315 صحيفة   281 عدد  حتت  ضمن   )2017

كناش اخملتلفة 31.

شهادة ادارية عدد 92/2016 بتاريخ 28 اكتوبر 2016

التاريخ املعني إلجراء عملية التحديد املؤقت هو : 11 اغسطس 2020 

على الساعة التاسعة و النصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة – الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

 

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4642 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد دوار أوالد ادريس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مسجد دوار أوالد ادريس ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

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

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

مساحته : 04 آ 56 س تقريبا.

حدوده :

شماال : سال يوسف؛

شرقا : اعمار سال؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : مولود عزيز.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 أغسطس 2020 على 

الساعة 11 صباحا.
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مطلب رقم 4643 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة أوالد ادريس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مقبرة أوالد ادريس ".

نوعـه : أرض بها مقبرة.

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

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

مساحته : 01 هـ 01 آ 10 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الشعبة؛

شرقا : الشفق؛

جنوبا : شمالل محمد؛  

غربا : شمالل عبد اهلل.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 أغسطس 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4644 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة معيشات 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مقبرة معيشات 3 ".

نوعـه : أرض بها مقبرة.

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

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

مساحته : 35 آ 57 س تقريبا.

حدوده :

شماال : مصطفى سانو؛

شرقا : حلسن برشان؛

جنوبا : سلو عبد اهلل؛  

غربا : الواد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 أغسطس 2020 على 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4645 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

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

مساحته : 00 آ 50 س تقريبا.

حدوده :

شماال : احلو علي؛

شرقا : احلو بوبكر؛

جنوبا : الشعبة؛  

غربا : الشعبة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 أغسطس 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4646 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيفروين 5 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تيفروين 5 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

لقصر، احملل املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 04 آ 61 س تقريبا.

حدوده :

شماال : مصطفى الوزاني؛

شرقا : ايت حساين؛

جنوبا : األحباس ومصطفى الوزاني؛  

غربا : الوزاني مولود.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 أغسطس 2020 على 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 4647 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيفروين 4 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تيفروين 4 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

لقصر، احملل املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 07 آ 67 س تقريبا.

حدوده :

شماال : األحباس والوزاني مولود؛

شرقا : الوزاني محمد؛

جنوبا : الوزاني حلسن؛  
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غربا : الوزاني حلسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 أغسطس 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4648 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيفروين 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تيفروين 3 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

لقصر، احملل املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 02 آ 26 س تقريبا.

حدوده :

شماال : األحباس؛

شرقا : األحباس؛

جنوبا : األحباس؛  

غربا : األحباس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 أغسطس 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4649 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيفروين 1 ايضا ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تيفروين 1 ايضا ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

لقصر، احملل املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 15 آ 71 س تقريبا.

حدوده :

شماال : زمزم العربي؛

شرقا : الوزاني مولود وعلوش عبد القادر؛

جنوبا : األحباس، الوزاني قدور وعلوش عبد القادر؛  

غربا : علوش عبد القادر، الوزاني محمد وعبد القادر.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 أغسطس 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4650 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

لقصر، احملل املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 12 آ 26 س تقريبا.

حدوده :

شماال : األحباس والوزاني احلسني وبوبكر؛

شرقا : محمد الوزاني؛

جنوبا : علواش عبد القادر واألحباس؛  

غربا : الوزاني محمد ومولود.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 أغسطس 2020 على 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4651 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

لقصر، احملل املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 16 آ 70 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الوزاني عبد اهلل؛

شرقا : الوزاني عبد اهلل؛

جنوبا : األحباس؛  

غربا : الوزاني أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 أغسطس 2020 على 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 4652 - 79

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان اخليل 1 ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " فدان اخليل 1 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

لقصر، احملل املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 08 آ 94 س تقريبا.

حدوده :

شماال : قارة محمد؛

شرقا : الوزاني عبد اهلل؛

جنوبا : األحباس؛  

غربا : الفتوح علي والطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 أغسطس 2020 على 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 4653 - 79

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان اخليل 2".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " فدان اخليل 2 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

لقصر، احملل املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 06 آ 81 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الوزاني عبد اهلل واألحباس وقوح احلسني؛

شرقا : بوزيان محمد؛

جنوبا : شاطر اخلضر؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 أغسطس 2020 على 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4654 - 79

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان اخليل 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تفدان اخليل 3 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

لقصر، احملل املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 12 آ 10 س تقريبا.

حدوده :

شماال : شاطر اخلضر احلسن ايوب ومحمد ايوب؛

شرقا : ايوب احلسني؛

جنوبا : ناصح بن داود، حلسن ناصح وقارة محمد؛  

غربا : قارة معالوي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 أغسطس 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4655 - 79

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

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

مساحته : 04 آ 60 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ولعيز محمد؛

شرقا : ولعيز محمد؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : محمد واملهدي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 أغسطس 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4656 - 79

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " ايسومار 2 ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " ايسومار 2 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

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

مساحته : 03 آ 53 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ولعيز محمد؛

شرقا : ولعيز محمد؛

جنوبا : ولعيز املهدي؛  

غربا : ولعيز محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 أغسطس 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4657 - 79

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " ايسومار 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " ايسومار 3 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

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

مساحته : 02 آ 72 س تقريبا.

حدوده :

شماال : حلسن شمالل؛

شرقا : ولعيز محمد؛

جنوبا : ولعيز محمد؛  

غربا : ولعيز محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 أغسطس 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4658 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " عري ايكنادن 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " عري ايكنادن 1 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

لقصر، احملل املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 06 آ 45 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ناصح محمد وقارة محمد؛

شرقا : الوزاني بلقاسم؛

جنوبا : ايوب محمد وناصح بلقاسم؛  

غربا : الوزاني حلسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 أغسطس 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4659 - 79

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " عري ايكنادن 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " عري ايكنادن 2 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

لقصر، احملل املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 10 آ 65 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الوزاني حلسن وعبد اهلل؛

شرقا : الوزاني محمد؛

جنوبا : األحباس والوزاني عبد اهلل؛  

غربا : ناصح بلقاسم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 أغسطس 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4660 - 79

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " عري ايكنادن 3 ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " عري ايكنادن 3 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

لقصر، احملل املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 04 آ 33 س تقريبا.

حدوده :

شماال : قارة محمد؛

شرقا : قارة محمد؛

جنوبا : قارة محمد والوزاني حلسن؛  

غربا : قارة محمد والوزاني حلسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 أغسطس 2020 على 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4661 - 79

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " عري ايكنادن 4 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " عري ايكنادن4 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

لقصر، احملل املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 02 آ 19 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الوزاني حلسن؛

شرقا : الوزاني حلسن؛

جنوبا : قارة محمد؛  

غربا : قارة محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 أغسطس 2020 على 

الساعة 14 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف

ادريس املصلح     

 

محاقظة تيفلت

مطلب رقم  4981 - 81

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2020.

طالبا التحفيظ : احمد اعريش بن احلاج محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "اعريش".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد رقم 1043.

مساحته : 90 س  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : احمد البوزياني؛ 

جنوبا : إسماعيل الرسم العقاري رقم 11147 - 81؛

غربا : محفوظ بركات.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 128 ص 98 كناش العقار رقم 192 

بتاريخ 27 يونيو 2007 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 645 ص 449 كناش العقار رقم 71 

بتاريخ فاحت فبراير 2001 توثيق تيفلت. 

3.نسخة طبق األصل رسم مقاسمة عدلي ضمن بعدد 160 ص 189 

كناش التركات رقم 09 بتاريخ 20 اكتوبر 1995 توثيق تيفلت.

4. شهادة إدارية عدد 171 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 04 يونيو 2020. 

بتاريخ  73 عدد  املؤقت  التسليم  وقرار  حملضر  االصل  طبق  5.نسخة 

04 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 اغسطس 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم  4982 - 81

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

طالبا التحفيظ : عبد الرحمان بابويه بن ابويه.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان راس بجدو".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك عبد الرحمان".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

مساحته : 02 هـ 72 آر 86 س  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة شريفة غوفال بنت مولود؛ ورثة خديجة غوفال بنت مولود ؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : ورثة العياشي الزكراتي بن احملجوب؛ 

غربا : عبد الهادي خلليفي؛ الرسم العقاري رقم 32185 - 16؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 435 ص 443 كناش العقار رقم 40 

بتاريخ 25 اكتوبر 2017 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 362 ص 309 كناش العقار رقم 12 

بتاريخ 27 يناير 2012 توثيق تيفلت. 

3. رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 162 ص 193 كناش التركات رقم 16 

بتاريخ 19 اغسطس2015 توثيق تيفلت. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 18 اغسطس 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.



2763 عدد 1121 - 02 ذوالقعدة 1441 )24 يونيو 2020(

مطلب رقم  4983 - 81

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020.

طالبا التحفيظ : عزيز امللياني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " راس جدو".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " راس جدو".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

مساحته : 01 هـ 82 آر 50 س  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد الزايدي؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : ورثة الزايدي بوجمعة؛ 

غربا : ورثة الزايدي بوجمعة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 56 رقم  العقار  كناش   23 ص   25 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ 06 فبراير 2020 توثيق تيفلت.

 88 رقم  العقار  كناش   64 ص   71 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .2

بتاريخ 19 سبتمبر 2003 توثيق تيفلت.

3. نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي ضمن أصله بعدد 298 ص 

390 كناش العقار رقم 46 بتاريخ 02 اغسطس2018 توثيق تيفلت. 

 50 رقم  العقار  كناش   51 ص   55 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .4

بتاريخ 17 ديسمبر 2018 توثيق تيفلت.

5. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 391 ص 423 كناش العقار رقم 80 

بتاريخ 08 ابريل 2003 توثيق تيفلت.

6. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 297 ص 388 كناش العقار رقم 46 

بتاريخ 02 اغسطس2018 توثيق تيفلت.

7. شهادة إدارية عدد 33 - 2020 - م.ت عن جماعة سيدي عبد الرزاق 

مؤرخة في 09 مارس 2020.

8.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد ترتيبي 1652 مؤرخ في 23 اغسطس1993.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 18 اغسطس 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم  4984 - 81

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020.

طالبا التحفيظ : ياسني بن حليمة بن عبد الدامي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان فاظمة عقة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان بن حليمة".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت العربي.

مساحته : 01 هـ 36 آر 90 س  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بكدة عالل؛ اوحدو عمر؛

شرقا : امحمد العسري؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛ 

غربا : مطلب حتفيظ رقم 15750 - 16؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 26 ص 31 كناش األمالك رقم 192 

بتاريخ 25 ديسمبر 2019 توثيق اجلميسات.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 40 ص 55 كناش األمالك رقم 191 

بتاريخ 18 ديسمبر 2019 توثيق اخلميسات.

عن جماعة خميس سيدي   2020  - ت  م   -  29 عدد  إدارية  7. شهادة 

يحيى مؤرخة في 12 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 اغسطس 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "لال حليمة"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 2184 - 16 الذي نشر إعالن جديد 

عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 14 بتاريخ 07 ابريل 1999 .

مسطرة  فان   2020 فبراير   11 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

جماعة  تيفلت  بدائرة  الكائن   " حليمة  "لال  املسمى  امللك  حتفيظ 

مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد موضوع مطلب التحفيظ رقم 

2184 - 16 ستتابع من االن فصاعدا باملساحة التي اظهرها التصميم 

العقاري 09 هـ 49 آر مجزأة على الشكل االتي : 

90س عل  04 هـ 74آر  الكهف" مبساحة قدرها  - حتت تسمية "عني 

الشياع في اسم : 

1.فريدة األحمر بنت احمد بنسبة 1 - 2.

2. فتيحة األحمر بنت احمد بنسبة 1 - 2.

- حتت التسمية القدمية ملا تبقى من امللك في إسم : االحمر عمر بن اخلياطي .

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 258 ص 323 كناش العقار رقم 54 

بتاريخ 24 يناير 2020 توثيق تيفلت.

باقي  كناش   76 ص   84 بعدد  ضمن  عدلي  إصالحي  ملحق  رسم   .2

الوثائق رقم 30 بتاريخ 30 ابريل 2020 توثيق تيفلت

02 نوفمبر 1999 توثيق تيفلت مشفوع  3.رسم قسمة عدلي مؤرخ 

بشهادة ادارية مؤرخة في 10 فبراير 2000.

 94 رقم  العقار  59 كناش  بعدد 73 ص  4. رسم صدقة عدلي ضمن 

بتاريخ 08 ديسمبر 2004 توثيق تيفلت.
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خالصة اصالحية

تتعلق بامللك املسمى "شعبة احلمر لقرع والطالع" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 11278 - 16

الذي نشر إعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 437 

بتاريخ 16 ماي 2007 .

مسطرة  فان   2020 يونيو   17 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

بدائرة  الكائن   " والطالع  لقرع  احلمر  " شعبة  املسمى  امللك  حتفيظ 

تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي موضوع مطلب 

التحفيظ رقم 11278 - 16 ستتابع من االن فصاعدا في قطعة واحدة 

94 س،  بدال من قطعتني مساحتها حسب التصميم العقاري 68 آر 

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وموافقة طالب التحفيظ مبقتضى املطلب االصالحي املذكور.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي     

 

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2104 - 82

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2020 . 

طالبو التحفيظ  : 

1 - حسن سريف بن عالل بنسبة ¼؛

2 - خليفة سريف بن عالل بنسبة ¼؛

3 - هشام سريف بن عالل بنسبة ¼؛

4 - عبد الهادي سريف بن عالل بنسبة ¼.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حي املسجد  "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حي املسجد"

نوعه : أرض بها  بناية ذات ذات سفلي وطابق أول .

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد سيدي عيسى احملل  املدعو "أوالد أمراح الفجاكنة ".

مساحته : 06 آر 13 سنتيار تقريبا .

اجملاورون :

شماال : ورثة مليح حمادي ؛ 

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : الزنقة ؛ 

غربا : ورثة السباعي العربي.

احلقوق العينية : الشيء            

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ماي 1997 ؛

-  رسم تنازل عدلي  مؤرخ في 11 يوليو 2012؛

- ملحق إصالحي عدلي  مؤرخ في 13 مارس 2020 ؛

- ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 18 فبراير 2020؛

- وكالة عدلية  مؤرخة في  09 يناير 2020؛

- التزام عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 14 فبراير 2020؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 27 ديسمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2020 على 

الساعة 09:30  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة 

كرمي ناجيم   

 

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 92 - 83

تاريخ اإليـداع : 16 يونيو 2020

طالبو  التحفيـظ :

1 - عبد العزيز سكار بنسبة 14 - 40

2 - مرمي سكار بنسبة 07 - 40

3 - فاطمة سكار بنسبة 07 - 40

4 - السنوسي زهرة بنسبة 12 - 40

بصفتهم طالبي التحفيظ حلق الزينة 

5 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار سكار"

نوع امللك : دار للسكنى

موقعه : مراكش القصبة درب البديع رقم 9 

مساحتـه : 91 سنتيار تقريبا  .

حـدوده :

شمـاال : درب دار البديع

شرقا : لغريني املهدي

غربا : مبارك بن عباد

جنوبا : سور املدينة

احلقوق العينية والتحمالت :  ال شيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار  عدلي مؤرخ في 26 جمادى االولى 1434 موافق 07 ابريل 2013

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 ربيع الثاني 1413 موافق 26 اكتوبر 1992

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 جمادى الثانية 1414 موافق 03 ديسمبر 1993

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 جمادى االولى 1403 موافق 02 مارس 1983

تاريخ التحديد : االثنني 17 اغسطس 2020 على الساعة 09 صباحا    

احملافظ على االمالك 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
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غربا: رسم عقاري عدد 75042/06؛

طالب التحفيظ السيد: مليكة ملراني بنت محمد.

 مطلب رقم 27247 - 06 

اسم امللك: مقهى سنطرال + اوطيل موريطانيا.

موقعه: طنجة حي سوق الداخل، 

وقع حتديده في: 01 يونيو 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 28س02آر , به ارتفاق حق 

الهواء ايتداءا من الطابق االول لفائدة الغير على امتداد احلد ب-14ب15 

مساحته 14س.

بناء  على  تشتمل  االولى  :القطعة  قطعتني  من  مكونة  أرض  نوعه: 

دكاكني  خمس  من  تتكون  الثانية  القطعة  و  طوابق  ثالث  و  سفل 

سفلية و ثالث طوابق؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 8302/ط؛

شرقا: رسم عقاري عدد 8302/ط، بناء في ملك الغير، فندق،؛

جنوبا: ساحة سوق الداخل؛

غربا: زنقة املوحدين؛

طالب التحفيظ السيد: ناظر اوقاف طنجة.

مطلب رقم 27641 - 06

اسم امللك: العلمي.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 

وقع حتديده في: 02 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 36س01آر.

نوعه: أرض عارية بها اساس بناء؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومي؛

شرقا: محمد املرواني؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 219363/06؛

غربا: طريق عمومي عرضه متغير؛

طالب التحفيظ السيد: جالل بن يوسف العلمي الفالقي.

مطلب رقم 27905 - 06

اسم امللك: بولعيز.

موقعه: طنجة حي جامع املقراع امراح بولعيز رقم 75، 

وقع حتديده في: 29 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 96س03آر.

نوعه: أرض بها فيال مكون من سفل و كراج و حديقة؛

اجملاورون: 

شماال: محمد بن الفقيه؛

محافظة الرباط - حسان

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أن  للعموم  يعلن  - حسان  بالرباط  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

،سكتور4  بالرباط  معه  اخملابرة  محل  اجلاعل  كركور  يوسف  السيد 

بلوك ا  شارع االرز حي الرياض طلب أن يسلم له نظيرا جديدا للرسم 

بالرباط؛  الواقع   "13 "حسناء  امللك  موضوع   03  -  110487 العقاري 

وذلك بسبب ضياع الذي سلم سابقا.

و ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل 

باجلريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجل 

الرسمية. 

    احملافظ على االمالك العقارية بالرباط - حسان

اجلياللي احلليمي   

محافظة طنجة

مطلب رقم 26397 - 06 

اسم امللك: مليكة.

موقعه: طنجة احلي اجلديد، 

وقع حتديده في: 08 ابريل 2014.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و ثالث طوابق و مرفق؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب عدد 55797/06؛

شرقا: مطلب عدد 17797/06؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 72633/06؛
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شرقا: رسم عقاري عدد 76942/ط، رسم عقاري عدد 193538/06؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 47186/06؛

غربا: طريق اجلبل؛

طالب التحفيظ السيد: هاجر بولعيز و من معها.

مطلب رقم 27915 - 06

اسم امللك: القجي.

موقعه: طنجة مدشر مسنانة، 

وقع حتديده في: 26 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 12س01آر.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و ثالث طوابق؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 182145/06؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: زنقة؛

غربا: رسم عقاري عدد 93806/06؛

طالب التحفيظ السيد: احمد بن محمد القجي.

مطلب رقم 27943 - 06

اسم امللك: كدورة 2.

موقعه: طنجة مدشر احمار، 

وقع حتديده في: 13 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 28س01آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومي؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: طريق؛

غربا: مطلب عدد 27942/06؛

طالب التحفيظ السيد: اسماعيل كدورة.

مطلب رقم 27945 - 06

اسم امللك: الورياغلي.

موقعه: طنجة حي املصلى زنقة اختونة، 

وقع حتديده في: 01 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 33 س.

نوعه: آرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني و مرفق؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 67599/06؛

شرقا: احلاج حسينة؛

جنوبا: زنقة عمومية رقم 69؛

غربا: ممر خاص؛

طالب التحفيظ السيد: بشرى بنت محمد الورياغلي و من معها.

مطلب رقم 27951 - 06

اسم امللك: مبروك.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 

وقع حتديده في: 08 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 16س04آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 138369/06؛

شرقا: رسم عقاري عدد142853/06؛

جنوبا: بناء في ملك الغير؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: بوجمعة امالح بن استيتو و من معه.

مطلب رقم 27952 - 06

اسم امللك: املريني.

موقعه: طنجة مدشر احمار، 

وقع حتديده في: 09 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 95س.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: مرمي التايدي؛

شرقا: رسم عقاري عدد 219362/06؛

جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: حسناء التايدي؛

طالب التحفيظ السيد: عبد السالم املريني و من معه.

مطلب رقم 27953 - 06

اسم امللك: سعيدة.

موقعه: طنجة مدشر املغاير، 

وقع حتديده في: 09 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 91س02آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: مليكة املنيصر، رسم عقاري عدد181784/06؛

شرقا: ورثة ربيعة املنيصر؛

جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: رسم عقاري عدد 182159/06؛

طالب التحفيظ السيد: سعيدة االمني.

مطلب رقم 27956 - 06

اسم امللك: شلو.

موقعه: طنجة مدشر مسنانة، 

وقع حتديده في: 28 اكتوبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 92س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني؛

اجملاورون: 

شماال: حجاج احلسني؛

شرقا: حسن والد عيسى؛

جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: جمال شلو.

مطلب رقم 27957 - 06

اسم امللك: البشير.

موقعه: طنجة مدشر مسنانة، 

وقع حتديده في: 30 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17س01آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومي؛

شرقا: مطلب عدد 27711/06؛

جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: رسم عقاري عدد 206260/06؛

طالب التحفيظ السيد: البشير بن العربي البقالي.

مطلب رقم 27959 - 06

اسم امللك: البقالية.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني، 

وقع حتديده في: 30 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 61س01آر.

نوعه: أرض بها بناءان مكونان من سفل و طابق اول؛

اجملاورون: 

شماال: احمد الهادي؛

شرقا: رسم عقاري عدد 3144/ط؛

جنوبا: سعيد بولوفة؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: ارحيمو بولوفة.

مطلب رقم 27960 - 06

اسم امللك: ايجبرت.

موقعه: طنجة مدشر الرهراه، 

وقع حتديده في: 04 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 78س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني و مرفق؛

اجملاورون: 

شماال: عيشة بنت حلسن؛

شرقا: رسم عقاري عدد 218548/06، 218549/06؛

جنوبا: زبيدة الدرقاوي؛

غربا: طريف همومي؛

طالب التحفيظ السيد: احمد بن محمد ايجبرت.

مطلب رقم 27861 - 06

اسم امللك: اصوفي.

موقعه: طنجة حي املصلى زنقة 28 رقم 1، 

وقع حتديده في: 04 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 35س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابق اول؛

اجملاورون: 

شماال: ممر عرضه مترين؛

شرقا: بناء في ملك الغير؛

جنوبا: بناء في ملك الغير؛

غربا: ممر عرضه 1.40؛

طالب التحفيظ السيد: عبد العزيز بن محمد اصوفي و من معه.

مطلب رقم 27966 - 06

اسم امللك : ميرينور.

موقعه: طنجة مدشر البرانص القدمية، 

وقع حتديده في: 12 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 35س07ـآر.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و حديقة و بئر؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومي؛

شرقا: رسم عقاري عدد 126597/06، رسم عدد 126767/06؛

جنوبا: طالب التحفيظ؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: الشركة العقارية " ميرينور" ش م م.

إصالح خطأ يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 27789 - 06  الكائن 

بوالية طنجة،  مدينة طنجة،  مدشر بوبانة  نشراالعالن عن 

انتهاء حتديده  باجلريدة الرسمية عدد 1074 بتاريخ 31/07/2019.

اقرأ :

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40س14آر

عوضا عن :

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40س04آر

و الباقي بدون تغيير

    احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

          محمد الزخوني
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محافظة فاس           

إصالح  خطأ - يتعلق بامللك املسمى: " الرزين " 

مطلب رقم 25031 - 07  الذي  أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1087 املؤرخة في 30/10/2019.

عوضا عن

نوعه: أرض بها بناية  تتكون من طابق ارضي وسطح واخر علوي 

اقـرأ

نوعه : أرض بها بناية  تتكون من طابق ارضي واخرين علويني 

والباقي بدون تغيير.  

            احملافظ على األمالك العقارية بفاس

          حدو اوحلسن

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 78500 - 08 

اسم امللك :بلدة البئر. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار العويسات.

وقع حتديده في : 11 يونيو 1998.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 8 هـ 45 آ 60 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و بئر. 

اجملاورون:

شماال :  ورثة بوشعيب بن الفالح، خديجة برناتي، ورثة الفالح، طريق 

طريق  و  اهلل  عبد  بن  الرحمان  عبد  ورثة  أمتار،   05 عرضه  عمومي 

عمومي عرضه 10 أمتار. 

شرقا  : احلفيضي عبد اهلل و احلفيضي سعيد.

جنوبا : مطلب عدد 62055 - 08 ، رسم عقاري عدد 22171/ج، رسم 

عقاري عدد 46356/ج و رسم عقاري عدد 47207/ج.

غربا  : رسم عقاري عدد 38366/ج و ورثة بوشعيب بن الفالح.

طالب التحفيظ: احمد احلفيضي بن عبد السالم.

مطلب رقم 107133 - 08 

اسم امللك :أرض العالمة. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار املريشات.

وقع حتديده في : 06 أغسطس 2018.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 8 آ 56 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و حديقة و بئر. 

اجملاورون:

شماال :  ورثة رويحة عبد اهلل و محمد بن اخللفي. 

شرقا  : رسم عقاري عدد 70409 - 08 .

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 امتار.

غربا  : رسم عقاري عدد 116818 - 08 .

طالب التحفيظ: نعيمة مرفوق بنت عيسى.

مطلب رقم 118690 - 08 

اسم امللك :أرض اجلنانات. 

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

وقع حتديده في : 05 نوفمبر 2018.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 50 آ 26 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

شرقا  : أبو الفتح أحمد.

جنوبا : أبو الفتح بوشعيب.

غربا  : أبو الفتح بوشعيب و ورثة أبو الفتح عبد اهلل.

طالب التحفيظ: محمد احسان بن عبد اهلل و من معه.

مطلب رقم 118781 - 08 

اسم امللك :حائط طرموني. 

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

وقع حتديده في : 18 مارس 219.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 00 آ 67 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : السرجي مصطفى و املوالدي العياشي بن بوشعيب. 

شرقا  : كمال فاطنة بنت احميدة، كمال التباري بن احميدة و كمال 

محمد بن احميدة.

جنوبا : كمال محمد بن احميد، السجري هشام بن محمد.

غربا  : ورثة السجري احمد بن محمد.

طالب التحفيظ: السعدية سجري بنت محمد.

مطلب رقم 118802 - 08 

اسم امللك: أرض احليط. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، دوار احلاج اسماعيل.

وقع حتديده في : 20 مارس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 2 آ 89 س.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 117944 - 08 . 
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شرقا  : رسم عقاري عدد 143388 - 08 ، رسم عقاري عدد 143392 - 

08  و رسم عقاري عدد 143393 - 08 .

جنوبا : ورثة احلاج اسماعيل.

غربا  : رسم عقاري عدد 117944 - 08 .

طالب التحفيظ: عبد اللطيف طبيخي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 118886 - 08 

اسم امللك :فندق األحباس موالي بوشعيب عدد 3203. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، فندق موالي بوشعيب.

وقع حتديده في : 06 مارس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 96 س.

نوعه : بناية سفلية. 

اجملاورون:

شماال :  رسم عقاري عدد 27219/ج. 

شرقا  : رسم عقاري عدد 57156 - 08 .

جنوبا : ساحة سيدي محمد بن عبد اهلل.

غربا  : ورثة بوعناني.

طالب التحفيظ: نظارة األوقاف باجلديدة.

مطلب رقم 118891 - 08 

اسم امللك :بالد الرمل. 

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

وقع حتديده في : 06 مارس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 00 آ 75 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :  رسم عقاري عدد 152404 - 08  و مطلب عدد 62429 - 08 . 

شرقا  : مطلب عدد 62452 - 08 .

جنوبا : مطلب عدد 62425 - 08 

غربا  : مطلب عدد 62429 - 08 .

طالب التحفيظ: الرداد نرجاسي بن بوشعيب.

مطلب رقم 118896 - 08 

اسم امللك :أرض احلطة البير. 

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

وقع حتديده في : 18 مارس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 07 آ 65 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :  ممر عمومي عرضه 03 أمتار. 

شرقا  : بنجميعة عبد الرحيم.

جنوبا : ورثة بنجميعة محمد

غربا  : بنجميعة حسن.

طالب التحفيظ: عبد اهلل بن جميعة بن بوشعيب.

مطلب رقم 118900 - 08 

اسم امللك :ملك الروادع. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار لكواهي.

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 15 آ 35 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :  ورثة بن التباري ملقطع. 

شرقا  : ورثة بن التباري ملقطع.

جنوبا : صفيح عبد القادر  صفيح رحال.

غربا  : ورثة صفيح اجلياللي.

طالب التحفيظ: فوزية افكاري بنت العربي.

مطلب رقم 118902 - 08 

اسم امللك :ملك بوخنيس. 

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

وقع حتديده في : 25 مارس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 18 آ 76 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :   اجلهراسي بوشعيب. 

شرقا  : رسم عقاري عدد 64464 - 08 .

جنوبا  :بنجميعة خديجة.

غربا  : بنجميعة عبد الرحمان.

طالب التحفيظ: رشيد وردي بن محمد.

مطلب رقم 118903 - 08 

اسم امللك :ملك الكدية. 

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

وقع حتديده في : 25 مارس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 23 آ 33 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :  كرم فاطمة. 

شرقا  : لشهب العربي.

جنوبا  :السياقي عبد العزيز.

غربا  : كرم فاطمة.

طالب التحفيظ: رشيد وردي بن محمد.
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مطلب رقم 118909 - 08 

اسم امللك :بالد بلفقيه. 

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

وقع حتديده في : 01 أبريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 48 آ 75 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : احسان مباركة. 

شرقا  : احسان اسماعيل.

جنوبا  :احسان عبد الكرمي.

غربا  : عبد اهلل بن الدكالي.

.SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL طالب التحفيظ: شركة

مطلب رقم 118930 - 08 

اسم امللك :توميي. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار الدبوزية.

وقع حتديده في : 23 أبريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 09 آ 58 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :  ممر خاص عرضه 05 أمتار. 

شرقا  :طبعي التباري .

جنوبا  :ورثة ولد الشعيبات، التباري محمد و ورثة عباس وجداد.

غربا  : مطلب عدد 113675 - 08 .

طالب التحفيظ: نزهة الطاغو بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 118978 - 08 

اسم امللك :حائط تيبو 2. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار املهارزة.

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 11 آ 49 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : ورثة الهبطي. 

شرقا  : نظام بوشعيب.

جنوبا  :ورثة نظام.

غربا  : رسم عقاري عدد 130060 - 08 .

طالب التحفيظ: سعيد نظام بن املصطفى.

مطلب رقم 118979 - 08 

اسم امللك :حائط تيبو 1. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار املهارزة.

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 18 آ 71 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : ورثة الهبطي. 

شرقا  : طريق.

جنوبا  :ورثة نظام.

غربا  : نظام محمد.

طالب التحفيظ: سعيد نظام بن املصطفى.

مطلب رقم 118981 - 08 

اسم امللك :أرض تورية. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 38 آ 58 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : طريق. 

شرقا  : مطلب عدد 118668 - 08  و حليل صفية.

جنوبا  :حليل صفية.

غربا  : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

طالب التحفيظ: تورية العمري بنت احمد.

مطلب رقم 118986 - 08 

اسم امللك :أرض اجلريف 1. 

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

وقع حتديده في : 21 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 22 آ 10 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : ورثة احلسني بن عالل. 

شرقا  : احمد صمصمي.

جنوبا  :ورثة جبوة جنمة، رسم عقاري عدد 48479 - 08  و رسم عقاري 

عدد 766/ز.

امباركة،  صمصمي  قدور،  بن  احمد  ورثة  قدور،  صمصمي   : غربا 

صمصمي فاطنة، صمصمي هدية و صمصمي زهرة.

طالب التحفيظ: قدور صمصمي بن أحمد.

مطلب رقم 118993 - 08 

اسم امللك :أرض اجلنان. 

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

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 07 آ 88 س.

نوعه : أرض فالحية. 
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اجملاورون:

شماال :  رسم عقاري عدد 151461 - 08 . 

شرقا  : ممر عمومي عرضه متران.

جنوبا  :الصاحلي هنية.

غربا  : ورثة الطلعي عبد اهلل.

طالب التحفيظ: خالد احلسيني بن خليفة.

مطلب رقم 119001 - 08 

اسم امللك :أرض ايت حائط الغزواني. 

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

وقع حتديده في : 28 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 57 آ 71 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :  ممر و ورثة بوشعيب بن سي محمد الصاحلي. 

فاطنة  ورثة  و  بنور  محمد  ورثة  احمد،  بن  محمد  سي  ورثة   : شرقا 

الريسي.

جنوبا  :شميشة حسنات و من معها و شميشة الزهرة.

و  الريسي  بن عيسى  ورثة سي محمد  اهلل،  عبد  بنت  : طامو  غربا  

بوشعيب شميشة.

طالب التحفيظ: حسن شميشة بن التباري.

مطلب رقم 119003 - 08 

اسم امللك :أرض اخلير. 

موقعه : اجلديدة، درب الكباص.

وقع حتديده في : 28 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 29 س.

نوعه : بناية سفلية. 

اجملاورون:

شماال :  زنقة 264. 

شرقا  : رسم عقاري عدد 118998 - 08 .

جنوبا  :رسم عقاري عدد 10165/ج.

غربا  : رسم عقاري عدد 31947/ج.

طالب التحفيظ: فاطنة رفيق بنت بوشعيب و من معها.

مطلب رقم 119012 - 08 

اسم امللك :فدان العياشي. 

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

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 31 آ 84 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري 190357 - 08 . 

شرقا  : رسم عقاري عدد 190357 - 08  و ورثة ساهي عبد اهلل.

جنوبا  :سلمان نعيمة.

غربا  : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

طالب التحفيظ: عبد اهلل املتولي بن بوشعيب و من معه.

مطلب رقم 119015 - 08 

اسم امللك :حيط الكاعة. 

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

وقع حتديده في : 20 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 23 آ 83 س.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات و بئر. 

اجملاورون:

شماال :  ممر عرضه 03 أمتار. 

شرقا  : جنيد مصطفى.

جنوبا  :جنيد مصطفى.

غربا  : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

طالب التحفيظ: اسماعيل ناجيد بن أحمد.

مطلب رقم 119024 - 08 

اسم امللك :بالد الدار 1. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة مهارزة الساحل، دوار الهياملة.

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 72 آ 84 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : طريق. 

شرقا  : رسم عقاري عدد 7436/ز.

جنوبا  : رسم عقاري عدد 19874/س.

غربا  : رسم عقاري عدد 116688 - 08  و الكحالوي محمد.

طالب التحفيظ: جواد الكحالوي بن بوشعيب و من معه.

مطلب رقم 119026 - 08 

اسم امللك :أرض الكدية. 

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

بوعالم.

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 45 آ 93 س.

نوعه :  أرض فالحية به فيال و مسبح. 

اجملاورون:

شماال : الشكيمي محمد و رسم عقاري عدد 138843 - 08 . 
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شرقا  : احلكيمي محمد.

جنوبا  :الضبياني عبد اهلل، الضبياني العياشي و احلكيمي محمد.

غربا  : احلكيمي مليكة و احلكيمي محمد.

طالب التحفيظ: عبد العزيز بن قدوس بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 132778 - 08 

اسم امللك :حيط املعطي و أرض الضاية. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار الدحامنة.

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 15 آ 89 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار. 

شرقا  : القيسي حبيبة.

جنوبا  :ورثة سمير محمد.

غربا  : مطلب عدد 132780 - 08 .

طالب التحفيظ: حسيب عزيز بن محمد.

مطلب رقم 132779 - 08 

اسم امللك :حيط املعطي و أرض الضاية. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار الدحامنة.

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 28 آ 40 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار. 

شرقا  : مطلب عدد 132780 - 08  و ورثة سمير محمد.

جنوبا  :سمير عبد اهلل بن الرداد و سمير بوشعيب بن محمد.

غربا  : احلسني فاحت، بوشعيب بن الوالي و رسم عقاري عدد 210613 - 08 .

طالب التحفيظ: عبد الفتاح أجغيدر بن محمد.

مطلب رقم 132805 - 08 

اسم امللك :أرض صافية. 

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

وقع حتديده في : 05 غشت 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 37 آ 29 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : الززياني مصطفى و ورثة فاطمة بنت احلاج العربي. 

شرقا  : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

جنوبا  :البوتان رقية، البوتان مصطفى و البوتان محمد.

غربا  : الززياني عبد الرحيم.

طالب التحفيظ: ياسني اقازن بن محمد.

مطلب رقم 132811 - 08 

اسم امللك : أرض بودريوة. 

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

وقع حتديده في : 22 غشت 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 53 آ 25 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 149425 - 08 . 

شرقا  : رسم عقاري عدد 139732 - 08 .

جنوبا  :رسم عقاري عدد 201561 - 08 .

غربا  : رسم عقاري عدد 159688 - 08 .

طالب التحفيظ: حسن الشداد بن عبد اللطيف.

مطلب رقم 132825 - 08 

اسم امللك :أرض بلعمان. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار املقاقرة.

وقع حتديده في : 06 سبتمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 16 آ 05 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : املودن موسى. 

شرقا  : مصلح عبد اهلل.

جنوبا  :املودن حمو.

غربا  : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

طالب التحفيظ: التباري الوراق بن املصطفى.

مطلب رقم 132832 - 08 

اسم امللك :أرض الغابة. 

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

بن سعيد.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 15 آ 72 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : برطاز احمد. 

شرقا  : ممر عرضه 03 أمتار.

جنوبا  :برطاز احمد و بلحاج عبد اهلل.

غربا  : رسم عقاري عدد 4455/ز.

.SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL . طالب التحفيظ: شركة
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مطلب رقم 132862 - 08 

اسم امللك :بالد بناصر. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار ايت الرخى.

وقع حتديده في : 28 أكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 65 آ 59 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 116282 - 08 . 

شرقا  : مطلب عدد 112909 - 08 .

جنوبا  :رسم عقاري عدد 116282 - 08 .

غربا  : رسم عقاري عدد 116282 - 08 .

طالب التحفيظ: جناة ناوني بنت محمد و من معها.

مطلب رقم 132863 - 08 

اسم امللك :أرض الدوم. 

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

وقع حتديده في : 29 أكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آ 27 س.

نوعه : دار للسكن. 

اجملاورون:

شماال : ورثة الوردي بوشعيب. 

شرقا  : رسم عقاري عدد 193541 - 08 .

جنوبا  :شارع املغرب العربي.

غربا  : رسم عقاري عدد 132215 - 08 .

طالب التحفيظ: فاطمة شنوج بنت عبد القادر.

       احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

        املعطي زديد

 

محافظة أكادير

مطلب رقم 42573 - 09

اسم امللـك : " ملك الفاسي ".

موقعه :دوار دار بوبكر، اجلماعة القروية للدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 02/12/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 44 ار 57 س .

نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : ساقية سيدي يحيى؛ 

شرقا : ورثة محمد أوبوشتى رمضان؛ 

جنوبا : موالي احلسني؛ 

غربا : موالي احمد في البعض، وفاطمة محند في البعض اآلخر. 

طالب التحفيظ : والي احلسن الفاسي بن احمد. 

مطلب رقم 43556 - 09 

اسم امللـك : " ملك بنني ".

موقعه : دوار متاعيت اوفال، جماعة وقيادة أمسكروض القروية، عمالة 

أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 28/06/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 73 ار 44 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التمر والزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛ 

شرقا : ورثة خرواش في بعض، ومحمد بنيني وايت عبد اهلل وأنضيف 

محمد في البعض اآلخر؛ 

جنوبا : طريق عمومية في بعض، والقرشي مبارك وأمزيل محمد في 

البعض اآلخر؛ 

غربا : ايت ادريس في بعض والقرشي مبارك وايت عبد اهلل في البعض 

اآلخر. 

طالب التحفيظ : محمد بنني بن احمد. 

مطلب رقم 43638 - 09 

اسم امللـك : " أسكي أومزال ".

القروية، عمالة  التامري  وقيادة  تاكل، جماعة  آيت جي  دوار   : موقعه 

أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 15/04/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 02 هكتار 12 ار 61 س .

نوعه : ارض فالحية بها بنايات . 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية في بعض، وورثة بورهيس وورثة محمد مبارك 

وورثة ابراهيم بن محند في البعض اآلخر؛ 

شرقا : ورثة ابراهيم بن محند؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 216937 - 09 ؛ 

في  موليد  أحمد  واحلاج  بعض،  غي  موليد  محند  بن  ابراهيم   : غربا 

البعض اآلخر. 

طالب التحفيظ : ورثة محمد دنيت وحسن دنيت. 

مطلب رقم 43649 - 09 

اسم امللـك : " اخللفي والوافي ".

موقعه : دوار تكاديرت نعبادو، جماعة وقيادة الدراركة القروية، عمالة 

أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 13/05/2019 .
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 56 سنتيار .

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي وآخرين علويني . 

اجملاورون : 

شماال : محفوض محمد؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 228713 - 09 . 

طالب التحفيظ : اخللفي هشام بن املصطفى بن محمد وجناة الوافي 

بنت محمد. 

مطلب رقم 43674 - 09 

اسم امللـك : " تالبورت او علي ".

القروية، عمالة أكادير  الدراركة  : دوار متاعيت، جماعة وقيادة  موقعه 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 22/08/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 80 سنتيار .

نوعه : أرض عارية . 

اجملاورون : 

شماال : أحمد بيغوسان؛ 

شرقا : مباركة التيزي؛ 

جنوبا : أصبار احلسن؛ 

غربا : الطريق . 

طالب التحفيظ : عبد اهلل أوعلي بن احلسن . 

مطلب رقم 43675 - 09 

اسم امللـك : " اكر جنعا نتناعورت ".

عمالة  القروية،  الدراركة  وقيادة  جماعة  البار،  تغامنني  دوار   : موقعه 

أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 23/08/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 24 آر 44 سنتيار .

نوعه : أرض بها بناية من طابق أرضي وآخر علوي وحديقة ومسبح . 

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : محمد خلطنت؛ 

غربا : محمد خلطنت . 

طالب التحفيظ : محمد خلطنت . 

مطلب رقم 43676 - 09 

اسم امللـك : " أكر وكورو ".

موقعه:دوار أكروكورو، جماعة وقيادة أورير القروية، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 23/08/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 02 آر 02 سنتيار .

نوعه : أرض عارية . 
اجملاورون : 

195510 - 09 في بعض وبوفي احلسن  : الرسم العقاري عدد  شماال 
في البعض اآلخر؛ 

شرقا : الطريق؛ 
جنوبا : الرسم العقاري عدد 160617 - 09 في بعض و 195509 - 09 

في البعض اآلخر؛ 
غربا : الطريق. 

طالب التحفيظ : زهرة حبوبة بنت محمد بن احلسن .

مطلب رقم 43678 - 09 
اسم امللـك : " حسن 1 ".

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

تاريخ حتديده : 26/08/2019 .
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 04 آر 03 سنتيار .

نوعه : أرض عارية . 
اجملاورون : 

شماال : ملك ايت الطالب؛ 
شرقا : ملك أمعدز؛ 

جنوبا: الطريق؛ 
غربا : الطريق. 

طالب التحفيظ : حسن اسالم بن محمد .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " موجندي سعيد " ،
موضوع مطلب رقم 43746 - 09 ، والذي ادرجت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 1105 بتاريخ 04/03/2020.
عوضا عما سبق نشره : 

أقرأ :
أصل امللك : 

1 - محرر عقد بيع عرفي ثابت التاريخ، مؤرخ في 17 - 09 - 2019 .
2 - نسخة طبق األصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19/04/2017 .
3 - نسخة طبق األصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 07/04/2017 .
4 - نسخة طبق األصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14/04/2017 .

5 - نسخة طبق األصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 25/10/2018 . 
6 - نسخة طبق األصل من عقد وكالة عرفية مؤرخة في 27/12/2019 .
7 - نسخة طبق األصل من عقد وكالة عرفية مؤرخة في 27/12/2019 .
8 - نسخة طبق األصل من عقد وكالة عرفية مؤرخة في 23/01/2020 .

9 - توضيح كتابة رسوم شراء وإراثات غير مؤرخة .
) والباقي بدون تغيير (

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية 

بإعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
العموم أن السيد : احضيي اولكنس بن محمد، املغربي املزداد بتاريخ 
 JA94656 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  واحلامل   02/01/1983
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والساكن بأكادير . طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 

196882 - 09 املؤسس للملك املدعو : " احضيي " الكائن بدوار ازراراك، 

وذلك بسبب ضياع  إداوتنان،  أكادير  القروية، عمالة  الدراركة  جماعة 

النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيد : شقرون رشيد بن يحضيه، املغربي املزداد بتاريخ 26/08/1973 

واحلامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم JA48603 والساكن بكلميم .

 09  -  34809 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب 

الداخلة،  بحي  الكائن   "865EL "الداخلة  املدعو  للملك  املؤسس 

وذلك بسبب ضياع  إداوتنان،  أكادير  احلضرية ألكادير، عمالة  اجلماعة 

النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

 01/01/1940 بتاريخ  املزدادة  املغربية  السايح،  اد  فاطمة   : السيدة  أن 

واحلاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم J200109 والساكنة بأكادير .

 09  -  62170 رقم  العقاري  للرسم  نظير جديد  لها  أن يسلم  طلبت 

املؤسس للملك املدعو : " الداخلة 29 " الكائن بحي الداخلة، اجلماعة 

احلضرية ألكادير، عمالة إداوتنان، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان 

سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

    احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

محمد أوغوش      

محافظة بني مالل

مطلب رقم 44755 - 10 

اسم امللك : االمـل.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو وربيع املعدن. 

نوعه : ارض فالحية بها ثالث شجيرات من الزيتون. 

مساحتـه: 01آ45 س.

اجملاورون : 

شماال : عزيزي صالح وعزيزي ولعيد؛

جنوبـا : ممر وساقية؛ 

شرقا : عزيزي صالح وعزيزي ولعيد ،

غربا :برشى محمد .

طالبة التحفيظ : السيدة رقية وربيع بنت محمد .

مطلب رقم 45074 - 10 

اسم امللك : قرب ايت تابية.

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

املدعو"دوار ايت ابراهيم ".

نوعه : ارض عارية.

مساحتـه: 02 آ02 س.

اجملاورون : 

شمـاال: الطريق؛

جنوبا : ارض عارية؛

شرقـا : مطلب عدد24532 - 10 ؛ 

غربـا: مجاور غير معروف. 

طالب التحفيظ : السيد زاهر محمد بن احلسن.

مطلب رقم 50940 - 10 

اسم امللك : ملك حسناء.

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو تطاوين . 

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق. 

مساحتـه: 93 س.

اجملاورون : 

شماال : عطاوي عبد الرحيم؛

جنوبـا : الطريق؛

شرقا : سيدي العربي الشرقاوي ،

غربا : كوبعيمي صالح .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان عطاوي بن احلسني . 

مطلب رقم 51269 - 10 

اسم امللك : خداش 1.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اللة بقاشة . 

نوعه : ارض عارية. 

مساحتـه: 06 آ 16 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بودوان خليفة وورثة اخداش العربي؛

جنوبـا : ورثة شريف محمد وورثة شريف احمد 

شرقا : ورثة العتابي محمد ،

غربا : فطمة اخداش .

طالبة التحفيظ : السيد ة فطمة خداش بنت العربي . 
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اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 51555 - 10

الذي نشراالعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية 

عدد 1107 بتاريخ 18 مارس 2020

عوضا عن : 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو الشليحة 1 أوالد اضريد 

اسم امللك : شليحة 1 

اقـرا :

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو التليجة 1 أوالد اضريد 

اسم امللك : تليجة 1 

والباقي بدون تغيير. 

   احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

           الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 4002 - 11 

اسم امللك : بحار.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان ، حي أوالد يحيى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 هـ 62 آر 07 س.

نوعه: أرض جبلية بجزء منها شعبتني.

اجملاورون:

شماال: الشعبة.

شرقا: الشعبة. 

جنوبا: الشعبة.

غربا: ملك الغير.

طالب التحفيظ السيد : الدولة ) امللك اخلاص (.

مطلب رقم 4017 - 11 

اسم امللك : الدولة ) امللك اخلاص (.

موقعه: إقليم الناظور ، دائرة قلعية جماعة بني بويفرور ، احملل املدعو 

اعالتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 40 آر 37 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: محمد بلقاسم.

شرقا: مسلك عمومي. 

جنوبا: ورثة جناري ادريس.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 28521/11.

طالب التحفيظ السيد : الدولة ) امللك اخلاص (.

مطلب رقم 4018 - 11 

اسم امللك : الدولة ) امللك اخلاص (.

موقعه: إقليم الناظور ، دائرة قلعية جماعة بني بويفرور ، احملل املدعو 

اعالتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ 23 آر 00 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: خزان.

شرقا: ملك الغير و ميمون بشير عمار. 

جنوبا: مسلك عمومي و عالل محمد امقصيان.

غربا: ملك الغير.

طالب التحفيظ السيد : الدولة ) امللك اخلاص (.

مطلب رقم 4096 - 11 

اسم امللك : ملك مخزني

، املساحة  بويفرور  بني  دائرة قلعية جماعة   ، الناظور  إقليم  موقعه: 

التي أظهرها التصميم العقاري هي: 33 آر 08 س.

بنايات في طور  ثالث  و  و حديقة  منزل  بجزء منها  عارية  أرض  نوعه: 

البناء.

اجملاورون:

شماال: برغنو و اخملتار.

شرقا: بودو صالح. 

جنوبا: ورثة محمد عمر خضير.

غربا: ملك االوقاف.

طالب التحفيظ السيد : الدولة ) امللك اخلاص (.

مطلب رقم 4176 - 11 

اسم امللك : احلياني.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة زايو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 هـ 01 آر 53 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق. 

جنوبا: ملك الغير.

غربا: ملك الغير.

طالب التحفيظ السيد : الدولة ) امللك اخلاص (.

مطلب رقم 16314 - 11 

اسم امللك : هشام.

موقعه: مدينة الناظور ، شارع طنجة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 01 س.
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نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و مابني الطابقني و ثالث طوابق 

علوية و بجزء منها غرفة.

اجملاورون:

شماال: الطاهري حسن.

شرقا: زنقة . 

جنوبا: ارغالي سعيد.

غربا: دكتور الفالح.

طالب التحفيظ السيد : املرابط محمد بن حماد ومن معه.

مطلب رقم 32490 - 11 

اسم امللك : الطوراشي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو حي أوالد يوسف.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 02 س.

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

حديقة وملحق.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: مسعودي عبد القادر. 

جنوبا: أيدمي محمد و ستيك فاطمة.

غربا: ستيك فاطمة.

طالبة التحفيظ السيدة: مينة الطورشي بنت محمد.

مطلب رقم 33670 - 11 

اسم امللك : سليمان.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني اوكيل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 17 آر 27 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ و من معه.

شرقا: الرسم العقاري عدد 40414/11 و ممر. 

جنوبا: طالب التحفيظ و من معه.

غربا: ممر.

طالب التحفيظ السيد: ادريس بوجدايني بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 35024 - 11 

اسم امللك : ميينة1 . 

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 آر 62 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها عمود و خط كهربائي منخفض التوتر .

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 35027/11.

شرقا: ورثة تعرابت. 

جنوبا: ممر.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 35025/11.

طالبة التحفيظ السيدة: ميينة تعرابت بنت عبد القادر .

مطلب رقم 35025 - 11 

اسم امللك : ميينة 2. 

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 96 س.

نوعه: أرض عارية .

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 35024/11. 

جنوبا: ممر.

غربا: ورثة تعرابت.

طالبة التحفيظ السيدة: ميينة تعرابت بنت عبد القادر .

مطلب رقم 35737 - 11 

اسم امللك : اخلير . 

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة احدادن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 25 س.

نوعه: أرض بها بناية عبارة عن سفلي.

اجملاورون:

شماال: بليح ميمون.

شرقا: العرباوات اخلضير و مطلب التحفيظ عدد 15180/ 11 و مطلب 

التحفيظ عدد 14520/11. 

جنوبا: زنقة و مطلب التحفيظ عدد 14520/11.

غربا: العرباوات اخلضير و مطلب التحفيظ عدد 15180/ 11 و مطلب 

التحفيظ عدد 14520/11. 

طالب التحفيظ السيد: رمضان املصلوحي بن محمد .

مطلب رقم 35765 - 11 

اسم امللك : العمران 1.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 49 آر 08 س.

يخترقها  و  بسياج  محاطة  أشجار  منها  بجزء  فالحية  أرض  نوعه: 

عمود كهربائي.
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اجملاورون:

شماال: الطريق .

شرقا: مسلك عمومي. 

جنوبا: ممر .

غربا: ورثة حاجي محمد.

طالب التحفيظ السيد: حاجي عبد القادر بن محمد.

مطلب رقم 35766 - 11 

اسم امللك : قرطبة 2.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 11 آر 54 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة أوشن .

شرقا: طالب التحفيظ. 

جنوبا: الطريق .

غربا: ورثة حاجي محمد.

طالب التحفيظ السيد: حاجي عبد القادر بن محمد.

مطلب رقم 40240 - 11 

اسم امللك : احلمادني.

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 87 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول وبها ملحق.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: املساوي املصطفى . 

عدد  التحفيظ  مطلب  و   35892/11 عدد  العقاري  الرسم  جنوبا: 

.40163/11

غربا: الدرقاوي محمد.

طالب التحفيظ السيد : محمد احلمداني بن الهادي.

مطلب رقم 40247 - 11 

اسم امللك : الصاحلي 2.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو لعسارة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 83 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: تدوح يعقوب.

شرقا: ممر. 

جنوبا: الكولفي عبد املالك .

غربا: عياد غداري ، احمد قدوري ، محمد أزراف ، ميمون أوشن.

طالب التحفيظ السيد: محمد صاحلي بن صالح ومن معه.

مطلب رقم 40714 - 11 

اسم امللك : األرض البيضاء.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو لعسارة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ 49 ار 04 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها مسلك عمومي.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 11746/ 11 و الشارع.

شرقا: الشارع. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 11746/ 11 و الشارع.

غربا: الرسم العقاري عدد 6561/ 11 و الرسم العقاري عدد 10727/11.

ومن  اهلل  عبد  بنت  الدحماني  خديجة   : السيدة  التحفيظ  طالبة 

معها.

مطلب رقم 40719 - 11 

اسم امللك : أمني.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة البركانيني ، احملل املدعو دوار امتاضت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 ار 09 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار و بجزء منها بنايتني االولى عبارة عن 

سفلي و الثانية عبارة عن سفلي و طابق أول.

اجملاورون:

شماال: زريوح البشير.

شرقا: زريوح ميمون و ممر.

جنوبا: زريوح احمد.

غربا: زريوح احمد.

طالب التحفيظ السيد : زريوح احلسن بن احمد.

مطلب رقم 40722 - 11 

اسم امللك : يونس.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة ميضار ، احملل املدعو بوحجار.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 48 س

نوعه: أرض عارية بجزء منها بنايتني االولى عبارة عن سفلي و الثانية 

عبارة عن سفلي و طابق اول و بها حديقة و مراب.

اجملاورون:

شماال: امحمد املوساتي .

شرقا: عبد القادر املوساتي.

جنوبا: مسلك عمومي.
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غربا: امحمد املوساتي.

طالب التحفيظ السيد: ادريس املوساتي بن محمد.

مطلب رقم 40777 - 11 

اسم امللك : بلعربي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو احبوض بدوار 

عزوزات.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 هـ 44 ار 70 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و أشجار الزيتون 

و محاطة بسياج يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: الغازي ميمون.

شرقا: الطريق. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 37172/11. 

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد : عبد الرزاق بلعربي بن الطيب.

مطلب رقم 40831 - 11 

اسم امللك : االسروتي.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة ميضار ، حي بويندوز.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 26 آر 15 س

نوعه: ارض عارية يخترقها ممر و بجزء منها خزان .

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: ممر.

جنوبا: شوحو عبد العزيز ومن معه.

غربا: شوحو محمد جنيب.

طالب التحفيظ السيد: االسروتي محمادي عياد.

مطلب رقم 40837 - 11 

اسم امللك : بوهو .

موقعه: إقليم الناظور، جماعة احدادا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 79 س

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ممر خاص.

شرقا: مطلب التحفيظ 40362/11.

جنوبا: زنقة.

غربا: ملك الغير.

طالب التحفيظ السيد: ادريس بوهو بن بومدين.

مطلب رقم 40862 - 11 

اسم امللك : فدان الناصر .

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة بني مرغنني ، احملل املدعو فدان الناصر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 هـ 64 ار 40 س

نوعه: أرض فالحية يخترقها ممر و بجزء منها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ ، امحمد شعيب فقيه ، كارميرين حنان.

شرقا: ممر.

جنوبا: ممر.

غربا: واد و ملك الغير.

طالب التحفيظ السيد: ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش.

مطلب رقم 40906 - 11 

اسم امللك : احساين .

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار ، احملل املدعو أوالد عيسى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 27 س

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

اجملاورون:

شماال: ورثة احلبشي.

شرقا: ممر خاص.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 66462/11.

غربا: ورثة احلبشي.

طالب التحفيظ السيد: أحسني شقرون بن املفضل.

مطلب رقم 41021 - 11 

اسم امللك : حاجي 5.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو حي جوهرة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 25 ار 73 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: ورثة حاجي.

جنوبا: الطريق.

غربا: ورثة احلداوي.

طالب التحفيظ السيد : عبد القادر حاجي بن محمد.

مطلب رقم 41075 - 11 

اسم امللك : شعيبي.

موقعه: مدينة الناظور ، حي أوالد ابراهيم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 25 س.

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

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: زنقة. 
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جنوبا: الرسم العقاري عدد 22168/11 و الرسم العقاري عدد 5535/11 

.

غربا: بوعياد صالح.

طالب التحفيظ السيد: شعيبي محمد بن محمد.

مطلب رقم 41115 - 11 

اسم امللك : ياسير.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة العروي شارع اجملاهدين.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 45 س.

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

اجملاورون:

شماال: ممر خاص و الرسم العقاري عدد 59693/ 11 و الرسم العقاري 

عدد 67401/11. 

شرقا: الشارع. 

جنوبا: ملك الغير.

غربا: الرسم العقاري عدد 67401/ 11 

طالب التحفيظ السيد : احمد قاسمي بن محمد.

مطلب رقم 41168 - 11 

اسم امللك : لعبي 2.

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة متسمان ، احملل املدعو اجارحو مبركز 

اكرونة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 33 ار 17 س.

مسلك  يخترقها  و  الزيتون  أشجار  منها  بجزء  فالحية  أرض  نوعه: 

عمومي.

اجملاورون:

شماال: لعبي حميد.

شرقا: الشعبة.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 40794/11.

غربا: ورثة لعبي حمادي.

طالبة التحفيظ السيدة : فضمة عنكوري بنت محمد و من معها.

مطلب رقم 41169 - 11 

اسم امللك : لعبي 3.

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة متسمان ، احملل املدعو اجارحو مبركز 

اكرونة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 17 ار 56 س.

نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 40794/11.

شرقا: ورثة الهواري سعيد.

جنوبا: لعبي حميد.

غربا: ورثة بحسن محمد.

طالبة التحفيظ السيدة : فضمة عنكوري بنت محمد و من معها.

مطلب رقم 42810 - 11 

اسم امللك : جدار.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة تفرسيت ، احملل املدعو دوار حمودة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 ار 73 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول و بها ملحق.

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: ممر. 

جنوبا: ممر. 

غربا: ممر.

طالبة التحفيظ السيدة : عائشة قوبع بنت شعيب ومن معها.

مطلب رقم 42847 - 11 

اسم امللك : جملهدي.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اعزانن ، احملل املدعو دوار تغدمية.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 40 آر 00 س

نوعه: ارض بجزء منها أشجار و بئر و بها ثالث بنايات االولى عبارة عن 

بناية مكونة من سفلي و بها حديقة و الثانية عبارة عن بناية مكونة 

من سفلي و بها مراب و الثالثة عبارة عن بناية مكونة من طابق حتت 

أرضي و طابق سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال: عبد الرحيم جملهدي و ورثة عنان.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: محمد جملهدي.

غربا: طالب التحفيظ و ميمون جملهدي.

طالب التحفيظ السيد: املصطفى جملهدي بن العربي.

مطلب رقم 42849 - 11 

اسم امللك : الهبري 1 .

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي ، حي لعروات.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 00 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير ، الهاشمي محمد ، مصطفى مجعيط ، سعيدة 

، مطلب التحفيظ عدد 3941/11.

شرقا: الصغيري حنان و مطلب التحفيظ عدد 3941/11 .
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جنوبا: ورثة امحمد و مطلب التحفيظ عدد 3941/11 .

غربا: الرسم العقاري عدد 8769/11.

طالب التحفيظ السيد: ميمون الهبري بن ادريس.

مطلب رقم 4870 - 11 

اسم امللك: سفيان. 

موقعه: مدينة الناظور ، شارع احلسن الثاني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:02 ار 30 سنتيار.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق علوية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 15515/11.

شرقا: الشارع.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 223/11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 6535/11.

طالب التحفيظ السيد: املرابط مصطفى احلاج محمد محمد.

مطلب رقم 35305 - 11 

اسم امللك: العدوتي 

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة امطالسة ، احملل املدعو حمام اهرور .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 06 سنتيار.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي

اجملاورون:

شماال: سعيد القديري.

شرقا: اخلتوني ميلود.

جنوبا: زنقة.

غربا: الرسم العقاري عدد 61734/11.

طالب التحفيظ السيد: عبد العزيز العدوتي بن عبد السالم.

مطلب رقم 35322 - 11 

اسم امللك: اهرور احلمام. 

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة امطالسة ، احملل املدعو حمام اهرور .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 32 سنتيار.

نوعه:أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: زنقة.

جنوبا: درقاوي محمد.

غربا: الرسم العقاري عدد 61734/11.

طالب التحفيظ السيد: عبد العزيز العدوتي بن عبد السالم.

مطلب رقم 40999 - 11 

اسم امللك: مرجانة . 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اركمان ، احملل املدعو دوار أوالد الطالب 

لهدارة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 62 سنتيار.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة عمار عزوز.

غربا: ورثة عمار عزوز .

طالبة التحفيظ السيدة: ملقدمي مرجانة بنت احلسن.

مطلب رقم 41061 - 11 

اسم امللك: محمد احلموشي. 

موقعه: مدينة الناظور، حي اوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 54 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: زنقة .

جنوبا: زنقة .

غربا: احلمدوني ميمون.

طالب التحفيظ السيد: محمد حموشي بن جمال.

مطلب رقم 41099 - 11 

اسم امللك: زينب دودح. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانن ، احملل املدعو دوار افران واروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 ار 65 سنتيار.

نوعه:أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: ورثة بوطيب كبوطي.

شرقا: ورثة دودوح ميمون.

جنوبا: محمد دودوح.

غربا: بوزيان الطاهر بوزيان.

طالبة التحفيظ السيدة: ميمونة عبد املومن بنت احمد ومن معها.

مطلب رقم 41100 - 11 

اسم امللك: النجاح.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني سيدال لوطا ، احملل املدعو اعمورن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: هـ 01 هـ 07 ار 29 س .

يخترقها  و  بئر  منها  بجزء  و  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  ارض  نوعه: 

عمود و خط كهربائي متوسط التوتر.
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اجملاورون

شماال: ورثة احمد سليمان و الطريق.

شرقا: ملك األوقاف.

جنوبا: الطريق.

غربا: ملك األوقاف.

طالب التحفيظ السيد: محمد مزوز بن ميلود.

مطلب رقم 41135 - 11 

اسم امللك: الدمنة تقوارت نالطيب. 

دوار  املدعو  احملل   ، لوطا  سيدال  بني  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

اشويطارا أوالد غامن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 ار 66 سنتيار.

نوعه: ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: أزكاغ حدو.

شرقا: ممر. 

جنوبا: بوقدور عبد القادر.

غربا: ممر.

طالب التحفيظ السيد: محمد بوشواف بن صالح ومن معه.

مطلب رقم 41136 - 11 

اسم امللك: الدمنة العبد الرحمان 1 . 

دوار  املدعو  احملل   ، لوطا  سيدال  بني  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

اشويطارا أوالد غامن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 36 ار 26 سنتيار.

نوعه: ارض فالحية يخترقها عمود و خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: ممر و ورثة االدريسي.

شرقا: ورثة االدريسي و ورثة بن موسى. 

جنوبا: الشعبة.

غربا: عبد الرحمان اخلوخي.

طالب التحفيظ السيد: محمد بوشواف بن صالح ومن معه.

مطلب رقم 41137 - 11 

اسم امللك: الدمنة العبد الرحمان 2 . 

دوار  املدعو  احملل   ، لوطا  سيدال  بني  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

اشويطارا أوالد غامن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 97 ار 54 سنتيار.

منخفض  كهربائي  خط  و  عمود  و  ممر  يخترقها  فالحية  ارض  نوعه: 

التوتر.

اجملاورون:

شماال: ملك غابوي.

الوسيني   ، محمد  التهامي   ، محمد  شاال   ، محمد  محمادي  شرقا: 

عبو ، ممر. 

جنوبا: ممر.

غربا: ورثة بلفقيه ، بوزيان ، عبد الرحمان اخلوخي، ورثة بن موسى.

طالب التحفيظ السيد: محمد بوشواف بن صالح ومن معه.

مطلب رقم 41181 - 11 

اسم امللك: حلنانشة . 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني سيدال لوطا ، احملل املدعو حلنانشة 

باغزارا اوماسني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 30 ار 65 سنتيار.

نوعه: ارض فالحية محاطة بأشجار الزيتون وسياج.

اجملاورون:

شماال: سالم احلسني.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: محمد اوشن.

طالب التحفيظ السيد: محمد بوزيتون بن التهامي.

مطلب رقم 41184 - 11 

اسم امللك: وحيد. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة احداد ، احملل املدعو تاوريرت السبت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 11 ار 62 سنتيار.

عن  عبارة  الثانية  و  سفلي  عن  عبارة  االولى  بنايتني  بها  أرض  نوعه: 

سفلي و طابقني علويني و ملحق و بها ثالث حدائق.

اجملاورون:

شماال: أعنان محمد ، بودهان ، ملك الغير.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: زنقة.

غربا: ممر.

طالب التحفيظ السيد: وحيد شعيب بن عبد اهلل.

مطلب رقم 42996 - 11 

اسم امللك: حفرة البسباس. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة سلوان ، احملل املدعو ضرضورة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 هـ 55 ار 95 سنتيار.

كهربائي  خط  و  عمود  و  ممر  و  زنقة  يخترقها  فالحية  ارض  نوعه: 

منخفض التوتر و ثالث أعمدة و خطوط كهربائية متوسطة التوتر.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 6639/11 و الرسم العقاري عدد 11292/11 .
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شرقا: الرسم العقاري عدد 11292/11 .

عدد  العقاري  الرسم  و   40401/11 عدد  العقاري  الرسم  جنوبا: 

عدد  العقاري  الرسم  و   12620/11 عدد  العقاري  الرسم  و   11292/11

21622/11 و فتحي صالح.

غربا: الرسم العقاري عدد 18924/11 و الرسم العقاري عدد 20054/11.

ممثليها  شخص  في  سارل  دور  سلوان  شركة  التحفيظ:  طالب 

القانونيني السيدين : 

_ عمر أعراب بن بوعرفة.

_ محمد الناصري بن حلبيب.

مطلب رقم 42997 - 11 

اسم امللك: الغردك. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة سلوان ، احملل املدعو ضرضورة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 هـ 40 ار 60 سنتيار.

نوعه: ارض فالحية بجزء منها خزان للماء و يخترقها ممر و عمودين و 

خطني كهربائيني متوسطي التوتر .

اجملاورون:

شماال: الطريق و مطلب التحفيظ عدد 19456/11 و مطلب التحفيظ 

عدد 21868/11 .

شرقا: احلاج ميمون و الرسم العقاري عدد 43473/11

جنوبا: احلاج ميمون و الرسم العقاري عدد 18924/11 .

الرسم  و   7580/11 عدد  العقاري  الرسم  و  عمومي  مسلك  غربا: 

العقاري عدد 18533/11.

ممثلها  شخص  في  سارل  شمال  برمو  شركة  التحفيظ:  طالب 

القانوني السيد عمر أعراب بن بوعرفة.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 40700 - 11 الذي نشرت خالصته باجلريدة

 الرسمية عدد 1032 بتاريخ 10/10/2018 

بدال من : 

مساحته : 05 ار 05 س

اقـرأ:

مساحته: 50 ار 05 س

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور    

          البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44255 - 12 

اسم امللك : " ريان"

موقعه : جماعة سيدي حجاج وادي حصار دوار اوالد بوعزيز. 

مساحـتـه : 36 ار 24 س. 

نوعه : أرض فالحية. 
اجملاورون : 

شماال : امينة ادراهبي  
جنوبا : الرسم العقاري 209779/12،
شرقا : ورثة عزيز موسى بن املامون ،

غربا : طريق عرضها 4 امتار يليها ورثة اجلياللي محمد بن ،
طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بوزيد .

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ارض عزيز " 
مطلب رقم 44254 - 12 الذي متت مراسلة االعالن عن

انتهاء حتديده حتت عدد 32 بتاريخ 11/06/2020.
عوضا عن :

طالبوا التحفيظ : 
1( السادة محمد املسعودي بنسبة 2/9

2( فاطمة املسعودي بنسبة 1/9
3( جنمة املسعودي بنسبة 1/9

4( موسى املسعودي بنسبة 2/9
5( جناة املسعودي بنسبة 1/9

6( السعدية املسعودي بنسبة 1/9
7( خديجة املسعودي بنسبة /9

اقرأ :
طالبا التحفيظ:

ادريسية قرواش : بنسبة 1/8
املهدي عزيز : الباقي 

   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان
           طارق اشتوي

محافظة سطات

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"دار ادريس" 
مطلب رقم 31836 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية

عدد 1042 املؤرخة في 19 ديسمبر 2018.
عوضا عن :

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد مومن بنقاسم. 
اقرأ: 

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار القدادرة.   
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"كدية الكزارة" 
مطلب رقم 41000 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية

 عدد 1103 املؤرخة في 19 فبراير2020.
عوضا عن:

موقعه:اقليم سطات؛جماعة عني نزاغ؛دوار القدادرة.



عدد 1121 - 02 ذوالقعدة 1441 )24 يونيو 2020(2784

اقرأ: 

موقعه:اقليم سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار القدادرة.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض اجموحة" 

مطلب رقم 41019 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية

 عدد 1104 املؤرخة في 26 فبراير2020.

عوضا عن: 

مساحته:35 آ 96 هـ تقريبا.

اقرأ: 

مساحته:35 آ 96 س.

والباقي بدون تغيير.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات

        محمد الزرهوني 

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 29811 - 16 

اسم امللك : "  حمو حلسن". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت كنون.

وقع حتديده في : 10/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 23 آ 57 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : عبد السالم امرجال .

جنوبا : الرسم العقاري 51445/16.

غربا : حلسن مرجان ، الطريق.

طالب التحفيظ : محسن املنكاد بن عبد السالم.

مطلب رقم 36825 - 16 

اسم امللك : "  ملك بن سعيد ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت موالي عمر 

ايت حدو اوسعيد.

وقع حتديده في : 21/01/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 18 آ 22 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 58637/16.

شرقا : الرسم العقاري 58637/16.

جنوبا : مطلب 36826/16 ، ورثة الهايج ادريس بن محمد.

غربا : ورثة الهايج عمر بن ادريس.

طالب التحفيظ : محمد بنسعيد بن ادريس.

مطلب رقم 36864 - 16 

اسم امللك : "  فدان احلمري ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت عكي.

وقع حتديده في : 11/02/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 15 آ 80 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة هيتار بنعيسى.

شرقا : مطلب 9360/16.

جنوبا : الطريق.

غربا : الرسم العقاري 50724/16 ، ازعوق حلسن ، ازعوق محمد.

طالب التحفيظ : نعيمة حلسيني بنت العربي.

مطلب رقم 36911 - 16 

اسم امللك : "  اخلربة 2 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت خالد.

وقع حتديده في : 25/03/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 86 آ 90 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : بوتغالني حسن ، الرسم العقاري 58606/16.

جنوبا : بورعود حمادي.

غربا : بوتغالني ادريس.

طالب التحفيظ : خالد اقسو بن حمادي بن مولود.

مطلب رقم 36947 - 16 

اسم امللك : "  فدامن الغازي ". 

احمد  ايت  دوار  الغندور  سيدي  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

يعقوب ايت بناصر.

وقع حتديده في : 16/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 09 آ 50 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد السعيدي.

شرقا : ورثة محمد السعيدي ، ورثة التريعي حباش ، ورثة التريعي حميد.

جنوبا : ورثة التريعي حباش .

غربا : حليمة بنت احلاج محمد.

طالب التحفيظ : التهامي حدودي بن بن احمد.
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مطلب رقم 36948 - 16 

اسم امللك : "  فدامن امزيل ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت حمو قسو.

وقع حتديده في : 16/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 79 آ 24 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 17994/16.

شرقا : مطلب 36742/16.

جنوبا : حدو علي بن عبد اهلل.

غربا : مطلب 32848/16.

طالب التحفيظ : التهامي حدودي بن بن احمد.

مطلب رقم 36957 - 16 

 ." F 290 اسم امللك : "  ضاية نزهة

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.

وقع حتديده في : 19/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 71 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : لكرمي احلسني.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : الزنقة.

غربا : باعقة حلسن.

طالب التحفيظ : عبد السالم لكرمي بن محمد.

مطلب رقم 36962 - 16 

اسم امللك : "  مدرسة ايت حنو عدي ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت حنو عدي.

وقع حتديده في : 23/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10 آ 71 س.

نوعه : مدرسة عمومية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 55321/16.

شرقا : الرسم العقاري 55321/16.

جنوبا : الطريق.

غربا : الرسم العقاري 55321/16.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 36963 - 16 

اسم امللك : "  مدرسة ايت سيدي اخلياطي ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار سيدي حلسن بوعمر.

وقع حتديده في : 23/04/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17 آ 07 س.

نوعه : مدرسة ايت سيدي اخلياطي

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق ورثة سيدي عقة بن عسو.

جنوبا : ورثة سيدي عقة بن عسو.

غربا : صغير محمد ، اخلياطي محمد .

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 36968 - 16 

اسم امللك : "  فدان حلروش ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة يت ايكو دوار ايت مسعود ايت عفي.

وقع حتديده في : 23/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 16 آ 10 س.

نوعه : ارض فالحية بها بناية اسطبل ، بئر.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة.

شرقا : الشعبة ، عسال احلسني.

جنوبا : عسال احلسني ، مطالب 29756/16 ، 29881/16 ، 36698/16.

غربا : الطريق ، مطلب 28047/16.

طالب التحفيظ : محمد اعسال بن حدو.

مطلب رقم 36978 - 16 

اسم امللك : "  فدان لهميل ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت حدو مسعود.

وقع حتديده في : 12/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 27 آ 20 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : ورثة عقة بن علي ، مطلب 10286/16 .

جنوبا : ورثة حدو بن علي، مطلب 7119/16.

غربا : مطلبي 7119/16 ، 3789/16.

طالب التحفيظ : ادريس سروي بن العروصي.

مطلب رقم 36982 - 16 

اسم امللك : "  الطاهري585 ". 

موقعه : مجدينة اخلميسات ودادية عني اخلميس.

وقع حتديده في : 06/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72 س.

نوعه : ارض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : اجلامعي محمد .

غربا : ودادية عني اخلميس ، بقعة رقم 584.

طالب التحفيظ : الطاهري احمد بن بنحمو.

مطلب رقم 37001 - 16 

اسم امللك : "  تاغزوت2 ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة املعازيز دوار ايت بوشليفن ايت زباير.

وقع حتديده في : 27/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 57 آ 20 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : مطلب 16061/16.

جنوبا : الطريق.

غربا : بودرة ام كلثوم.

طالب التحفيظ : مصطفى خمسي بن محمد.

مطلب رقم 37005 - 16 

اسم امللك : "  افري ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوارايت سعيد.

وقع حتديده في : 28/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 31 آ 55 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اوداني اعمر ، ورثة اوداني عبد اهلل.

شرقا :اوداني عبد اهلل.

جنوبا : اوداني عبد اهلل ، الرسم العقاري 33191/16.

غربا : محمد بن اجلياللي.

طالب التحفيظ : اوداني املصطفى بن عبد اهلل.

مطلب رقم 37008 - 16 

اسم امللك : "  الطاهري585 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفرح 2.

وقع حتديده في : 10/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 82 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : جليلي فؤاد.

جنوبا : بنخبيز جنية.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : ميلود الشيكر بن احلسني.

مطلب رقم 38225 - 16 

اسم امللك : "  فدان تزروت املو". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت ابراهيم.

وقع حتديده في : 02/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 31 آ 50 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عسري مليكة ، الرسم العقاري 50633/16.

شرقا : مطلب 32409/16.

جنوبا : الطريق ، غنو بنت علي.

غربا : الرسمني العقاريني 60624/16 ، 41154/16.

طالب التحفيظ : عسري فاطمة بنت عبد القادر.

مطلب رقم 38230 - 16 

اسم امللك : "  فدان الصفاصيف ". 

ايت  مهدي  ايت  دوار  الصفاصيف  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

سيبرن.

وقع حتديده في : 05/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آ 26 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حطابي عقة.

شرقا : الرسم العقاري 51077/16.

جنوبا : الرسم العقاري 51077/16، طاطا محمد.

غربا : طاطا حمدان.

طالب التحفيظ : بوعزة صادقي بن ادريس.

مطلب رقم 38268 - 16 

اسم امللك : "  فدان احلمري ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بوعمرو ايت 

بوهو.

وقع حتديده في : 19/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 30 آ 32 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى:

شماال : الطريق.

شرقا : اوعلي عزيزي ، اجغوغ عياد، العتماني رقية ، مصطفى حبشي ، 

بوقطة احمد ، حبشي احلسني ، السهلي احلاج .
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جنوبا : الطريق.
غربا : ورثة هنة احلسني.

القطعة الثانية 
شماال : الطريق.

شرقا : اعراب احمد بن بوعزة.
جنوبا : اعراب فاطمة.

غربا : بوقطة احمد.
طالب التحفيظ : امحمد الهراس بن البوهالي ومن معه.

مطلب رقم 38269 - 16 
اسم امللك : "  فدان الوجلة ". 

ايت  بوخالد  ايت  دوار  الصفاصيف  اخلميسات جماعة  دائرة   : موقعه 
موسي.

وقع حتديده في : 22/10/2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 83 آ 04 س.

نوعه : ارض فالحية بها مسكن ، بئر.
اجملاورون : 

شماال : الطريق ، ورثة بوجرف بن موحى.
شرقا : ورثة خالدي لكبير بن حميدة.

جنوبا : الواد.
غربا : ورثة خالدي لكبير بن حميدة.

طالب التحفيظ : ادريس خالدي بن لكبير.

مطلب رقم 38345 - 16 
اسم امللك : "  فدان سيدي املفضل". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوزيان.
وقع حتديده في : 22/01/2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 63 آ 53 س.
نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : الطريق.

شرقا : زغدود حادة.
جنوبا : الرسم العقاري 41388/16.

غربا : الرسم العقاري 41388/16.
طالب التحفيظ : محمد شانا بن بنعيسى.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  اسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 
محل  واجلاعل  الساكن  حماني  بن  برويل  محمد  السيد  ان  للعمـوم 
اقامته للمخابر معه بدوار ايت بابود جماعة وقيادة تيداس دائرة واملاس 
طلب ان يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 23544 - ر املؤسس 
للملك املدعو" بن دراز " الكائن بدائرة واملاس جماعة تيداس دموار ايت 

بابود  ودلك بسبب ضياع النظير الدي كان مسلم سابقا .

ميكن لكل شخص يهمه هدا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه قانونا 
باجلريدة  االعالن  هدا  نشر  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  اجـل  داخل 

الرسمية .
                 احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

عزالدين شاكر      

محافظة تطوان

مطلب رقم 55350 - 19 
إسم امللك: " الدهسة الفوقية 03-01-25203".

موقعه : إقليم شفشاون، قيادة و جماعة الدردارة، احملل املدعو: أمهارش
تاريخ التحديد: 19 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 06 هـ 55 ار 08 س.
نوعه: أرض بها نباتات طبيعية

اجملاورون:
شماال: ورثة مرون

شرقا: ورثة ابراهيم ميمون 
جنوبا : خندق، األحباس، رسم عقاري عدد: 55349/19

غربا: الواد
طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون. 

مطلب رقم 55349 - 19 
إسم امللك: " أرض اجلزيرة 03-01-25195".

موقعه : إقليم شفشاون، قيادة و جماعة الدردارة، احملل املدعو: أمهارش
تاريخ التحديد: 19 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 هـ 62 ار 08 س.
نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:
شماال: خندق، مطلب عدد: 55350/19، ورثة ابراهيم ميمون

شرقا: األحباس 
جنوبا : ورثة بن ميمون

غربا: الواد
طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55505 - 19 
إسم امللك: " بوعروس".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة بني يدر، جماعة السحتريني، احملل املدعو: 
عني هابط

تاريخ التحديد: 12 يونيو 2019
املساحة التي أظهرها التصميم: 24 هـ 03 ار 64 س.

نوعه: أرض فالحية بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي مع حديقة 
وبئر

اجملاورون:
شماال: ورثة بن حليمة، ورثة محمد طريوس

شرقا: ممر عمومي 
جنوبا : ممر عمومي
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غربا: اجلماعة الساللية احلداودة، ممر عمومي
وزير  السيد  عنها  الوصي  هابط  عني  الساللية  اجلماعة   : )ة(  طالب 

الداخلية.

مطلب رقم 55097 - 19 
إسم امللك: " هاجر".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة و جماعة ين قريش، احملل املدعو: دار أحوزي
تاريخ التحديد التكميلي : 20 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 06 ار 14 س.
نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون:
شماال: عبد السالم اوالد التهامي
شرقا: عبد السالم اوالد التهامي 

جنوبا : ممر، رسم عقاري عدد: 63933/19
غربا: ممر عمومي

طالب )ة( : محمد بن عبد السالم شقرون.

مطلب رقم 45712 - 19 
إسم امللك: " كرمي".

موقعه : إقليم تطوان، بلدية وادالو، احملل املدعو: اجراندو
تاريخ التحديد التكميلي : 06 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 08 ار 84 س.
نوعه: أرض عارية

اجملاورون:
شماال: أحمد الريسوني

شرقا: زنقة 
جنوبا : زنقة

غربا: زنقة
طالب )ة( : كرمي احلسني من معه

مطلب رقم 55571 - 19 
إسم امللك: " قرب الرحى 03-09-36131/36132".

احملل  بني سلمان،  قيادة أسيفان، جماعة  إقليم شفشاون،   : موقعه 
املدعو: اجوارين

تاريخ التحديد التكميلي : 21 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 04 ار 07 س.

نوعه: أرض فالحية
اجملاورون:

شماال: محمد اجوراي
شرقا: الواد 
جنوبا : الواد

غربا: محمد اجوراي
طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55570 - 19 
إسم امللك: " املغزلة 03-09-36115".

احملل  سلمان،  بني  أسيفان،جماعة  قيادة  شفشاون،  إقليم   : موقعه 
املدعو: اجوارين

تاريخ التحديد: 21 يناير 2019
املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 25 س.

نوعه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: محمد اجوراي
شرقا: احلسن اسلمان، 

جنوبا : احلسني اسلمان ومن معه،
غربا: محمد اسلمان،

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 55004 - 19 
إسم امللك: " دار جاك".

موقعه : شفشاون، اجلماعة احلضرية لشفشاون، احملل املدعو: حومة 
السوق درب القنيطرة

تاريخ التحديد: 05 فبراير 2019
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 99 س.

ملحق  مع  علويني  وطابقني  سفل  من  يتكون  بناء  بها  أرض  نوعه: 
وحديقة.
اجملاورون:

شماال: املفضل العسري
شرقا: محمد ادريواق، 

جنوبا : عبد اهلل قريش،
غربا: طالب التحفيظ، رشيد اخلضير،

طالب )ة( : كروزولي طييري جاك.

إعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب -التحفيظ الواقعة 
مبنطقة التحفيظ اجلماعي السوق القدمي بإقليم تطوان قيادة 

عني احلصن جماعة السوق القدمي-

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.
 51323 - 51300 - 51295 - 51284 - 50706 - 48853 - 48198 - 46290
 -  51517  -  51414  -  51412  -  51390  -  51379  -  51339  -  51372  -
 52598 - 52040 - 51998 - 51980 - 51958 - 51920 - 51746 - 51654
 -  52649  -  52647  -  52644  -  52643  -  52641  -  52632  -  52615  -
 5328253284 - 53276 - 53260 - 53223 - 53200 - 52659 - 52654
 -  53480  -  53473  -  53453  -  53410  -  53388  -  53316  -  53288  -
 53964 - 53910 - 53887 - 53838 - 53774 - 53675 - 53505 - 53493
 -  54234  -  54225  -  54162  -  54154  -  54091  -  54084  -  54083  -
 54514 - 54513 - 54506 - 54498 - 54473 - 54351 - 54270 - 54247

54834 - 54795 - 54761 - 54759 -
والكل حتت عدد : 19

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
      املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 5320 - 21

اسم امللك : العك

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل قيادة و جماعة أوالد الزباير .

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

مساحته : 39 آر 26 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اخملتاري علي

شرقا : ورثة رشد الغازي، احساين ادريس.

جنوبا : احساين ادريس

غربا : العماط عياد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 7817 - 21

اسم امللك : الدكارة

موقعه : إقليم تازة، بلدية واد أمليل احملل املدعو مزارع احملطة.

وقع حتديده في : 16 اغسطس 2006.

مساحته : 08 آر 45 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 7819 - 21

شرقا : بولومة محمد و من معه.

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : نعمان حسني

طالبو التحفيظ : بوغاللة مصطفى بن العياشي و من معه.

مطلب رقم 15353 - 21

اسم امللك : صيادة الكركاع

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدماناحملل املدعو لكسير.

وقع حتديده في : 15 مارس 2019.

مساحته : 09 آر 15 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : اجلياللي ايفاخ

شرقا : القيمة يحيى بن عبد الرحمان، القيمة عبد اهلل بن أحمد.

جنوبا : جياللي ايفاخ

غربا : اجلياللي ايفاخ، ورثة بومعزة محمد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 16568 - 21

اسم امللك : فدان زنونة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان احملل املدعو فدان زيتونة.

وقع حتديده في : 25 مارس 2019.

مساحته : 02 آر 33 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة العراج عبد القادر

شرقا : ورثة العراج عبد القادر

جنوبا : ورثة جباح عبد السالم.

غربا : ورثة جباح عبد السالم.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20078 - 21

اسم امللك : بالد أهموط

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

دوار احلامات.

وقع حتديده في : 07 يناير 2019.

مساحته : 03 آر 84 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بن عبد النبي عبد السالم بن عبد اهلل.

شرقا : ورثة اوهيمان امحمد

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : سليمة لغريس.

طالب التحفيظ : حسن أهموط بن عبد السالم.

مطلب رقم 20108 - 21

اسم امللك : مور النادر

موقعه : إقليم و دائرة تازة، ، قيادة و جماعة بني لنت، دوار الصدادقة.

وقع حتديده في : 26 يوليو 2019.

مساحته : 18 آر 58 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : بوزوادة حلسن

شرقا : بوزوادة حلسن، ورثة باهوم محمد.

جنوبا : باهوم أحمد، ورثة باهوم محمد.

غربا : باهوم محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20110 - 21

اسم امللك : جنان بخشاش

موقعه : إقليم و دائرة تازة، ، قيادة و جماعة بني لنت، دوار أوالد حيون.

وقع حتديده في : 08 مارس 2019.
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مساحته : 55 آر 54 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوطالعة محمد، ورثة لكحل محمد.

شرقا : ورثة شيبار 

جنوبا : ورثة شيبار، ورثة بنطاهر محمد، حمزاوي حلسن، عيساوي محمد.

غربا : بوزوادة احلسني.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20363 - 21

اسم امللك : السدرة

موقعه : إقليم تازة، بلدية أكنول، احملل املدعو السدرة.

وقع حتديده في : 15 فبراير 2019.

مساحته : 01 آر 70 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : طريق

شرقا : الرسم العقاري عدد : 63130 - 21

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 36734 - 21

غربا : طريطح عيادة.

طالب التحفيظ : برودي مصطفى بن حموش.

مطلب رقم 20430 - 21

اسم امللك : ادم

موقعه : مدينة تازة، حي الرشاد.

وقع حتديده في : 13 مارس 2019.

مساحته : 98 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد : 23620 - 21، 23800 - 21

شرقا : الرسم العقاري عدد : 66166 - 21

جنوبا : زنقة

غربا : لعبابس حليمة

طالب التحفيظ : محمد احلراق بن عبد السالم.

مطلب رقم 20439 - 21

اسم امللك : مروان

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بوزمالن، جماعة أيت سغروشن 

احملل املدعو الطرحة.

وقع حتديده في : 08 مارس 2019.

مساحته : 03 هـ 05 آر 69 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الشاكري بن عاشور، ورثة بوسلهام حلسن، ورثة مشكور، 

ورثة أسرموح محمد.

شرقا : ورثة السليماني زهرة، ورثة القايدي، ورثة أمقران محمد، أمزيان علي.

جنوبا : ورثة القايدي عبد اهلل بن احلسني، ورثة الزوبير محمد، الصغير حلسن.

غربا : ورثة الزوبير محمد، ورثة السليماني أحمد.

طالبو التحفيظ : شهبون ابراهيم بن بوكرين و من معه.

مطلب رقم 20500 - 21

اسم امللك : مطلق الزاوية

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن، جماعة الربع الفوقي .

وقع حتديده في : 25 ابريل 2019.

مساحته : 53 آر 48 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الشادلي احميدو

شرقا : ورثة الشادلي احميدو

جنوبا : ورثة الشادلي احميدو

غربا : ورثة الشادلي احميدو، 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20628 - 21

اسم امللك : فدان احلمص

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو الطواهر.

وقع حتديده في : 12 يونيو 2019 .

مساحته : 10 آر 16 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اخملتار تابوت.

شرقا : ورثة اخملتار تابوت.

جنوبا : عبد العزيز شريعة.

غربا : ادريس اكويك.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20717 - 21

اسم امللك : ملك رضى

موقعه : مدينة تازة، حي الرشاد.

وقع حتديده في : 18 يوليو 2019
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مساحته : 59 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : الرسم العقاري 64940 - 21

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 33372 - 21

غربا : الرسم العقاري عدد : 42197 - 21

طالب التحفيظ : خالد لعوج بن امحمد.

مطلب رقم 20789 - 21

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية 33 بتازة.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

مساحته : 04 هـ 63 آر 42 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 20531 - 21، املكتب الوطني للكهرباء 

و املاء الصالح للشرب، ممر عمومي.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 20745 - 21، املكتب الوطني للكهرباء 

و املاء الصالح للشرب،

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20745 - 21، املكتب الوطني للكهرباء و 

املاء الصالح للشرب، الرسم العقاري عدد : 67042 - 21

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

مطلب رقم 20796  - 21

اسم امللك : دكارة

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياثة الغربية، احملل 

املدعو دوار سيدي الرقيق.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

مساحته : 45 آر 68 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 59827 - 21

شرقا : ورثة أوالد التسولي

جنوبا : عيسى شنوف و من معه.

غربا : شنوف بلقاسم، موسى محمد

طالبة التحفيظ : موسى العزيزة بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 20812 - 21 

اسم امللك : االمل.

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي االمل.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 أر 22 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 50016 - 21، بوفلوس فاطمة.

شرقا : قاسيي لكبير

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : رضوان بونواس بن حلسن.

مطلب رقم 20863 - 21

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية Cبتازة.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة.

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020.

مساحته : 45 آر 21 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

غربا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

مطلب رقم 20865 - 21

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية Bبتازة.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة.

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020.

مساحته : 62 آر 32 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20864 - 21

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

غربا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

مطلب رقم 20867 - 21

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية Kبتازة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة.

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020.
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مساحته : 57 آر 75 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

غربا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

مطلب رقم 20890 - 21

اسم امللك : موزاز.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان.

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019.

مساحته : 25 آر 99 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بلعربي عزوز، الرسم العقاري عدد : 30189 - 21

شرقا : الرسم العقاري عدد : 30189 - 21، ممر عمومي، امحمد بلعربي

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : ورثة زعبول أحمد، 

طالب التحفيظ : عبد القادر زعبول ابن عبد النبي.

مطلب رقم 20893 - 21

اسم امللك : الكعدة احلمراء 3

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت احملل املدعو دوار 

بني اخليفة.

وقع حتديده في : 28 يناير 2020.

مساحته : 34 آر 87 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بوطالع، محمد الغياتي.

شرقا : ورثة لزعر عبد السالم.

جنوبا : ورثة لزعر عبد السالم.

غربا : ورثة لزعر عبد السالم.

طالبو التحفيظ : محماد بريابة بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 20898 - 21

اسم امللك : اسنسا عيسى

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي املسيرة

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019.

مساحته : 03 آر 18 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : أزندور محمد.

شرقا : أزندور محمد

جنوبا : أزندور فاطمة، أزندور مليكة.

غربا : الرسم العقاري عدد : 40289 - 21

طالب التحفيظ : ابراهيم زداوداو بن مسعود

مطلب رقم 20912 - 21

اسم امللك : كدية ملوك

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي املنظر اجلميل.

وقع حتديده في : 04 فبراير 2020.

مساحته : 01 آر 01 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : بوطيب علي و من معه، أخصاص عبد القادر.

شرقا : زنقة

جنوبا : زنقة.

غربا : جناحي حلسن.

طالب التحفيظ : حلسن الشارف بن محمد.

مطلب رقم 20920 - 21

اسم امللك : والكز

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياثة الغربية.

وقع حتديده في : 04 ديسمبر 2019.

مساحته : 42 آر 75 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و بناية من طابق أرضي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الزرهوني عبد السالم.

شرقا : ورثة ميرة عبد اهلل.

جنوبا : محند بن عامر.

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : أحمد الزرهوني بن عبد السالم.

مطلب رقم 20921 - 21

اسم امللك : تاغروت

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بني وراين الغربية، جماعة الصميعة.

وقع حتديده في : 04 ديسمبر 2019.

مساحته : 01 آر 51 س.
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نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : بوفلوس يامنة.

جنوبا : زنقة.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 16724 - 21

طالب التحفيظ : محمد بوفلوس بن أحمد.

مطلب رقم 20922 - 21

اسم امللك : حوط بورماض

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

مطماطة، احملل املدعو حوض بورماض.

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019.

مساحته : 18 آر 86 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20923 - 21

شرقا : حلسن حبيب.

جنوبا : حلسن حبيب، ورثة مقبوب.

غربا : ورثة مقبوب.

طالب التحفيظ : حلسن حبيب بن قدور.

مطلب رقم 20923 - 21

اسم امللك : حوط بورماض

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

مطماطة، احملل املدعو حوض بورماض.

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019.

مساحته : 15 آر 86 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : حلسن حبيب

شرقا : حلسن حبيب

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 20922 - 21

غربا : ورثة مقبوب.

طالب التحفيظ : حلسن حبيب بن قدور.

مطلب رقم 20924 - 21

اسم امللك : القريشة

موقعه : إقليم تازة ، دائرة تاينست، قيادة باب املروج ، جماعة الترايبة، 

احملل املدعو دوار احلجرة.

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019.

مساحته : 03 آر 65 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : واد

شرقا : ورثة املالح علي.

جنوبا : زينون بوجمعة.

غربا : ورثة السبيتي.

طالبو التحفيظ : النشعة منانة بنت بوعرفة و من معها.

مطلب رقم 20926 - 21

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية 49 بتازة.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

مساحته : 01 هـ 78 آر 85 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 20580 - 21

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

غربا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

مطلب رقم 20927 - 21

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية 24 بتازة.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2019.

مساحته : 05 هـ 10 آر 71 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

مطلب  للشرب،  الصالح  املاء  و  للكهرباء  الوطني  املكتب   : شرقا 

التحفيظ عدد : 20533 - 21، الرسم العقاري عدد : 3675/ف.

الرسمني  للشرب،  الصالح  املاء  و  للكهرباء  الوطني  املكتب   : جنوبا 

العقاريني عدد : 55421 - 21، 67041 - 21

غربا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

مطلب رقم 20930 - 21

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية L بتازة.

املدعو  احملل  مرزوقة  باب  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

جبل املسقي.
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وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2019.

مساحته : 32 آر 91 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

غربا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

مطلب رقم 20934 - 21

اسم امللك : ملك بنوالي

موقعه : مدينة تازة، حي الربايز.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

مساحته : 69 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : طالب التحفيظ

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 27830 - 21

غربا : طالب التحفيظ، الرسم العقاري عدد : 13989/ف.

طالبو التحفيظ : علي بنوالي بن عمار و من معه.

مطلب رقم 20951 - 21

اسم امللك : محمد أدم

موقعه : مدينة تازة، حي السالم.

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019.

مساحته : 79 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : زنقة، 

شرقا : كريد قدور.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 50993 - 21

غربا : زنقة

طالبة التحفيظ : مليكة اعركوب.

مطلب رقم 20956 - 21

اسم امللك : بومحمود

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة.

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019.

مساحته : 08 آر 40 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و بئر.

اجملاورون : 

شماال : احلسني الزهوري.

شرقا : امحمد الطوير.

جنوبا : بودرة أحمد.

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : شرف سالسي بن محمد

مطلب رقم 20959 - 21

اسم امللك : سيدي امحمد السنوسي.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت جماعة أوالد الشريف احملل 

املدعو املاليلة

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

مساحته : 05 هـ 83 آر 90 س.

: أرض فالحية بها أشجار من زيتون و لوز و بناية من سفلي و  نوعه 

طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بلحاج محمد.

شرقا : ورثة بلحاج محمد.

جنوبا : طهوان عامر، ممر عمومي.

غربا : شعبة، جملونح حلسن، طهوان عامر.

طالبة التحفيظ : حورية البخشوش بنت علي

مطلب رقم 20960 - 21

اسم امللك : سيدي امحمد السنوسي.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت جماعة أوالد الشريف احملل 

املدعو املاليلة

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

مساحته : 01 هـ 42 آر 31 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من لوز.

اجملاورون : 

شماال : ورثة طهوان بوجمعة، 

شرقا : ورثة طهوان بوجمعة، مقبرة

جنوبا : ورثة متوكل

غربا : ورثة متوكل، جملونح حلسن.

طالبة التحفيظ : حورية البخشوش بنت علي.

مطلب رقم 20962 - 21

اسم امللك : سيدي باخلير

موقعه : اقليم تازة، بلدية واد أمليل، حي احملطة.

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2019.
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مساحته : 01 آر 18 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : سليمة املرابط

شرقا : املهدي بن عالل، حموش أحمد.

جنوبا : حموش محمد

غربا : زنقة

طالبو التحفيظ : محمد العالف بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20964 - 21

اسم امللك : ملك الهواري

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة غياثة الغربية، دوار 

عني سكاك.

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019.

مساحته : 07 آر 97 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي، لعزيزة طليح.

شرقا : ورثة طليح.

جنوبا : طريق

غربا : طريق

طالبو التحفيظ : احلسني الهواري بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20965 - 21

اسم امللك : ملك الهواري 

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة غياثة الغربية، دوار 

عني سكاك.

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019.

مساحته : 07 آر 87 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : ورثة طليح بونادر.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 36791 - 21

غربا : الرسم العقاري عدد : 36791 - 21، ورثة الشعر عبد القادر

طالبو التحفيظ : احلسني الهواري بن محمد و من معه

مطلب رقم 20969 - 21

اسم امللك : صوطة الطريرش

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو دوار املصارة.

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019 .

مساحته : 02 آر 75 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و بناية من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد : 20968 - 21، 20971 - 21

جنوبا : شخيوش عالل.

غربا : اطريرش زهرة، طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : ادريس اطريرش بن عياد.

مطلب رقم 20970 - 21

اسم امللك : خربة الطريرش

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو دوار املصارة.

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019

مساحته : 01 آر 27 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة طرنو

شرقا : عبد الكرمي وهبي

جنوبا : طالب التحفيظ

غربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : ادريس اطريرش بن عياد.

مطلب رقم 20971 - 21

اسم امللك : مزارع الطريرش

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو دوار املصارة.

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019.

مساحته : 01 آر 40 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ عدد : 20968 - 21 ، 20969 - 21

شرقا : ورثة وهبي، 

جنوبا : شخيوش عالل.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20969 - 21

طالب التحفيظ : ادريس اطريرش بن عياد.

مطلب رقم 20972  - 21

اسم امللك : ملك عبد السالم

احملل  امسيلة،  جماعة  و  قيادة  تاينست،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو دوار الكراكرة.
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وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2019.

مساحته : 15 آر 70 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : بوجمعة مولود،

شرقا : الرسم العقاري عدد : 153 - 21

جنوبا : قرطيط احميدة حلسن.

غربا : طريق جهوية، كروج محمد.

طالب التحفيظ : عبد السالم اطريرف بن علي.

مطلب رقم 20974 - 21 

اسم امللك : ملك اجلياللي.

موقعه : مدينة تازة حي امللحة.

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019.

مساحته : 50 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : شيبة طمور، بقالي عبد اهلل.

شرقا : طالب التحفيظ

جنوبا : زنقة

غربا : كرمي لكحيلي.

طالب التحفيظ : اجلياللي شرشار بن حلسن.

مطلب رقم 20976 - 21

اسم امللك : ملك امقران

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده في : 02 يناير 2019.

مساحته : 01 آر 17 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : أمقران عبد اهلل.

شرقا : زنقة

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 39436 - 21

غربا : أمقران خديجة، الرسم العقاري عدد : 58199 - 21

طالبو التحفيظ : محمد أمقران بن علي و من معه.

مطلب رقم 20981 - 21

اسم امللك : حليمة قدوري.

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، شارع فاس.

وقع حتديده في : 03 يناير 2020.

مساحته : 01 آر 79 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : بوعسرية.

جنوبا : زنقة.

غربا : حموش رشيد، مطلب التحفيظ عدد : 20267 - 21

طالبة التحفيظ : حليمة قدوري بنت محمد

مطلب رقم 20983 - 21

اسم امللك : مرجة زوتار

موقعه : مدينة تازة، حي السالم.

وقع حتديده في : 06 يناير 2020.

مساحته : 01 آر 20 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : الرسم العقاري عدد : 6763/ف.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 50993 - 21

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20951 - 21

طالب التحفيظ : قدور كريد بن علي.

مطلب رقم 20987 - 21

اسم امللك : اخلروبة باجملرة ايضا 1

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو دوار احلادة.

وقع حتديده في : 09 يناير 2020.

مساحته : 01 آر 75 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : قطاس عامر.

غربا : ورثة محمد املومني.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20988 - 21

اسم امللك : الزريب.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة،.

وقع حتديده في : 14 يناير 2020.

مساحته : 04 آر 08 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الكوارة عبد اهلل.
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شرقا : ورثة قدة فاطمة، حموش عزيز، عتيقة فالح

جنوبا : طريق عمومية.

غربا : ورثة فالح محمد بن عبد السالم.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20990 - 21

اسم امللك : اخلروبة باجملرة ايضا 2،

موقعه : إقليم و دائرة تازة، ، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار احلادة.

وقع حتديده في : 09 يناير 2020.

مساحته : 03 آر 69 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية، ادريس شريعة،

شرقا : العساوي محمد.

جنوبا : ادريس شريعة.

غربا : ادريس شريعة.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20995 - 21

اسم امللك : اظهر أوالد اعبيزة،

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل، جماعة الربع الفوقي، دوار املعنيني.

وقع حتديده في : 02 يناير 2020.

مساحته : 35 آر 91 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة لشخم،

شرقا : ورثة لشخم أحمد، 

جنوبا : طريق اقليمية،

غربا : ورثة البوخاري.

طالب التحفيظ : ناظرأوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 20996 - 21

اسم امللك : باب الشرقي،

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد امليل جماعة الربع الفوقي، دوار املعنيني.

وقع حتديده في : 07 يناير 2020.

مساحته : 52 ار 08 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : القسيلي رقية، القسيلي محمدين،

شرقا : القسيلي رقية ،ورثة القسيلي محمدين

جنوبا : القسيلي محمد،

غربا : ورثة بوطيب،

طالب التحفيظ : ناظرأوقاف تازة وجرسيف،

مطلب رقم 20997 - 21

اسم امللك : ركبة امللح،

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل، ، جماعة الربع الفوقي، .

وقع حتديده في : 16 يناير 2020.

مساحته : 77 آر 06 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طعام محمد ، 

شرقا : اليوناني احلسني، فكعة جنيب،

جنوبا : غلوض أحمد ، بوريطة عبد السالم،

غربا : ورثة غلوض.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20998 - 21

اسم امللك : اسني ياسني،

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن، جماعة الربع 

الفوقي.

وقع حتديده في : 16 يناير 2020.

مساحته : 14 آر 19 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : لشقر حلسن.

شرقا : غلوض الوهاب

جنوبا : لشقر حلسن

غربا : لشقر حلسن 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21007 - 21

اسم امللك : باب احلمراء 2

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة احملل املدعو 

دوار الكراكرة.

وقع حتديده في : 17 يناير 2020 .

مساحته : 08 آر 11 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة برميل

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : ورثة الرحموني محمد

غربا : ورثة برميل

طالب التحفيظ : عبد السالم الطريرف بن علي
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مطلب رقم 21015 - 21

اسم امللك : مور الطهر

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة احملل املدعو 

دوار الكراكرة.

وقع حتديده في : 22 يناير 2020

مساحته : 15 آر 29 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : دودوح عالل

شرقا : الرسم العقاري 14298/ف، الطريرف أحمد.

جنوبا : ورثة الغالي حلسن

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20372 - 21

طالب التحفيظ : عبد السالم الطريرف بن علي

مطلب رقم 21023 - 21

اسم امللك : بسمة

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، شارع الشهداء

وقع حتديده في : 23 يناير 2020.

مساحته : 01 آر 31 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج بن الناصر

شرقا : مقداد محمد.

جنوبا : زنقة

غربا : ورثة احلاج بن الناصر

طالب التحفيظ : اليدون سعيد بن علي.

مطلب رقم 21028  - 21

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية 43 بتازة.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة.

وقع حتديده في : 27 يناير 2020.

مساحته : 04 هـ 59 آر 18 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

الرسم  للشرب،  الصالح  املاء  و  للكهرباء  الوطني  املكتب   : شماال 

العقاري عدد : 67608 - 21

مطلب  للشرب،  الصالح  املاء  و  للكهرباء  الوطني  املكتب   : شرقا 

التحفيظ عدد : 20833 - 21

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 67048 - 21

غربا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

مطلب رقم 21030 - 21 

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية 29 بتازة..

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 28 يناير 2020.

مساحته : 03 هـ 09 أر 90 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

شرقا : الرسم العقاري عدد : 67037 - 21، املكتب الوطني للكهرباء 

و املاء الصالح للشرب،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 21029 - 21

مطلب  للشرب،  الصالح  املاء  و  للكهرباء  الوطني  املكتب   : غربا 

التحفيظ عدد : 20580 - 21

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

مطلب رقم 21033 - 21 

اسم امللك : أوالد بن عبو

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

دوار الزاوية.

وقع حتديده في : 29 يناير 2020.

مساحته : 11 آر 11 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة دنيدن محمد

شرقا : ورثة دنيدن محمد

جنوبا : ورثة لعشوشي حمادة.

غربا : ورثة الهادي امحمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 21036 - 21

اسم امللك : سهب القطة ايضا

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو دوار الزاوية.

وقع حتديده في : 28 يناير 2020.

مساحته : 06 آر 39 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بنعيسى بلبوهالي

شرقا : ورثة بشادي امحمد.

جنوبا : ورثة بشادي امحمد.

غربا : ورثة بنعيسى بلبوهالي

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.
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مطلب رقم 21049 - 21

اسم امللك : مرجع حلسن بن عبد اهلل فرعون

املدعو  احملل  ازراردة،  و جماعة  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

مزارع الثالثاء.

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020.

مساحته : 01 آر 24 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : اوبطيل أحمد

شرقا : محمدين محمد، القرقاش محمد.

جنوبا : القرقاش محمد، محمدين محمد.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : محمد كعبوش بن احدو

مطلب رقم 21053 - 21

اسم امللك : تاغروت

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس.

وقع حتديده في : 04 فبراير 2020.

مساحته : 76 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : كوجان فاطمة، بوحلية حليمة.

شرقا : زنقة

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة

طالبو التحفيظ : ادريس بوكرش بن علي و من معه.

مطلب رقم 21054 - 21

اسم امللك : امجيد

موقعه : إقليم تازة، بلدية واد أمليل، حي أكال

وقع حتديده في : 05 فبراير 2020.

مساحته : 01 آر 48 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : نعمان أحمد

شرقا : زنقة

جنوبا : بن الشيخ نعمان

غربا : الرسم العقاري عدد : 20486 - 21

طالب التحفيظ : مصطفى عكرادي بن الناصر. 

مطلب رقم 21084  - 21

اسم امللك : بوعالم،

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة حي االمل،

وقع حتديده في : 26 فبراير 2020.

مساحته : 01 آر 12 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

شرقا : الرسم العقاري عدد : 54014 - 21

جنوبا : اتيال محمد.

غربا : اتيال محمد.

طالب التحفيظ : حلسن بوعالم بن علي.

مطلب رقم 21102  - 21

اسم امللك : املسيرة،

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة،حي املسيرة،

وقع حتديده في : 28 فبراير 2020

مساحته : 01 ار 73س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

شرقا : الزنقة،

جنوبا : الزنقة.

غربا : بوطيب بوكرين.

طالبو التحفيظ : محمود مصطفى بن علي ومن معه.

مطلب رقم 20935 - 21

اسم امللك : عدنان،

موقعه : اقليم تازة، بلدية واد امليل حي اكال.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

مساحته : 01 ار 79س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ : 20787 - 21 

شرقا : ورثة لكحل أحمد بن محمد،

جنوبا : ورثة سومية لكحل.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : زحاف عدنان بن عبد الغاني.

مطلب رقم 20936 - 21

اسم امللك : ملك البركة،

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، جماعة مطماطة، دوار عني بومساي.

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019
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مساحته : 02 هـ 84 ار 06 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوطالب عبد اهلل بن حلسن، ورثة بوطالب قدور بن حلسن.

شرقا : االحباس.

جنوبا : افراك محمد.

غربا : ورثة بوطالب احلسني بن محمد.

طالب التحفيظ : علي بوطالب بن محمد.

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيد : بوعزة بنبوعزة بن محمد ، الساكن و اجلاعل محل إقامته 

أن  طلب  تازة.   165 رقم  ب  مجموعة  اجليارين  بحي  معه  للمخابرة 

املؤسس   21  -  7079  : رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم 

للملك املدعو : " اجليارين 165 مكرر " الكائن مبدينة تازة، حي اجليارين 

و ذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا .

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : “غرس علي بن عبد الكرمي”،

ذي املطلب عدد : 21129 - 21، الذي أدرج أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1101 املؤرخة في : 05 فبراير 2020، 

فبدال من : 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة.

إقرأ : 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة كلدمان دوار امحاوزة.

والباقي بدون تغيير 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : “ سطح وساحل الزيتون “،

ذي املطلب عدد : 21181 - 21، الذي أدرج أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1103 املؤرخة في : 19 فبراير 2020، 

فبدال من : 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة دوار املقتلة.

إقرأ : 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة كلدمان دوار املقتلة.

والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : ”ساحل احلجر” 

ذي املطلب عدد : 21182 - 21، الذي أدرج أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1104 املؤرخة في : 26 فبراير 2020، 

فبدال من : 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة دوار املقتلة.

إقرأ : 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة كلدمان دوار املقتلة.

والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : “جنان الريب”، 

ذي املطلب عدد : 20520 - 21، الذي أدرج أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1054املؤرخة في : 13 مارس 2019.

فبدال من : 

طالب التحفيظ :

1( خالد بودوف ابن حسن مالكا 14/80

2( مصطفى بودوف ابن حسن مالكا 14/80 

3( عبد العزيز بودوف ابن حسن مالكا بنسبة 14 /80 

4( يونس بودوف ابن حسن مالكا بنسبة 14/80 

5( نعيمة بودوف بنت حسن بنسبة 07/80 

6( فتيحة بودوف بنت حسن بنسبة 07/80 

7( فاطمة اخللوفي بنت عالل بنسبة 10/80 .

اقرأ : 

طالب التحفيظ :

1 ( خالد بودوف ابن حسن بنسبة 14/80 

2( مصطفى بودوف ابن حسن بنسبة14/80 

3( عبد العزيز بودوف ابن حسن بنسبة 14 /80

4( يونس بودوف ابن حسن بنسبة 14/80 

5( نعيمة بودوف بنت حسن بنسبة 07/80 

6( فتيحة بودوف بنت حسن بنسبة 07/80 

7( فاطمة اخللوفي بنت عالل بنسبة 10/80 .

والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ -  يتعلق بامللك املسمى: “ عرسة حلمي عبد العزيز”، 

ذي املطلب عدد:  21167 - 21،  الذي أدرج أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1103 املؤرخة في : 19 فبراير 2020، 

فبدال من  :

طالب التحفيظ : عبد العيز حلمي

إقرأ :

طالب التحفيظ : عبد العزيز حلمي بن محمد

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بتازة 

             بنعمارة عبد الرحيم
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محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28066 - 22

اسم امللك : "بريد املغرب قلعة السراغنة املدينة "

موقعه : شارع محمد 5 بريد املغرب مدينة قلعة السراغنة 

وقع حتديده في : 22 ابريل 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : )04 ار 34 سنتيار ( 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق أول و بناية من سفلي و أرض 

عارية و مراب و بناية خفيفة 

اجملاورون : 

شماال : الفاطمي محمد و من معه –بن عالل مصطفى -

شرقا : شارع محمد اخلامس 

جنوبا : املطلب عدد 2135 - -22فاحتي البودالي 

غربا : الرسم العقاري 3555 - 22 –احلاجة فاطنة و من معها –نادية محمد -

طالب التحفيظ : بريد املغرب 

مطلب رقم 28075 - 22

اسم امللك : بقعة عمر "

موقعه : دوار أوالد زاير جماعة الشعراء قيادة سيدي احمد إقليم قلعة 

السراغنة 

وقع حتديده في : 09/09/2019 /02/2012 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : )98ار 68 سنتيار ( 

نوعه : أرض فالحية بهاأشجار زيتون 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية 

شرقا : الطريق رقم 2175 عرضها 30 متر 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 05 أمتار 

غربا : عزوز بن الكتاوي –املطلب عدد 9324 - 22 

طالبو التحفيظ : محمد بركادي بن عمر و من معه 

مطلب رقم 28094

اسم امللك : شكري "

موقعه : زنقة اجلامع رقم 90 مدينة قلعة السراغنة 

وقع حتديده في : 29 اكتوبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : )01 ار 44 سنتيار ( 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق أول و مرفقات بالسطح 

اجملاورون : 

شماال : عمر ماجد –احلاج محمد شكري 

شرقا : ورثة شكري بن محمد –ورثة شكري املكي 

جنوبا : عمر بن خلضر 

غربا : زنقة اجلامع 

طالبو التحفيظ : هند معطوف و من معها .

مطلب رقم 28100

اسم امللك : بالد البعجة "

( باشوية سيدي رحال إقليم  : دوار ايت احلاج علي )ايت بويه  موقعه 

قلعة السراغنة 

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : )18 ار 80 سنتيار ( 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار زيتون 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية 

شرقا : ممر عمومي 

جنوبا : ممر عمومي 

غربا : ساقية افياض 

طالب التحفيظ : محمد واعراب بن محمد 

مطلب رقم 28107 - 22

اسم امللك : ملك موفق "

موقعه : جنان بن عرش مدينة قلعة السراغنة 

وقع حتديده في : 06 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : )25 ار 39 سنتيار ( 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار زيتون 

اجملاورون : 

شماال : ورثة مهاجير محمد –ورثة خليل رحال 

شرقا : واد كاينو 

جنوبا : ورثة احلاج حلمادي 

غربا : طريق عمومية من 50 متر )مزدوجة (

طالب التحفيظ : عبد الفتاح موفق 

احملافظ عل األمالك العقاري بقلعة السراغنة

        خالد احليطي

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 9927 - 24

اسم امللك : " فريز اشهبار "

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة امزورن احملل املدعو : افراس الكبير.

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019
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مساحته : 83 س .

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول ومرفق بالسطح. 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : اشهبار عبد املومن، 

غربا : شارع، 

طالب التحفيظ : فريز اشهبار بن عبدالعزيز. 

مطلب رقم 10107 - 24

اسم امللك : " احلنشي "

احملل  قمرة  ايت  جماعة  ورياغل  بني  دائرة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

املدعو تخششت اعروس. 

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019

مساحته : 04 ار 63 س .

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حمادي احمد،

شرقا : محمد ملهنشي،

الرسم   ،24  -  13169 عدد  العقاري  الرسم  جمال،  الهنشي   : جنوبا 

العقاري عدد 12137 - 24، 

غربا : الرسم العقاري عدد 13169 - 24،

طالب التحفيظ : سعيد احلنشي بن محمد. 

مطلب رقم 20139 - 24

اسم امللك : "احلسن بوتسغونت "

موقعه : مبدينة احلسيمة، احملل املدعو اشطيب ايجار ازكاغ.

وقع حتديده في 30 ديسمبر 2019

مساحته : 83 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : شارع، 

شرقا : شارع، 

جنوبا : ممر، 

غربا : ورثة بوعزاوي حمادي، 

طالب التحفيظ : احلسن بوتسغونت بن موح سالم.

مطلب رقم 26055 - 24

اسم امللك : " فكري "

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير، احملل املدعو : تغلبونت. 

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019

مساحته : 04 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 31544 - 24، 

شرقا : ملك الغير، 

جنوبا : ملك الغير، 

غربا : ملك الغير. 

طالب التحفيظ : فكري التجديرتي بن محمد.

مطلب رقم 64565 - 24

اسم امللك : " سليمان"

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو تسنداي.

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2019

مساحته : 76 س. 

وسفلي  ارضي  حتت  طابق  من  تتكون  بناية  من  جزء  أرضبها   : نوعه 

وثالث طوابق علوية .

اجملاورون : 

شماال : ممر، طريق، 

شرقا : ممر، 

جنوبا : طريق، 

غربا : طريق 

طالب التحفيظ : سليمان بن علي بوظسغونت.

مطلب رقم 131002 - 24

اسم امللك : " امينة "

موقعه : اقليم احلسيمة، بلدية اجدير احملل املدعو : متسقيذنت.

وقع حتديده في25 ديسمبر 2019

مساحته : 99 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طريق ، 

شرقا : الكوطة ابراهيم، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28435 - 24، الكوطة ابراهيم،

غربا : الكوطة ابراهيم،

طالب التحفيظ : املصطفى وعلي بن احمد .

مطلب رقم 131033 - 24

اسم امللك : " احمد "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو حي مرموشة. 

وقع حتديده في : 23 يناير 2020

مساحته : 95 س.

نوعه : أرض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : شارع، 

جنوبا : عماد البوشعيبي، 

غربا : علي بوغابة، ملك الغير، 

طالب التحفيظ : أحمد البوشعيبي بن ادريس.

مطلب رقم 131037 - 24

اسم امللك : " الصديقي "

موقعه : اقليم احلسيمة،دائرة بني ورياغل جماعة ازمورن احملل املدعو 

: ادسوليا.

وقع حتديده في : 28 يناير 2020.

مساحته : 01 ار 36 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 31090 - 24، ملك الغير، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 20418 - 24، ملك الغير

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12707 - 24،

غربا : ملك الغير، 

طالب التحفيظ : سعيد الصديقي بن املداني. 

مطلب رقم 131038 - 24

اسم امللك : " ياسر2 "

موقعه : اقليم احلسيمة، بلدية اجدير احملل املدعو : متسقيذنت. 

وقع حتديده في : 28 يناير 2020.

مساحته : 34 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 7787 - 24، 

شرقا : فريد ارعايت، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 33225 - 24، 

غربا : الطريق، الشارع،

طالب التحفيظ : ابراهيم الكوطة بن محمد .

مطلب رقم 131039 - 24

اسم امللك : "ازرقان "

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ايت يوسف اوعلي 

احملل املدعو : تخجث. 

وقع حتديده في : 30 يناير 2020.

مساحته : 01 ار 34 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر، 

شرقا : اجملاطي فؤاد، 

جنوبا : اجملاطي فؤاد، 

غربا : وردة العبدوني ومن معها،

طالب التحفيظ : محمد ازرقان بن مولود.

مطلب رقم 131042 - 24

اسم امللك : " بنعمر "

موقعه : اقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : سمار عمراشن 

حي متسقيذنت.

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020

مساحته : 01 ار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طريق، 

شرقا : اخلطابي فرح، 

جنوبا : اخلطابي فرح،

غربا : طريق،

طالب التحفيظ : محمد بنعمر بن حدو،

مطلب رقم 131043 - 24

اسم امللك : " البشحاتي واشركي "

موقعه : اقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : جتاللت امزي. 

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020

مساحته : 01 ار68 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طريق، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 115283 - 24، 

جنوبا : ورثة اكولي احمد،

غربا : الويزة اكولي. 

طالبو التحفيظ : محمد البشحاتي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 131052 - 24

اسم امللك : " ندير "

موقعه : اقليم احلسيمة، بلدية اجدير احملل املدعو : دهار السلوم. 

وقع حتديده في : 04 فبراير 2020

مساحته : 01 ار62 س. 

نوعه : أرض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : ورثة سليمان لبحر، ورثة حدو عبد السالم ومن معه، 

شرقا : ورثة سليمان لبحر، مضيان امني ومن معه،

جنوبا : مضيان امني ومن معه، 

غربا : ورثة حدو عبد السالم ومن معه، طريق،

طالب التحفيظ : ندير احلدوتي بن احمد،

مطلب رقم 131063 - 24

اسم امللك : " العالم 2 "

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل جماعة ايت يوسف اوعلي، 

احملل املدعو : ابلوقن. 

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020

مساحته : 01 ار 46 س. 

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد العالم، 

شرقا : مليكة العالم، 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 80237 - 24، 

غربا : الويزة العالم، 

طالبة التحفيظ : رشيدة العالم بنت محمد. 

مطلب رقم 131067 - 24

اسم امللك : " كحوت"

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير احملل املدعو : اشبروان.

وقع حتديده في : 17 فبراير 2020

مساحته : 01 ار 58 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير.

شرقا : طريق، 

جنوبا : ملك الغير، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 47041 - 24. 

طالب التحفيظ : عبد الصادق كحوت بن موح.

مطلب رقم 131070 - 24

اسم امللك : " اجدير مهوت"

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير احملل املدعو : جتاللت امزي.

وقع حتديده في : 24 يناير 2020

مساحته : 02 ار 25 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : طريق، ورثة شدي عالية،

شرقا : جناة الرايس وسعيدة الرايس، ورثة شدي عالية 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 16796، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد ورثة شدي عالية. 

طالب التحفيظ : مهوت محمد بن مصطفى.

مطلب رقم 131072 - 24

اسم امللك : " ايكار ازاكاغ"

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو : ايكار ازوكاغ.

وقع حتديده في : 27 فبراير 2020

مساحته : 91 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : سليمان اخلطابي، 

شرقا : الطريق، 

جنوبا : الطريق، 

غربا : سليمان اخلطابي 

طالب التحفيظ : بدر الدين قسيح بن عمر.

مطلب رقم 31405 - 24

اسم امللك : " حيتو "

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل جماعة ايت يوسف وعلي، 

احملل املدعو : دوار ازغار ارمار.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019

مساحته : 56 ار 49 س .

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : خندق، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 21911 - 24، الرسم العقاري عدد 39546 - 24،

جنوبا : الطريق، 

غربا : خندق، مطلب التحفيظ عدد 17603 - 24، 

طالب التحفيظ : عبد اهلل بن محمد حيتو. 

مطلب رقم 131003 - 24

اسم امللك : " مراد "

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو، حتجار. 

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019

مساحته : 01 س. 

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.
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اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 49186 - 24،

شرقا : الرسم العقاري عدد 15978 - 24،

جنوبا : الرسم العقاري عدد 49187 - 24، 

غربا : الرسم العقاري عدد 45152 - 24،

طالبة التحفيظ : مراد مدروس بن ادريس. 

مطلب رقم 131010 - 24

اسم امللك : "استيتو2 "

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش احملل املدعو : بوبراهم.

وقع حتديده في 31 ديسمبر 2019

مساحته : 13 ار 88 س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : واد، 

شرقا : عبد اخلالق محمد، 

جنوبا : طريق، 

غربا : احلضري ادريس، 

طالب التحفيظ : استيتو محمد بن محمد.

مطلب رقم 131035 - 24

اسم امللك : " سلمى "

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة امزورن احملل املدعو : بومغود.

وقع حتديده في : 27 يناير 2020

مساحته : 93 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت حمو، 

شرقا : ورثة ايت حمو، 

جنوبا : مليكة ايت حمو، 

غربا : ورثة ايت حمو، 

طالبو التحفيظ : محمد املرابط ابن عبد العزيز ومن معه.

مطلب رقم 131064 - 24

اسم امللك : " اهباط"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة امزورن احملل املدعو : ثانوت.

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020

مساحته : 01آر 23 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : اسويق زوليخة، 

شرقا : طريق، 

جنوبا : طريق، 

غربا : اسويق زوليخة، اسويق محمد

طالبة التحفيظ : فاطمة اهباض بنت عبد العزيز.

مطلب رقم 131074 - 24

اسم امللك : " شراط "

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ايت قمرة، احملل املدعو : مارو ازفزافن

وقع حتديده في27 فبراير 2020

مساحته : 07 ار 60 س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21073 - 24 ، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 21589 - 24، عمر امحند حدو أراكي،

جنوبا : طريق،

غربا : محمد عمر امحند، 

طالبة التحفيظ : متيمونت شراط بنت محمد.

مطلب رقم 131076 - 24

اسم امللك : " سليمان1 "

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ايت يوسف اوعلي احملل املدعو : شمورا.

وقع حتديده في : 28 فبراير 2020

مساحته : 10ار 39 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 29334 - 24، 

شرقا : الطريق، 

جنوبا : بوعزاوي محمد، 

غربا : واد، 

طالب التحفيظ : كرمي بن سليمان بوجيبار.

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 45735 - 24

إسم امللك : "اخملتار"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي تغامنني اشاون

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2019.

القطعة االولى : 

مساحته : 38 س.

نوعه : أرض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : بوسو العياشي،

شرقا : الشارع،

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21136 - 24،

غربا : ورثة اوالد علي شعيب،

القطعة الثانية : 

مساحته : 07 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21136 - 24،

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

طالبو التحفيظ : ايوب اخملتار بن علوش ومن معه.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1061 بتاريخ 01 ماي 2019.

مطلب رقم 45991 - 24

إسم امللك : "مراد"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي كالبونيطا.

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019.

مساحته : 01 آر 05 س.

طالب التحفيظ : العزوزي مراد بن الراضي.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1058 بتاريخ 10 ابريل 2019.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان      

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 9951 - 25

اسم امللك : " ظهر الكيدار ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار اوالد يعكوب .

وقع حتديده في : 03 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 41 آ 35 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : عزي فاطنة؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 72718 - 25؛

غربا : الشعبة . .

طالبو التحفيظ : السيدة نادية عزي ومن معها .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى     

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 29464 - 27

اسم امللك : " باعكي ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، مدينة مريرت املكان املدعو بولشفار 2 . 

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 57 س

نوعه : منزل للسكن يتالف من سفلي وطابق اول في جزء منه. 

اجملاورون : 

شماال : محمد اوجديد

شرقا : اولد بالوك و الرسم العقاري عدد 14945 - 27

جنوبا : الزنقة

غربا : موسى اوجا

طالب التحفيظ : امحمد باعكي بن عمر .

مطلب رقم 29504 - 27

اسم امللك : " التاوي ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، جماعة تيغسالني املكان املدعو حي النهضة .

وقع حتديده في : 27 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 52 س

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : موالي احلسني ليجماع و فاضمة علي .

جنوبا : فاضمة علي

غربا : الشعبة

طالب التحفيظ : محمد اعسو ليجماع بن موالي عبد اهلل.

مطلب رقم 29581 - 27

اسم امللك : "مالك".

موقعه : اقليم و مدينة حنيفرة ، املكان املدعو حي اليوسفي . 

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2018 .
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 س

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : اليوسفي محمد.

شرقا : محجوبة

جنوبا : الزنقة

غربا : عبد الرحيم شكري

طالب التحفيظ : املصطفى الدحوسي بن محمد .

مطلب رقم 31257 - 27

اسم امللك : " احمد ".

موقعه : اقليم و مدينة حنيفرة ، املكان املدعو حي موحى ابوعزة . 

وقع حتديده في : فاحت ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 54 س

نوعه : منزل للسكن يتالف من سفلي .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 18974 - 27.

شرقا : الزنقة

جنوبا : نبيل عبد العزيز و نبيل مصطفى

غربا : فاطمة زنوحي و دراوي عبد الرزاق

طالب التحفيظ : احمد غفوري بن محمد .

مطلب رقم 31324 - 27

اسم امللك : "لصحاب ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، جماعة لهري املدعو دوار امهروق . 

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 32 ار 37 س

نوعه : ارض فالحية بها بنايات احواض مائية و بئرين و اشجار الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 21743 - 27

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 21744 - 27 .

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 08

غربا : مطلب التحفيظ عدد 21743 - 27.

طالبو التحفيظ : عبد العالي عبد النبي املهدي و من معه .

مطلب رقم 31306 - 27

اسم امللك : " لوطا ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، جماعة سبت ايت رحو . 

وقع حتديده في : 07 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 46 ار 25 س

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 29594 - 27

شرقا : لبنى كرمي و املنصوري عبد اهلل .

جنوبا : حدا عزوزي ومن معه

غربا : الرسم العقاري عدد 21855 - 27.

طالبة التحفيظ : فاضمة كرمي بنت احلاج بوعزة .

مطلب رقم 41072 - 27

اسم امللك : " احالم ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، جماعة سيدي ملني احملل املدعو حي امحيجيبة . 

وقع حتديده في : 12 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 س

نوعه : ارض عارية . 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : رحمة دايزي

جنوبا : رقية سرويتي

غربا : الزنقة عرضها 5.80 متر .

طالبة التحفيظ : لطيفة ركون بنت عمر .

مطلب رقم 41083 - 27

اسم امللك : " تاسكارت 03 ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، جماعة لهري املكان املدعو دوار تاسكارت .

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25 ار 76 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الشعبة

شرقا : ممر عمومي عرضه 06 امتار

غربا : الساقية 

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف مبيدلت.

مطلب رقم 41156 - 27

اسم امللك : " املصطفى ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، جماعة اجلموس حي التقدم 02 . 

وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 س

نوعه : منزل للسكن يتالف من سفلي وطابق واحد . 
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اجملاورون : 

شماال : ازوماك خدوج 

شرقا : الزنقة .

جنوبا : بومعزة نور الدين

غربا : سالك كتو و بن باري سيدي.

طالب التحفيظ : املصطفى وعسو بن احملجوب .

مطلب رقم 41267 - 27

اسم امللك : " دار ليلى ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، مدينة مريرت املكان املدعو بولشفار 03 . 

وقع حتديده في : 19ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 53 س

نوعه : منزل للسكن يتالف من سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : بنطاهر محمد

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : ورثة اعمر

طالب التحفيظ : احلسني اعطي بن سليمان .

مطلب رقم 29450 - 27

اسم امللك : "دكان 1115 ".

موقعه : اقليم و مدينة حنيفرة ، املكان املدعو حي امالو اغرينب . 

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 س

نوعه : من دكان بالسفلي .

اجملاورون : 

شماال : ورثة النوري.

شرقا : الزنقة

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 29451 - 27 .

غربا : الرسم العقاري 17423 - 27

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف مبيدلت عن االحباس العامة .

مطلب رقم 29451 - 27

اسم امللك : "دكان 1116 ".

موقعه : اقليم و مدينة حنيفرة ، املكان املدعو حي امالو اغرينب الزنقة 10 . 

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 س

نوعه : من دكان بالسفلي .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 29450 - 27.

شرقا : الزنقة

جنوبا : ممر .

غربا : الرسم العقاري 17423 - 27

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف مبيدلت عن االحباس العامة .

مطلب رقم 29452 - 27

اسم امللك : "دكان 1117 ".

موقعه : اقليم و مدينة حنيفرة ، املكان املدعو حي امالو اغرينب الزنقة 10 . 

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 س

نوعه : من دكان بالسفلي .

اجملاورون : 

شماال : ممر

شرقا : الزنقة

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 29453 - 27.

غربا : فاطمة باهنني

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف مبيدلت عن االحباس العامة .

مطلب رقم 29453 - 27

اسم امللك : "دكان 1118 ".

موقعه : اقليم و مدينة حنيفرة ، املكان املدعو حي امالو اغرينب الزنقة 10 . 

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 س

نوعه : من دكان بالسفلي .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 29452 - 27.

شرقا : الزنقة

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 29454 - 27.

غربا : فاطمة باهنني و الهبري رقية .

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف مبيدلت عن االحباس العامة .

مطلب رقم 29454 - 27

اسم امللك : "دكان 1119 ".

موقعه : اقليم و مدينة حنيفرة ، املكان املدعو حي امالو اغرينب الزنقة 10 . 

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2018.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 س

نوعه : من دكان بالسفلي .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 29453 - 27.

شرقا : الزنقة

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 29455 - 27.

غربا : فاطمة باهنني و الهبري رقية .

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف مبيدلت عن االحباس العامة .

مطلب رقم 29455 - 27

اسم امللك : "دكان 1120 ".

موقعه : اقليم و مدينة حنيفرة ، املكان املدعو حي امالو اغرينب الزنقة 10 . 

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 س

نوعه : من دكان بالسفلي .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 29454 - 27.

شرقا : الزنقة

جنوبا : ورثة حروني العسري .

غربا : الهبري رقية .

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف مبيدلت عن االحباس العامة .

مطلب رقم 31173 - 27

اسم امللك : " عائشة ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، مدينة مريرت املكان املدعو تاليوين ايت مو . 

وقع حتديده في : 14 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 س

نوعه : ارض عارية . 

اجملاورون : 

شماال : فاطمة

شرقا : املودوجي احلاج عاشور .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 8458 - 27 .

غربا : الطريق الوطنية رقم 08 .

طالبة التحفيظ : عائشة اغزاف بنت حلسن .

مطلب رقم 41213 - 27

اسم امللك : " اشطاب ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، جماعة موحى اوحمو الزياني املكان املدعو 

تالت اومديون .

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 41 ار 26 س

نوعه : ارض ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 31187 - 27 و علي اويشن

شرقا : ورثة موحو بوعزة و الزعراوي يوسف و موحو محمد بن رحو .

عدد  التحفيظ  مطلب  و  الجلموس  النافذة  املعبدة  الطريق   : غربا 

. 27 - 31187

طالب التحفيظ : حميد ويشن بن اساعيد.

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة'' اكلموس"

اقليم خنيفرة

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 

باجلماعة  الكائنة   " اكلموس   " املدعوة  باملنطقة  الواقعة  اسفله 

القروية اكلموس قيادة ودائرة اكلموس، إقليم خنيفرة ودلك بعد مضي 

من   8 الفصل  مبقتضيات  عمال  االعالن  هدا  نشر  من  ابتداء  شهرين 

الظهير الشريف عدد 1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1389 

املوافق 25 يوليوز 1969بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب هي كالتالي : 35999 - 36001 - 36003 - 36004 - 36005 - 

 36043 - 36041 - 36039 - 36037 - 36030 - 36027 - 36025 - 36019

 -  36078  -  36073  -  36070  -  36062  -  36051  -  36049  -  36044  -

 36096 - 36095 - 36093 - 36088 - 36087 - 36085 - 36083 - 36079

 -  36116  -  36114  -  36111  -  36104  -  36102  -  36101  -  36097  -

 36139 - 36138 - 36136 - 36133 - 36132 - 36131 - 36119 - 36118

 -  36163  -  36161  -  36160  -  36154  -  36149  -  36147  -  36146  -

 36200 - 36195 - 36192 - 36190 - 36188 - 36187 - 36175 - 36167

 -  36267  -  36234  -  36233  -  36230  -  36224  -  36215  -  36207  -

 36296 - 36279 - 36277 - 36274 - 36273 - 36272 - 36271 - 36269

 -  36380  -  36377  -  36348  -  36347  -  36342  -  36339  -  36338  -

 36407 - 36406 - 36405 - 36401 - 36400 - 36394 - 36382 - 36381

 -  36553  -  36546  -  36544  -  36424  -  36423  -  36414  -  36411  -

 36683 - 36681 - 36671 - 36660 - 36658 - 36564 - 36558 - 36554

 -  36784  -  36781  -  36743  -  36740  -  36738  -  36735  -  36688  -

 37021 - 37018 - 37015 - 37013 - 37012 - 37009 - 37007 - 37001

 -  37611  -  37591  -  37468  -  37466  -  37036  -  37034  -  37027  -

 37676 - 37666 - 37664 - 37655 - 37654 - 37652 - 37646 - 37645

 37712 - 37705 - 37704 - 37703 - 37693 - 37690 - 37688 -
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 -  37787  -  37786  -  37776  -  37774  -  37751  -  37720  -  37719  -

 37928 - 37925 - 37897 - 37865 - 37821 - 37810 - 37808 - 37792

 -  37979  -  37968  -  37960  -  37948  -  37945  -  37944  -  37943  -

 38012 - 38011 - 38010 - 38004 - 37994 - 37989 - 37986 - 37980

 -  38033  -  38028  -  38023  -  38022  -  38017  -  38016  -  38013  -

 38060 - 38058 - 38056 - 38054 - 38052 - 38042 - 38041 - 38040

 -  38078  -  38077  -  38076  -  38075  -  38072  -  38068  -  38067  -

 38134 - 38123 - 38117 - 38095 - 38094 - 38083 - 38081 - 38080

 -  38173  -  38168  -  38158  -  38152  -  38141  -  38139  -  38137  -

 38288 - 38270 - 38266 - 38230 - 38178 - 38177 - 38176 - 38175

 -  38377  -  38361  -  38356  -  38327  -  38322  -  38302  -  38297  -

 38582 - 38579 - 38568 - 38473 - 38447 - 38446 - 38434 - 38393

 -  38876  -  38865  -  38864  -  38854  -  38773  -  38590  -  38586  -

 39800 - 39706 - 39282 - 39139 - 39120 - 39082 - 38896 - 38892

40090 - 40004 - 40003 - 39958 - 39815 - 39805 -

والكل على الرمز 27.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم       

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 42795 - 28

اسم امللك : ليلى 2 

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات جماعة سكورة اهل الوسط احملل املدعو 

دوار اوالد يعقوب

مسـاحتـه : 12 ار 38 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : مطلب عدد 42762 و مطلب عدد 42715 و رسم عقاري عدد 35738 

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : رسم عقاري عدد 30344 و رسم عقاري عدد 28-29565 

غـربـا : ممر

طالب التحفيـظ : فقيه برادة جواد بن عبد الوهاب.

مطلب رقـم 42823 - 28

اسم امللك : تكدالت 

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت حمان

مسـاحتـه : 2 ار 34 س 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ايت بحسيتو حلسن

شـرقـا : ممر

جـنـوبا : ممر

غـربـا : جبل 

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43049 - 28

اسم امللك : فدان تورتيت 1 

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو تورتيت

مسـاحتـه : 61 س

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداي رقم 682

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43050 - 28

اسم امللك : فدان تورتيت 3

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو تورتيت

مسـاحتـه : 63 س

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : مصرف

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43053 - 28

اسم امللك : تسروين 1 

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو تورتيت

مسـاحتـه : 39 س
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نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : ممر 

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43072 - 28

اسم امللك : تسروين 4

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو تورتيت

مسـاحتـه : 74 س

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : ممر

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43073 - 28

اسم امللك : تسروين 5 

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو تورتيت 

مسـاحتـه : 23 س

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : مصرف

شـرقـا : ممر

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : مطلب عدد 43072 

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43074 - 28

اسم امللك : تسروين 2 

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو تورتيت

مسـاحتـه : 2 ار 35 س

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : ممر

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : ممر

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43075 - 28

اسم امللك : تسروين 3 

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو تورتيت

مسـاحتـه : 83 س

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 

شـرقـا : ممر

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43076 - 28

اسم امللك : تسروين 1 

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت نبضاس

مسـاحتـه : 45 س

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : مصرف

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43077 - 28

اسم امللك : تسروين 2

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت نبضاس

مسـاحتـه : 01 ار 34 س
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نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 

شـرقـا : ممر 

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43081 - 28

اسم امللك : اماكصود 2 

امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو تافونانت

مسـاحتـه : 04 ار 21 سنتيار

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : ممر

شـرقـا : عبد الرحمان ايت حما

جـنـوبا : ممر

غـربـا : احلاج احلسن سفكومت و امغار حما

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43100 - 28

اسم امللك : متاست 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة خزامة احملل املدعو ايت نبضاس 

مسـاحتـه : 51 س

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : ممر 

جـنـوبا : ممر 

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43101 - 28

اسم امللك : متاست 2 

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة خزامة احملل املدعو ايت نبضاس 

مسـاحتـه : 1 ار 47 س 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : ممر 

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43123 - 28

اسم امللك : بو اغد

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة خزامة احملل املدعو ايت نبضاس 

مسـاحتـه : 1 ار 71 س

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : مصرف

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : ممر 

غـربـا : مصرف 

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43124 - 28

اسم امللك : نظيف 1

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت نبضاس

مسـاحتـه : 83 س

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : مصرف

شـرقـا : مصرف 

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43125 - 28

اسم امللك : نظيف 2

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت نبضاس

مسـاحتـه : 54 س

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 

شـرقـا : مصرف 

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .
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مطلب رقـم 43128 - 28

اسم امللك : دوار اورتان 

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة انزال جماعة وسلسات احملل 

املدعو تسليت ايت ضوشن

مسـاحتـه : 27 س

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : ايت عبيد محمد 

شـرقـا : حبشي احمد 

جـنـوبا : ايت مبارك 

غـربـا : ممر 

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43236 - 28

اسم امللك : تساكالت

احملل  انزال جماعة سيروا  قيادة  امرزكان  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو تنزالني 

مسـاحتـه : 1 ار 54 س 

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : ممر 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707

جـنـوبا : ممر

غـربـا : التحديد االداري رقم 707

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43237 - 28

اسم امللك : أكرض 

احملل  انزال جماعة سيروا  قيادة  امرزكان  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو تنزالني 

مسـاحتـه : 69 س 

نـوع امللك : أرض فالحية 

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707

شـرقـا : مصرف 

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707

غـربـا : التحديد االداري رقم 707

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقـم 43293 - 28

اسم امللك : بوخالل 

املدعو  احملل  وسلسات  جماعة  امرزكان  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

انسرا 

مسـاحتـه : 70 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43294 - 28

اسم امللك : اصدر نوشن 

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو انسرا

مسـاحتـه : 01 ار 30 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43295 - 28

اسم امللك : داو الروضة 

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو انسرا

مسـاحتـه : 01 ار 12 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : ممر 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43296 - 28

اسم امللك : تيسا 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة ازناكن احملل املدعو ازواطن 

مسـاحتـه : 1ار 61 سنتيار
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نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43297 - 28

اسم امللك : تيسا 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة ازناكن احملل املدعو ازواطن 

مسـاحتـه : 02 ار 72 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : ممر 

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : التحديد االداري رقم 685

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43298 - 28

اسم امللك : متالوزت 

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة ازناكن احملل املدعو ازواطن

مسـاحتـه : 52 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 685

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43299 - 28

اسم امللك : اورتي نلمان 

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة ازناكن احملل املدعو ازواطن

مسـاحتـه : 59 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 685

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43300 - 28

اسم امللك : اد حماد

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو انسرا

مسـاحتـه : 77 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : مصرف 

شـرقـا : ممر

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43301 - 28

اسم امللك : تزارين

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو انسرا

مسـاحتـه : 85 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : حائط مبني باحلجر و مصرف

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43302 - 28

اسم امللك : حتت املسجد

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو انسرا

مسـاحتـه : 4ار 99 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : مصرف 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : ممر

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.
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مطلب رقـم 43303 - 28

اسم امللك : تغزيرت 2

امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو انسرا

مسـاحتـه : 32 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43304 - 28

اسم امللك : تغزيرت 1

امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو أنسرا

مسـاحتـه : 32 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "ترميكت"

إقليم ودائرة ورزازات

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  بورزازات  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

هذا  نشر  من  ابتداء  شهرين  مضي  بعد  ينتهي  "ترميكت"  املدعوة 

10 من  املؤرخ في   -  174 - 69 1 اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم 

جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليو 1969.

- 43305 ومن 43311 إلى 43490 ومن 43492 إلى 43498 و 43500 ومن 43502 

إلى 43505 ومن 43507 إلى 43510 ومن 43514 إلى 43567 ومن 43569 إلى 

43575 و43577 و 43579 و43580 ومن 43582 إلى 43587 

ومن 43590 إلى 43592 ومن 43594 إلى 43626 و43628 و43631 ومن 

43647 إلى  43642 و43644 ومن  43639 إلى  43635 ومن  43633 إلى 

43652 و43654 و43656 و43661 و43664 ومن 43666 و43667 و 43670 

و43671 و43673 ومن 43678 إلى 43682 و43684 ومن 43686 و43687 

ومن 43691 إلى 43696 ومن 43699 إلى 43709 و43711 و43712 ومن 

43736 إلى  43732 و43734 ومن  43728 إلى  43725 ومن  43714 إلى 

43740 ومن 43742 إلى 43753 و43755 و43756 و43758 ومن 43761 

ومن   43795 إلى   43775 ومن   43772 إلى   43767 ومن   43765 إلى 

 43844 إلى   43821 ومن   43817 إلى   43805 ومن   43801 إلى   43797

و43846 و43847 ومن 43850 إلى 43857 و43859 و43860 ومن 43863 

ومن   43957 إلى   43882 ومن   43880 إلى   43877 ومن   43874 إلى 

 44016 إلى   43986 ومن   43984 إلى   43966 ومن   43964 إلى   43960

ومن 44018 إلى 44046 و44048 و44049 ومن 44051 إلى 44067 ومن 

 44206 إلى   44194 ومن   44192 إلى   44174 ومن   44172 إلى   44070

إلى   44245 ومن   44243 إلى   44225 ومن   44223 إلى   44208 ومن 

ومن  و44281   44280 ومن  و44278  و44276  و44274  و44273   44271

44283 إلى 44316 ومن 44318 إلى 44322 و 44324 ومن 44326 إلى 

44329 ومن 44331 إلى 44336 و44340 و44341 و 44343 ومن 44345 

44359 و44366  44356 إلى  44353 ومن  44351 إلى  44349 ومن  إلى 

و44382  و44379   44377 إلى   44374 ومن  و44372  و44371  و44367 

و44401  و44398  و44397  و44395  و44393  و44388  و44387  و44383 

و44403 ومن 44406 إلى 44411 ومن 44413 إلى 44420 ومن 44425 

ومن   44439 إلى   44437 ومن  و44435  و44434  و44431   44429 إلى 

44444 إلى 44449 و44451 و44452 و44456 و44457 ومن 44459 إلى 

44461 و44465 و44467 و44468 ومن 44470 إلى 44474 ومن 44476 

ومن  و44499   44496 إلى   44485 ومن  و44483  و44482   44478 إلى 

44502 إلى 44505 و44507 ومن 44509 إلى 44514 و44520 و44523 

و44524 ومن 44527 إلى 44531 ومن 44533 إلى 44535 ومن 44539 

إلى 44541 و44544 و44556 و44558 و44559 و44563 و44566 و44568 

إلى   44595 ومن   44593 إلى   44580 ومن  و44576  و44573  و44571 

 44685 44683 ومن  إلى   44675 44673 ومن  إلى   44607 44605 ومن 

ومن   44810 إلى   44760 ومن   44758 إلى   44726 ومن   44724 إلى 

44835 إلى  44829 و44831 ومن  44821 إلى  44817 ومن  44812 إلى 

44854 ومن 44857 إلى 44859 و44868 ومن 44872 إلى 44876 ومن 

44879 إلى 44889 و44896 و44897 ومن 44899 إلى 44902 و44905 

و44906 ومن 44908 إلى 44912 ومن 44915 إلى 44953 ومن 44956 

إلى 44964 ومن 44966 إلى 44969 و44975 و44976 و44978 و44980 

و44982 و44983 و44985 و44988 و44990 ومن 44992 إلى 44994 ومن 

 45041 إلى   45010 ومن   45005 إلى   45000 ومن   44998 إلى   44996

إلى   45097 ومن   45095 إلى   45049 ومن   45046 إلى   45043 ومن 

 45249 45243 ومن  إلى   45196 45194 ومن  إلى   45115 45111 ومن 

إلى 45422 
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إلى   45485 ومن   45480 إلى   45435 ومن   45432 إلى   45424 ومن 
 45514 45512 ومن  إلى   45507 45505 ومن  إلى   45500 45498 ومن 
45565 و45567  45545 إلى  45542 ومن  45530 إلى  45528 ومن  إلى 
ومن 45569 إلى 45587 و45589 ومن 45592 إلى 45600 ومن 45602 
45646 و45648  45639 إلى  45637 ومن  45612 إلى  45610 ومن  إلى 
و45670   45668 إلى   45666 ومن   45664 إلى   45657 ومن  و45649 
و45684   45682 إلى   45680 ومن  و45677  و45675  و45674  و45672 
إلى   45709 ومن  و45707  و45705   45703 إلى   45687 ومن  و45685 
45717 ومن 45719 إلى 45723 و45725 و45726 و45729 و45730 ومن 
و45757  و45754  و45753   45750 إلى   45743 ومن  إلى45740   45736
 45836 إلى   45833 ومن  و45830  و45829   45826 إلى   45821 ومن 
إلى   45859 ومن   45857 إلى   45845 ومن  و45843  و45841  و45839 
45867 و45869 و45870 و45872 و45874 ومن 45876 إلى 45883 ومن 
45896 إلى  45894 ومن  45892 إلى  45888 و45890 ومن  45885 إلى 
45899 ومن 45901 إلى 45903 و45907 ومن 45910 إلى 45912 ومن 
 45930 إلى   45928 ومن   45923 إلى   45921 ومن   45919 إلى   45914
و45945  و45944   45941 إلى   45939 ومن  و45937  و45935  و45932 
 45966 إلى   45963 ومن   45956 إلى   45952 ومن  و45948  و45947 
و45985  و45984  و45981   45978 إلى   45972 ومن  و45970  و45968 
ومن 45991 إلى 45993 ومن 45995 إلى 45999 و46002 ومن 46004 
إلى 46008 و46010 و46012 ومن 46014 إلى 46016 ومن 46024 إلى 
46033 و46035 و46036 ومن 46038 إلى 46046 و46048 و46050 ومن 
46053 إلى 46055 و46057 و46058 ومن 46061 إلى 46098 و46100 
إلى   46388 ومن   46386 إلى   46332 ومن   46328 إلى   46103 ومن 
 46614 46612 ومن  إلى   46610 46608 ومن  إلى   46475 46473 ومن 
46676 و46678  46652 إلى  46650 ومن  46635 إلى  46633 ومن  إلى 
و46680 ومن 46682 إلى 46686 ومن 46688 إلى 46705 ومن 46707 
 46768 46755 إلى  46751 و46753 ومن  46720 إلى  46718 ومن  إلى 
ومن 46771 إلى 46808 و46810 و46813 و46814 و46817 و46819 ومن 
46837 إلى  46834 ومن  46830 إلى  46823 و46828 ومن  46821 إلى 
46840 ومن 46842 إلى 46861 ومن 46863 إلى 46882 و46885 ومن 
 46952 إلى   46923 ومن   46921 إلى   46908 ومن   46906 إلى   46888

ومن 46954 إلى 47002 ومن 47004 إلى 47092 .
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

       املصطفى فخري

 

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 16371 - 30 
اسم امللك : "ضريح و مقبرة موالي التهامي 1".

موقعه : إقليم و و اجلماعة احلضرية وزان، شارع عالل بن عبد اهلل، احملل 
املدعو : "مقبرة و ضريح موالي التهامي 1".

مساحته : 4 هـ 56 آر 88 س.
نوعه : أرض بها مقبرة و ثالث أضرحة.

اجملاورون : 

شماال : األحباس؛

جنوبا : شارع عالل بن عبد اهلل؛ 

شرقا : رسم عقاري رقم 38494/ر)القطعة 1( و شارع عالل بن عبد اهلل؛

غربا : األحباس و رسم عقاري رقم 15738/ر.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بوزان.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

عبد اللطيف مريزيك     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-4026

امللك املسمى : " ثالث نهارون "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت ،

مساحته : 29 هـ 14 آ 04 س ،

نوعه : أرض بورية جبلية بها نباتات الصبار والدغموس وشجر االركان 

متنوعة وتخترقها شعبة ، 

اجملاورون : 

شماال : امللك الغابوي أو املياه والغابات ،

شرقا : امللك الغابوي أو املياه والغابات ،

جنوبا : شعبة ووواد ،

غربا : واد ،

على  الوصي  الداخلية  في  الدولة  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

اجلماعات الساللية جماعة اهل الكعدة اجلحيفة بجماعة أكلو .

مطلب رقم 31-21496

امللك املسمى : " بالد اهل الكرارة "

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

باحملل املدعو " دوار الكرارة " ،

مساحته : 615 هـ 71 آ 05 س ،

نوعه : أرض بها قطعتني عاريتني االولى بجزء منها بها قطع محاطة 

بسور من احلجروبناية سفلية ، مطفية وتخترقها ثالث ممرات ، طريق 

معبدة وقناة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب حتت أرضي وخط 

خط  ويخترقها  مطفية  بها  والثانية  املتوسط  اجلهد  دي  كهربائي 

كهربائي دي التوثراملتوسط وعمودين كهربائيني ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : اهل الكرارة والطريق املعبدة ،

شرقا : اهل الكرارة وممر ،

جنوبا : اهل الكرارة ومطالب التحفيظ أرقام -31-49118-31-49114

 31-49167-31-49197-31-49166-31-49184-31-49213-31-49260

، -31-49249

غربا : ممر ، رع رقم 72462-31 واهل الكرارة ،
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القطعة الثانية : 

شماال : اهل الكرارة ،

31-49152-31-49141-31-49176- أرقام  التحفيظ  مطالب   : شرقا 

31-49222-31-49133-31-49254-31-49171-31-49201-31-49157-

، 31-49241-31-49191

جنوبا : اهل الكرارة ،

غربا : ممر ،

على  الوصي  الداخلية  في  الدولة  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

اجلماعات الساللية جماعة اهل الكرارة بجماعة املعدر الكبير.

مطلب رقم 31-70842

امللك املسمى : " اكرور فوق تكركورت "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " افود 

نتكضا " ،

مساحته : 03 آ 90 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : ملك الغير ومطلب التحفيظ رقم 31-59233 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 59233-31 بعضا وملك الغير بعضا آخر،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-70859 ،

طالبو التحفيظ : السيدة زهرة مونس بنت بوجمعة ومن معها .

مطلب رقم 31-70859

امللك املسمى : " فوق تكركورت "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " افود نتكضا" ،

مساحته : 02 آ 11 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-59241 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 70842-31 بعضا وملك الغير بعضا آخر،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : ورثة يامنة كيا ،

طالبة التحفيظ : السيدة حبيبة امكاي بنت عثمان .

مطلب رقم 31-70951

امللك املسمى : " سيدي موسى "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " سيدي 

موسى اكلو" ،

مساحته : 18 آ 12 س ،

خط  ويخترقها  االجناز  طور  في  مسجد  بها  منها  بجزء  أرض   : نوعه 

كهربائي دي اجلهد املتوسط ، 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 4688-31 وامللك العام البحري ،

شرقا : رسم عقاري رقم 31-4688 ،

جنوبا : رسم عقار رقم 31-4688 ،

غربا : رسم عقاري رقم 4688-31 وامللك العام البحري ،

عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

وزارة االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-127904

امللك املسمى : " الدوبه 2 "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو " زنقة تازياللت حي أفراك" ،

مساحته : 01 آ 23 س ،

نوعه : أرض بها مستودع سفلي ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ابوهو عبال ،

شرقا : زنقة تازياللت ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : رع رقم 31-29747 ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن الدوبه بن ابراهيم .

مطلب رقم 31-138541

امللك املسمى : " ملك الباز"

طريق   " املدعو  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أكلو  وقيادة  جماعة   : موقعه 

اخلنابيب" ،

مساحته : 02 هـ 38 آ 60 س ،

نوعه : أرض بها قطعتني بوريتني ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى 

شماال : الطريق اجتاه اخلنابيب ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 5587-31 ملغى ) ق رقم 1( ،

جنوبا : احلاج حلسن بن احلسني ،

رقم31-50629  التحفيظ  ومطلب  بعضا  ادطالب سعيد  ورثة   : غربا 

بعضا آخر،

القطعة الثانية 

شماال : ورثة احلاج مبارك امحمود ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 5587-31 ملغى ) ق رقم 2( ،

جنوبا : الطريق اجتاه اخلنابيب ،

غربا : ورثة ادطالب سعيد ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن الباز بن العربي .

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-70832

امللك املسمى : " دو وارصان ".

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  وجان  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار تنوت " ، 

طالب التحفيظ : السيد أحمد بن احلسان ادبكاس ، 
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وقع حتديده بتاريخ 12 يوليو 2016 ،
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1054 

املؤرخة في 13 مارس 2019 .

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى : " دو وارصان "

موضوع مطلب رقم 70832-31 الكائن بجماعة وجان

قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" دوار تنوت "

الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 908 

بتاريخ 25 ماي 2016 وكذا اعالن بانتهاء حتديده باجلريدة الرسمية

عدد 1054 بتاريخ 13 مارس 2019 ، 

عوضا عن :
باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة  موقعه 

املدعو تبلكوكت .
اقــرأ : 

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  وجان  جماعة   : موقعه 
املدعو" دوار تنوت " 

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت
عبد القادر بوحامد      

 

محافظة الصويرة

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " أقرمود"

اقليم ودائرة الصويرة

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  ان  العموم 
اقليم  أقرمود  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 
ودائرة الصويرة ، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن 
االولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا 

1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :
 40887 - 31826 - 40873 - 31726 - 40847 - 28221 - 40840 - 28207
 -  32873  -  42496  -  32866  -  41962  -  32560  -  40935  -  31912  -
 33371 - 42621 - 33260 - 42620 - 33030 - 42618 - 32962 - 42542
 -  42803  -  34043  -  42707  -  33960  -  42645  -  33853  -  42629  -
 42931 - 36913 - 42900 - 36168 - 42894 - 34588 - 42810 - 34418
 -  38601  -  43075  -  38368  -  42975  -  38320  -  42956  -  37166  -
 39099 - 43093 - 39046 - 43087 - 38957 - 43077 - 38820 - 43076
 -  43132  -  40019  -  43123  -  39696  -  43121  -  39218  -  43108  -
 43205 - 40645 - 43202 - 40445 - 43193 - 40407 - 43186 - 40131
 -  40750  -  44618  -  40744  -  44468  -  40654  -  43328  -  40651  -

 - 61768 - 40830 - 44623
الكل حتت عدد 35

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  ان  العموم 

اقليم  املواريد  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

ودائرة الصويرة ، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن 

االولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا 

1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :

 29352 - 29067 - 28540 - 28447 - 28008 - 27864 - 27860 - 26825

 - 29677 - 29503 - 29499 -

الكل حتت عدد 35

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

غامن"  "سيدي  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

دائرة آيت داوود اقليم الصويرة، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من 

نشر هذا االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 

جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :

 - 61747 - 61739 - 61480 - 61318

الكل حتت عدد 35

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي      

 

محافظة العرائش

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ اجلماعي

لألمالك القروية املدعوة: بوجديان.

 

أن  العموم،  لعلم  ينهي  بالعرائش  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

باملنطقة  الواقعة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  آجل  آخر 

التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية املدعوة بوجديان.الكائنة بجماعة 

بوجديان قيادة تطفت. دائرة اللوكوس عمالة/إقليم العرائش.، ينتهي 

بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية عمال 

 1389 األولى  جمادى   10 في  1.69.174املؤرخ  رقم  الظهير  مبقتضيات 

ويتعلق  القروية.  اجلماعي لألمالك  التحفيظ  1969( بشأن  يوليو   25(

األمر باملطالب التالية :

 27741 - 27497 - 27308 - 26851 - 26848 - 26847 - 26823 - 26485

27748 - 27747 - 27744 -

الكل حتت عدد 36
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إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ اجلماعي

لألمالك القروية املدعوة: سوق الطلبة.

 احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش ينهي لعلم العموم، أن آخر 

آجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب الواقعة باملنطقة التحفيظ 

اجلماعي لألمالك القروية املدعوة سوق الطلبة.الكائنة بجماعة سوق 

العرائش.،  عمالة/إقليم  اخملازن  واد  دائرة  الطلبة.  سوق  قيادة  الطلبة 

باجلريدة  اإلعالن  هذا  نشر  من  ابتداء  شهرين  مضي  بعد  ينتهي 

الرسمية عمال مبقتضيات الظهير رقم 1.69.174املؤرخ في 10 جمادى 

لألمالك  اجلماعي  التحفيظ  بشأن   )1969 يوليو   25(  1389 األولى 

القروية. ويتعلق األمر باملطالب التالية :

20649 - 20569 - 21282 - 21278 - 21277 - 20250 - 20239

الكل حتت عدد 36

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

العربي الضريف    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 4428 - 37

اسم امللك : " بوعايشة " .

اعزام  أوالد  قبيلة  بوعادل  تاونات جماعة  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 

دوار باب تاسة . 

وقع حتديده في : 14 يونيو 2005 ،

مساحته : 04 ار 61 س .

نوعه : ارض بها بناية من طابق ارضي مطحنة و أشجار فواكه .

شماال : احلسيني يحيى ؛ 

شرقا : الصادقي و القبطي و الرابحي محمد ؛ 

جنوبا : القبطي محمد و طالب التحفيظ 

غربا : ممر عمومي 

طالب التحفيظ : الربحي الهادي بن محمد . 

مطلب رقم 4665 - 37

اسم امللك : " فدان العقبة 2 " .

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة واد اجلمعة دوار بوركبات . 

وقع حتديده في : 26 ابريل 2006 ،

مساحته : 04 هـ 68 ار 29 س .

نوعه : ارض فالحية. 

القطعة األولى 

شماال : طالب التحفيظ ؛ 

شرقا : مطلب عدد 4735 - 37 ؛ 

جنوبا : بغيغلي احمد 

غربا : بغيغلي احمد 

القطعة الثانية 

شماال : الشعبة ؛ 

شرقا : الشعبة و بغيغلي احمد ؛ 

جنوبا : طالب التحفيظ و بغيغلي احمد 

غربا : بغيغلي احمد و مطلب عدد 4664 - 37 

طالب التحفيظ : وزاني شاهدي ادريس. 

مطلب رقم 4666  - 37

اسم امللك : " فدان احلميمص " .

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة بوعروس دوار أوالد العربي. 

وقع حتديده في : 14 يونيو 1999 ،

مساحته : 01 هـ 01 ار 77 س .

نوعه : ارض فالحية . 

شماال : اخلمار بن عبدالسالم بن عياد الشباب ؛ 

شرقا : الشعبة ؛ 

جنوبا : طالب التحفيظ ؛ 

غربا : الشعبة . 

طالبو التحفيظ : محمد بن بوشتى بريغلي و من معه . 

مطلب رقم 11205 - 37

اسم امللك : "اجنان " .

موقعه : إقليم و دائرة تاونات جماعة بوعادل دوار البروميني . 

وقع حتديده في : 10 ماي 2018 ،

مساحته : 02 هـ 44 ار 12 س .

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مختلفة . 

شماال : الدوخ اخلدير ؛ 

شرقا : ممر عمومي عرضه متغير 

جنوبا : ممر عمومي عرضه متغير ؛ 

غربا : الدوخ اخلدير  - 37 . 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات 
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مطلب رقم 63957 - 37

اسم امللك : "عوينة ازالف " .

موقعه : إقليم و بلدية تاونات جماعة تاونات حي احجردريان 

وقع حتديده في : 11 يوليو 2019 ،

مساحته : 6 ار 38 س .

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون . 

شماال : ورثة السطي عبداهلل ؛ 

شرقا : الشعبة 

جنوبا : ورثة السطي عبداهلل ؛ 

غربا : خليصة السطي . 

طالبة التحفيظ : زهرة السطي بنت محمد 

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بتاونات 

محمد الكحل     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 28639 - 39

اسم امللك : » دار اخلباب « .

موقعه : حي الكرسي بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 22 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 92 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق سفلي وتالث طوابق علوية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8261 - 39؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 26004 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد اخملتار اخلباب بن العروسي.

مطلب رقم 31232 - 39

اسم امللك : » اركان اكرام « .

موقعه : مزارع دوار وجماعة ارزان قيادة الفيض دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 هـ 08 ار 60 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار االركان بها بئر وحوض مائي.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 33161 - 39 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 33161 - 39 وجحا مبارك؛

جنوبا : عبد الرحمان بويهرير؛

غربا : الطريق؛

طالبو التحفيظ : السيد فروق ابوحلجول االدريسي بن يحي ومن معه.

مطلب رقم 31253 - 39

اسم امللك : » منزل هشام البوداللي « .

موقعه : حي الشراردة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 05 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 71 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 27678 - 39 ؛

غربا : فاطمة هشاش؛

طالب التحفيظ : السيد هشام البوداللي بن كبيرة.

مطلب رقم 31257 - 39

اسم امللك : » قطعتان بتلوى « .

موقعه : دوار زاوية ازيض جماعة ملهارة قيادة سيدي عبد اهلل 

اوموسى دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 26 ار 19 س.

نوعه : ارض فالحية بها شجرة نخيل.

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛ 

شرقا : املودن الطيب؛

جنوبا : ممر، 

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31258 - 39

اسم امللك : » فدان اكمران « .

موقعه : دوار زاوية ازيض جماعة ملهارة قيادة سيدي عبد اهلل 

اوموسى دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.
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وقع حتديده : 10 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 17 ار 36 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مصرف والساقية؛ 

شرقا : مصرف؛

جنوبا : اعزى ابراهيم، 

غربا : اعزى ابراهيم ؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31265 - 39

اسم امللك : » فدان بفم احلصن املهدية « .

موقعه : دوار اجلرف جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 12 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الطريق وورثة بوطالب ابراهيم؛ 

شرقا : ورثة بوطالب ابراهيم؛

جنوبا : ورثة بوطالب ابراهيم والطريق؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31267 - 39

اسم امللك : » مسجد تكاديرت القدمي « .

موقعه : دوار اجلرف جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 06 س.

نوعه : ارض بها بناية سفلية مهدمة.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ورثة ايت بحان؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31288 - 39

اسم امللك : » فدان متجكاغت « .

موقعه : دوار اورير جماعة و قيادة الفيض دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 02 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 هـ 65 ار 50 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار االركان.

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛ 

شرقا : مصرف وورثة اكوزولن؛

جنوبا : ايت احلاج عمر واونزي عبد اهلل؛

غربا : اونزي عبد اهلل، ورثة امشاو وبنطالب اونزي؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31341 - 39

اسم امللك : » دار ابراهيم « .

موقعه : عني العصيد بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 18 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 01 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق وابراهيم بن عبو؛

جنوبا : ابراهيم بن عبو وعبد العزيز بازي ؛

غربا : عبد العزيز بازي والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد بولوقت ابراهيم بن باحسني.

مطلب رقم 31376 - 39

اسم امللك : » ملك جنيب « .

موقعه : اوالد بنونة بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 08 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 69 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 23072 - 39؛ 

شرقا : لشكر ابراهيم؛

جنوبا : ممر؛

غربا : امهري مصطفى؛

طالب التحفيظ : السيد جنيب الغوال بن محمد.

مطلب رقم 31378 - 39

اسم امللك : » فدان سيدي يحي 4 « .

موقعه : دوار اكادير الطلبة بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 14 نوفمبر 2019.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 59 ار 92 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

- القطعة االولى : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : االحباس والعربي ايت الشرقي؛

جنوبا : املصرف؛

غربا : السهب والطريق؛

- القطعة الثانية : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : السهب؛

جنوبا : السهب؛

غربا : غواد عبد املالك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31380 - 39

اسم امللك : » فدان املسجد « .

موقعه : دوار اكادير الطلبة بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 14 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 07 ار 47 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : العربي ايت الشرقي ؛

جنوبا : العربي ايت الشرقي ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31378 - 39؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31389 - 39

اسم امللك : » ملك هبة « .

موقعه : دوار اضوار جماعة وقيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 72 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : بشور ناصر؛

جنوبا : بشور ناصر؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد ايت اقدمي احلسني بن البشير.

مطلب رقم 31396 - 39

اسم امللك : » الكندول « .

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 29 ار 33 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : شناح موالي حسن؛

غربا : انزي ابراهيم ومن معه؛

طالب التحفيظ : السيد محمد لفرم بن العربي.

مطلب رقم 31400 - 39

اسم امللك : » ملك املستقبل « .

: دوار الطلبة جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني شعيب  موقعه 

دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 يناير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 96 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : احمد بن جامع؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 29341 - 39؛

جنوبا : حميدي رمضاني؛

غربا : الطريق؛

طالبو التحفيظ : السيد الوثيق اسماعيل بن احلسني ومن معه.
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مطلب رقم 31436 - 39

اسم امللك : » فدان اجلرعة « .

موقعه : دوار اكادير اجلديد بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 69 ار 89 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مرافق احلاج عبد الكبير ومن معه؛

غربا : مصرف وورثة ايت موالي ابيه؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31473 - 39

اسم امللك : » ملك اهدون « .

موقعه : دوار عني صداق جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 41 ار 75 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور بها بناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ابا؛ 

شرقا : ورثة ابا وممر؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : حلومة، احلبيب، سعيد، محمد، بوبكر وعمر؛

طالب التحفيظ : السيد احلسني اهدون بن احمد.

مطلب رقم 31478 - 39

اسم امللك : » ملك هدف « .

موقعه : حي الشرفاء بلدية الكردان اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 30 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 93 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : ايت الكرع رقية؛ 

شرقا : اخلروبي توفيق ومباركة بنت ابراهيم؛

جنوبا : الرامي عمر؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر هدف بن احلاج.

مطلب رقم 31500 - 39

اسم امللك : » ملك التاغوال « .

موقعه : دوار بعقيلة جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر دائرة سيدي 

موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 23 يناير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 19 ار 64 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ربيعة الشالوش؛ 

شرقا : مصرف؛

جنوبا : جمعية النعمة؛

غربا : الطريق؛

طالبو التحفيظ : السيدة بايوسف حنان بنت عبد اللطيف ومن معها.

مطلب رقم 31504 - 39

اسم امللك : » اوشن « .

موقعه : دوار البرج جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 يناير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 63 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الوفيق؛ 

شرقا : عبد اهلل تسوكت؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة بعيك؛

طالب التحفيظ : السيد محند اوشن بن محمد.

مطلب رقم 31179 - 39

اسم امللك : » ملك الغربي « .

موقعه : حي بوخريص بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 يوليو 2020.



عدد 1121 - 02 ذوالقعدة 1441 )24 يونيو 2020(2824

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 03 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : احلالوي بوجمعة؛

جنوبا : حدية بنت سعيد؛

غربا : الغندور عبد اهلل؛

طالب التحفيظ : السيد الغربي علي بن احمد.

مطلب رقم 31429 - 39

اسم امللك : » اغرغار « .

موقعه : حي اكبار بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 18 ار 10 س.

نوعه : ارض عارية بها اسطبل وبناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31388 - 39؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 14377 - 39 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 29288 - 39 ؛

طالب التحفيظ : السيد محماد اغرغار بن احماد.

إصالح غلط  - يتعلق بامللك املسمى " ملك ايت سلمان"

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31709 - 39 الكائن بدوار اضوار

جماعة مشرع العني قيادة مشرع العني دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت،

الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1108

بتاريخ 25 مارس 2020. 

حيث يقرا : 

اسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : * ملك ايت سلمان *

موقعه : دوار اضوار جماعة مشرع العني قيادة مشرع العني دائرة اوالد 

تامية اقليم تارودانت.

بدال من : 

اسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : * ملك ابن سلمان *

موقعه : دوار تدسي جماعة تدسي نسندالن قيادة مشرع العني دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

والباقي بدون تغيير

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

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله،  املمضي  بتارودانت،  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن : السيد عبد احلكيم لغبيرة بن ميلود ومن معه، الساكن برقم 20 

زنقة اريحا حي الكرسي بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت، طلب ان يسلم له 

نظير جديد للرسم العقاري عدد : 7843 - 39 املؤسس للملك املدعو : *ملك 

لغبيرة*، الكائن حي الكرسي بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت و ذلك بسبب 

ضياع النظير في ظروف غامضة.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    

 

محافظة صفرو

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "صنهاجي دوناس"

مطلب رقم 30167 - 41، الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1119 املؤرخة في 10 يونيو 2020

عوضا عن :

اإلسم الدي أعطاه طالب التحفيظ للملك : صنهاجي دوناس"؛

إقرأ :

اإلسم الدي أعطاه طالب التحفيظ للملك : صنيهجي دوناس"؛

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     

 

محافظة ميدلت

مطلب رقم 25341 - 42

اسم امللك : شمس.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو حي الفرح.

وقع حتديده في : 15 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر 72س.
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نوعه : أرض بها محالت من سفلي وطابق علوي أول؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : ساحة املسجد؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : عبد الواحد خلد بن يوسف.

   

مطلب رقم 35179 - 42

اسم امللك : إكلفان 1.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو تدركلوت.

وقع حتديده في : 16 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05آر66س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف وورثة بوكداد؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

   

مطلب رقم 35320 - 42

اسم امللك : امسريدن 2 ايت خرضي.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو ايت فركان.

وقع حتديده في : 09 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آر16س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : فاسكاوي ايدير؛

جنوبا : اخبرا محمد؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

   

مطلب رقم 35321 - 42

اسم امللك : اخلرض.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو ايت فركان.

وقع حتديده في : 09 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05آر51س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

   

مطلب رقم 35338 - 42

اسم امللك : أرض الزاوية الكتانية.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو إيتزر.

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر32س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : يطو خدجو وعساري عسو؛

غربا : مصطفى القرقوري؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

   

مطلب رقم 24992 - 42

اسم امللك : مسجد متالوت.

احملل  أمنزي،  جماعة  أكدمي  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو متالوت.

وقع حتديده في : 19 يوليو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آر28س.

نوعه : أرض بها بناية )مسجد( من سفلي وطابقني علويني أول وثاني؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 24990 - 42 وزنقة؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 24991 - 42 وزنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

   

مطلب رقم 35343 - 42

اسم امللك : املنزل 1 مسجد ايتزر.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو إيتزار.

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛
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شرقا : امبارك البانتوري؛

جنوبا : بودارهن؛

غربا : خزراجي؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35344 - 42

اسم امللك : منزل 2 مسجد ايتزار.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو إيتزار.

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : صحراوي لال هشوم؛

شرقا : بني شكرون؛

جنوبا : لعشير محمد علوش؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

   

مطلب رقم 35371 - 42

اسم امللك : ملكاك 4.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة أمزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 10ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05آر20س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : بعلي أحمد وممر؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت٫

                                     حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 7655 - 43

اسم امللك : "  ليلى"

موقعه :  مراكش املدينة، باب دكالة، عرصة ايهيري، درب البومبة رقم 171 ؛ 

تاريخ التحديد : 07 أكتوبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 31 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول وسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : درب البومبة؛ 

شرقا  : دار اللة مينة؛

جنوبا : دار لعروبي؛ 

غربا : احلاج الطاهر بلعلوي ؛

طالبي التحفيظ  : باتريك مارسيل رميوند ليونهارت؛

 مطلب رقم 9052 - 43

اسم امللك : " ملك رشيد جبران"

موقعه : عمالة مراكش؛ دائرة وجماعة الويدان، دوار العظم ؛ 

تاريخ التحديد : 05 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 95 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول وسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : لطيفة بوزهار؛ 

شرقا  : طريق من 4 امتار؛

جنوبا : احلسني بوزهار؛ 

غربا : احلسني بوزهار ؛

طالبي التحفيظ  : موالي رشيد جبران بن عمر؛

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي

   جواد شريفي.

 

محافظة عني السبع - احلي احملمدي

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالن  أسفله  املمضية  العقارية  األمالك  على  احملافظة  تتشرف 

للعموم أن السيد خليد اجلراري بصفته ممثل الشركة املغربية لتوزيع 

الغاز " DIMA GAZ ". طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 

رقم 20208 - 32  املؤسس للملك املدعو  * كميليا6- * الكائن بالبيضاء 

حي احملطة ،  وذلك بسبب  ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا.
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بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.    

حرر بالدار البيضاء في  09 يونيو 2020 .

احملافظة  على األمالك العقارية بعني السبع احلي احملمدي.

               سعاد سامع. 

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم  19008 - 55 

إسم امللك : مقبرة إفسفاس -أ- 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيفني احملل املدعو دوار إفسفاس 

تاريخ حتديده : 26 أكتوبر  2015 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11آ 35 س

مشتمالته : أرض عبارة عن مقبرة

اجملاورون : 

شماال : طريق 

شرقا : أحمد أبو زمو و الزعري محمد و عمر أزروال

جنوبا : اليزيد الكون و طريق 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق املطل لفائدة الزعري محمد

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

مطلب رقم  19925 - 55 

إسم امللك : تكانت2 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار إعطارن 

تاريخ حتديده : 04 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 8 آ 24 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : اريغن احمد و مزبار محمد وورثة باسو أوموح

شرقا : ساقية

جنوبا : ورثة باسو أوموح وورثة باسو اوسعيد 

غربا : ورثة اوعيسى سعيد 

طالب التحفيظ : شاكير السعدية بنت محمد ومن معها

مطلب رقم  20125 - 55 

إسم امللك : فدان ايت حلسن 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 09 أغسطس 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  91 آ 7س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي 

شرقا : ناصر رابح والرسم العقاري 12032 - 55

العقاريني  والرسمني  علي  علوان  وورثة  القادر  عبد  الذهبي   : جنوبا 

12601 - 55 و 11249 - 55 وملك األوقاف

ورثة  و  رابح  حلسني  ورثة  و  حلسن  رابح  وورثة  أسفاري  محمد   : غربا 

محمد رابح و مجاط محمد بن حمو و محمد أودريس 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم20127 - 55 

إسم امللك : فدان اعلي ابيه 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 09 أغسطس 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18آ31س 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ورثة كرمي محمد 

شرقا : ناصر رابح و عمر رزوق 

جنوبا : الذهبي عبد القادر 

غربا : ايت حمو موحى اوحدو و كرمي ابراهيم 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم  23129 - 55 

إسم امللك : تفنني 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار اسامر 

تاريخ حتديده : 05 نوفمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 آ24 س

مشتمالته : أرض فالحية من قطعتني

اجملاورون : 

القطعة1 : 

شماال : أراضي اجلموع 

شرقا : بوتكطيوط سعيد ومن معه وورثة الناصيري محمد 

جنوبا : شعبة 

غربا : ورثة ناصري محمد 

القطعة 2 : 

شماال : الشعبة 

شرقا : ورثة أحماد أوعاشور 

جنوبا : ورثة أحماد أوعاشور 

غربا : ورثة الناصري 

طالب التحفيظ : العاطفي الطيب بن محمد ومن معه

مطلب رقم  23151 - 55 

إسم امللك : بورية بفم شعبة أدوز 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت ماجضن احملل املدعو دوار ايت ملقدم 

تاريخ حتديده : 06 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2هــ 94 آ  69س

مشتمالته : أرض عارية
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اجملاورون : 
شماال : ملك األوقاف 

شرقا : الرسم العقاري رقم 14644 - 55 وورثة سيدي حماد 
جنوبا : أحربيل حسن ومسلك 

و  احمد  زركي  و  زركي محمد  و  و علمي محمد  أزكزاو محمد   : غربا 
ازكزاو  و  بوتركاست  احلبيب  و  الوشواني  احلي  عبد  و  بوكادر  سعيد 

مصطفى و تعنيت مصطفى 
طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم  23162 - 55 
إسم امللك : تاغدة نحبيبي 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو ايت واستر 
تاريخ حتديده : 11 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 61 آ 99س
مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 
شماال : ندير عزيز 

شرقا : بوكرعة حلسن 
جنوبا : أيت املعطي 

غربا : ايت املعطي 
طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم  23189 - 55 
إسم امللك : خاتير 7 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو مزارع ايت ايعزة 
تاريخ حتديده : 20 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13آ  25س
مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 
شماال : ورثة وكيلي احلاج محمد 

شرقا : ورثة محمد اوبراهيم نحاكورن
جنوبا : ورثة احاكورن حلسن 

غربا : مسلك عمومي 
طالب التحفيظ : خاتير موح بن علي ومن معه

مطلب رقم23190 - 55 
إسم امللك : شرف 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي تلصمات 
تاريخ حتديده : 24 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 س
مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 
شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : ملك األوقاف 
جنوبا : ايت عبد اهلل 

غربا : امللك العام اجلماعي 
طالب التحفيظ : باروش شرف بن حلبيب

مطلب رقم  23209 - 55 
إسم امللك : الريدوات 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت ماجدن احملل املدعو دوار تزي نتانيكت 
تاريخ حتديده : 08  يناير  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21 آ 48 س
مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار وبئر وبناية من سفلي ومستودع 

من سفلي وخربة ومطفية وحوض
اجملاورون : 

شماال : طريق 
شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : أراضي اجلموع و حلسن بوحلية و حمادي مزيان 
غربا : حمادي مزيان 

طالب التحفيظ : بونوار فاطم بنت موح ومن معها

مطلب رقم  23220 - 55 
إسم امللك : ملك التجاني 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي اوزود 
تاريخ حتديده : 14  يناير  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آ 22س
مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وبئر وحديقة

اجملاورون : 
شماال : طريق 

شرقا : أعراب احساين 
جنوبا : امللك العام اجلماعي 
غربا : ورثة املرابط سليمان 

طالب التحفيظ : التجاني محمد بن احلسني ومن معه

مطلب رقم 23275 - 55 
إسم امللك : كورج 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت مازيغ احملل املدعو دوار احروباس 
تاريخ حتديده : 15-02-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5هـ 6 آ 63 س
مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبناية من تراب

اجملاورون : 
شماال : بحيرة بني الويدان 

شرقا : ملك األوقاف 
جنوبا : ملك األوقاف وجرف وبحيرة بني الويدان
غربا : جرف وبحيرة بني الويدان وحدو حديكي 

طالب التحفيظ : برادة محمد امني بن عبد العزيز

مطلب رقم  23300 - 55 
إسم امللك : الشالل 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار أوزود 
تاريخ حتديده : 26 فبراير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 آ 50س
مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز

اجملاورون : 
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شماال : معالوي عبد الرحمان 
شرقا : امللك العام اجلماعي 
جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 23191 - 55 
طالب التحفيظ : بوفرمة أحمد بن امحند

مطلب رقم  23320 - 55 
إسم امللك : لوطا ب2 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار أيت بنحمي 
تاريخ حتديده : 19 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 آ21س 
مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون :
 شماال : شعبة 

شرقا : العيد ميراوي وحمديش احلسني وبوحسني محمد و بوحسني أحمد 
جنوبا : ورثة باسو ايت اللتي واحمد الهواري 

غربا : مسلك عمومي 
طالب التحفيظ : املفتوح البتول بنت رامي ومن معها

مطلب رقم  23321 - 55 
إسم امللك : جنان 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار أيت بنحمي 
تاريخ حتديده : 18 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30 آ 84س
مشتمالته : أرض فالحية بها اشجار اللوز

اجملاورون : 
شماال : محمد املوحي و جاكير حلسن 

شرقا : حلسني جاكير و زايد اجبلي ومحمد ايت اللتي 
جنوبا : جاكير محمد و العيد ايت اللتي 
غربا : احمد الهواري و محمد ايت اللتي 

طالب التحفيظ : املفتوح البتول بنت رامي ومن معها

مطلب رقم  -23322 55 
إسم امللك : لوطا ب3 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار أيت بنحمي 
تاريخ حتديده : 19 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  2 آ 20س
مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : شماال : مسلك عمومي 
شرقا : امحمد ميراوي 

جنوبا : شعبة 
غربا : شعبة 

طالب التحفيظ : املفتوح البتول بنت رامي ومن معها

مطلب رقم  23323 - 55 
إسم امللك : نتيزي نتلمحجوبت 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار أيت بنحمي 
تاريخ حتديده : 19 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 42 آ 78س

مشتمالته : أرض فالحية بورية

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي 

شرقا : العيد ايت اللتي 

جنوبا : موح اكليز 

غربا : حلسن اكليز 

طالب التحفيظ : املفتوح البتول بنت رامي ومن معها

مطلب رقم  23324 - 55 

إسم امللك : اغير اوشن 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار أيت بنحمي 

تاريخ حتديده : 19 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 76 آ 50س 

مشتمالته : أرض فالحية بورية

اجملاورون : 

شماال : محمد باحو ومحمد الغزديس واحمد الهواري 

شرقا : محمد ميراوي 

جنوبا : موحى حمريش 

غربا : حلسن جاكير 

طالب التحفيظ : املفتوح البتول بنت رامي ومن معها

مطلب رقم 23326 - 55 

إسم امللك : امي نتيزي تلمحجوبت 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار أيت بنحمي 

تاريخ حتديده : 19 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21 آ 95 س 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز

اجملاورون : 

شماال : محمد املوحي 

شرقا : اولعيد ايت اللتي 

جنوبا : طريق 

غربا : شعبة 

لفائدة  للماء  باطنية  قناة   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

املكتب الوطني للماء الصالح للشرب

طالب التحفيظ : املفتوح البتول بنت رامي ومن معها

مطلب رقم 5157  - 55

 AMRT إسم امللك : محطة الربط الهاتفي األوتوماتيكي

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تبانت احملل املدعو تغبوال 

تاريخ حتديده  : 26 أبريل 2006 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1ار و 49س

مشتمالته : أرض عارية بها عمود ودرج 

اجملاورون :

 شماال : ورثة موغيت عدي 

شرقا : ورثة موغيت عدي 
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جنوبا : ورثة موغيت عدي 
غربا : ورثة موغيت عدي 

طالب التحفيظ : اتصاالت املغرب

مطلب رقم 6300  - 55
إسم امللك : الشرب نغبار 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت امحند احملل املدعو الشرب نغبار 
تاريخ حتديده  : 31 أغسطس 2005 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1ار و 50س
مشتمالته : أرض عارية محاطة بسور بها هوائي االستقبال 

اجملاورون : 
شماال : ملك ايت املليح 

شرقا : أزروال 
جنوبا : ملك امتغارت محمد 

غربا : أراضي اجلموع 
طالب التحفيظ : اتصاالت املغرب

مطلب رقم 9466  - 55
إسم امللك : اخواو 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني عياط 
تاريخ حتديده  : 30 أكتوبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   6 هـ و 92س
مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : مسلك عمومي و طريق و خزان مائي لفائدة املكتب الوطني 

للماء والكهرباء و صالح واعياد 
شرقا : ايت اوتعنا 

جنوبا : أراضي اجلموع و ورثة جعفر و ورثة ايت وعنا و ورثة ايت اوزروال 
غربا : ورثة ايت شوال 

طالب التحفيظ : وزير الداخلية بصفته الوصي على اجلماعات الساللية
باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية أوالد فرغس بني عياط 

لفائدة  باطنية  مائية  قناة   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 
املكتب الوطني للماء والكهرباء

مطلب رقم 15014 - 10
إسم امللك : عقار مخزني رقم 171، املمر املؤدي الى محطة االرسال 

اإلذاعي بتيسة )القطعة رقم6( 
موقعه : إقليم ودائرة أزيالل احملل املدعو تيسا 

تاريخ حتديده  : 17 أبريل 1986 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   54ار و 81س

مشتمالته : أرض عارية 
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 15018 - 10 
شرقا : ورثة احلاج عاشور 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 22196 - 10 
غربا : ورثة احلاج عاشور 

طالب التحفيظ  : امللك اخلاص للدولة

مطلب رقم 19477  - 55
إسم امللك : أرض ميمون نايت نيفي 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو دوار ايت عمو 
تاريخ حتديده  : 30 ديسمبر 2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1 هـ و 11ار و 3س
مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز والزيتون 

اجملاورون : 
شماال : طريق و طالب التحفيظ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 8896  - 55 و الرسم العقاري رقم 5698  - 55 
جنوبا : بحيرة بني الويدان و ورثة حمدوش زايد اوعلي 

غربا : ضريح سيدي عبد العالي و مسلك عمومي 
طالب التحفيظ : نيفي عبد احلق بن ميمون ومن معه

مطلب رقم 19534  - 55
إسم امللك : اغير الصغير 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار اغير الصغير 
تاريخ حتديده  : 06  فبراير 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   1 هـ و 45ار و 8 س 
مشتمالته  : أرض فالحية بها بعض جريد النخل

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 5885  - 55 و بوكر عبد القادر 

شرقا : الشادلي عبداجلليل 
و  العسري  الكبير  عبد  و  ولعيد  العسري  و  : سوهيب محمد  جنوبا 

مولود العسري و طارق علي 
غربا : طريق 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 19568  - 55
إسم امللك : قطعة قرب مقبرة سيدي يحيى 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو دمنات املركز 
تاريخ حتديده  : 26  فبراير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   60ار و 80س 
مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : شعبة 

شرقا : ملك األوقاف 
جنوبا : شعبة 

غربا : طريق 
طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 19672  - 55
إسم امللك : تسداوت 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار أوزود 
تاريخ حتديده  : 10 يونيو 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   24ار و 92س
مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : العباسي حبيبة 
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شرقا : العباسي عائشة 
جنوبا : العباسي زهرة 

غربا : العسري مولود و العسري لكبير 
طالب التحفيظ : العباسي خديجة بنت سيدي محمد

مطلب رقم 19926  - 55
إسم امللك : بويزروان 1 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار اعطارن 
تاريخ حتديده  : 04 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  45ار و 13س
مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

اجملاورون : 
شماال : مصطفى العسري 
شرقا : مصطفى العسري 

جنوبا : ساقية 
غربا : مسلك عمومي 

طالب التحفيظ : حلسن شاكير بن محمد ومن معه

مطلب رقم 20139  - 55
إسم امللك : حتت املسجد1 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار امركو
تاريخ حتديده  : 16 أغسطس 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  29ار و 61 س 
مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

اجملاورون : 
شماال : طريق 

شرقا : ورثة أحمد اوعيسى 
جنوبا : طريق 

غربا : بوكمازي محمد وعرومي محمد
طالب التحفيظ : االوقاف العامة

مطلب رقم 23141  - 55
إسم امللك : عزيز 

ايت  دوار  متايت  املدعو  احملل  واويزغت  جماعة  أزيالل  إقليم   : موقعه 
سيدي امحند 

تاريخ حتديده  : 23 نوفمبر 2018 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   90س 
مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

اجملاورون : 
شماال : أزملاض حمو ومن معه 

شرقا : الزنقة 
جنوبا : أزملاض حمو ومن معه 

غربا : أزملاض حمو ومن معه 
طالب التحفيظ : ازملاض عزيز بن حمو

مطلب رقم 23142  - 55
إسم امللك : تيغدوين 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو ايت اعزى 
تاريخ حتديده  : 26 نوفمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   22ار و 82س
مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : الناجي احلسني 

شرقا : بحيرة بني الويدان
جنوبا : الناجي محمد 
غربا : مسلك عمومي 

طالب التحفيظ : الناجي احماد بن علي

مطلب رقم 23156  - 55
إسم امللك : بيسان 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة اكودي نلخير احملل املدعو مزارع اقربوس 
تاريخ حتديده  : 10 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1هـ و 4ار و 36س
مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة وبناية من سفلي وبئر وحضيرة

اجملاورون : شماال : طريق 
شرقا : طريق 

جنوبا : ايت وعراب 
غربا : ايت وعراب 

طالب التحفيظ : وشاشا امينة بنت احلسن

مطلب رقم 23181  - 55
إسم امللك : فدان اوراغن 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار امركو 
تاريخ حتديده  : 18 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   48ار و 62س 
مشتمالته :  أرض فالحية 

اجملاورون :  شماال : ورثة ايت العربي 
شرقا : ملك األوقاف 

 55  -  18494 رقم  التحفيظ  ومطلب  علي  السي  ايت  ورثة   : جنوبا 
ومطلب التحفيظ رقم 18495 - 55

غربا : ورثة موحا احسو 
طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23225  - 55
إسم امللك : افراو نايت وابيت 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو دوار 
ايت وابيت 

تاريخ حتديده  : 24 يناير 2019 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   2 هـ و 43ار و 27س

مشتمالته : أرض فالحية 
اجملاورون :

 شماال : ورثة بوتكيوط و بودالل 
شرقا : شعبة 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 14830  - 55 و الناصري التهامي وورثة مكروم 
غربا : ورثة ايت طوطس 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : -قناة باطنية تخترق امللك لفائدة 
املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب - قطاع املاء- ممر عمومي
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مطلب رقم 23264  - 55
إسم امللك : ملك رشيد 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت 

تاريخ حتديده  : 14  فبراير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   1ار و 4س

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي 

اجملاورون : 

شماال : مصطفى ورثي 

شرقا : الرسم العقاري رقم 5844  - 55 و الرسم العقاري رقم 7487  - 55 

والرسم العقاري رقم 7488  - 55 

جنوبا : محمد ورثي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : الشاري رشيد بن محمد

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                               عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى " أبوزيد "
موضوع مطلب التحفيظ رقم 2184  - 31 الـذي أدرج اإلعالن 

عن عن خالصة املطلب بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد 4127 
املؤرخـة في 04 ديسمبر 1991 و التي تسرب إليها خطأ مادي  

*حيث يقرأ  :

موقع امللك : اجلماعة القروية القصابي إقليم كلميم.

بدال من : 
بور أم العشار ، مدينة كلمينم

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                                عرظاوي محمد.

 

محافظة سال اجلديدة

إعالن جديد بانتهاء التحديد   

مطلب رقم 847 - 20
امللك املسمى : " " مول الصابرة "    

الكائن بسال دوار اوالد عيسى،جماعة السهول ،

طالب التحفيظ : اوالد حرور العروسي بن الرياحي بن احمد ومن معها

وقع التحديد في : 22 مارس 1990.

 إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية املؤرخة  في13 

نوفمبر 1996حتت عدد 4385.

 احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

                                      حسن الشاوي.

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 5448 - 63

اسم امللك : مليكة3 .

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار املزابيني

وقع حتديده في : 27 يوليو 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1 هكتار 51 ار 41 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري رقم 6240 - 47

شرقا :  رسم عقاري رقم 635 - 47 رسم عقاري رقم 4621 - 63

جنوبا : طريق معبدة يليها رسم عقاري رقم 8750 س

غربا : رسم عقاري رقم 23331 د

طالب التحفيظ :  عبداالله فركال ومن معه.

مطلب رقم 5479 - 63

اسم امللك : أرض رمل الهالل 

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  بوسكورة دوار ارمل لهالل 

وقع حتديده في : 01 نوفمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  41 ار 57 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : ممر من 4 امتار يليه الرسم العقاري رقم 75408 - 63

شرقا : الطريق اإلقليمية رقم 3009 يليها الرسم العقاري رقم 17646 - 63 .

الرسم العقاري رقم 367 - 47

جنوبا : رسم عقاري رقم 367 - 47

غربا : رسم عقاري رقم 14039 - 63

طالب التحفيظ : محمد الصابر بن بوشعيب.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر . 

                                       مصطفى بنحداوي.



2833 عدد 1121 - 02 ذوالقعدة 1441 )24 يونيو 2020(

محافظة احلوز

مطلب رقم 11024 - 65

امللك املسمى : " تاوريكت 4"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم، دوار تاوريكت. 

مساحته : 00 هك 93 آر 39 س .

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : سيدي محمد البلغيتي وآخرون، مصرف، 

شرقا : ورثة محمد روحي ، مصرف،

جنوبا : مصرف، ورثة بلقايد ، احلسني فنان ، 

 ، فوزي  وسعيد  فوزي  اهلل  عبد  امتار،   8 عرضه  طريق  مشروع   : غربا 

كميل بنكيران واميان بنكيران وآخرون ،

طالبو التحفيظ : السيد ادريس احلمري بن احمد ومن معه .

مطلب رقم 11254 - 65

امللك املسمى : " تزنكاض"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة وزكيطة، دوار تدروخت. 

مساحته : 02 هك 09 آر 78 س .

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اسغلي، 

شرقا : ممر عمومي عرضه مترين، مطلب التحفيظ عدد 9514 - 65،

جنوبا : اد عدي ، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 17970/م ،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 11372 - 65

امللك املسمى : " نسيم الصباح"

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا، دوار الكركور. 

مساحته : 00 هك 02 آر 04 س .

وقع حتديده في : 07 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : ساقية تيكوتار ، طريق رقم 9 عرضها 30 متر، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 17444 - 65،

جنوبا : طريق عمومية عرضها 3 امتار ، 

غربا : احلاج محمد ،

طالب التحفيظ : السيد نسيم لكحل الزرزوري.

مطلب رقم 11395 - 65

امللك املسمى : " ايت وامضن 2"

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير ، جماعة اغمات، دوارايت وامضن.

مساحته : 00 هك 14 آر 90 س .

وقع حتديده في : 16 أبريل 2019. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 882/م، 

شرقا : طريق معبدة،

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12623/م، مصرف .

غربا : مصرف،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 11433 - 65

امللك املسمى : " ملك حمزة"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة متصلوحت، دوار السهيب التحتاني. 

مساحته : 00 هك 98 آر 83 س .

وقع حتديده في : 29 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : موالي احمد اتقاوس ، الرسم العقاري عدد 5578 - 65، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 18435 - 65،

جنوبا : مصرف وطريق ذات عرض متغير ، ساقية سيدي ادريس ، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11434 - 65 ،

طالبة التحفيظ : السيدة زهور لكريش بنت احمد .

مطلب رقم 11434 - 65

امللك املسمى : " ملك فائزة"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة متصلوحت، دوار السهيب التحتاني،

مساحته : 01 هك 02 آر 58 س .

وقع حتديده في : 29 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ذات عرض متغير، 

شرقا : موالي احمد اتقاوس،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11433 - 65 ، 

غربا : مصرف وطريق ذات عرض متغير،

طالبة التحفيظ : السيدة زهور لكريش بنت احمد.
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مطلب رقم 11504 - 65

امللك املسمى : " دادة"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة موالي إبراهيم ، دوار اكادير تساوت، 

مساحته : 00 هك 99 آر 92 س .

وقع حتديده في : 29 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : جومار احلسني، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12530 - 65،

جنوبا : مشروع طريق ، مطلب التحفيظ عدد 11503 - 65 ، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12527 - 65،

طالب التحفيظ : السيد محمد احمد دادة بن مصطفى .

مطلب رقم 12521 - 65

امللك املسمى : " تغييرت نتوزديت"

الكائن باقليم احلوز دائرة توامة ، جماعة زرقطن، دوار اموزار. 

مساحته : 00 هك 04 آر 52 س .

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019. 

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي به و طابق اول و سطح.

اجملاورون : 

. chiaa شماال : ساقية،و

شرقا : طريق عمومي ذات عرض متغير ،

جنوبا : تباهي احلسني، 

غربا : ساقية،

طالب التحفيظ : السيد احلسن اعبيبو بن محمد.

مطلب رقم 12538 - 65

امللك املسمى : " منالي الزكريوي"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة ستي فاضمة، دوار اغبالو. 

مساحته : 00 هك 08 آر 71 س .

وقع حتديده في : 11 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق أول و سطح و مرفق و بنايتني 

. chateaux 2 من سفلي و حديقة و مسبح و

اجملاورون : 

شماال : ورثة احماد موش ، محمد احلنش ، ممر،

شرقا : طريق عمومي ذات عرض متغير ،

جنوبا : محمد بن ياسني، عبد االه زكريوي ، صابا ،احلسني بن بريك أبزار،

غربا : ورثة علي أوعبو، محمد شكور،

طالبو التحفيظ : السيد خالد الزكريوي بن محمد و من معه .

مطلب رقم 12563 - 65

امللك املسمى : " مفتاح سد ايت زياد"

دوار  مسفيوة،  تيدلي  جماعة   ، اورير  ايت  دائرة  احلوز  باقليم  الكائن 

يوكني ايت زياد. 

مساحته : 00 هك 02 آر 02 س .

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019. 

نوعه : أرض عارية بها دار للسكن من سفلي به متجر و سطح.

اجملاورون : 

شماال : إبراهيم املودن، 

شرقا : ساقية تكافيت ، ممر عمومي ذي عرض متغير،

جنوبا : ساقية تكافيت ، 

غربا : الرسم العقاري 12867/م،

طالب التحفيظ : السيد حسن اجملاهد بن علي.

مطلب رقم 12569 - 65

امللك املسمى : " اكنوك"

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير ، جماعة غمات، دوار اكناك. 

مساحته : 02 هك 02 آر 47 س .

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة اسطبل و بئر و محل تقني وصهريج.

اجملاورون : 

شماال : واد إسيل، 

شرقا : ورثة بوسلمان، ورثة ابحوص ، مطلب التحفيظ 11405 - 65 ، 

خالد اكنوك و مصرف .

جنوبا : كركاش ،واد اسيل ، مصرف، خالد اكنوك و ممر بدون منفذ .

غربا : واد إسيل ،

طالب التحفيظ : السيد خالد اكنوك بن محمد .

مطلب رقم 12572 - 65

امللك املسمى : " جوان 2"

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة تكركوست، احملل املدعو اجوان. 

مساحته : 00 هك 01 آر 88 س .

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 987/م، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 40891/04 ،
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 40891/04 ،

غربا : مطلب التحفيظ عدد 987/م،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12576 - 65

امللك املسمى : " جامري عورفي"

الكائن باقليم احلوز دائرة اورير ، جماعة أغواطيم، دوار ادبال. 

مساحته : 02 هك 04 آر 67 س .

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21531 - 65، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد11511 - 65،

جنوبا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار، ساقية ،

غربا : طريق عمومية عرضها 6 أمتار ، مصرف،

طالبو التحفيظ : السيد حسن جامري بن عمر و من معه.

مطلب رقم 12594 - 65

امللك املسمى : " ازوران 2"

الكائن باقليم احلوز دائرة اورير ، جماعة تيديلي مسفيوة، دوارأمزاورو. 

مساحته : 00 هك 20 آر 83 س .

وقع حتديده في : 01 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض عارية بها جزء من خزان الصرف الصحي .

اجملاورون : 

شماال : جماعة مسفيوة، 

شرقا : جماعة مسفيوة ،

جنوبا : طريق عرضها 4 أمتار، 

غربا : حبوس،

طالب التحفيظ : السيد عمر الفرساوي بن ابراهيم.

مطلب رقم 12597 - 65

امللك املسمى : " فيال هاجر"

دوار  غياث،  ، جماعة سيدي عبد اهلل  اورير  دائرة  احلوز  باقليم  الكائن 

أيت بونيت. 

مساحته : 00 هك 71 آر 33 س .

وقع حتديده في : 02 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض بها فيال من سفلي و طابق أول و سطح ومحل للحارس و 

مسبح و محل تقني و بئر.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ذات عرض متغير، 

شرقا : ورثة ايت ومان ،

جنوبا : يوسف احلضيكي، 

غربا : ساقية ، طريق عمومية ذات عرض متغير،

طالب التحفيظ : السيد يوسف احلضيكي بن محمد.

مطلب رقم 12600 - 65

امللك املسمى : " ملك خديجة"

الكائن باقليم احلوز دائرة اورير ، جماعة ايت اورير، دوار اكفاي. 

مساحته : 00 هك 04 آر 22 س .

وقع حتديده في : 03 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق أول و سطح و حديقة و مسبح و بئر.

اجملاورون : 

شماال : عائشة الكوري، 

شرقا : محمد بوطراس، نوشان عبد الرحيم ، نعيمة املاللي،

جنوبا : طريق عمومية ذات عرض متغير ، 

غربا : ممر عرضه 3 أمتار،

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة بدازبنت أحمد.

مطلب رقم 12610 - 65

امللك املسمى : " جنان"

الكائن باقليم احلوز دائرة اورير ، جماعة ايت فاسكا، دوار تكتار. 

مساحته : 00 هك 08 آر 02 س .

وقع حتديده في : 09 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ايت تكات، 

شرقا : إبراهيم باباما،

جنوبا : ورثة حربيلي ، 

غربا : مصرف، طريق عمومية ذات عرض متغير ،

طالب التحفيظ : السيد مصطفى بنعبو بن حلسن.

مطلب رقم 12622 - 65

امللك املسمى : " اكنسان"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اوريكة، دوار اكونسان. 

مساحته : 00 هك 00 آر 79 س .

وقع حتديده في : 15 أكتوبر 2019. 

نوعه : بناية من سفلي و طابق أول من تراب.
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اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 12621 - 65، 

شرقا : ايت إبراهيم حلسني،

جنوبا : نايت تدويت و ممر بدون منفذ ، مطلب التحفيظ عدد 12621 - 65، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12621 - 65،

طالب التحفيظ : السيد احمد نايت تعدويت بن محمد.

مطلب رقم 12653 - 65

امللك املسمى : " احملبة"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة متصلوحت، دوار العني. 

مساحته : 01 هك 00 آر 01 س .

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 6 أمتار، موالي ادريس بنيسمو و من معه،

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12650 - 65،

جنوبا : ملغاري سيدي محمد و من معه، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12651 - 65،

طالب التحفيظ : السيد زوهير وهبي بن عبد اللطيف.

مطلب رقم 12662 - 65

امللك املسمى : " عادل"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة أوريكة، دوار السبيطي. 

مساحته : 00 هك 25 آر 54 س .

وقع حتديده في : 28 نوفمبر 2019. 

نوعه : أرض بها فيال من سفلي و طابق أول و سطح و مسبح و مراب 

و محل تقني و بئر و سور.

اجملاورون : 

شماال : ممربدون منفذ عرضه 10 أمتار،

شرقا : غزوان عمر،

جنوبا : معكوك محمد، 

غربا : امقيس عبد الرحيم،

طالبو التحفيظ : السيدة خديجة سياج بنت قدور ومن معها .

مطلب رقم 12663 - 65

امللك املسمى : " امغيوز"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة أوريكة، دوار تكاترت. 

مساحته : 00 هك 09 آر 59 س .

وقع حتديده في : 28 نوفمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممربدون منفذ عرضه 3 أمتار، و مصرف و تيدار بنت حلسن،

شرقا : مرمي عوفير،

جنوبا : مصرف و تيدار بنت حلسن،

غربا : مصرف ، ممر عمومي عرضه 6 أمتار،

طالبو التحفيظ : السيد عمر ايت اشو بن محمد و من معه.

مطلب رقم 8649 - 65

امللك املسمى : " سندس حتناوت 3"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة موالي إبراهيم ، دوار سيدي يحيى. 

مساحته : 01 هك 10 آر 24 س .

وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2017. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

وممر   ، السكراتي  محمد   ،65  -  21126 عدد  العقاري  الرسم   : شماال 

عمومي عرضه متر واحد،

شرقا : عبد اهلل ايت احميدة .

جنوبا : شعبة.

غربا : مجهول ، طريق عمومية عرضها 3 امتار.

طالبة التحفيظ : شركة نبو تبقال شركة مدنية عقارية.

مطلب رقم 11500 - 65

امللك املسمى : " تلغابت 4"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة موالي إبراهيم، دوار تساوت اكادير. 

مساحته : 00 هك 95 آر 43 س .

وقع حتديده في : 29 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11528 - 65 ، مشروع طريق ، ورثة ايت افقير.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11527 - 65،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11443 - 65 ، 

غربا : ورثة ايت بن علي ،مطلب التحفيظ عدد 11443 - 65، 

طالب التحفيظ : السيد محمد احمد دادة بن مصطفى .

مطلب رقم 11501 - 65

امللك املسمى : " تلغابت 3"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة موالي ابراهيم، دوار اكادير تساوت. 

مساحته : 01 هك 00 آر 06 س .
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وقع حتديده في : 29 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد11500 - 65)طالب التحفيظ(، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11443 - 65،

جنوبا : شعبة تزروت ، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11502 - 65 ،

طالب التحفيظ : السيد محمد احمد دادة بن مصطفى .

مطلب رقم 11502 - 65

امللك املسمى : " تلغابت 2"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة موالي ابراهيم، دوار اكادير تساوت. 

مساحته : 00 هك 92 آر 95 س .

وقع حتديده في : 29 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد11500 - 65)طالب التحفيظ(، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11501 - 65 )طالب التحفيظ(، مطلب 

التحفيظ عدد 11443 - 65.

جنوبا : شعبة تزروت ، 

غربا : ايت حلسن يحي ، ورثة ايت اوفقير ،

طالب التحفيظ : السيد محمد احمد دادة بن مصطفى .

مطلب رقم 11503 - 65

امللك املسمى : " تلغابت 1"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة موالي ابراهيم، دوار اكادير تساوت. 

مساحته : 00 هك 97 آر 63 س .

وقع حتديده في : 29 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد12530 - 65 ،12504 - 65، مشروع طريق.

شرقا : طريق إقليمية رقم 2010.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 12526 - 65 ، مطلب التحفيظ 11443 - 65.

مطلب   ،65  -  11500 عدد  التحفيظ  مطلب  طريق،  مشروع   : غربا 

التحفيظ عدد 12527 - 65 ،

طالب التحفيظ : السيد يونس بسطاني بن محمد.

مطلب رقم 12650 - 65

امللك املسمى : " املغرب"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة متصلوحت ، دوار العني. 

مساحته : 00 هك 94 آر 97 س .

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : موالي ادريس بنسيمو وآخرون.

شرقا : كولو احمد.

جنوبا : ملغاري سيدي محمد وآخرون.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12653 - 65 ،

طالب التحفيظ : زوهير وهبي بن عبد اللطيف.

مطلب رقم 12651 - 65

امللك املسمى : " املنبع"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة متصلوحت ، دوار العني. 

مساحته : 00 هك 99 آر 93 س .

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : موالي ادريس بنسيمو وآخرون، طريق عرضها 6 امتار ، موالي 

احلسن بنسيمو.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12653 - 65.

جنوبا : ملغاري سيدي محمد وآخرون.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12652 - 65 ،

طالب التحفيظ : زوهير وهبي بن عبد اللطيف.

مطلب رقم 12652 - 65

امللك املسمى : " املشرق"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة متصلوحت ، دوار العني. 

مساحته : 01 هك 00 آر 09 س .

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : موالي احلسن بنسيمو ، طريق عرضها 6 امتار.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12651 - 65 .

جنوبا : املغاري سيدي محمد وآخرون .

،P2 -غربا : طريق عرضها 10 امتار، الرسم العقاري عدد 16207/م

طالب التحفيظ : زوهير وهبي بن عبد اللطيف.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد      
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محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 3025 - 68

اسم امللك : "بوشريط"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة بني وكيل احملل 

املدعو دوار اوالد اسعد. 

وقع حتـديده في : 30 سبتمبر 2008.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 هكتار 39 آر 40 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 118 - 68؛

شرقا : رياض احمد؛

جنوبا : ورثة احلاج احمد؛ 

غربا : طريق. 

طالبو التحفيظ : امحمد رياض بن احمد و من معه.

مطلب رقم 13435 - 68

اسم امللك : "سيدي ناصر"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة بني وكيل احملل 

املدعو دوار اوالد اسعد. 

وقع حتـديده في : 08 مارس 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 13 آر 95 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 46838 - 10؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 28831 - 68؛

جنوبا : طريق؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 46838 - 10. 

طالب التحفيظ : محمد نادي بن امبارك.

مطلب رقم 17911 - 68

اسم امللك : "مدرسة الكرارمة"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة بني وكيل احملل 

املدعو مدرسة الكرارمة. 

وقع حتـديده في : 08 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85 آر 42 سنتيار.

نوعه : بنايات مدرسية.

اجملاورون : 

شماال : حوز الدوار؛

شرقا : طريق؛

عدد  التحفيظ  مطلب   -  68  -  27173 عدد  العقاري  الرسم   : جنوبا 

4042 - 68 ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 4042 - 68 – محمد بن عالل – حوز الدوار. 

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 18021 - 68

اسم امللك : "الكوثر 3"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي املصلى. 

وقع حتـديده في : 25 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 61 آر 22 سنتيار.

نوعه : أرض عارية مغروسة بأشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : الرسم العقاري 32675 - 10 – الرسم العقاري 39712 - 10 – 

الرسم العقاري عدد 39711 - 10 - الرسم العقاري عدد 39710 - 10 

– الرسم العقاري عدد 39709 - 10 – الرسم العقاري 39708 - 10 – 

الزنقة – الرسم العقاري عدد 47061 - 10؛

جنوبا : زنقة - طريق؛ 

غربا : طريق - زنقة. 

طالب التحفيظ : بلكاسم نحيلة بن العياشي.

مطلب رقم 17758 - 68

اسم امللك : "ملك املعطي"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار اخللط الهبرية. 

وقع حتـديده في : 09 اكتوبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86 آر 14 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5182 - 68؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 21098 - 68؛

جنوبا : ورثة الرقيوي صالح؛ 

محمد   –  68  -  16845 عدد  التحفيظ  مطلب   – احمد  احلاج   : غربا 

الرقيوي – مطلب التحفيظ عدد 11683 - 68 – مطلب التحفيظ عدد 

17160 - 68 – مطلب التحفيظ عدد 16844 - 68. 

طالب التحفيظ : املعطي الرقيوي بن احلاج رحال. 

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري   
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محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 1755 - هـ

اسم امللك : ›› فوانورمال‹‹.

موقعه : بسيدي يحيى الغرب –عامر السفلية - دوار أوالد بني عيش.

احملل املدعو : فوانرمال.

وقع حتديده في : 27 اغسطس 2018 . 

مساحته االجمالية : 10هكتار 06ار 57 سنتيارا.

نوعه : ارض عارية بها سكة حديدية وبنايات من طابق سفلي

اجملاورون : سكة حديدية وبناءات من طابق سفلي

بالنسبة للقطعة االولى : 

شماال : السكك احلديدية.

شرقا : رسم عقاري 5949 - 70.

جنوبا : الرسم العقاري عدد5949 - 70 و رسم عقاري عدد 1808 - 70.

غربا : السكك احلديدية 

بالنسبة للقطعة الثانية : 

شماال : الرسم العقاري عدد5953 - 70

شرقا : الرسم العقاري 5953 - 70

جنوبا : السكك احلديدية.

غربا : السكك احلديدية .

بالنسبة للقطعة الثالثة : 

شماال : السكك احلديدية.

شرقا : الرسم العقاري عدد 5949 - 70.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 5949 - 70.

غربا : السكك احلديدية.

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للسكك احلديدية .

مطلب رقم 28122 - ر

اسم امللك : ›› شابير5‹‹.

موقعه : اقليم و دائرة سيدي سليمان قبيلة اوالد يحيى دوار اوالد بروس.

وقع حتديده في : 05 فبراير 2020 . 

مساحته االجمالية : 3هكتار 89 ار 72 سنتيارا.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مختلفة و بنايات.

ملكيتها  تعود  حيطان  و  بنايات  و  خفيفة  بنايات   : العينية  احلقوق 

لألغيار ،حق املرور لفائدة السكان، قناة للسقي و خطوط كهربائية.

اجملاورون : 

بالنسبة للقطعة االولى : 

شماال : رسم عقاري عدد 11132 - ر.

شرقا : رسم عقاري7713 - ر

جنوبا : رسم العقاري عدد 18967 - ر و رسم العقاري عدد 18924 - رو 

رسم العقاري عدد 18956 - ر و رسم العقاري عدد 18976 - ر ورسم 

العقاري عدد 19131 - ر و الرسم العقاري 51290 - ر.

غربا : طريق رقم 409.

بالنسبة للقطعة الثانية : 

شماال : ممر عمومي معبد من عشرة امتار.

شرقا : الرسم العقاري 7713 - ر.

جنوبا : املطلب عدد 23429 - ر.

غربا : رسم عقاري عدد 11132 - ر. و الرسم العقاري عدد 23938 - ر.

بالنسبة للقطعة الثالثة : 

شماال : ممر عمومي معبد من عشرة امتار.

شرقا : الرسم العقاري عدد 7713 - ر.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 7713 - ر.

غربا : الرسم العقاري عدد 19390 - ر.

امللك اخلاص ينوب عنها السيد   - املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

مندوب امالك الدولة بالقنيطرة.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان ،

محمد احلسناوي    

 

محافظة املعاريف - الدار البيضاء

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 40410 - س

موقعه : بالبيضاء حي املعاريف

طالبو التحفيظ :

1( اجو بوغروض بنسبة  15 - 120

2(خلود خديجة  بنسبة 07 - 120

3( خلود محمد بنسبة 17 - 120

4(خلود فاطمة بنسبة 07 - 120

5(خلود  اجو  بنسبة 07 - 120

6(خلود عبد اهلل  بنسبة 14 - 120

7(خلود   رقية بنسبة 07 - 120

8(خلود  بلعيد بنسبة 14 - 120

9(خلود  زينة بنسبة 07 - 120

10(خلود  لطيفة بنسبة 07 - 120

11( خلود نفيسة بنسبة 07 - 120
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12( خلود اسماعيل  بنسبة 14 - 120

ان هذا  االعالن  ينسخ   االعالن  الذي نشر باجلريدة  الرسمية عدد 3342.

املؤرخة في 17 نوفمبر 1976 

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضى أسفله باإلعالم للعموم 

سلمى  ،عالء،  :احمد  السادة  عن  نيالبة  لبشيري  ادريس   السيد  أن 

االندلوسي، ربيعة بنجلون وفاء عمور مبوجب  خمس وكاالت مؤرخة في 

29 ماي 2020 واجلاعل محل إقامته جتزئة سفيان عمارة س ط 3 سيدي 

العقاري   للرسم  جديد  نظير  له   يسلم  أن   طلب  البيضاء.  معروف 

حي  بالبيضاء  الكائن  *مرمي*  املدعو  للملك  املؤسس   .34  -  6067

ملورثهم)سعيد  سابقا  سلم  الذي  النظير  ضياع  بسبب  وذلك  املستشفيات. 

عباد االندلوسي(.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على االمالك العقارية  باملعاريف - الدار البيضاء

محفوظ  كونبارك   

 

  

 محافظة ابن جرير

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أن  بابن جرير باإلعالم للعموم  العقارية  يتشرف احملافظ على األمالك 

رقم   1 الرياض  بحي  الساكنة  عالل"  بنت  غفران  "عائشة  السيدة: 

العقاري  للرسم  جديد  نــظير  لها  يسلم  أن  طلبت  جرير،  ابن   399

بإقليم  الكائن  "بوعايرين"  املدعــو:  للملك  املؤسس  22117/م  رقم 

الرحامنة فرقة سالم العراب دوار اوالد بال جوابر ، وذلك بسبب ضياع 

النظير الذي كان سلم ألبيها سابــقا.

في إمكان كــل شخص يـهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانــونيا في أجل خــمسة عـشر يوما من نشر هذا اإلعالن باجلريدة 

الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

      محمد عطشة

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 13607 - ط

اسم امللك :  "م.م. عدد:60/أ.م" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، جماعة الفنيدق وجماعة بليونش، 

احملل املدعو : دار اجلبلي .

وقع حتديده في : 12أبريل 2002 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 69هكتار 92 آر 44 س .

بنائني  بنباتات طبيعية وبها  : ارض رعوية مكسوة بجزء منها  نوعه 

قدميني وصخرة ومصدر مياه.

شماال : املياه والغابات ، طريق عمومية؛ 

شرقـا : املياه والغابات، مطلب التحفيظ عدد -10810ط؛ 

جنوبا : طريق عمومية، عبد السالم اجبارة ، خندق، واد مزالة؛

غربا : املياه والغابات، خندق.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية) امللك اخلاص( .

مطلب رقم 1802 - 76

اسم امللك :  " حومة اجلاون" .

احملل   ، بليونش  القروية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

املدعو : حومة اجلاون.

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 ار و 02 س .

نوعه : أرض عارية بجزء منها خزان للصرف الصحي ; و يخترقها خط كهربائي ؛

شماال : طريق معبدة ، البشير املوغة ،ممرمغلق ، زنقة في طور االجناز ؛ 

شرقـا : ورثة احمد لعشيري؛ 

جنوبا : ورثة احمد لعشيري ، عبد السالم الفتوح؛

غربا : عبد السالم الفتوح ، رضوان لعشيري ، زنقة في طور االجناز.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف الشيكر بن محمد.

مطلب رقم 1837 - 76

اسم امللك :  "النعيمي" 

احملل  الفنيدق،  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

املدعو : حيضرة.

وقع حتديده في : فاحت اكتوبر 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 93  س .
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نوعه : أرض مقامة فوقها بناء من سفلي  وطابق اول. 

شماال : هشام الشرادي  ، القاسمي املهدي؛ 

شرقـا : القاسمي املهدي ، طالب التحفيظ ؛ 

جنوبا : امحمد النعيمي ؛

غربا : زنقة في طور االجناز.

طالب التحفيظ : امحمد النعيمي بن احميدة

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف    

 

محاقظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 23239 - 02

اسم امللك : " ايوب "

موقعه : عمالة وجدة انكاد ، جماعة اسلي ، دوار اوالد بن سعيد ؛

مساحته االجمالية : 07 هـ 81 آرا 47 س  

نوعه : ارض فالحية  ؛

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد: 14278 - 77 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد: 14278 -  77  و مطلب التحفيظ عدد  

20852 - 02 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد: 35543 - 77 ؛

غربا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

طالب التحفيظ : مصطفى ساعدي بن الهاشمي ؛

مطلب رقم  3736 - 77

اسم امللك : " امكريز "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار اوالد احلاج بومدين  ؛

مساحته االجمالية : 30 هـ 00 آرا 40 س  

نوعه : ارض فالحية  ؛

حدوده :

شماال : امعمر ابراهيمي ومن معه ومطلب التحفيظ عدد 3734 - 77 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد: 3734 - 02 ؛

جنوبا : بلعسري ابراهيمي وامعمر ابراهيمي ومن معه ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد: o - 16806 ؛

طالبو التحفيظ : ابراهيمي بالعسري بن سليمان ومن معه 

مطلب رقم 4992 - 77

اسم امللك :" تيزين صالح "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد ميمون  ؛

مساحته االجمالية : 01 هـ 56 آرا 61 س  

نوعه : ارض فالحية مغروسة بعض االشجار  ؛

حدوده :

القطعة االولى :

شماال : ممر بعرض مترين وبعده ورثة الزروقي محمد ؛

شرقا: شعبة وطريق عمومية قدمية ؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

غربا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

القطعة الثانية :

شماال : طريق عمومية بعرض عشرة امتار؛

شرقا : الرسم العقاري عدد o - 7500 ؛

جنوبا : ورثة محمد ولد عبد القادر ؛

امتار  وبعدها ورثة محمد ولد  : طريق عمومية بعرض خمسة  غربا 

عبد القادر؛

طالب التحفيظ : عبد الرحيم ميموني بن محمد ؛

مطلب رقم 4994 - 77

اسم امللك : " الكعدة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد العباس  ؛

مساحته االجمالية : 03 هـ 57 آرا 07 س  

نوعه : ارض فالحية  ؛

حدوده :

شماال : طلحاوي محمد ؛

شرقا : طريق بعرض عشرة امتار ؛

جنوبا : طريق بعرض عشرة امتار ؛

غربا : الرسمان العقاريان عدد 27040 - 77 وعدد 75043 - 02 ؛

طالب التحفيظ : طلحاوي محمد بن خلضر ؛

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد: 

كمال عونة    

 

محافظة تيفلت

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم  2184 - 16

اسم امللك : " لال حليمة".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

طالبو التحفيظ : االحمر عمر بن اخلياطي ومن معه.

وقع حتديده في : 21 - 07 - 1987.

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  اجلديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 14 بتاريخ 07 ابريل 1999.
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مطلب رقم 11278 - 16

اسم امللك : " شعبة احلمر لقرع والطالع ".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي .

طالب التحفيظ : يكو اعلي بن عزيز.

وقع حتديده في : 19 ماي 1998.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 437 بتاريخ 16 ماي 2007.

تغيير إسم عقار محفظ

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم. أن السيد عبد الهادي الشجري بن سعيد و السيدة جميلة 

النهضة  بحي  للمخابرة  إقامتهما  اجلاعل محل  موحى  بنت  بوشال 

املدعو  للملك  فصاعدا  اآلن  من  يعطى  أن  طلبا  تيفلت.   105 رقم 

"الكرمB - 2 " رسمه العقاري رقم 12413 - 81 الكائن مبدينة تيفلت 

." B III جتزئة البستان 4 االسم اآلتي "حسنة

وفي إمكان كل من يهمه األمر أن يدلي بتعرضه داخل آجال 15 :ا من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الكائنة مبنطقة التحفيظ اجلماعي "عني جوهرة سيدي بوخلخال"

علم  إلى  ينهي  بأن  يتشرف  بتيفلت  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب املذكورة أسفله، 

بوخلخال"  سيدي  جوهرة  "عني  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  والكائنة 

سيدي  جوهرة  عني  وجماعة  قيادة  تيفلت،  دائرة  اخلميسات،  إقليم 

اإلعالن  تاريخ نشر هذا  ابتداء من  ينتهي بعد مضي شهرين  بوخلخال، 

طبقا للظهير الشريف عدد 69-1-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 

املوافق لـ )25 يوليوز 1969( بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب هي كاالتي :

 1897 - 1892 - 1890 - 1840 - 1839   - 1698 - 1679 - 1625  - 1603

 2836 - 2809 - 2494 - 2489 - 2488 - 2480 - 2451 - 2442 - 1996 -

 3060 - 3059 - 2991 - 2949 - 2948 - 2899 - 2853 - 2848 - 2839 -

 3083 - 3072 - 3071 - 3067 - 3066 - 3065 - 3064 - 3063 - 3061 -

 3229 - 3228 - 3189 - 3182 - 3177 - 3170 - 3169 - 3117 - 3116 -

 3438 - 3435 - 3412 - 3401 - 3319 - 3272 - 3259 - 3258 - 3246 -

 3477 - 3471 - 3469 - 3468 - 3467 - 3458 - 3445 - 3444 - 3443 -

 3494 - 3493 - 3485 - 3484 - 3483 - 3482 - 3481 - 3480 - 3479 -

 3526 - 3523 - 3522 - 3521 - 3510 - 3509 - 3507 - 3505 - 3500 -

 3581 - 3579 - 3577 - 3572 - 3553 - 3550 - 3549 - 3548 - 3541 -

 3655 - 3637 - 3635 - 3604 - 3602 - 3594 - 3586 - 3585 - 3582 -

 3755 - 3753 - 3752 - 3703 - 3685 - 3684 - 3682 - 3680 - 3679 -

 3843 - 3840 - 3832 - 3791 - 3789 - 3788 - 3767 - 3763 - 3759 -

 3982 - 3974 - 3966 - 3965 - 3928 - 3925 - 3924 - 3906 - 3903 -

 4068 - 4058 - 4050 - 4048 - 4046 - 4027 - 4022 - 4021 - 4012 -

 4158 - 4147 - 4128 - 4124 - 4122 - 4093 - 4077 - 4071 - 4069 -

 4223 - 4212 - 4207 - 4199 - 4197 - 4195 - 4178 - 4164 - 4160 -

 4294 - 4263 - 4258 - 4237 - 4235 - 4231 - 4230 - 4229 - 4225 -

.4357 -

جميع هذه املطالب على الرمز : 81. 

واملطلبني :  3327 - 16 و 16909 - 16.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

      زكرياء الدغمي

 

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2045 - 82 

اسم امللك : "الشعبة" ؛

قيادة  الشرقية   بني موسى  دائرة  بن صالح  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو"أوالد زمام ".

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : ورثة بري رحال؛

شرقا : الرسم العقاري عدد42519 - 10 ؛     

جنوبا : ورثة بري رحال؛ 

غربا : الطريق اجلهوية رقم 309  .

طالب التحفيظ : محمد اعناية بن عبد القادر .

مطلب رقم 2068 - 82 

اسم امللك : "محمد أمني" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت احملل املدعو"حي النهضة ".

وقع حتديده في : 02 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 62 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول.

اجملاورون  : 

شماال : ممر؛

شرقا : بلعيدي عبد الرزاق  ؛     
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جنوبا : البلعيدي عبد الرزاق؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 8390 - 68  .

طالب التحفيظ : رشيد املنفلوطي بن بوزكري .

مطلب رقم 2069 - 82 

اسم امللك : "بالد اخلير " ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو"أوالد زمام".

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار.

نوعه : أرض عارية؛ 

اجملاورون  : 

شماال : زنقة ؛

شرقا :  زنقة . 

جنوبا : زنقة؛ 

غربا :  طالبي التحفيظ؛

طالبو التحفيظ : احلسان هريرة بن صالح ومن معه  .

مطلب رقم 2070 - 82 

اسم امللك : " شعبة " ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو"أوالد زمام".

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  24 آر 87 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها  بناية من سفلي  به مرآب وطابق أول وأشجار 

مثمرة وزيتون وبئر ؛ 

اجملاورون  : 

شماال : الوراقي محمد ومن معه ؛

شرقا :  الوراقي محمد ومن معه؛ 

جنوبا : طريق؛ 

غربا :  الرسم العقاري عدد 761 - 82؛
طالبو التحفيظ : احلسان هريرة بن صالح ومن معه  .

مطلب رقم 2071 - 82 
اسم امللك : " ملك احلاضري " ؛

املدعو"  احملل  السبت  بن صالح مدينة سوق  الفقيه  إقليم   : موقعه 
حي اإلنارة".

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر 47 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي متكون من سكنى ومستودع وطابق أول.
اجملاورون  : 

شماال : احلاضري عبد اهلل – ورثة احلاضري احلسن ؛
شرقا : ورثة احلاضري احلسن ؛

جنوبا : زنقة ؛ 
غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : بوزكري احلاضري بن احلسان  .

مطلب رقم 2074 - 82 
اسم امللك : "احلرشة " ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة سيدي عيسى  احملل املدعو "النكار" .

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  30آر 36  سنتيار.

نوعه : ارض فالحية
اجملاورون  : 

شماال : طالبي التحفيظ – مطلب التحفيظ عدد 27823 - 10 ؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 259 - -82 الرسم العقاري عدد 1999 - 82  . 

جنوبا : جناوي حسن ومن معه ؛ 
غربا : الكوثري محمد ومن معه. 

طالبو التحفيظ : سعيد فاحت بن بوشتة ومن معه  .
احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة 

كرمي ناجيم    


