
{

ر.د.م.د. 0666 - 1114

تحتوي هذه النشرة على خالصات مطالب التحفيظ والخالصات اإلصالحية واإلعالنات بانتهاء التحديد وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية والشهادات الخاصة وتغيير تسمية العقارات املحفظة 
وكذا اإلعالنات املتعلقة بمساطر التحفيظ الخاصة، والتي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية.

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

صفحة

صفحة

8 ذو الحجة 1441 )29 يوليو 2020( السنة الثانية والعشرون - عدد 1126 

3285محافظة تازة ............................................................................................................

3286محافظة خنيفرة .....................................................................................................

3289محافظة ورزازات .....................................................................................................

3292محافظة سيدي قاسم ............................................................................................

3293محافظة تيزنيت .......................................................................................................

3295محافظة العرائش ...................................................................................................

3296محافظة تارودانت ..................................................................................................

3298محافظة صفرو .......................................................................................................

3299محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي .................................................................

3300محافظة سيدي بنور ...............................................................................................

3302محافظة سال الجديدة ............................................................................................

3302محافظة الدار البيضاء - النواصر ...........................................................................

3303محافظة الحوز  .......................................................................................................

3304محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة ......................................................................

فهرست

األمالك العقارية

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية

3279محافظة مراكش - املنارة .........................................................................................

3279محافظة مكناس - املنزه ..........................................................................................

3280محافظة الناضور ...................................................................................................

3280محافظة سيدي عثمان ...........................................................................................

3281محافظة سطات .....................................................................................................

3281محافظة الخميسات ...............................................................................................

3282محافظة خريبكة .....................................................................................................

3285محافظة سال املدينة ...............................................................................................



عدد 1126 - 8 ذو الحجة 1441 )29 يوليو 2020(الجريدة الرسمية  3278

صفحة صفحة

3338محافظة ورزازات .....................................................................................................

3343محافظة تيزنيت .......................................................................................................

3347محافظة الصويرة ....................................................................................................

3350محافظة العرائش ...................................................................................................

3350محافظة تاونات .......................................................................................................

3351محافظة تارودانت ...................................................................................................

3357محافظة صفرو .......................................................................................................

3358محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي ................................................................

3358محافظة سيدي بنور ..............................................................................................

3360محافظة مكناس - اإلسماعيلية .............................................................................

3365محافظة إنزكان - آيت ملول ....................................................................................

3368محافظة الدار البيضاء - النواصر ...........................................................................

3369محافظة الحي الحسني - الدار البيضاء ....................................................................

3370محافظة الحوز ........................................................................................................

3372محافظة شيشاوة ....................................................................................................

3373محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة ......................................................................

3381محافظة املضيق - الفنيدق .....................................................................................

3381محافظة وجدة - أنجاد ............................................................................................

3381محافظة الهرهورة - الصخيرات ..............................................................................

3382محافظة جرسيف ...................................................................................................

3383محافظة تيفلت .......................................................................................................

3385محافظة مراكش - جيليز ..........................................................................................

3307محافظة املضيق - الفنيدق .....................................................................................

3308محافظة وجدة - أنجاد ............................................................................................

3308محافظة جرسيف ...................................................................................................

3312محافظة تيفلت .......................................................................................................

3315محافظة سوق السبت - أوالد النمة .......................................................................

3315محافظة مراكش - جيليز ..........................................................................................

 ب( إعالنات بانتهاء التحديد
وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية

3316محافظة مكناس - املنزه ...........................................................................................

3316محافظة فاس ..........................................................................................................

3316محافظة الجديدة ....................................................................................................

3317محافظة الناضور ....................................................................................................

3323محافظة سيدي عثمان ...........................................................................................

3323محافظة سطات ......................................................................................................

3326محافظة الخميسات ................................................................................................

3331محافظة العيون .....................................................................................................

3332محافظة سال املدينة ...............................................................................................

3332محافظة تازة ............................................................................................................

3332محافظة الحسيمة ..................................................................................................

3336محافظة خنيفرة .....................................................................................................



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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حدوده

-القطعة االولي 

مساحتها 01 هك 72 ار 50 س

شمـاال : عبد الرحمان بن الطاهر 

شرقا : عبد الرحمان بن الطاهر 

غربا : موالى اجلياللي بن احلاج 

جنوبا : الساقية 

- القطعة الثانية 

مساحتها 01 هك 63 ار 67 س 

شماال الساقية 

شرقا الرسم العقاري عدد 85464/04 – عبد الرحمان بن الطاهر 

غربا الشعبة 

جنوبا الشعبة 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

- عقد استمرار عدلي ضمن بعدد 950 ص 380 كناش 31 بتاريخ 

7 جمادي 1369 

- عقد شراء ضمن عدد 337 ص 273 كناش 128 بتاريخ 14 يوليو 2008 

- نسخة من عقد اراثة ضمن اصلها بعدد 44 ص 48 ك رقم 85 بتاريخ 

05 يناير 2007

- نسخة من عقد اراثة ضمن اصلها بعدد 49 ص 54 ك رقم 85 بتاريخ 

05 يناير 2007 .

- تصميم امللك. .

تاريخ التحديد : يوم التالثاء 22 سبتمبر 2020 علي الساعة التاسعة صباحا 

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش املنارة 

عزاوي عبد الباسط     

 

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29617 - 05 

تاريخ االيداع : 14 يوليو 2020 ؛ 

طالبة التحفيظ : السيدة سعيدة توفيق بنت احمد؛

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : " سعيدة"؛

نوعـه : أرض عارية ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ، ويسالن ، بالد بنزكري؛

مساحته : 1 آ 38 س ؛

محافظة مراكش - املنارة

مطلب رقم 44380 - 04 

تاريخ اإليـداع : 10 يوليو 2020

طالبة التحفيـظ : خديجة واعزي بنت محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمزة "

نوع امللك : ارض عارية 

مـوقعـه : مراكش دائرة سعادة جماعة تسلطانت دوار بن كاوي

مساحتـه : 00 هكتار 33 ار و82 س تقريبا .

حـدوده

شمـاال : الصك العقاري عدد 112933/04 

شرقا : احباس الزاوية الناصرية – طريق مقطوعة عرضها 3 امتار 

غربا : مطلب عدد 37577/04 

جنوبا : طريق مقطوعة – الصكني العقاريني 106820/04 – و106846/04 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

 297 كناش   335 ص   345 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  عقد   -

بتاريخ 28 ماي 2020 

بتاريخ   2280 عدد  حتت  اصلها  محفوظ  شراء  عقد  من  نسخة   -

 29/09/1988

 05 بتاريخ   32 كناش   1 ص   274 بعدد  ضمن  عدلية  صدقة  عقد   -

ديسمبر 2017 .

- تصميم امللك. .

تاريخ التحديد : يوم اخلميس 10 سبتمبر 2020 علي الساعة التاسعة صباحا 

مطلب رقم 44381 - 04 

تاريخ اإليـداع : 22 يوليو 2020

طالب التحفيـظ : السيد سعيد امناي بن محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الزهر "

نوع امللك : ارض فالحية 

موقعه : مراكش دائرة االوداية جماعة سعادة مزارع اوالد الكرن 

مساحتـه : 03 هكتار 36 ار و17 س تقريبا .
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اجملاورون : 

شماال : السادة سالم صديق ، البشير صديق ، و أحمد توفيق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد : 122841 - 05؛ 

جنوبا : زنقة 

غربا : السيد رشيد فزازي ؛

احلقوق العينية : الشئ . 

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في11 ذي القعدة 1441 موافق 

3يوليو 2020؛

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 16 أغسطس 2017؛

- ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 4 سبتمبر2019؛

- شهادة إدارية رقم 13 مؤرخة في22 يونيو 2020؛

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 04 أغسطس 2017. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 11 سبتمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 29618 - 05 

تاريخ االيداع : 16 يوليو 2020 ؛ 

طالب التحفيظ : السيد حفيظ لبريج بن امبارك؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الورد"؛

نوعـه : أرض فالحية ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ، دائرة زرهون ، قيادة وليلي، فدان الورد ؛

مساحته : 2 هـ 44 آ93س ؛

اجملاورون : 

شماال : السيدة تورية أبو العلى ؛ 

شرقا : السيد احلاج التهامي العلمي؛ 

جنوبا : السيد جواد أبو العلى؛ 

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : الشئ . 

أصل امللك : 

- رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 12 صفر 1441 املوافق11 أكتوبر2019؛ 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ربيع األول 1441 املوافق 19 نوفمبر2019؛

- شهادة إدارية رقم 260/2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة التاسعة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

     بوشعيب دومار

محافظة الناظور

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "شوحو 7 "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 16994 - 11 الواقع مبدينة

الناظور،حي أوالد ميمون.

فإن  مبوجبه   2001 ابريل   18 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  ذي  "شوحو7"  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة 

16994 - 11 الكائن مبدينة الناظور، حي أوالد ميمون، تتابع في إسم 

السابق  العقود  مبوجب  وذلك  محمد  بنت  خليفي  مليكة   : السيدة 

إيداعها باملطلب املذكور وكذا رسم عدلي مؤرخ 02 ماي 2001 مضمن 

بسجل األمالك رقم 27 صحيفة 158 عدد 147 بتاريخ 16 ماي 2011 

توثيق الناظور.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

      البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

.خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض احلرشة" 

مطلب رقم 44163 - 12الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1018 املؤرخة في 04 يوليو 2018.

مسطرة  فإن   ،2020 يوليو   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو " أرض احلرشة " موضوع مطلب التحفيظ رقم 

44163 - 12 الكائن بجماعة اجملاطية أوالد طالب تتابع من اآلن فصاعدا 

في اسم طلب التحفيظ األصلي السيد نورالدين فائد بصفته طالب 

جزئي  حتفيظ  بعد  آر   04 وهي  املتبقاة  باملساحة  الوحيد  التحفيظ 

ملساحة قدرها 13 آر 49 سنتيار موضوع رسم عقاري 277567 - 12

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

- محرر ثابت التارخ مؤرخ في 12 ماي 2019 .

- محرر ثابت التارخ مؤرخ في 12 ماي 2019

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "قنيطرة 16 "

مطلب رقم 44229 - 12 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1063 املؤرخة في 15 ماي 2019 .

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 08 يوليو 2020 ، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " قنيطرة 16 " موضوع مطلب التحفيظ 44229 - 12 الكائن 

بعمالة مقاطعات ابن امسيك النصر 2 ، املشتمل على ارض عارية ، تتابع 

على الشياع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

1. عبد اهلل مداح بنسبة 192/1152

2. زهرة مداح بنسبة 96/1152
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3. خديجة مداح بنسبة 96/1152

4. كلثوم مداح بنسبة 96/1152

5. سعيد مداح بنسبة 192/1152

6. عبد السالم مداح بنسبة 192/1152

7. الزهرة ورجدال بنسبة 24/1152

8. هدى مداح بنسبة 56/1152

9. أمني مداح بنسبة 112/1152

10. بالل لعوينة بنسبة 24/1152

11. أسماء لعوينة بنسبة 09/1152

12. مينة لعوينة بنسبة 09/1152

13. خديجة لعوينة بنسبة 09/1152

14. محمد لعوينة بنسبة 18/1152

15. مرمي لعوينة بنسبة 09/1152

16. يونس لعوينة بنسبة 18/1152

التحفيظ  ملطلب  تدعيما  سابقا  املودعم  العقود  إلى  استنادا  وذلك 

وكذلم استنادا للرسوم االتية : 

- رسم اراثة عدلي مورخ في 21 محرم 1439 موافق 12 اكتوبر 2017

 1439  1441 القعدة  ذوي   15 في  مورخ  عدلي  اصالح  رسم   -

موافق 07 يوليو 2020

- رسم اراثة عدلي مورخ في 01 صفر 2017 موافق 21 اكتوبر 2017

- رسم اصالح عدلي مورخ في 28 صفر 1441 1439 موافق 17 نوفمبر 2017

- رسم فريضة عدلي مورخ في 26 شوال 1441 موافق 18 يونيو 2020

- رسم اصالح عدلي مورخ في 15 ذوي القعدة 1441 موافق 07 يوليو 2020

مبساحة 01 آر 01 س .،حسب التصميم العقاري .

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

    طارق اشتوي

محافظة سطات

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض دار العظم" 

مطلب رقم 40864 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1092 املؤرخة في 04 ديسمبر2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 25 يونيو2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

بجماعة  الواقع   ،15  -  40864  : رقم  املطلب  ذي  لعظم"  دار  املسمى"أرض 

مكارطو، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد أزال اخملتار بن احلاج بوشعيب 

وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا : 

- رسم صدقة مؤرخة في 08 رجب 1441 موافق 03 مارس2020.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات

محمد الزرهوني     

محافظة اخلميسات

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " الشمارخ ".

مطلب 2842 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة

الرسمية رقم 3957 املؤرخة في 31 اغسطس 1988.

مسطرة  فان   2020 يوليو   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو " الشمارخ " ذي املطلب عدد 2842 - 16 الكائن 

االن  من  تتابع  بوحسني  ايت  ميمون  ايت  جماعة  اخلميسات  بدائرة 

صاعدا على الشكل التالي في اسم السيدين : 

1 - احمد بوة بن ادريس بنسبــــة 55/56 .

2 - رشيدة بوة بنت محمد بنسبة 01/56.

وذلك مبقتضى الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

1. رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2003 ) كناش 30 عدد 138(.

2. رسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 فبراير 2006 مشفوع برسم فريضة 

عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2011 ) كناش 30 عدد 1899(.

3. رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2012 ) كناش 32 عدد 135(.

4. رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ماي 2014 ) كناش 33 عدد 636(.

5. رسم تنازل عدلي مؤرخ في 11 اغسطس 2015 مشفوع باستدراك 

عدلي مؤرخ في 03 ماي 2016 ) كناش 34 عدد 980(.

6. رسم صدقة عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2016 ) كناش 34 عدد 1197(

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " فدان الطريق ".

مطلب 6323 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة

الرسمية رقم 4120 املؤرخة في 16 اكتوبر 1991.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 10 يوليو 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " فدان الطريق " ذي املطلب عدد 6323 - 16 الكائن بدائرة 

اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت عزوز اوعلي تتابع من 

االن صاعدا مجزأة على الشكل التالي 

- حتت تسمية " طريق حمراء " لقطعة مساحتها 01 هـ 10 آ تقريبا 

) كافة القطعة 2 ( في اسم محمد الصغير بن اجلياللي.

- حتت التسمية القدمية فيما تبقى من امللك في اسم قجوان علي بن 

علي ) طالب التحفيظ ( .

وذلك مبقتضى.

- الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .

1. رسم شراء عدلي مؤرخ في 18مارس 2000 ) كناش 23 عدد 153 (

2. رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ابريل 2018 ) كناش عدد 537.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " سيدي حمو ".
مطلب 7346 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة

الرسمية رقم 4147 املؤرخة في 22 ابريل 1992.
مسطرة  فان   2020 يوليو   06 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو " سيدي حمو " ذي املطلب عدد 7346 - 16 الكائن 
بدائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون ايت عيسى تتابع من االن صاعدا 

مبساحة قدرها 07 هـ 71 آ 60 س.
وذلك مبقتضى.

- الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .
1. رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 1995.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " فدان احمد رزوق ".
مطلب 14203 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة 

الرسمية رقم 06 املؤرخة في 10/09/1999.
حتفيظ  مسطرة  فان   2020 فبراير   10 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
امللك املدعو " فدان احمد رزوق " ذي املطلب عدد 14203 - 16 الكائن بدائرة 
االن  من  تتابع  يعقوب  احمد  ايت  دوار  الغندور  سيدي  جماعة  اخلميسات 

صاعدا على الشكل التالي : 
- حتت تسمية ّ فدان احمد رزوق 01 " مبساحة قدرها 59 آ 05 س في 

اسم السادة : 
1. فاطنة بنت احلسني بنسبـة 04/32 .

2. عائشة بنت يحيى بنسبـــة 07/32 .
3. محمد بن يحيى بنسبــــــة 14/32 .

4. يامنة بنت يحيى بنسبــــة 07/32.
- حتت تسمية فدان احمد رزوق فيما تبقى من امللك في اسم السيد 

بوهرارة محمد بن اجلياللي طالب التحفيظ االصلي .
وذلك مبقتضى.

- الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .
احملكمة  عن  صادر   156 عدد  ابتدائي  حكم  من  تنفيذية  نسخة   .1

االبتدائية باخلميسات بتاريخ 17 يوليو 2014 .
2. شهادة عدم االستئناف مؤرخة في 13 يونيو 2016.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات بالنيابة 
    محمد أداد

 

محافظة خريبكة
.

مطلب رقم 53142 - 18
تاريخ اإليداع : 14 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : احلريري املعطي بن الشرقي 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » دار احلريري«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »الشيء«.
نوعــه : دار للسكنى من سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح.

موقعـه : مدينة خريبكة، حي التقدم درب ولد سي بوعبيد.
مساحته : 80 س تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : الرسم العقاري 3418 - 18، بوشعيب ضرغم؛

شرقـا : ملك عمومي؛ 
جنوبـا : الزنقة؛

غربـا : مطلب التحفيظ 22548 - 18.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

 1411 رمضان   10 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   : امللك  أصل 
موافق06 ابريل 1991.

مطلب رقم 53143 - 18
تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات : 
1(مليكة بنكيران بنت عبد السالم بنسبة 11/88

2(محمد املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة14/88
3(نعيمة املنتصر باهلل بنت املعطي بنسبة07/88
4(عزالدين املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة14/88
5(بديعة املنتصر باهلل بنت املعطي بنسبة 07/88

6(خالد املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة14/88
7(منير املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة 14/88

8( لطيفة املنتصر باهلل بنت املعطي بنسبة 07/88 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » امهاية«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » امهاية«.
نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة بني سمير دوار الدحامنة.
مساحته : 02 هـ 60 آر تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : ورثة مصطقى بن محمد، ورثة آيت بريطيط ؛

شرقـا : ورثة مصطفى ولد محمد؛ 
جنوبـا : الرسم العقاري 19186 - 18، مصطفى بلقاسم؛

غربـا : ورثة لغليتي الكبير، لغليتي محمد، ورثة آيت برطيط.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 
- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ذي القعدة 1391 موافق 

10 يناير 1972.
- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 شعبان 1372 موافق 24 ابريل 1954. 
- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 جمادى األولى 1390 موافق 

28 يوليو 1970.
- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 شعبان 1388 موافق9 نوفمبر 1968.

- نسخة رسم تسليم عدلي مؤرخ في 17 شعبان 1388 موافق 
09 نوفمبر 1968.

- صورة لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 صفر 1434 موافق 08 يناير2013.

مطلب رقم 53144 - 18
تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

 طالبو التحفيظ : السادة والسيدات : 
1(مليكة بنكيران بنت عبد السالم بنسبة 11/88

2(محمد املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة14/88
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3(نعيمة املنتصر باهلل بنت املعطي بنسبة07/88

4(عزالدين املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة14/88

5(بديعة املنتصر باهلل بنت املعطي بنسبة 07/88

6(خالد املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة14/88

7(منير املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة 14/88

8( لطيفة املنتصر باهلل بنت املعطي بنسبة 07/88 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » امهاية«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » امهاية«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة بني سمير دوار الدحامنة.

مساحته : 85 آر 55س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 19186 - 18؛

شرقـا : العماري صالح؛ 

جنوبـا : العماري صالح؛

غربـا : محمد بن صالح.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 صفر 1416 موافق 13 يوليو 1995.

- نسخة طبق األصل رسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 صفر 1434 موافق 

08 يناير 2013.

مطلب رقم 53145 - 18

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

طالبوا التحفيظ : السادة والسيدات : 

1(مليكة بنكيران بنت عبد السالم بنسبة 11/88

2(محمد املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة14/88

3(نعيمة املنتصر باهلل بنت املعطي بنسبة07/88

4(عزالدين املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة14/88

5(بديعة املنتصر باهلل بنت املعطي بنسبة 07/88

6(خالد املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة14/88

7(منير املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة 14/88

8( لطيفة املنتصر باهلل بنت املعطي بنسبة 07/88

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » امهاية«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » امهاية«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة بني سمير دوار الدحامنة.

مساحته : 08هـ 15 آر تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 19186 - 18؛

شرقـا : الرسم العقاري 19186 - 18؛ 

جنوبـا : محمد آيت صالح، لكليتي محمد ، لوكيلي الكبير؛

غربـا : الرسم العقاري 19186 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 جمادى الثانية 1423 

موافق27 اغسطس 2002.

 1423 الثاني  ربيع   16 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -

موافق 28 يونيو 2002.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ذو القعدة 1421موافق04 

فبراير 2001.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1415 موافق 

26 سبتمبر 1994.

- نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 جمادى األولى 1415 موافق 

02 نوفمبر 1994.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 شوال 1413 موافق 01 

ابريل1993.

موافق   1422 القعدة  ذي   06 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

20يناير 2002.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ربيع الثاني 1423 موافق 

29 يونيو 2002.

- نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 رجب 1416 موافق 11 

ديسمبر 1995.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 شعبان 1416 موافق 

28 ديسمبر 1995. 

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 جمادى األولى 1380 موافق 

27 أكتوبر 1960.

- نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 أكتوبر 1960.

- صورة لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 صفر1434 موافق 08 يناير2013. 

مطلب رقم 53146 - 18

تاريخ اإليداع : 16 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : عبد القادر مقدام بن الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » حمرية«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »حمرية «.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون دوار أوالد سعد.

مساحته : 02هـ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 27467 - 18؛

شرقـا : سعيد مقدام؛ 

جنوبـا : الكبير بن العربي؛

غربـا : الرسم العقاري 27467 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ذي القعدة 1435 موافق 12 سبتمبر 2014.

- صورة طبق األصل رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 محرم 1429 موافق 

28 يناير 2008.
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مطلب رقم 53147 - 18
تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف حمداني بن أحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » حمداني عبد اللطيف«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الشيء«.
نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة أبي اجلعد، شارع احلسن الثاني.
مساحته : 01 آر65س تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : محمد حمداني ،العربي اجلبري؛

شرقـا : حمداني محمد؛ 
جنوبـا : الطريق؛

غربـا : الزنقة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 
- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 14 محرم 1438 موافق 

05 اكتوبر 2017.
- نسخة رسم موجب تركة عدلي مؤرخ في 30 ربيع األول 1421 موفق 

03 يوليو 2000.
- نسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 04 رمضان 1430 موافق 

25 اغسطس 2009.
- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 25 شعبان 1429 موافق 

27 اغسطس 2008.
- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 14 محرم 1439 موافق 05 أكتوبر2017. 

مطلب رقم 53148 - 18
تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : اسماعيل املعشي بن املصطفى.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »ملك اسماعيل«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الشيء«.
نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة حطان ،حي النوارة.
مساحته : 96 س تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : مرباع محمد؛

شرقـا : كاسمي بن بلكاسم؛ 
جنوبـا : الزنقة؛

غربـا : الزنقة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ربيع األول موافق13 ماي 2004.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 رجب 1441 موافق 11 مارس 2020.

مطلب رقم 53149 - 18
تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : عشان عبد القادر بن أحمد. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الركوبة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك عشان «.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف دوار أوالد غالم.

مساحته : 01 هـ 30 آر تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة عشان احلاج امحمد ، ليادي العربي؛

شرقـا : ليادي صالح، ليادي العربي؛ 

جنوبـا : ليادي صالح؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 ذي القعدة 1435 موافق 

06 سبتمبر 2014.

مطلب رقم 53150 - 18

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السادة والسيدات : 

1(فاطنة مكوري بنت محمد بنسبة 09/72

2(عبد الواحد كزري بن أحمد بنسبة 14/72 

3(نعيمة كزري بنت أحمد بنسبة07/72

4(محمد كزري بن أحمد بنسبة14/72

5(نزهة كزري بنت أحمد بنسبة 07/72

6(بوشتى كزري بن أحمد بنسبة 14/72

7(الكبيرة كزري بنت أحمد بنسبة07/72

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » ملك كزري«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »الشيء«.

نوعــه : دار للسكنى من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعـه : مدينة وادي زم درب العفو.

مساحته : 02 آر تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : محمد سالمي؛

شرقـا : خروبي احلاج محمد؛ 

جنوبـا : ورثة بوعودة؛

غربـا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل رسم اراثة عدلي مؤرخ في 11 رجب 1440 موافق 

18 مارس 2019.

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 14 ابريل 1977.

- نسخة عقد شراء عرفي مؤرخ في 23 فبراير 1974.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بخريبكة

    يوسف مخاص
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3588 - 20

تاريخ اإليداع : 16 يوليو 2020 .

طالبا التحفيظ : السيدين : 

1( احملجوب الراشدي ابن عبد اهلل بنسبة 315/1140.

2( محمد بلفقيه ابن احمد ، بنسبة 1125/1140.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بلفقيه "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلفقيه"

نوعه : دار للسكنى من طابق أرضي.

موقعه : سال املدينة ظهر اخلندق زنقة االرك بطانة مقاطعة بطانة. 

مساحته : 01آر 14 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة االرك.

شرقا : زنقة بدار. 

جنوبا : السيدين محمد فينا ومحمد توفيق .

غربا : ورثة امبارك اخلياري وورثة العربي لبزيوي.

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك : 

مارس   26 موافق   1372 رجب   10 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   )1

1953ضمن بصحيفة 354 عدد 591 كناش 61

2( رسم حتديد عدلي مؤرخ في 13ربيع األول 1384 موافق 23 يوليو 1964 ضمن 

بصحيفة 354 عدد 592 كناش 61.

3( رسم شراء عدلي مؤرخ في 13ربيع األول 1384 موافق 23 يوليو 1964 ضمن 

بصحيفة 354 عدد 593 كناش 61 .

األولى 1405 موافق 18  اراثة عدلي مؤرخ 27 جمادى  4( نسخةرسم 

أبريل 1985 . 

5( رسم اراثة عدلي مؤرخ في17 جمادى األولى 1427 موافق 14 يونيو 2006. 

6( شهادة ادارية مؤرخة في 20يوليو 2016 عدد 16/152.

7(نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 07 ديسمبر 2017 عدد 34. 

8(نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 11ديسمبر 2017 عدد 5.

9(نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 11ديسمبر 2017 عدد 42.

10(شهادة مطابقة االسم للمتوفى مؤرخة في 16 يوليو 2020.

11(شهادة مطابقة االسم للمتوفى مؤرخة في 16 يوليو 2020

 14 االثنني  يوم   : هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

سبتمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 3589 - 20

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020 .

طالبا التحفيظ السيدين : 

1 -مصطفى الرحماني بن املفضل بن احمد بنسبة 1/2

2 - بوشرة طهير بنت ادريس بن محمد بنسبة 1/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اميان"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اميان "

نوعه : ارض عارية

موقعه : سال املدينة، مقاطعة باب ملريسة، باب بوحاجة، زنقة سيدي 

حلسن العايدي، رقم 34، حومة السويقة

مساحته : 01آر 60 س تقريبا

حدوده : 

شماال : دار الصنهاجي ورشوق نزهة

شرقا : االحباس )مسجد ابو العزم (

جنوبا : نعيمة امهيدرة

غربا : جنية حرمة وحسنى الدكردي

احلقوق العينية : الشْي 

 )2015 ديسمبر   17(  1437 االول  ربيع   05 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم   1

سجل بعدد 250 ص 254 كناش االمالك رقم 103

2 - شهادة ادارية عدد 01 بتاريخ 07 يوليو 2020

3 - شهادة ادارية رقم 15/75بتاريخ 04 ماي 2015

4 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1440 )28 

فبراير 2019( مصادق عليه في 19 مارس 2019

سبتمبر   15 الثالثاء  يوم   : هو  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة العاشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بسال املدينة بالنيابة 

العلمي النعيم     

 

محافظة تازة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " الدار احلبسية عدد 27 " 

مطلب رقم : 20335 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1041 املؤرخة فـي : 12 ديسمبر 2018 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 26 يونيو 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

باملساحة  و  التحفيظ  اآلن فصاعدا في نفس اسم طالب  تتابع من  املذكور 

التي أظهرها التصميم العقاري و هي : 01 ار 11 س بدال من املساحة املصرح 

بها عند إيداع مطلب التحفيظ و هي : 90 س ، وذلك بناء على نفس احلجج 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " يحي" 

مطلب رقم : 21070 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1096 املؤرخة فـي : فاحت يناير 2020 .
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حتفيظ  مسطرة  فإن   ،2020 يوليو   16  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا في اسم : نفس طالب التحفيظ وكذا 

باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري و هي : 01ار 50 س بدال من املساحة 

املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ وهي : 01 ار 36 س ، وذلك بناء على 

نفس احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " الكركور "

مطلب رقم : 20770 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسميةعدد : 1070 املؤرخة فـي : 03 يوليو 2019 .

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،2020 يوليو   16  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

باملساحة  و  التحفيظ  اآلن فصاعدا في نفس طالب  تتابع من  املذكور  امللك 

التي أظهرها التصميم العقاري و هي : 41 ار 80 س بدال من املساحة املصرح 

بها عند إيداع مطلب التحفيظ و هي : 38 ار ، 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " زياد " 

مطلب رقم : 21073 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1098 املؤرخة فـي : 15 يناير 2020 .

مسطرة  فإن   ،2020 يوليو   20  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدين :

1 - الشايب محمد بن علي

2 - نعيمة املزكر بنت محمادي بن محمد ، وذلك بناء على نفس احلجج 

املودعة سابقا وكذا 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في : 30 يونيو 2020

- شهادة الشراء في الشياع املؤرخة في : 17 يوليو 2020

تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " كرفة احملورك " 

مطلب رقم : 20925 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1085 املؤرخة فـي : 16 اكتوبر 2019 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 20 يوليو 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

باملساحة  و  التحفيظ  نفس اسم طالب  اآلن فصاعدا في  تتابع من  املذكور 

التي أظهرها التصميم العقاري و هي : 36ار 07 س بدال من املساحة املصرح 

نفس  على  بناء  وذلك   ، 32 س  28ار   : وهي  التحفيظ  إيداع مطلب  عند  بها 

احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " أحباس تازة3307 " 

مطلب رقم : 16223 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 921 املؤرخة فـي : 24 اغسطس 2018 .

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،2020 يوليو   07  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

و  التحفيظ  طالب  اسم  نفس  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  املذكور  امللك 

املساحة  من  بدال  22س   : هي  و  العقاري  التصميم  أظهرها  التي  باملساحة 

املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ و هي : 12 س،  وذلك بناء على نفس 

احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " املرزوقيات أيضا" 

مطلب رقم : 20098 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1026 املؤرخة فـي : 29 اغسطس 2018 .

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،2020 يوليو   07  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا في اسم : نفس طالب التحفيظ وكذا 

باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري و هي : 09ار 63 س بدال من املساحة 

املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ وهي : 07 ار 78 س ، وذلك بناء على 

نفس احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة.      

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41443 - 27

تاريخ االيداع : 14 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : املصطفى زمازوي بن سعيد

االسم الذي يعرف به امللك : ملك زمزاوي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك زمزاوي "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : املسيرة العليا

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : رابحة عسو ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد116 مؤرخ في 26 ماي2011 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد1523 مؤرخ في28 يونيو 1994 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 50 مؤرخة في 12 فبراير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 اكتوبر 2020 على 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41444 - 27

تاريخ االيداع : 14 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : احماد امحزون بن علي ؛

االسم الذي يعرف به امللك : ايوب
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ايوب "

نوعه : ارض فالحية بها دار للسكنى واصطبل.

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : تزارت اعراضن

مساحته : 70 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي (؛

شرقا : الرسم العقاري عدد7684 - 27؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي (؛

غربا : الطريق) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم رسم ملكية عدد311 مؤرخ في17 مارس2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 اكتوبر 2020 على 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41445 - 27

تاريخ االيداع : 15 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : رحو مشنيح بن عقى

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملحة 2 "

نوعه : ارض عارية بجزء منها بناية ذات سفلي.

املكان  اسحاق،  ايت  جماعة   ، القباب  دائرة  خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املدعو : مزارع ايت حمو

مساحته : 04ار 21 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي (؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي (؛

جنوبا : باري واحي؛

غربا : ممر مغلق ) ملك قروي (؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم رسم ملكية عدد 192 مؤرخ في 03 يناير 2020 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 198 مؤرخ في 10 فبراير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 اكتوبر 2020 على 

الساعة الثانية عشر والنصف.

مطلب رقم 41446 - 27

تاريخ االيداع : 15 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : رحو مشنيح بن عقى

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملحة1 "

نوعه : ارض عارية بجزء منها بناية.

املكان  اسحاق،  ايت  جماعة   ، القباب  دائرة  خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املدعو : مزارع ايت حمو

مساحته : 10ار 04 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : انبارش واحي ؛

شرقا : الطريق) ملك عمومي (؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 11097 - 27.

غربا : الرسم العقاري عدد 11097 - 27.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم رسم ملكية عدد193 مؤرخ في03 يناير 2020 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 199 مؤرخ في 10 فبراير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 اكتوبر 2020 على 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41447 - 27

تاريخ االيداع : 16 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : التيجاني مردا بن اعمرو؛

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " التجاني "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة وجماعة اجلموس ، املكان املدعو : مزارع 

ايت منصور؛

مساحته : 03 هـ 63 ار 14 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابرهموش محمد؛

شرقا : الطريق) ملك عمومي (؛

جنوبا : العياطي فاطنة ؛

غربا : ابرهموش محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -نسخة من ملكية عدد992 مؤرخة 18 ابريل 1989 ؛

2 - نسخة من اراثة عدد 14 بتاريخ 30 ديسمبر 2011.

3 - نسخة من احصاء متروك عدد 43 مؤرخ 25 يناير 2017؛

4 - رسم شراء عدد111 مؤرخ في 04 ابريل 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 اكتوبر 2020 على 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41448 - 27

تاريخ االيداع : 20 يوليو 2020. 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( . 

االسم الذي يعرف به امللك "مجموعة مدارس جنان اماس"
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نوعه : ارض بها بنايات.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، جماعة اكلمام ازكزا احملل املدعو : دوار 

جنان اماس .

مساحته : 09 ار 60 تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق) ملك عمومي (؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي (؛

جنوبا : ايت اللباق ؛

غربا : الساقية ، الطريق) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات امالك الدولة بخنيفرة مؤرخة 

في 08 يوليو 2020 . 

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

الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41449 - 27

تاريخ االيداع : 21 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : حسن شهري بن احلاج احماد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك حسن "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : حي حتجاويت .

مساحته : 03 ار46 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشرقاوي العسكري ؛

شرقا : الطريق) ملك عمومي (؛

جنوبا : اسماعيل توفيق ؛

غربا : الواد ) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 219 مؤرخ في 18 يناير 2012 ؛

2 - رسم مقاسمة عدلي عدد 76 مؤرخ في 19 يناير 2014 ؛

3 - نسخة من احصاء تركة عدلي عدد173 مؤرخ في 13 ماي 2011 ؛

4 - نسخة من تعريف برسم شراء 356 مؤرخ في 13 اكتوبر 2009 ؛

5 - شهادة ادارية عدد413 مؤرخة في 31 يوليو 2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 اكتوبر 2020 على 

الساعة الثانية عشرة .

مطلب رقم 41450 - 27

تاريخ االيداع : 21 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : موحى اشفرابن حدو.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " معاد "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي الكورس ، زنقة 06 رقم 05.

مساحته : 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اخدي محمد ؛ 

شرقا : اللة فاطمة اخدي ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛

غربا : حميد اخدي.

احلقوق العينية : حق الهواء املترتب على السفلي لفائدة : 

1 - نور الدين اشفرا بن موحى -2 نعيمة اشفرا بنت موحى .

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 34 مؤرخ في 07 ابريل 1992 ؛

2 - عقد مقاسمة عدلي عدد34 مؤرخ في 20 مارس 2012 ؛

3 - رسم استدراك عدلي عدد 19 مؤرخ في 11 اكتوبر 2019.

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

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41451 - 27

تاريخ االيداع : 21 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : موحى القائد لنصار بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيرست"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، جماعة تغسالني ، املكان املدعو 

: دوار بويغصاين .

مساحته : 90 آر73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق) ملك عمومي (؛

شرقا : حدو والصغير؛

جنوبا : محسن اهقار ؛

غربا : علي خشان .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 560 مؤرخ في 26 سبتمبر2018 ؛

2 - عقد مقاسمة عدلي عدد05 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 ؛

3 - ثبوت ملكية عدلي عدد 916 مؤرخ 20 ديسمبر 2017 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 13 اكتوبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41452 - 27

تاريخ االيداع : 22 يوليو 2020 . 

طالبة التحفيظ : حادة عزيز بنت احلاج بنحدو.

االسم الذي يعرف به امللك : 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بومتسوين"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة اجلموس، ملحقة موالي بوعزة ، جماعة 

سبت ايت رحو ، املكان املدعو : مزارع ايت بوخيو .

مساحته : 03 هـ 41 ار58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اعلي عزيز؛

شرقا : فاضمة اوعشاشي؛

جنوبا : الغابة ) ملك غابوي (؛ 

غربا : الطريق) ملك عمومي (؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي عدد111 مؤرخ 14 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 13اكتوبر 2020 على 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 41453 - 27

تاريخ االيداع : 22 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : بن مولود عماري ابن بن عسو.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن مولود"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة اجلموس، ملحقة موالي بوعزة ، جماعة 

سبت ايت رحو ، املكان املدعو : سبت ايت رحو املركز.

مساحته : 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ازكاغ حلسن

شرقا : الطريق) ملك عمومي (؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : عزيزي محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي عدد353 مؤرخ 08 فبراير 2019 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 13اكتوبر 2020 على 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41454 - 27

تاريخ االيداع : 22 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : عبد الرحمان جنيب بن باسو.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك جنيب"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي الفتح .

مساحته : 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عصام عبد الكرمي ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛

غربا : باجوي عبد الرحمان.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي عدد44 مؤرخ 28 يناير 2009؛

- شهادة ادارية عدد 88 مؤرخة في 12 مارس 2020. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 13اكتوبر 2020 على 

الساعة الثانية والنصف.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 50499 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  09  يوليو 2020.

طالب التحفيـظ : السيد حلسن بناجي بن محمد و عبد العزيز بناجي 

بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك بناجي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك بناجي. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تاجدة 

-حومة أكناض.

مسـاحتـه : 04ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : اد يونس محمد .

شـرقـا : زوطي حلسن بن علي .

جـنـوبا : الزنقة .

غـربـا : ملك زوطي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 اغسطس 2013

- من رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 اغسطس 1990
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يناير 198

- شهادة إدارية مؤرخة 30 أبريل 2019

- تصميم موقعي . ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  07  سبتمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50500 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  09  يوليو 2020.

طالب التحفيـظ : السيد محمد الوردي بن ايشو. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك الوردي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك الوردي. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تسردي 

دوار الدار اجلديدة.

مسـاحتـه : 01ار 30س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الطريق الوطنية رقم 09 .

شـرقـا : مقهى أفوزار .

جـنـوبا : حلسن وعالل و من معه .

غـربـا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 اغسطس 2013 

شهادة إدارية مؤرخة 30 أبريل 2019

- تصميم موقعي . ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  07  سبتمبر 2020 على الساعة : العاشرة 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50501 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  15  يوليو 2020.

طالبة التحفيـظ : السيدة الشرقاوي جميلة بنت عباد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك جميلة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك جميلة. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : 

اسردي بأيت كظيف.

مسـاحتـه : 01ار 89س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : احلاج الكرب محمدا .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : الزنقة .

غـربـا : ايت محمد احلسني .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 17 فبراير 2020

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2006

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2006

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يوليو 1991

- شهادة إدارية بتغيير اإلسم العائلي . ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  15  سبتمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50502 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  16  يوليو 2020.

طالبو التحفيـظ السيد : 

1--التقي حرية بنت محمد

2-- دريز محمد بن حلسن 

3-- دريز عبد االلة بن حلسن 

4-- دريز بوجمعة بن حلسن. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : دار التقي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : دار التقي. 

نـوع امللك : ارض بها بناية من سفلي وفناء ؛

لورزازات، احملل  الترابية  ورزازات، جماعة جلماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

املدعو : حي متاسينت.

مسـاحتـه : 01ار 15س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : فوزي محمد .

جـنـوبا : اسدرات ابراهيم و اسدرات محمد .

غـربـا : محمد الصاحلي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2017 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 يوليو 1992

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يوليو 1986

- رسالة عدد 1499 مؤرخة في 13 يوليو 2020

- رخصة إصالح مؤرخة في 28 يناير 2020

- تصميم موقعي . ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  17  سبتمبر 2020 على الساعة : العاشرة 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50503 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  21  يوليو 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد عبد السالم الباهي بن عبد اهلل. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : واشكريدن.
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اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : واشكريدن. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة ترناتة، احملل املدعو : دوار تسركات.

مسـاحتـه : 45 ار 94 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف و ورثة بن الصالح و ورثة الكصمادي و ورثة الشدعي .

شـرقـا : ورثة البركاوي املدني .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : القبابي حماد وورثة بوتدغارت مبارك .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

-  رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2019

- تصميم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  21  سبتمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50504 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  21  يوليو 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد عبد السالم الباهي بن عبد اهلل. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : واشكريدن.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : واشكريدن. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة ترناتة، احملل املدعو : دوار تسركات.

مسـاحتـه : 48 ار 60 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : منيرالسعدية و األحباس .

شـرقـا : املصرف .

جـنـوبا : األحباس .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 يناير 2015

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 نوفمبر 2014

- تصميم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  21  سبتمبر 2020 على الساعة : الثانية 

عشر زواال.

مطلب رقـم 50505 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  21  يوليو 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد عبد السالم الباهي بن عبد اهلل. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : جنان العلوي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : جنان العلوي. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة ترناتة، احملل املدعو : دوار تسركات.

مسـاحتـه : 60 ار 30 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية و األحباس و ورثة تيغزوين .

شـرقـا : حماد البكري و الساقية .

جـنـوبا : اسماعيل البدوي و الطريق .

غـربـا : ورثة البشير بوتدغارت و املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 مارس2014

- شهادة إدارية مؤرخة في 29 اغسطس 2013

- تصميم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  21  سبتمبر 2020 على الساعة : الثانية 

بعد الزوال.

مطلب رقـم 50506 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  24  يوليو 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد اخلباز احمد بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الدوالة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : الدوالة. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة وقيادة تاكونيت، احملل املدعو : الدوالة.

مسـاحتـه : 09ار 69 تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مجرى املاء .

شـرقـا : ارض الشلوح منهم بن دراعو حسن .

جـنـوبا : مجرى املاء .

غـربـا : عبد الكرمي بن حماد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 مارس 1996

- شهادة إدارية مؤرخة في 24 يونيو 2020

- تصميم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  22  سبتمبر 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " ملك كراد " .

مطلب رقـم 35650 - 28 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقـم 839 املؤرخـة في : 28 يناير 2015.

مسطرة  فإن   ،2020 يوليو   23  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 : رقم  التحفيظ  كراد" موضوع مطلب  "ملك   : املدعو  امللك  حتفيظ 

احملل  ترميكت،  ،جماعة  ورزازات  ودائرة  باقليم  الكائن   ،28  -  35650

املدعو : تكمي اجلديد، تتابع من االن فصاعدا : 

في اسم السادة : 

01- - اورحوي السعدية بنسبة 12/204 
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02- - اورحوي احمد بنسبة 24/204 

03- - اورحوي خديجة بنسبة 12/204 

04- - اورحوي عبد االله بنسبة 24/204 

05- - اورحوي عبد الصمد بنسبة 24/204 

06- - اورحوي نعيمة بنسبة 12/204 

07- - اورحوي عبد الرزاق بنسبة 24/204 

08- - اورحوي نورة بنسبة 12/204 

09- - اورحوي فوزية بنسبة 12/204 

10- - اورحوي عزالدين بنسبة 24/204 

11- - حمدوشي صفية بنسبة 03/204 

12- - اورحوي محمد بنسبة 14/204 

13- - اورحوي مارية بنسبة 07/204 

بدال من طالب التحفيظ السابق .

والكل مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 1992 

- حكم ابتدائي مؤرخ في 30 يناير 2017 

- قرار محكمة اإلستاناف مؤرخ في 07 فبراير 2018 

- شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 14 يونيو 2019 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

 

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 35997 - 30 

تاريخ اإليـداع : 17 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد الزاهدي قاسم بن محمد .

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "فدان ظهر حمار".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان ظهر حمار".

نوعـه : أرض فالحية.

نوال، جماعة  اوالد  قيادة   ، ورغة  دائرة  قاسم،  إقليم سيدي   : موقعه 

سيدي امحمد الشلح دوار الغربية .

مساحته : 72 آر 05 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : السهب ؛

جنوبا : حسن بلدي ؛

شرقا : رسم عقاري عدد R/55059 ؛ 

غربا :̈ جواد الزاهدي .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 رجب 1441 - 16 يونيو 

2020 مضمن بعدد 206 صحيفة 284 كناش االمالك رقم 26 بقسم 

التوثيق بسيدي قاسم.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020 على 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 35998 - 30 

تاريخ اإليـداع : 22 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد بلغادي محمد بن محمد .

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "احليط".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احليط".

نوعـه : أرض فالحية.

جماعة  اخلنيشات  قيادة  ورغة،  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

توغيلت، دوار اخللفات.

مساحته : 77 آر 85 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : ورثة بلغادي فاطنة – ورثة شيكر بنعيسى ؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 9171 - 30 – ورثة احمد بن محمد – الوحداني 

جلول ؛

شرقا : الطريق؛ 

غربا : ورثة بلغادي الطيب؛

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 جمادى االولى 1441 - 21 يناير 2020 

مضمن بعدد 91 كناش االمالك رقم 14 بقسم التوثيق جرف امللحة.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 جمادى الثانية 1441 - 24 فبراير 2020 

مضمن بعدد 139 صحيفة 127 كناش االمالك رقم 06 بقسم التوثيق 

جرف امللحة .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 سبتمبر 2020 على 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 35999 - 30 

تاريخ اإليـداع : 22 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد بلغادي محمد بن محمد .

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "املشتى".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املشتى".

نوعـه : أرض فالحية.

جماعة  اخلنيشات  قيادة  ورغة،  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

توغيلت، دوار اخللفات.

مساحته : 01 هـ 05 ار 41 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : بلغادي عبد السالم - ورثة بلغادي فاطنة ؛
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جنوبا : رسم عقاري رقم 9171 - 30 ؛

شرقا : احمد بلغادي- مسلك عمومي؛

غربا : الطريق ؛

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 جمادى االولى 1441 - 21 يناير 2020 

مضمن بعدد 91 كناش االمالك رقم 14 بقسم التوثيق جرف امللحة.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 جمادى الثانية 1441 - 24 فبراير2020 

مضمن بعدد 139 صحيفة 127 كناش االمالك رقم 06 بقسم التوثيق 

جرف امللحة .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 سبتمبر 2020 على 

.)12h( الساعة الثانية عشر زواال

مطلب رقم 36000 - 30 

تاريخ اإليـداع : 22 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد بلغادي محمد بن محمد .

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "اخلربة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلربة".

نوعـه : أرض فالحية.

جماعة  اخلنيشات  قيادة  ورغة،  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

توغيلت، دوار اخللفات.

مساحته : 01 هـ 20 ار 99 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : ورثة بلغادي فاطنة ؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 8931 - 30 ؛

شرقا : الواد ؛

غربا : الغياتي عالل – ورثة الغياتي محمد ؛

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 جمادى االولى 1441 - 21 يناير 2020 

مضمن بعدد 91 كناش االمالك رقم 14 بقسم التوثيق جرف امللحة.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 جمادى الثانية 1441 - 24 فبراير 2020 

مضمن بعدد 139 صحيفة 127 كناش االمالك رقم 06 بقسم التوثيق 

جرف امللحة .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 سبتمبر 2020 على 

.)14h( الساعة الثانية زواال

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حساني    

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146080

تاريخ اإليداع 16 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك “ الدولة 1822 قروي “

 1822 الدولة  تيزنيت   “ للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة متاكوست “

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة اداكوكمار دائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو 

“ مدرسة متاكوست “ ،

مساحته : 06 آ 90 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 26 ماي 2020.

على   2020 اكتوبر   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146081

تاريخ اإليداع 16 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك “ الدولة 1823 قروي “

 1823 الدولة  تيزنيت   “ للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة ايت صالح “

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة اداكوكمار دائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو 

“ مدرسة متاكوست “ ،

مساحته : 14 آ 13 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق،

جنوبا : الطريق ،
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غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 26 ماي 2020.

على   2020 اكتوبر   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146082

تاريخ اإليداع 16 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك “ الدولة 1824 قروي “

 1824 الدولة  تيزنيت   “ للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة أكرض “

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة اداكوكمار دائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو 

“ مدرسة أكرض “ ،

مساحته : 08 آ 07 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 26 ماي 2020 .

على   2020 اكتوبر   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 ظهرا .

مطلب رقم 31-146083

تاريخ اإليداع 16 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك “ الدولة 1825 قروي “

 1825 الدولة  تيزنيت   “ للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة كردوس “

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة اداكوكمار دائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو 

“ مدرسة كردوس “ ،

مساحته : 08 آ 78 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 26 ماي 2020 .

على   2020 اكتوبر   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146084

تاريخ اإليداع 16 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك “ الدولة 1830 قروي “

 1830 الدولة  تيزنيت   “ للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي سكن مدرسة تنيت “

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة اثنني أداي قيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو 

“ مدرسة تنيت “ ،

مساحته : 01 آ 80 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 02 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146085

تاريخ اإليداع 16 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك “ الدولة 1838 قروي “

 1838 الدولة  تيزنيت   “ للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة متاكوست “

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

احملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  دائرة  تهالة  أحد  وقيادة  : جماعة  موقعه 

املدعو “ مدرسة ايت مار” ،

مساحته : 08 آ 78 س تقريبا ،



3295 عدد 1126 - 08 ذواحلجة 1441 )29 يوليو 2020(

حدوده : 
شماال : ملك الغير، 

شرقا : الطريق،
جنوبا : الطريق ،

غربا : ملك الغير،
احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 
مؤرخة في 02 يونيو 2020.

على   2020 اكتوبر   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146086
تاريخ اإليداع 16 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 
اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك “ الدولة 1837 قروي “
 1837 الدولة  تيزنيت   “ للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة امور”
نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة اريغ نتهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل 
املدعو “ مدرسة امور” ،

مساحته : 14 آ 20 س تقريبا ،
حدوده : 

شماال : ملك الغير، 
شرقا : ملك الغير،

جنوبا : الطريق ،
غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 
الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 02 يونيو 2020.
على   2020 اكتوبر   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 صباحا .
احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة العرائش

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" فضيلة " 

ذي املطلب رقم 32410 - 36، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1044 املؤرخة في 02 يناير 2019 .

مسطرة  ،فإن   2020 يوليوز   16 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى" فضيلة "ذي املطلب رقم 32410 - 36 ، أصبحت 
السيد  األصليني  التحفيظ  طالبي  اسم  في  فصاعدا  األن  من  تتابع 

والسيدة : 
- عتيقة بلعياشي بنت عبد الكرمي بنسبة 7/16

- عبد الرحيم بلعياشي بن عبد الكرمي بنسبة 9/16

و ذلك بناءا على الوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ املذكور 

أعاله،و كذا بناءا على إقرار مصحح اإلمضاء من طرف املعنيني باألمر 

بتاريخ 16 يوليو 2020 .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " عني منان "

ذي املطلب رقم 10447 - 36، الواقع بإقليم العرائش،

منطقة التحفيظ اجلماعي الساحل ،دائرة واد اخملازن،

اجلماعة القروية خميس الساحل،دوار القلعيني 

على  مجزأة  فصاعدا  األن  من  تتابع  أصبحت  حتفيظه  مسطرة  إن 

الشكل التالي : 

- حتت تسمية " ملك الراوي " مبساحة قدرها 31 آر 23 سنتيار ،تشتمل 

على أرض فالحية بها بناء من سفلي ،في اسم السيد احلسني الراوي .

و ذلك بناءا على الوثائق التالية : 

- رسم شراء عدلي ضمن بكناش األمالك رقم 18 صحيفة 260 عدد 240 

بتاريخ 17 يوليو 2001 

- نسخة من رسم مقاسمة عدلي ضمن أصلها بسجل التركات رقم 2 

صحيفة 76 عدد 47 بتاريخ 05 يناير 1994 

اكتوبر 2018   09 بتاريخ  بالعرائش  اإلبتدائية  احملكمة  الصادر عن  احلكم   -

ملف عدد 73/16/1403

- شهادة بعدم التعرض و اإلستئناف أو النقض ملف عقاري عدد 73-16/1403 

مؤرخة في 25 اكتوبر 2019 .

- حتت التسمية األصلية " عني منان " مبا تبقى من امللك و قدره 09 هكتار 09آر 

67 سنتيار في اسم طالب التحفيظ األصليني و هم : 

- املفضل بن محمد بنسرغني بنسبة 13/60

- عبد السالم بن محمد السرغيني بنسبة 09/60

- أحمد بن محمد السرغيني بنسبة 08/60

- محمد بن محمد بنسرغني بنسبة 08/60

- اخملتار بن محمد بنسرغني بنسبة 18/60

- رحمة بنت محمد بنسرغني بنسبة 04/60

و ذلك بناءا على املستندات املودعة أثناء إيداع مطلب التحفيظ .

مالحظة : حق السكنى لفائدة الزهرة السرغيني .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" نزار "

ذي املطلب رقم 32762 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1097 املؤرخة في 08 يناير 2020

غير  اجملاور  ،فإن   2020 يوليو   13 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

املعروف بني العالمتني : العالمة رقم 4 و العالمة رقم 5 الذي أبان عنه 

محضر التحديد املؤرخ في 25 فبراير 2020 و الرسم التخطيطي املرفق به هو 

السيد عمر النالي،و ذلك بناءا على املطلب املؤرخ في 03 يونيو 2020 و اإلشهاد 

مبوافقة اجملاور املذكور املصحح اإلمضاء بتاريخ فاحت يونيو 2020 .
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رقم  املطلب  "ذي  نزار  املسمى"  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن  عليه  و 

،احملل  الكبير  القصر  مدينة  العرائش،  باقليم  الواقع   ،  36  -  32762

املدعو " شارع املسيرة اخلضراء " أصبحت تتابع من األن فصاعدا وفق 

ما ذكر أعاله .

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش 

الظريف العربي      

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31760 - 39

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة بومزوغ بنت محند.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك توعمرين «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار بويحي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 10 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11554 - 39؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة بومزوغ محند؛

غربا : ورثة ايت افالح؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2012.

- صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 25 ماي 2011.

مطلب رقم 31761 - 39

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد اويال بن محمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان عني العصيد «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار عني العصيد بلدية أوالد برحيل إقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : جكني محمد وجكني عمر؛

غربا : البعمراني حما د؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2008.

- ملحق عقد شراء عرفي مؤرخ في 12 يناير 2009.

- شهادة إدارية مؤرخة في 17 فبراير 2020.

مطلب رقم 31762 - 39

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد بلعيد لعبيدي بن احلسني 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك اجلنان «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار زاوية سيدي عياد جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب 

دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 36 ار 33 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : دغيرة عكيدة بن علي ونبري عمر بن محمد؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 6400/س؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 يوليو 2020.

- نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 14 يوليو 2020.

مطلب رقم 31763 - 39

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اجلليل بوفكارة بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار بوفكارة «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية.

موقعه : زرايب أوالد بنونة تارودانت.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سي علي؛ 

شرقا : اللة عائشة الدريوش؛ 

جنوبا : الزنقة؛

غربا : محمد بال؛

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

- محرر تابث التاريخ لعقد بيع مؤرخ في 26 يونيو 2020.

- عقد قسمة عرفي مؤرخ في 30 يوليو 2005.

- نسخة طبق االصل لعقد شراء عدلي مؤرخ في 02 اكتوبر 1942.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 يونيو 1980.

مطلب رقم 31764 - 39

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد افا املصطفى بن ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك مصطفى «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة موجود محمد منهم احمد؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : افا فاطمة؛

غربا : ورثة موجود محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 10 فبراير 1997.

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 15 يوليو 2020.

مطلب رقم 31765 - 39

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة شكران فضيلة بنت عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك فضيلة «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : شكران سعد؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : شكران الزهرة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2007.

- نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 28 مارس 1978.

- نسخة طبق االصل لرخصة السكن عدد 113/2012 مؤرخة في 12 

ابريل 2012.

مطلب رقم 31766 - 39

تاريخ اإليداع : 22 يوليو 2020.

طالبا التحفيظ : 

السيد خليل إسماعيل بن محمد بنسبة 1/2.

السيدة خليل زينب بنت عبد الرحيم بنسبة 1/2.

إسماعيل  بقعة   «  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

وزينب«.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار أوالد عبو بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امزيلن سعيد واحلسني؛ 

شرقا : احلاجة كلثوم؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : محمد خبز؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في فاحت مارس 2019.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 03 مارس 2014.

- نسخة طبق االصل لعقد شراء عرفي مؤرخ في 20 يونيو 1995.

- شهادة ادارية مؤرخة في 10 مارس 2020.

خالصة اصالحية تلقائية

تتعلق بامللك املسمى » ملك سيدي بوالدهب « 

مطلب رقم 19718 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 911 املؤرخة في 15 يونيو 2016.

بوالدهب " موضوع  امللك املسمى" ملك سيدي  ان مسطرة حتفيظ 

مطلب التحفيظ عدد 19718 - 39 الكائن ببوتاريالت بلدية تارودانت، 

ستتابع من االن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي : 

- حتت االسم اجلديد املسمى الطريق وملساحة قدرها 01 آر 80 س وهو 

عبارة عن طريق في اسم السيد حسن نايت سي سعيد.

التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  امللك  من  تبقى  وملا  القدمي  االسم  حتت   -

األصلي.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- حكم ابتدائي رقم 22 الصادر بتاريخ 05 اغسطس 2018 .

- شهادة عدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 18 يوليو 2019

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

    عبد اهلل ارمو
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محافظة صفرو

مطلب رقم 30182 - 41

تاريخ االيداع : 15 يوليو 2020.

ناظر  السيد  العامة بصفرو،النائب عنها  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 

اوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : جنان الرويضة.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "جنان الرويضة". 

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : مدينة صفرو،حي حبونة،احملل املدعو : "جنان الرويضة".

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد سالمة؛

شرقا : أمينة بنت علي موسمي؛

جنوبا : أمينة بنت علي موسمي؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف حتت عدد 1545 

بتاريخ 22 يونيو 2020؛ 

: يوم 15 سبتمبر 2020  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30183 - 41

تاريخ االيداع : 15 يوليو 2020.

ناظر  السيد  عنها  أحباس مسجد مالحة،النائب   : التحفيظ  طالبة 

أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد باكري حمدان.

االسم الدي اعطته طالب التحفيظ للملك : "بالد باكري حمدان". 

نوعـه : أرض فالحية؛

جماعة  يازغة،  بني  املنزل،قيادة  صفرو،دائرة  إقليم   : موقعه 

امطرناغة،احملل املدعو : "بالد باكري حمدان".

مساحته : 05هـــ 25 آ 94 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : عياد بن عقة، بنعيسى بن عبد اهلل؛

جنوبا : احملروم؛

غربا : ورثة عبد السالم اعشو؛

احلقوق العينية : الشيء. 

إقليم  أوقاف  ناظر  السيد  عن  صادرة  إدارية  شهادة   : امللك  اصل 

صفروحتت عدد 1544 بتاريخ 22 يونيو 2020؛ 

: يوم 15 سبتمبر 2020  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30184 - 41

تاريخ االيداع : 21 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن الكبير لصفر.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : أجورو.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "أجورو". 

نوعـه : أرض فالحية؛

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

أحمد،احملل املدعو : "أجورو".

مساحته : 08 آ 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الصديق الريفي؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : صفية لصفر؛

غربا : حسني لصفر؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - عقد ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 1994؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 مارس 1995؛ 

: يوم 21 سبتمبر 2020  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9395 - 43

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020 ؛

طالب التحفيظ : موالي ادريس الذهبي بن موالي املامون؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الذهبي"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة البور، جماعة أوالد حسون، دوار جميعي؛ 

مساحته : 30 آر تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : موالي ادريس الذهبي؛

شرقا : طريق عمومي من 5 أمتار؛

جنوبا : مامون الذهبي ؛

غربا : الساقية بعدها الرسم العقاري رقم 2567 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم هبة عدلي ضمن بعدد 01 صحيفة 01 سجل االمالك رقم 304 

بتاريخ 10 يونيو 2020؛

االمالك  سجل   509 صحيفة   533 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 291 بتاريخ 04 يونيو 2020؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 6 صحيفة 8 سجل االمالك رقم 173 

بتاريخ 10 أكتوبر 2011 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

وكالة تابثة التريخ في 16 يونيو 2020

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

مطلب رقم 9396 - 43

تاريخ اإليداع : 13 يوليو 2020 ؛

طالبة التحفيظ : السعدية ايت بوعزة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزهيرة"

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة البور، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار 

أوالد شعوف؛ 

مساحته : 12 آر 57 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : ابراهيم ملريني؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 53339 - 43؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3071 - 22 ؛

غربا : ميلود ملريني؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدليحفظ حتت عدد 3178 بتاريخ 30 أكتوبر 1992؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 14 سبتمبر 2020 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 9397 - 43

تاريخ اإليداع : 16 يوليو 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

زهراء بن الطالب بنت محمد بنسبة 246/2304 ؛

محمد بن الطالب بن محمد بنسبة 492/2304 ؛

خديجة بن الطالب بنت محمد بنسبة 246/2304 ؛

ابراهيم بن الطالب بن محمد بنسبة 492/2304 ؛

عبد الرحيم بن الطالب بن محمد بنسبة 492/2304 ؛

حلسن بن الطالب بن محمد بنسبة 336/2304 ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رياض عزونة"

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

موقعه : مراكش املدينة، قاعة بناهيض، درب لالعزونة رقم 14 ؛ 

مساحته : 01 آر 31 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : درب لالعزونة؛

شرقا : بن دحان ومطلب التحفيظ رقم 5839 - 43؛

جنوبا : ممر وعبد الغفور ؛

غربا : عبد الغفور و الرسم العقاري رقم 124997 - 04؛

دحان  بن  لفائدة  الهواء  حق   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

ابتداء من الطابق االول مساحته 8 سنتيار؛

أصل امللك : 

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 429 صحيفة 425 كناش التركات رقم 

191 بتاريخ 16 يوليو 2019؛

االمالك  كناش   480 صحيفة   618 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 237 بتاريخ 07 نوفمبر 2017؛

صورة شهادة ادارية عدد 10 بتاريخ 17 أكتوبر2017؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 18 سبتمبر 2020 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 9398 - 43

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020 ؛

طالب التحفيظ : لعفاط رشيد بن محمد ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هيبة اخلير"

نوعه : أرض عارية؛ 

ابراهيم  الويدان، جماعة واحة سيدي  دائرة  : عمالة مراكش،  موقعه 

دوار أوالد بلعكيد ؛ 

مساحته : 01 آر 50 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : مكرمي كرمية؛

شرقا : مكرمي موالي عبد الهادي؛

جنوبا : زنقة من 6 أمتار ؛

غربا : زنقة من 4 أمتار؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء ضمن بعدد 193 صحيفة 189 كناش االمالك 293 بتاريخ 

18 أكتوبر2019 توثيق مراكش؛
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رسم شراء عدلي ضمن بعدد 334 صحيفة 320 كناش االمالك رقم 3 
بتاريخ 28 مارس 2006؛

 418 صحيفة   493 بعدد  أصلها  ضمن  عدلي  قسمة  رسم  نسخة 
كناش االمالك رقم 74 بتاريخ 09 أكتوبر2003 بتوثيق مراكش؛

صورة رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 347 صحيفة 396 كناش اخملتلفة 
79 بتاريخ 11 سبتمبر 2003؛

شهادة ادارية رقم 19 بتاريخ 04 مارس 2020 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 21 سبتمبر 2020 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 9399 - 43
تاريخ اإليداع : 22 يوليو 2020 ؛

طالب التحفيظ : 
أحمد كتان بنسبة 64/672 من حق الزينة؛

فاطمة بلعباس بنسبة 32/672 من حق الزينة ؛
جميعة اد ناصر بنسبة 12/ 672 من حق الزينة ؛

بهيجة امكان بنسبة 12/672 من حق الزينة ؛
ماجدة امكان بنسبة 12/672 من حق الزينة ؛

احلسني امكان بنسبة 24/672 من حق الزينة ؛
سليمة امكان بنسبة 12/672 من حق الزينة ؛

ياسني امكان بنسبة 24/672 من حق الزينة ؛
بهيجة صاديقي بنسبة 64/672 من حق الزينة ؛

بشرى لفضالي بنسبة 8/672 من حق الزينة ؛ 
اميان لفضالي بنسبة 8/672 من حق الزينة؛ 

جنوى لفضالي بنسبة 8/672 من حق الزينة ؛ 
محمد لفضالي بنسبة 8/672 من حق الزينة ؛
محمد احضري بنسبة 16/ من حق الزينة 672؛

امينة احضري بنسبة 8/672 من حق الزينة ؛
لطيفة احضري بنسبة 8/ من حق الزينة 672؛

زهراء احضري بنسبة 8/672 من حق الزينة ؛ 
نعيمة احضري بنسبة 8/672 من حق الزينة ؛ 
أحمد احضري بنسبة 16/672 من حق الزينة ؛

عبد الواحد احضري بنسبة 16/672 من حق الزينة ؛
ابراهيم احضري بنسبة 16/672 من حق الزينة ؛

اللة نزهة العلوي الشيكي بنسبة 96/672 من حق الزينة؛
حسن الديناوي بنسبة 48/672 من حق الزينة ؛
ثورية احلبحاب بنسبة 48/672 من حق الزينة ؛

فاطمة احضيه بنسبة 96/672 من حق الزينة ؛
الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( بصفتها مالكة حلق الرقبة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رياض أزوالي اجلديد"
نوعه : دار مهدمة؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حي السالم، درب النجارة رقم 40 ؛ 
مساحته : 02 آر 69 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 
شماال : دار العنوتي واجلامع الكبير؛

شرقا : درب التاج؛
جنوبا : ملك االحباس ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 820/م؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 
رقم 296  االمالك  بعدد 72 صحيفة 59 كناش  استمرار ضمن  رسم 

بتاريخ 01 أكتوبر2019 بتوثيق مراكش؛
رسم اشهاد عدلي ضمن بعدد 68 صحيفة 51 كناش اخملتلفة رقم 

253 بتاريخ 12 فبراير 2020 بتوثيق مراكش؛
عقد بيع مثبت االمضاء في 25 أبريل 1986؛

شهادة متبثة التوقيع في 25 أبريل 1986؛
رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 337 صحيفة 433 كناش رقم 188 بتاريخ 

10 يناير 2019 بتوثيق مراكش؛
رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 613 صحيفة 613 كناش 23 تاريخ 12 

ديسمبر 2018؛
بتاريخ 19  باخلارج  توقيعها  لوكالة خاصة مصادق على صحة  رسم 

ديسمبر 2018؛
رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 166 صحيفة 162 كناش اخملتلفة رقم 

239 بتاريخ 24 يونيو 2019 بتوثيق مركش؛
رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 159 صحيفة 253 كناش التركات رقم 

43 في 06 أكتوبر2001؛
نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 1671/87 ؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 519 صحيفة 479 كناش رقم 125 بتاريخ 
26 يناير 2014 بتوثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 942 بتاريخ 16 أبريل 1987؛
رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 197 صحيفة 246 كناش التركات رقم 

89 بتاريخ 19 يونيو 2007 بتوثيق مراكش؛
رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 197 صحيفة 246 كناش التركات رقم 

89 بتاريخ 19 يونيو 2007 بتوثيق مراكش؛
 238 اخملتلفة  94 كناش  81 صحيفة  بعدد  وكالة عدلي ضمن  رسم 

بتاريخ 26 يوليو 2019 توثيق مراكش؛
رسم شراء عدلي ضمن بعدد 160 صحيفة 134 ش ل رقم 43في 20 

ربيع ل 1391 توثيق مراكش؛
رسم شراء عدلي ضمن بعدد 141 صحيفة 154 كناش االمالك رقم 

282 بتاريخ 05 ماي 2019 توثيق مراكش؛
رسم شراء عدلي ضمن بعدد 61 صحيفة 82 كناش االمالك رقم 166 

في 14 أبريل 2011 توثيق مراكش؛
رسم شراء عدلي ضمن 180 صحيفة 194 كناش االمالك رقم 213 

بتاريخ 11 نوفمبر 2014 توثيق مراكش؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 24 سبتمبر 2020 على الساعة 09 : 30.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

جواد شريفي.    

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157748 - 44
تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020. 

طالب التحفيظ : صردي فاحتة بنت احلسني.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سليخني".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " سليخسن".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار أوالد عمي حيدة جماعة كريديد قيادة أوالد عمران اقليم 

ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 18 ار 51 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : صافية بنت أحمد واحلاج الغوتي التجاني؛ 

شرقا : طريق رئيسية؛

جنوبا : فاطمة مصلحة بنت محمد؛

غربا : ورثة احلسن الصردي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 ديسمبر 2019.

- رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 07 مارس 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 05 ديسمبر 2019.

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء في 11 يونيو 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 18 سبتمبر 2020 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 157749 - 44

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020. 

طالب التحفيظ : 

- كامل عبدالقادر بن أحمد بنسبة 2/9 سهما.

- كامل محمد بن أحمد بنسبة 2/9 سهما.

- كامل ربيعة بنت أحمد بنسبة 1/9 سهما.

- كامل احلرية بنت أحمد بنسبة 1/9 سهما.

- كامل مينة بنت أحمد بنسبة 1/9 سهما.

- كامل خديجة بنت أحمد بنسبة 1/9 سهما.

- كامل عائشة بنت أحمد بنسبة 1/9 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلطة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " احلطة".

نوعه : أرض فالحية بها بنايات.

موقعه : دوار البجاجة جماعة وقيادة أوالد عمران إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 17 ار 39 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : قدور بن علي؛ 

شرقا : محمد بن الطاهر؛

جنوبا : سعيد بن عباس وعبد اهلل بن محمد؛

غربا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ أصلها في 17ديسمبر 1991.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 يوليو 1997.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 أبريل 2015.

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 سبتمبر 2018. 

تاريخ التحديد املؤقت : 18 سبتمبر 2020 على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 157750 - 44

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020. 

طالب التحفيظ : الكيالي محمد بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلطة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " أرض احلطة ".

نوعه : أرض فالحية بها بناية مساحتها 200 متر.

موقعه : دوار العتاعتة جماعة أوالد بوساكن قيادة مطران إقليم ودائرة 

سيدي بنور.

مساحته : 27 ار 58 سنتيار : تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اجلياللي بن شامة؛ 

شرقا : ورثة التونسي بن ملني وورثة امحمد بن مبارك؛

جنوبا : طريق؛

غربا : الكيالي عبداهلل.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17ديسمبر 1973.

- رسم عدلي شراء مؤرخ في 01 يوليو 1977.

- رسم عدلي شراء مؤرخ في 01 أغسطس 1977.

- شهادة إدارية للمطابقة مؤرخة في 07 فبراير 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 03 مارس2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 03 مارس2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 03 مارس2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020 على الساعة 09 و 30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 157751 - 44

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020. 

طالب التحفيظ : بن الشلح مبارك بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار مبارك".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "دار مبارك".

نوعه : أرض عارية بها بنايات وبئر ومغروسة بأشجار الزيتون.

موقعه : دوار الزياينة جماعة وقيادة بني هالل : إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 16 ار 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : هاللي محمد وطريق؛ 

شرقا : بن الشلح امحمد؛

جنوبا : بن الشلح امحمد، هاللي عبدالقادر وطريق؛ 

غربا : هاللي عبداللطيف.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ماي 1995.

- نظير مخارجة عدلي مؤرخ في 20 فبراير 1997.

- رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 14ديسمبر 2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2017.

- شهادة إدارية مؤرخة في 05 مارس2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020 على الساعة 11 و 15 دقيقة صباحا.
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مطلب رقم 157752 - 44

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : مسعودي الغوتي بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلطة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " احلطة ".

نوعه : أرض فالحية بها بناية دات سفلي وطابق أول ومطفية وأشجار.

عمران  أوالد  قيادة  دغوغ  بني  كدية  جماعة  املساعدة  دوار   : موقعه 

اقليم ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 05 ار 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الغوتي مسعودي و احلاج مسعود بن اعريش؛ 

شرقا : زنقة؛

جنوبا : ورثة أحمد بن عبدالسالم؛

غربا : احلاج عبدالقادر سعودي بن عباس .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم : ملكية عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2019.

- شهادة إدارية مؤرخة في 10ديسمبر 2018.

د   15 و   13 الساعة  على   2020 سبتمبر   21  : املؤقت  التحديد  تاريخ 

دقيقة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

املصطفى بومهدي.    

 

محافظة سال اجلديدة 

مطلب رقم 4606 - 58 

تاريخ اإليداع : 21يوليو 2020.

طالب التحفيظ : التازوتي محمد ابن احلسني بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلردة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلردة". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

الشرقية جماعة  زردال  االدارية  امللحقة  الشرقية  زردال  دوار   : موقعه 

بوقنادل سال. 

مساحته : 6 آر 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري 4424 - 20 

شرقا : مطلب رقم 508 - 58 

جنوبا : مطلب رقم 4462 - 58 

غربا : التازوتي بوسلهام 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 26 يوليو 2019
ذو   26 املوافق   2019 يوليو   29 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم 

القعدة 1440 
شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 4 نوفمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة 00 و00 دقيقة. 
احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

حسن الشاوي.    

 

محافظة الدار البيضاء النواصر

مطلب رقم 5582 - 63
تاريخ اإليداع : 14 يوليو 2020

طالب التحفيظ : 
الشعيبية نبيه بنت بوشعيب بنسبة 09/72.
فاطنة سمان بنت عبد السالم بنسبة 07/72.

يونس سمان بن عبد السالم بنسبة 14/72.
بوشعيب سمان بن عبد السالم بنسبة 14/72.

عدنان سمان بن عبد السالم بنسبة 14/72.
أمين سمان بن عبد السالم بنسبة 14/72.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " أرض جطيوات"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض الرمل "

نوعه : أرض فالحية
موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار اوالد بن اعمر الدحامنة .

مساحته : 21 ار 40 سنتيار تقريبا.
حدوده : 

شماال : سمان مصطفى.
شرقا : ممر والرسم العقاري رقم 42258/س والرسم العقاري 4839 - 63

جنوبا : حميد فاطمة.
غربا : حميد جازية والرسم العقاري رقم 24358 - 47

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

صفر   03 بتاريخ   130 األمالك  سجل   522 بعدد  ضمن  ملكية  رسم 
1441 هـ موافق 02 أكتوبر 2019

شهادة ادارية عدد 19/2016 مؤرخة في 05 ديسمبر 2016.
رسم اراثة ضمن بعدد 573 كناش عدد 224 بتاريخ 22 صفر 1437هـ 

موافق 04 ديسمبر 2015
رسم وكالة ضمن بعدد 38 صحيفة كناش اخملتلفات رقم 447 بتاريخ 

12 جمادى األولى 1441 هـ موافق 08 يناير 2020.
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.
احملافظ املكلف بالتحفيظ بالنواصر. 

عادل محاح.     
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محافظة احلوز

مطلب رقم  12865 - 65

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : »تغزوت نعمران 3« .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »تغزوت نعمران 3« .

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة و جماعة اسني احملل املدعو متكونسي. 

مساحته : 84 آر 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق اجلهوية 203 

شرقا : غوجي 

جنوبا : الشعبة ، مطلب التحفيظ عدد 6925 - 65 ، الرسم العقاري 

عدد 8205 - 43 ،

غربا : الرسم العقاري عدد 8205 - 43 ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 سبتمبر 2020 على الساعة 

10و 30 دقيقة.

مطلب رقم 12866 - 65  

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : »إفرد«.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »إفرد«. 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار البرقوق . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو اسني . 

مساحته : 1 هـك 20  آر 60  س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية 

شرقا : واد غيغاية 

جنوبا : الساقية ، عمر اهيافن 

غربا : الطريق العمومية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 سبتمبر 2020 على الساعة 

11 و30 دقيقة

مطلب رقم 12867 - 65 

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : »ساقية اكدال 2«.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ساقية اكدال 2«. 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار التفاح . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو اسني. 

مساحته : 39 آر 60  س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 63434 - 04 ،

شرقا : الرسم العقاري عدد 63434 - 04 ،

جنوبا : مصرف ، بن واكرمي احلسني، 

غربا : محجوب القدراوي ، محمد اوسعاد ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 سبتمبر 2020 على الساعة 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12868 - 65

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : »تغزوت نعمران 2«.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »تغزوت نعمران 2«. 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو متكونسي. 

مساحته : 1هـك 2  آر 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلاج ايت سوس ، احلاج هامان ، الشعبة ،

شرقا : غوجي 

جنوبا : الطريق اجلهوية 203 ،

غربا : الرسم العقاري عدد 8326 - 43 ، 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 سبتمبر 2020 على الساعة 

10 و00 دقيقة. 
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مطلب رقم 12869 - 65

تاريخ اإليداع : 23 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ :

1 - السيد عبد الناصر رشدي بن حلسن

2 -  السيد جمال رشدي بن حلسن

3 - السيدة خديجة الصنهاجي بنت حجوب

4 -  السيدة بشرى رشدي بنت حلسن

5 -  حنان رشدي بنت حلسن بصفتهم شركاء على الشياع بالنسبة 

التالية : 14 - 48  سهما لكل واحد من األول والثاني و 6 - 48 سهما 

بالنسبة الثالثة و 7 - 48 سهما لكل واحدة من الرابعة واخلامسة.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : » رشدي » .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »رشدي ».

مشتمالته : أرض عارية بها دار للسكنى وبئر وحديقة. 

موقعه : اقليم احلوز باشوية ايت اورير، امللحقة اإلدارية الشمالية حي ابيضار. 

مساحته : 05 آر 50  س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة املنتصر باهلل ،  

شرقا : الزنقة ،  

جنوبا : السجن القدمي ، 

غربا : طريق عمومية ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 - رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 147 صحيفة 164 كناش رقم 20 

بتاريخ 10 ماي 2016 توثيق ايت اورير .

 -  رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 64 صحيفة 68 كناش رقم 14 بتاريخ 

10 مارس 2020 توثيق ايت اورير .

 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي ضمن بعدد 530 صحيفة 457 

كناش رقم 14 بتاريخ 07 يوليو 2020 توثيق ايت اورير.

 -  نسخة طبق األصل لشهادة إدارية حتت عدد 01 - م ا ش  - م ش ق 

مؤرخة في 10 مارس 2016

 - تصريح بالشرف مصحح االمضاء في 14 يوليو 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 سبتمبر 2020 على الساعة 

10و 00 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57466 - 75

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020

طالبة التحفيظ السيدة : الزوهرة عرشي بنت حلمد

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

نوعه : ارض فالحية.

دوار  الواليدية  الزمامرة  جماعة   دائرة    ، بنور  إقليم سيدي   : موقعه 

اوالد اهالل.

مساحته : 06 آر 40 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق املسجد 06 امتار غير معبدة ؛

شرقا : حسن الضريبي؛

جنوبا : ممر ب 04 امتار.

غربا : طريق ب 06 امتار غير معبدة

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 22 - 12 - 2011

2 - عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 22 - 12 - 2011

3 - محرر تابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 31 اكتوبر 2019

4 -  محرر تابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 14 نوفمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020على 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57467 - 75

تاريخ اإليداع : 16 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : احمد بير اجلمل بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حيوط الكاهية".

نوعه : حطة سكنية.

دوار  الواليدية  الزمامرة جماعة   دائرة    ، بنور  إقليم سيدي   : موقعه 

حيوط الكاهية.

مساحته : 01 ار  37  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 23993 - 75.

غربا : امحمد بير اجلمل

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 21 - 03 - 2012

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 سبتمبر 2020على 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57468 - 75

تاريخ اإليداع : 16 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : محمد الهريدي بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض حيوط الكاهية".



3305 عدد 1126 - 08 ذواحلجة 1441 )29 يوليو 2020(

نوعه : ارض مشتملة على سكن.

دوار  الواليدية  الزمامرة جماعة   دائرة    ، بنور  إقليم سيدي   : موقعه 

حيوط الكاهية.

مساحته : 00 ار  54  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق مار ؛

شرقا : بير اجلمل املصطفى؛

جنوبا : املصطفى ازيار.

غربا : طريق مار

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -  عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 21 - 03 - 2012

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 سبتمبر 2020على 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57469 - 75

تاريخ اإليداع : 16 يوليو 2020

طالبا التحفيظ السيد : 

1 -  عبد اخلالق بركان بن مبارك بنسبة1 - 2 . 

2 -  سعيد فقير بن احمد بنسبة 1 - 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عروس".

نوعه : ارض عارية.

دوار  الواليدية  الزمامرة جماعة   دائرة    ، بنور  إقليم سيدي   : موقعه 

حيوط الكاهية. 

مساحته : 02 ار  01  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق مارة ؛

شرقا : الطرق ؛

جنوبا : حسن اجلديدي .

غربا : مطلب حتفيظ عدد 37959 - 75.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -  عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 14 مارس 2012

2 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 02 - 12 - 2019

3 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 10 - 07 - 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 سبتمبر 2020على 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57470 - 75

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : الرجراجي الضماني بن العربي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلطة".

نوعه : ارض عارية.

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

مساحته : 07  ار  50 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورتة عالل بن مبارك ؛

شرقا : املعنكر امحمد بن احمد  ؛

جنوبا : املعنكر امحمد بن احمد .

غربا : ورتة عالل ايضا،ورتة عالل بن الشهب.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم عدلي مؤرخ ف 30ديسمبر2019

2 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 15 يوليو 2020 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020على 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57471 - 75

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : علي منضور بن محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املعانوة".

نوعه : ارض فالحية.

سيدي  جماعة   اسماعيل  سيدي  دائرة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

احساين دوار البيهات.

مساحته : 60  ار  00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 39057 - 75  ؛

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 39057 - 75  ؛

جنوبا : ابراهيم العرفاوي .

غربا : مطلب حتفيظ عدد 39057 - 75  .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 30 يناير  2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020على 

الساعة 10 : 00 صباحا.
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مطلب رقم 57472 - 75

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : علي منضور بن محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض الشرة".

نوعه : ارض فالحية.

سيدي  جماعة   اسماعيل  سيدي  دائرة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

احساين بن عبد الرحمان، دوار البيهات.

مساحته : 60 ار  00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 39057 - 75  ؛

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 39057 - 75  ؛

جنوبا : علي زبوطة .

غربا : مطلب حتفيظ عدد 39057 - 75  

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ فاحت مارس 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020على 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57473 - 75

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : عبد الرحيم العرفاوي بن اعمارة .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان القايد".

نوعه : ارض فالحية .

سيدي  جماعة   اسماعيل،   سيدي  دائرة   اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

احساين بن عبد الرحمان ،دوار بيهات.

مساحته : 26 ار  50 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورتة العربي بن بوشعيب   ؛

شرقا : امللواني حسن  ؛

جنوبا : امللواني حسن .

غربا : ورتة العربي بن بوشعيب.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 - 07 - 2017.

2 - عقد وكالة عدلية مؤرخة في 05 - 11 - 2016.

3 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 - 01 - 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020على 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57474 - 75

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020

طالبا التحفيظ السيد : 

1 -  عبد الرحيم العرفاوي بن اعمارة بنسبة 16 - 22.

2 -  فاطمة العصا بنت الكبير بنسبة 06 - 22

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض املعانوة".

نوعه : ارض فالحية .

سيدي  جماعة   اسماعيل   سيدي  دائرة   اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

احساين بن عبد الرحمان  دوار بيهات.

مساحته : 02 هكتارا و 38 ار  73 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 39057 - 75،علي منضور   ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 12181 - 75  ؛

جنوبا : ممر عمومي .

غربا : علي زبوطة،مطلب حتفيظ عدد 39057 - 75.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - محرر تابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 21 - 03 - 2018.

2 -  محرر تابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 21 - 03 - 2017

3 -  عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 18 أبريل 2014.

4 -  وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 17 - 03 - 2017.

5 -  وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 15 - 03 - 2017 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020على 

الساعة 13 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57475 - 75

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : حسن برمكي بن اجلياللي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد الطويليع".

نوعه : ارض فالحية .

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

دوار لغمارات.

مساحته : 53 ار  32 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 14047 - 08   ؛

شرقا : طريق مارة  ؛

جنوبا :  الضاوية بنت محمد،عبد اهلل بن احلسني.

غربا : الرسم العقاري عدد 83218 - 08   .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 - 01 - 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020على 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57476 - 75

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020

طالبة التحفيظ السيدة : مزاورة بوخرطة بنت بوشعيب  .

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

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة  سيدي اسماعيل   جماعة  مكرس   دوار لهيامنة.

مساحته : 72 ار  50 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورتة سي حمو   ؛

شرقا : طريق عمومية  ؛

جنوبا : مليكة بوخرطة .

غربا : عبد اهلل لوهان،ورتة احمد لوهان.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020على 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57477 - 75

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : حكيم عطار بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان النصراني".

نوعه : ارض عارية  .

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة  الزمامرة   جماعة  الواليدية   دوار 

حيوط  الكاهية.

مساحته : 80 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمد غالب بن احليمر   ؛

شرقا : طامو الطاقي  ؛

جنوبا : الطريق املارة .

غربا : طامو الطاقي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد بيع  عرفي مصحح االمضاء  بتاريخ 25 يونيو 2007

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020على 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57478 - 75

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : ادريس ابن عالل بن احمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد حيط سي منصور ".

نوعه : ارض فالحية  .

اسماعيل    جماعة  سيدي  دائرة  سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

احساين بن عبد الرحمان   دوار اوالد مسعود بن عبد اهلل.

مساحته : 02 هكتار 18 ار  96 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 40867 - 75     ؛

شرقا : مطالب حتفيظ عدد 40679 - 08 -  40608 - 75 ؛

جنوبا : الطريق.

غربا : تادار داود.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد بيع ثابت التاريخ  مصادق عليه   بتاريخ 24 يونيو 2020.

2 - وكالة مفوضة مصححة االمضاء بتاريخ 15 يونيو2020 .

3 - وكالة مفوضة مصححة االمضاء بتاريخ 12 يونيو 2020.

4 -  وكالة مفوضة مصححة االمضاء بتاريخ 08 يونيو 2020

5 - رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 17 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020على 

الساعة 12 : 00 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

عبد الرحمان دريوش   

محافظة املضيق - الفنيدق

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بومديان"

ذي مطلب التحفيظ عدد 8868 - 19

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3903 

املؤرخة في 19اغسطس 1987

مسطرة  فإن   ،2020 مارس   12 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  بمقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " بومديان " ذي مطلب التحفيظ رقم 8868 - 19 

قد   ، العليق  دقم   : املدعو  احملل   ، املضيق  بلدية  تطوان،  بإقليم  الكائن 

أصبحت تتابع من االن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي :

البالغ  االرضية  القطعة  يخص  فيما   1 بومديان  تسمية  حتت   -

مساحتها 01 هـ 48 ار 09 س و هي القطعة اخلالية من التعرضات في 

اسم نفس طالب التحفيظ  السيدة نزهة بومديان و من معها
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االرضية  القطعة  يخص  فيما  بومديان  القدمية  التسمية  حتت   -

الغابات  و  املياه  مصلحة  طرف  من  املبدى  الكلي  التعرض  موضوع 

بصحته  قضت  قضائية  احكام  شانه  في  صدرت  والذي  بتطوان 

الغابوي  امللك  ار 65 س في اسم  والبالغ مساحتها 02 هـ 39  جزئيا 

للدولة املغربية النائب عنها املدير االقليمي للمياه و الغابات ومحاربة 

التصحر بتطوان .

و ذلك بناءا على العقود املدلى بها سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :

- حكم ابتدائي صادر عن احملكمة االبتدائية بتطوان حكم رقم 192 

بتاريخ 2010-10-27 ملف رقم 37 - 09 - 10؛

-  قرار استئنافي صادر عن مبحكمة االستئناف بتطوان قرار رقم 87 

بتاريخ 2014-05-12 ملف عدد 185 - 1403 - 2013 ؛

- قرار صادر عن محكمة النقض حتت عدد 268 - 2 املؤرخ 

في 10 - 05 - 2016 ملف مدني رقم 3920 - 1 - 8 - 2015؛

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف    

محافظة وجدة - اجناد

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: » العالب «

مطلب التحفيظ عدد 17993 - 02

الذي نشرت خالصة مطلبه  باجلريدة الرسمية عدد 3568

بتاريخ 18 مارس 1981

واعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 3762

بتاريخ 05 - 12 - 1984

مبقتضى مطلب اصالحي مصادق على امضائه بتاريخ 15 يوليو 2020،  

فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو » العالب« موضوع مطلب التحفيظ 

دوار    ، اسلي  أنكاد، جماعة  وجدة  بعمالة  الكائن   ،02  –  17993 عدد 

الفراريح  . تتابع من اآلن فصاعدا مبساحة قدرها :  05 هـ 30 آرا 30 س، 

عوضا عن 05 هكتارات  املصرح بها سابقا ، وذلك بناء على :

- موجب تصحيح مساحة عدد318 صحيفة 256 كناش 203 بتاريخ  

11 - 05 - 2018 عالوة على الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد:

كمال عونة     

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4722 - 79

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو : " دوار الكناندة ".

 مساحته : 05 آ 48 س تقريبا.

حدوده :

شماال : سالك محمد وعبد اجلليل؛

شرقا : مقبرة؛

جنوبا : املعاوي محمد؛  

غربا : سالك محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   14  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4723 - 79

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة تيخيامني ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مقبرة تيخيامني ".

نوعـه : أرض بها مقبرة.

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

املدعو : " دوار تيخيامني ".

 مساحته : 02 آ 15 س تقريبا.

حدوده :

شماال : اخللفي محمد؛

شرقا : غاطي محمد؛

جنوبا : اخللفي محمد والطريق؛  

غربا : اخللفي محمد.
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احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   15  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4724 - 79

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد ايت بوسعيد ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مسجد ايت بوسعيد ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

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

املدعو : " دوار تيخيامني ".

 مساحته : 15 آ 19 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : ميلود حميد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

:  15 أكتوبر 2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4725 - 79

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة ايت الباجي".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مقبرة آيت الباجي ".

نوعـه : أرض بها مقبرة.

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

 مساحته : 03 هـ 20 آ 61 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الهاشمي محمد؛

شرقا : الهاشمي محمد؛

جنوبا : الهاشمي محمد؛  

غربا : مرزاق سعيد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   15  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4726 - 79

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو : " دوار تيخيامني ".

 مساحته : 01 آ 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : أحمد بلحاج؛

شرقا : أحمد الشعايبي؛

جنوبا : بوستو محمد؛  

غربا : الساقية وكجي عاتيق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   16  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4727 - 79

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو : " دوار تيخيامني ".
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 مساحته : 01 آ 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الشعايبي أحمد، األحباس وبوستو محمد؛

شرقا : فوراغ محمد؛

جنوبا : فوراغ عبد السالم؛  

غربا : كجي عاتيق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   16  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4728 - 79

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " اغدير".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " اغدير ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو : " دوار تيخيامني ".

 مساحته : 12 آ 25 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة ماخوخ محمد؛

شرقا : أحمد بلحاج ومحمد كجي؛

جنوبا : الساقية؛  

غربا : ورثة آيت العادل.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   16  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4729 - 79

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تاغدة أوسوف 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " تاغدة أوسوف 1 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو : " دوار تيخيامني ".

 مساحته : 02 آ 37 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة فوراغ علي وحمزة محمد؛

شرقا : مرواني حلسن؛

جنوبا : الساقية ومحمد بن علي؛  

غربا : الشعيايبي أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   16  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4730 - 79

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

احملل املدعو : " دوار تيخيامني ".

مساحته : 02 آ 10 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ماخوخ اسماعيل؛

شرقا : الساقية وحسن قجي؛

جنوبا : الساقية وصبار أحمد؛  

غربا : حسن قجي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   14  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4731 - 79

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيزودة 4 ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " تيزودة 4 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

احملل املدعو : " دوار تيخيامني ".

 مساحته : 01 آ 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : بوكرين ايوب؛

شرقا : الساقية وماخوخ اسماعيل؛

جنوبا : الساقية وحسن قجي؛  

غربا : بوكرين ايوب.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   14  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4732 - 79

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " اجلردة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " اجلردة ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو : " دوار تيخيامني ".

 مساحته : 05 آ 28 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الشعايبي أحمد؛

شرقا : ورثة الشعايبي محمد؛

جنوبا : يزلول محمد؛  

غربا : املرابط أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4733 - 79

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد معياشات".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مسجد معياشات ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

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

احملل املدعو : " دوار تايدة الغربية معياشات ".

 مساحته : 05 آ 58 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : محمد ولعيز؛

جنوبا : برشان حلسن؛  

غربا : برشان حلسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   20  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4734 - 79

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة معياشات 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مقبرة معياشات 1 ".

نوعـه : أرض بها مقبرة.

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

احملل املدعو : " دوار معيشات  تايدة الغربية ".

 مساحته : 20 آ 78 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : برشان محمد واعمار؛  

غربا : برشان محمد واعمار.
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احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   20  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4735 - 79

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة معيشات 2".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مقبرة معيشات 2 ".

نوعـه : أرض بها مقبرة.

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

 مساحته : 05 آ 86 س تقريبا.

حدوده :

شماال : التيداوي حلسن؛

شرقا : محمد زوكاغ؛

جنوبا : ولعيزة الصديق؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   20  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4736 - 79

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

احملل املدعو : " دوار امزاغرو ".

 مساحته : 03 آ 51 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الساقية ، بركات عبد اهلل وعبد اهلل امحمد اعويست؛

شرقا : امحمد عويست؛

جنوبا : بركات محمد؛  

غربا : العنيري محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4737 - 79

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو : " دوار امزاغرو ".

مساحته : 10 آ 86 س تقريبا.

حدوده :

شماال : تفاح محمد؛

شرقا : تفاح محمد والساقية؛

جنوبا : تفاح محمد؛  

غربا : الواد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

أكتوبر 2020 على   19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

ادريس املصلح     

محافظة تيفلت 

مطلب رقم 4994 - 81

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : رابحة مباريك بنت ادريس.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "مباريك".       
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نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي العياشي رقم 410.

مساحته : 84 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : خشان امليلودية؛

شرقا : الزنقة؛ 

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : السعيدي بوعمر. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 1690 - 1988 كناش العقار 

توثيق تيفلت.

 - 8228 2

1986 كناش العقار بتاريخ 08 - 10 - 1986 توثيق تيفلت.

3.نسخة طبق األصل من عقد تنازل والتزام مؤرخ في 18 - 07 - 2007.

4.شهادة إدارية عدد 234عن جماعة تيفلت مؤرخة في 10 - 07 - 2020.

5. نسخة طبق األصل من قرار تسليم االشغال رقم 99 - 2020 بتاريخ 

.2020 - 07 - 09

 2020  - 6. نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت رقم 99 

بتاريخ 09 - 07 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4995 - 81

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : محمد ابالي بن رحو.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "أبالي محمد".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول.

.A281 موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي القدس رقم

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 35508 - 16؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 1416 - 81. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 475 ص 360 كناش العقار رقم 215 

بتاريخ 08 - 12 - 2006 توثيق تيفلت.

 1993  -  01  - لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 17  2.صورة شمسية 

ضمن بعدد ترتيبي 1492 كناش العقار.

2. شهادة التسليم رقم 135 - 2002  عن ودادية القدس.

3. شهادة إدارية عدد 555 - 2005 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 17 - 08 - 2005.

4.شهادة إدارية عدد 221 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 30 - 06 - 2020.

5. نسخة طبق األصل من قرار تسليم االشغال رقم 93 - 2020 بتاريخ 

.2020 - 07 - 03

 2020  - 6. نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت رقم 93 

بتاريخ 03 - 07 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4996 - 81

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : رقية خلدمي بنت حدو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان ضاية رومي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان ضاية رومي".       

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 25 آر 34 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بلخدمي حمو؛ ورثة بلخدمي املكي؛

شرقا : ورثة الفقير عبد اهلل؛ 

جنوبا : ضاية رومي؛ 

غربا : بلخدمي حمو؛ ورثة بلخدمي املكي. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 352 ص 308 كناش العقار رقم 88 

بتاريخ 20 - 04 - 2004 توثيق تيفلت
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2.رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 201 ص 168 كناش باقي الوثائق 

رقم 29 بتاريخ 30 - 03 - 2020 توثيق تيفلت.

3. نسخة رسمية من عقد وكالة عدلي ضمن أصله  بعدد 413 ص 

248 كناش اخملتلفة رقم 42 بتاريخ 19 - 06 - 2001 توثيق اخلميسات.

4. نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي ضمن أصله  بعدد 291 ص 

277 كناش العقار رقم 42 بتاريخ 14 - 04 - 2004 توثيق تيفلت.

5.شهادة إدارية عدد 51 - م ت - 2019 جماعة خميس سيدي يحيى 

مؤرخة في 25 - 04 - 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4997 - 81

تاريخ اإليداع : 23 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : جناة ملوكي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني البيضة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني البيضة ".       

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 01 هـ 28 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : شنوري توفيق؛ حللو مودة؛

شرقا : طريق عرضها 5 أمتار من ورائها حفيظة شنوري وعبد العزيز شنوري؛ 

جنوبا : نعيمة شنوري؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 15798 - 16؛ حللو مودة. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 32 رقم  العقار  كناش   35 ص   33 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ 07 - 01 - 2016 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 386 ص 439 كناش العقار رقم 29 

بتاريخ 04 - 11 - 2015 توثيق تيفلت.

3.شهادة إدارية عدد 67 - م ت - 2019 عن جماعة سيدي عبد الرزاق 

مؤرخة في 16 - 05 - 2020.

4. شهادة إدارية عدد 162 - م.ش.ق عن قيادة سيدي عبد الرزاق مؤرخة 

في 21 - 09 - 2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 4998 - 81

تاريخ اإليداع : 23 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.حدهم حجي بنت اجلياللي بنسبة11 - 88.

2. مليكة بنعمر بنت محاتي بنسبة 07 - 88.

3.رشيدة بنعمر بنت محاتي بنسبة 07 - 88.

4.عبد االاله بنعمر بن محاتي بنسبة 14 - 88.

5.فتيحة بنعمر بنت محاتي بنسبة 07 - 88.

6. نعيمة بنعمر بنت محاتي بنسبة 07 - 88.

7.اسماء بنعمر بنت محاتي بنسبة 07 - 88.

8.محمد بنعمر بن محاتي بنسبة 14 - 88.

9.اشرف بنعمر بن محاتي بنسبة 14 - 88.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان سيدي بوركبة1".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان سيدي بوركبة1".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنقسو.

مساحته : 01 هـ 60 آر 40 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حميدة بن عامر؛

شرقا : ورثة بنعمر موحات بن حلسن ؛ 

جنوبا : شكيردع العربي بن حميدة؛ 
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غربا : شكيردع العربي بن حميدة. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 101 ص 87 كناش العقار رقم 20 

بتاريخ 04 - 03 - 2009 توثيق تيفلت.

2. نسخة من رسم ملحق إصالحي عدلي ضمن بعدد 309 ص 204 

أصله  تيفلت  توثيق   2014  -  12  -  17 بتاريخ   15 رقم  اخملتلفة  كناش 

مودع منطلب التحفيظ رقم 94 - 81.

3. نسخة طبق األصل من رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 219 ص 259 

كناش التركات رقم 52 بتاريخ 23 - 02 - 2007 توثيق سال أصله مودع 

بالرسم العقاري رقم 41262 - ر باحملافظة العقارية لسال املدينة.

4.شهادة إدارية عدد 08 - 2019 عن جماعة ايت علي اوحلسن مؤرخة 

في 05 - 03 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12  : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي     

محافظة سوق السبت  -  أوالد النمة

خالصة إصالحية  -  تتعلق بامللك املسمى "حمو الدكالي" 

مطلب رقم 32644 - 10 

الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 221 

املؤرخة في 26 مارس 2003.

 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 17 - 07 - 2020  وطبقا ملقتضيات 

العقاري كما وقع تغييره وتتميمه،  التحفيظ  الفصل 83 من ظهير 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى " حمو الدكالي" ذي املطلب عدد 

32644 - 10،تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدان :

1 -  محمد الضاوي بن محمد بنسبة 1 - 2 ؛

2 -  احمد الضاوي بن محمد بنسبة 1 - 2.

 وذلك استنادا إلى :

 -  رسم شراء عدلي بتاريخ 25 مارس 2003؛

 -  رسم تأكيد شراء عدلي بتاريخ 10 مارس 2020؛

 -  رسم إراثة عدلي بتاريخ 24 فبراير 2020؛

 -  نسخة موجزة من رسم الوفاة بتاريخ 17 يوليو 2020؛

 وكذا الوثائق املودعة سابقا.

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت  -  أوالد النمة                     

كرمي ناجيم   

محافظة مراكش - جيليز

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دار سكار "

مطلب عدد 92 - 83 

والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 

1121 بتاريخ 24 - 06 - 2020.

مسطرة  فان   2020  -  07  -  15 في  مؤرخ  إصالحي   مطلب  مبقتضى 

القصبة  املدينة  الكائن مبراكش  *دار سكار*   : امللك املسمـى  حتفيظ 

درب البديع رقم 9. موضوع مطلب التحفيظ رقم : 92 - 83 , ستتابع 

من اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية و دلك في اسم : 

1 - جان بول دبوت بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 

توتيقي مؤرخ في  املودعة سابقا وعقد  الوثائق  وذلك مبقتضى نفس 

20 - 06 - 2020 محرر من طرف االستاذة العباسي كلثومة * موثقة 

و من معه طالبي  العزيز سكار   : عبد  السيد  ان  مبراكش* مضمنه 

التحفيظ حلق الزينة باعو للسيد: جان بول دبوت كافة حق الزينة من 

امللك موضوع مطلب التحفيظ اعاله . 

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز 

عبد احلق ابو حفص    



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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 محافظة فاس

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

أن  للعموم  باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 ALENDA العقارية  للشركة  ممثال  بصفته  بنصالح  حسن  محمد  السيد 

CUNY- املالكة املسجلة ، طلب أن يسلم له نظيرا جديدا من الرسم العقاري 

عددK/62 املؤسس للملك املدعو "ALENDA –FEZ 7 " و الكائن بفاس، شارع 

فردان م.ج وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا..

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا في 

أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن .

 احملافظ على األمالك العقارية بفاس 

حدو اوحلسن       

 

محافظة اجلديدة

إعالنات عن انتهاء التحديد جزئيا املتعلقة مبنطقة

التحفيظ اجلماعي هشتوكة - اقليم اجلديدة 

ان احملافظ على االمالك العقارية باجلديدة يشرفه ان ينهي الى علم 

اسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 

اجلديدة  اقليم  جزئيا  اجلماعي هشتوكة  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة 

وذلك بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هدا االعالن عمال مبقتضيات 

الفصل 8 من الظهير الشريف عدد 1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى 

االولى 1389 املوافق 25 يوليو 1969بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك 

القروية في شأن مطالب التالية : 

 110519 - 110000 - 108178 - 108098 - 108094 - 108093 - 108092

 -  110900  -  110874  -  110806  -  110755  -  110752  -  110556  -

 111081 - 111056 - 111037 - 110988 - 110978 - 110957 - 110949

 -  111109  -  111107  -  111106  -  111102  -  111088  -  111087  -

 111267 - 111266 - 111244 - 111233 - 111221 - 111220 - 111111

 -  111428  -  111389  -  111305  -  111302  -  111300  -  111287  -

 111781 - 111777 - 111729 - 111641 - 111612 - 111577 - 111540

 -  111880  -  111877  -  111876  -  111841  -  111792  -  111783  -

 112366 - 112347 - 112248 - 112244 - 112187 - 112174 - 112166

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29421 - 05

اسم امللك : "أدم "

موقعه : بعمالة مكناس ، ويسالن، حي الرياض ، شارع املسيرة ،درب 

12 رقم 46 ؛

وقع حتديده بتاريخ : 5 سبتمبر 2018 ؛ 

نوعه : دار للسكن بها سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح ،

مساحته : 78س ؛

اجملاورون : 

شماال : السيد عبد السالم البناني؛

شرقا : السيد حميد الطيبي؛ 

جنوبا : ممر؛ 

غربا : ممر والسيدة فاطمة مكرم ؛ 

طالب التحفيظ : السيد محمد لزرق بن محمد. 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "يوسف "

موضوع مطلب رقم 29417 - 05 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد1017

بتاريخ 27 يونيو 2018 وإعالن عن انتهاء التحديد ادرج

باجلريدة الرسمية عدد 1123 بتاريخ 8يوليو 2020 

عوضا عن : 

ومرافق  علويني  وطابقني  بها سفلي جتاري  للسكن  دار   : من  املتكون 

بالسطح.

اقرأ : 

املتكون من : سفلي جتاري ودار للسكن بالطابق األول ومرافق بالسطح. 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

     بوشعيب دومار
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 -  112501  -  112499  -  112488  -  112442  -  112398  -  112387  -

 112615 - 112614 - 112609 - 112606 - 112605 - 112514 - 112504

 -  112672  -  112670  -  112649  -  112628  -  112622  -  112619  -

 112940 - 112939 - 112933 - 112907 - 112760 - 112753 - 112684

 -  113216  -  113098  -  113050  -  112993  -  112989  -  112970  -

 113599 - 113494 - 113480 - 113342 - 113306

جميع هذه املطالب على الرمز 08. 

إعالنات عن انتهاء التحديد املتعلقة جزئيا مبنطقة

التحفيظ اجلماعي سيدي علي بن حمدوش - اقليم اجلديدة 

الى علم  ان ينهي  العقارية باجلديدة يشرفه  ان احملافظ على االمالك 

اسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 

جزئيا  بن حمدوش  علي  اجلماعي سيدي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة 

االعالن  نشر هدا  ابتداء من  بعد مضي شهرين  وذلك  اجلديدة  اقليم 

 174 -  69  -  1 الشريف عدد  الظهير  8 من  الفصل  عمال مبقتضيات 

1969بشان  يوليو   25 املوافق   1389 االولى  جمادى   10 في  املؤرخ 

التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية في شأن مطالب التالية : 

 113709 - 113708 - 113707 - 113703 - 113702 - 113700 - 113698

 -  113721  -  113719  -  113715  -  113714  -  113713  -  113712  -

 113737 - 113735 - 113734 - 113727 - 113726 - 113725 - 113724

 -  113744  -  113743  -  113742  -  113741  -  113740  -  113739  -

 113751 - 113750 - 113749 - 113748 - 113747 - 113746 - 113745

 -  113800  -  113799  -  113798  -  113796  -  113755  -  113753  -

 113811 - 113810 - 113809 - 113808 - 113807 - 113804 - 113801

 -  113826  -  113825  -  113824  -  113818  -  113816  -  113813  -

 113840 - 113837 - 113833 - 113831 - 113830 - 113828 - 113827

 -  113848  -  113846  -  113845  -  113844  -  113843  -  113842  -

 113885 - 113883 - 113882 - 113855 - 113854 - 113853 - 113851

 -  113898  -  113897  -  113896  -  113895  -  113893  -  113892  -

 113905 - 113904 - 113903 - 113902 - 113901 - 113900 - 113899

 -  113920  -  113912  -  113909  -  113908  -  113907  -  113906  -

 114095 - 114094 - 114092 - 114088 - 113925 - 113923 - 113922

 -  114104  -  114103  -  114102  -  114101  -  114099  -  114096  -

 114115 - 114114 - 114113 - 114112 - 114110 - 114106 - 114105

 -  114122  -  114121  -  114120  -  114118  -  114117  -  114116  -

 114139 - 114136 - 114133 - 114129 - 114128 - 114125 - 114124

 -  114146  -  114145  -  114144  -  114143  -  114141  -  114140  -

 114164 - 114162 - 114160 - 114159 - 114157 - 114156 - 114155

 -  114175  -  114172  -  114169  -  114168  -  114167  -  114165  -

 114192 - 114191 - 114187 - 114186 - 114185 - 114182 - 114180

 -  114411  -  114399  -  114321  -  114201  -  114197  -  114193  -

 114472 - 114463 - 114460 - 114457 - 114454 - 114426 - 114424

 -  114479  -  114478  -  114477  -  114476  -  114474  -  114473  -

 114708 - 114703 - 114697 - 114655 - 114543 - 114513 - 114480

 -  115007  -  115000  -  114960  -  114924  -  114923  -  114921  -

 115437 - 115038 - 115027 - 115019 - 115016 - 115015 - 115009

جميع هذه املطالب على الرمز 08. 

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

     املعطي زديد

 

محافظة الناظور

مطلب رقم 13058 - 11

اسم امللك : البرج. 

حائط   : املدعو  ستوت،احملل  أوالد  جماعة   ، الناظور  اقليم   : موقعه 

االفاعي. 

 39 ار   08 هــ   07  : هي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

سنتيار.

نوعه : ارض بها معمل االجور ومحول التيار الكهربائي.

اجملاورون

شماال : الطريق.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 13242 - 11.

جنوبا : طالب التحفيظ وورثة محمد ازماني.

غربا : احمد احمد بنعلي.

طالبو التحفيظ : السيد الصاحلي مصطفى بن احلسن ومن معه.

مطلب رقم 29735 - 11

اسم امللك : بالدوان. 

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني بويفرور، احملل املدعو : اجلواهرية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 17 سنتيار.

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابقني وملحق.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 60951 - 11.

شرقا : الرسم العقاري عدد 36088 - 11.

جنوبا : صالح.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : خديجة بالدوان بنت محمد.

مطلب رقم 39958 - 11

اسم امللك : شعابي1. 

موقعه : إقليم الدريوش، جماعة الدريوش، حي القدس.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 59 سنتيار.
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نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق.
اجملاورون : 

شماال : اخملتار عمرو.
شرقا : طريق. 

جنوبا : اقشيش محمد.
غربا : لوكيلي محمد، مجاور مجهول، مطلب التحفيظ 4409 - 11.

طالب التحفيظ : السيد محمد شعابي بن احلسن.

مطلب رقم 40061 - 11
اسم امللك : ارض يوسف ابو الصبر. 

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني انصار.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 ار 01 سنتيار.

نوعه : ارض عارية.
اجملاورون : 

شماال : الطريق.
شرقا : الطريق.

جنوبا : ميمون غازي.
غربا : الرسم العقاري عدد : 54218 - 11.

طالب التحفيظ : السيد يوسف ابو الصبر بن ميلود.

مطلب رقم 40062 - 11
اسم امللك : السقالي . 

موقعه : مدينة الناظور، حي لعراصي.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 

93 سنتيار.
نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق أول وملحق.

اجملاورون : 
شماال : احلاج محمد.

شرقا : الطريق.
جنوبا : مولود فوطا.

غربا : مطلب التحفيظ : 24665 - 11.
طالب التحفيظ : السيد احمد السقالي بن محمد.

مطلب رقم 40131 - 11
اسم امللك : ززوح. 

موقعه : مدينة الناظور، حي تاومية.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 77 سنتيار.

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابقني وملحق.
اجملاورون : 

شماال : قرفاش عيسى.
شرقا : براهيم عاللي.

جنوبا : الطريق.
غربا : بن عيسى بوعالم.

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم ززوح بن الطاهر.

مطلب رقم 40303 - 11
اسم امللك : نصيرة4.

موقعه : مدينة الناظور، حي براقة.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون

شماال : الطريق

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 40340 - 11و طالب التحفيظ.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 11974 - 11 و 2798 - 11.

غربا : بوطيح ابتسام.

طالبة التحفيظ : السيدة نصيرة اجلرودي بنت عالل.

مطلب رقم 41139 - 11

اسم امللك : الدوكاغ1. 

موقعه : اقليم الناظور،جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو بني وكيل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 هـ 30 ار 44 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق .

جنوبا : فنوي محمد.

غربا : مسلك عمومي.

طالب التحفيظ : جالل الضعيف بن عبد القادر.

مطلب رقم 41141 - 11

اسم امللك : فدان اللوز

موقعه : مدينة الناظور،جماعة اوالد ستوت احملل املدعو : بني وكيل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 هـ 31 ار 73 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوعناني، املطلب عدد : 41140 - 11.

شرقا : املطلب عدد : 33482 - 11.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد جالل الضعيف بن عبد القادر.

مطلب رقم 42843 - 11

اسم امللك : بوحوت. 

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 05 ار 51 سنتيار.

نوعه : ارض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : راضي محمد، معلم محمد، مراساك عالل.

شرقا : الشارع.

جنوبا : الشارع.

غربا : ممر.

طالبو التحفيظ : السيد يوسف بوحوت بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 42844 - 11

اسم امللك : بغداد1 

موقعه : مدينة الناظور، حي لعري الشيخ. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 64 سنتيار.

نوعه : بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 4997 - 11.

شرقا : محمد الكبداني.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 118 - 11 و 117 - 11.

غربا : محمد بويحياوي.

طالب التحفيظ : السيد بغداد دريوشي بن ادريس.

مطلب رقم 42913 - 11

اسم امللك : العثماني . 

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 13 سنتيار.

نوعه : ارض بها اساس بناء.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 42912 - 11.

شرقا : طالب التحفيظ. 

جنوبا : املنور العاملي.

غربا : الرسم العقاري عدد : 49598 - 11 و 49599 - 11.

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي العثماني بن محمد.

مطلب رقم 42937 - 11

اسم امللك : العمراوي. 

موقعه : اقليم الناظور ، جماعة ازغنغان. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 05 ار 24 سنتيار.

وملحق  اول  وطابق  سفلي  من  مكونتني  وبنايتني  عارية  ارض   : نوعه 

ويخترق امللك خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون

شماال : طريق معبدة.

شرقا : ملك االحباس.

جنوبا : بوهراس حسن.

غربا : طريق معبدة.

طالب التحفيظ : السيد عبد الواحد العمراوي بن ميمون.

مطلب رقم 43020 - 11

اسم امللك : امباري . 

موقعه : مدينة الناظور، حي اوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 30 سنتيار.

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : ورثة امالح محمد.

جنوبا : انباري شعيب.

غربا : الطريق.

طالبو التحفيظ : السيد محمد امباري بن امحمد ومن معه.

مطلب رقم 42848 - 11

اسم امللك : الهبري 2

موقعه : اقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو : حي لعروات

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 20 س

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : طريق غير معبدة 

شرقا : عراج ميلود

جنوبا : محمادي حدوشي

غربا : البراق ميلود

طالب التحفيظ : السيد ميمون الهبري بن ادريس 

مطلب رقم 42850 - 11

اسم امللك : مراد

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني انصار، احملل املدعو : احلمري

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 1 آر 01 س

نوعه : أرض عارية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي
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شرقا : بوشتروش زليخة

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 42852 - 11

غربا : ممر عمومي

طالب التحفيظ : السيد مراد بولبورقي بن احمد.

مطلب رقم 42851 - 11

اسم امللك : بولبورقي

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني انصار، احملل املدعو : وهدانة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 آر 29 س

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : ورثة ميمون الفني

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : السيد مراد بولبورقي بن احمد.

مطلب رقم 42852 - 11

اسم امللك : مراد 2

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني انصار، احملل املدعو : احلمري.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 04 س

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 42850 - 11 

شرقا : بوشتروش زليخة 

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : السيد مراد بولبورقي بن احمد.

مطلب رقم 42853 - 11

اسم امللك : ليغون

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 89 سنتيار

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول ومرفق 

اجملاورون : 

شماال : الطريق 

شرقا : الرسم العقاري عدد : 32040 - 11

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد : 55651 - 11 و56939 - 11

غربا : الطريق 

طالبة التحفيظ : السيدة زينب ليغون بنت محمد بن معنان . 

مطلب رقم 42854 - 11

اسم امللك : املصلى

موقعه : اقليم الدريوش، جماعة ميضار، حي املصلى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 آر 17 س

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني ومرفق 

اجملاورون : 

شماال : مسجد الفتح )األحباس( 

شرقا : الزمراني عزيز

جنوبا : الطريق

غربا : راشدي أحمد و مطلب التحفيظ عدد : 41132 - 11

طالب التحفيظ : السيد محمادي الصباني بن محمد.

مطلب رقم 42857 - 11

اسم امللك : بوكرين

موقعه : إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو : دوار املرابطني 

حي املسيرة 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 71 سنتيار

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني ومرفق 

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة

شرقا : طريق معبدة 

جنوبا : ورثة بن عبد الرحمان 

غربا : محمد بوكرين ومطلب التحفيظ عدد : 6556 - 11

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم بوكرين بن احمد.

مطلب رقم 42859 - 11

اسم امللك : أضرضور

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 80 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق 

وورثة   11  -  25232  : عدد  العقاري  الرسم  و  البرنيسي  يحي   : شرقا 

أحمد الشريف
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جنوبا : أزواغ محمادي

غربا : ممر

طالب التحفيظ : السيد الطاهر اضرضور بن محمد.

مطلب رقم 42860 - 11

اسم امللك : الطالبي

موقعه : اقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو : الشومارة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 آر 21 س

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 64959 - 11 

شرقا : طريق غير معبدة ) مطلب التحفيظ عدد : 3941 - 11(

جنوبا : خالد بن جابر) مطلب التحفيظ عدد : 3941 - 11(

غربا : ورثة أحمد بن جابر) مطلب التحفيظ عدد : 3941 - 11(

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم الطالبي بن محند.

مطلب رقم 42862 - 11

اسم امللك : ادريس

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني انصار، حي الثانوية اجلديدة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 3 آر 14 س

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : امجاهد عبد الرحمان

شرقا : محمد مزياني 

جنوبا : ممر عمومي 

غربا : ممر عمومي 

طالب التحفيظ : السيد ادريس عمري بن عمرو .

مطلب رقم 42863 - 11

اسم امللك : العالطي

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء، احملل املدعو : بويحياتن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 1 آر 92 س

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 16

شرقا : ممر عمومي

جنوبا : حاجي عبد الرحمان

غربا : ممر عمومي

طالبو التحفيظ : سعيد العالطي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 42864 - 11

اسم امللك : بوكرين 2

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء، احملل املدعو : بويحياتن مزارع 

بويحياتن أوالد احلاج

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 20 آر 86 س

وخط  التوتر  منخفض  كهربائي  خط  يخترقها  عارية  أرض   : نوعه 

هاتفي 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ

شرقا : الكوردي خالد

جنوبا : ممر عمومي

غربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : السيد احمد بوكرين بن احمد.

مطلب رقم 42865 - 11

اسم امللك : بغداد 1

موقعه : اقليم الناظور، جماعة العروي، حي ابوجضاضا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 97 س

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني ومرفق . 

اجملاورون : 

شماال : أشن محمد )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11( 

شرقا : الطريق ) مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11(

جنوبا : حلجاجي عياذ )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11(

غربا : اليعقوبي عالل )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11(

طالب التحفيظ : السيد محمد بجيوي بن بغداد 

مطلب رقم 42866 - 11

اسم امللك : اسباعي

دوار   : املدعو  بني سيدال لوطا احملل  الناظور، جماعة  إقليم   : موقعه 

تكرمني

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 5 هـ 16 آر 33 س

بنايات سفلية، جب،  : أرض فالحية بها أشجار مختلفة، ثالث  نوعه 

التوتر  منخفض  الكهربائي  للتيار  خط  ويخترقها  بئر  مائي،  حوض 

وقناة حتت أرضي جللب املاء وبه أعمدة كهربائية .

اجملاورون : 

شماال : أشرف

شرقا : الرسم العقاري عدد : 43348 - 11

جنوبا : الطريق

غربا : بوقويت عالل 

طالب التحفيظ : السيد ادريس اسباعي بن ميمون.
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مطلب رقم 42867 - 11

اسم امللك : زياني 1

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 97 سنتيار

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول ومرفق 

اجملاورون : 

شماال : كالبيلي محمد 

شرقا : الطريق 

جنوبا : طالب التحفيظ

غربا : مختار النباش

طالبو التحفيظ : السيد محسن زياني بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 42868 - 11

اسم امللك : اخلولي

موقعه : إقليم الناظور، جماعة العروي، حي السكة 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 05 س

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول ومرفق.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11( 

شرقا : ورثة البختي )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11(

جنوبا : ورثة احلاج حماد )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11(

غربا : ممر عمومي )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11(

طالب التحفيظ : السيد حماد اخلولي بن بوشنافة.

مطلب رقم 42870 - 11

اسم امللك : ادريسي

موقعه : إقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو : حي بويلغمان 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 88 س

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني 

اجملاورون : 

شماال : محند الصاحلي )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11(

شرقا : الطريق )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11(

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 60997 - 11

غربا : امبارك عالل )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11(

طالبو التحفيظ : السيد محمد ادريسي بن بغداد ومن معه.

مطلب رقم 42871 - 11

اسم امللك : امزيان

موقعه : إقليم الناظور، جماعة أزغنغان، احملل املدعو امشروبا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 1 آر 47 س

نوعه : أرض بها بناية مكونة من طابق حتت أرضي وسفلي وطابقني 

علويني ومرفق 

اجملاورون : 

شماال : الطريق 

شرقا : الفروني حدو، احلاج موسى 

جنوبا : التهامي محمد

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد امزيان سعيد بن محمد.

مطلب رقم 42876 - 11

اسم امللك : شفشافي 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة راس املاء، حي اجلوهرة 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 27 آر 80 س

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بومدين 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 40512 - 11

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 51669 - 11

غربا : املساوي.

طالبو التحفيظ : السيد محمد شفشافي بن بومدين ومن معه.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 29760 - 11

امللك املسمى : " بوزردة " 

الكائن بإقليم الناظور، جماعة راس املاء.

طالب التحفيظ : السيد عبد احلق بوزردة بن ياسني.

 ،769 الرسمية عدد  باجلريدة  الذي نشر  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

املؤرخة في 25 سبتمبر 2013. 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ

عدد 43020 - 11 ، الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1078 بتاريخ 28 اغسطس 2019 

بدال من : 

طالب التحفيظ : امحمد امباري بن مسعود

اقرأ : 

طالبو التحفيظ : محمد امباري بن امحمد ومن معه

والباقي بدون تغيير
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اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 30494 - 11،الذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة 

الرسمية عدد 812 بتاريخ 23 يوليو 2014.

بدال من : 

طالب التحفيظ : الطيب بنداود بن ميمون.

اقرأ : 

طالب التحفيظ : الطيب بنداود بن ميمون ومن معه.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

     البشير دحوتي

 

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44229 - 12

اسم امللك : " قنطرة 19 "

موقعه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة حي النصر 2 

مساحـتـه : 01 آر 01 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : عائشة ميمي؛ 

جنوبا : عائشة ميمي و ارض عارية؛ 

شرقا : عائشة ميمي ؛

غربا : عائشة ميمي ؛ 

طالبوا التحفيظ السادة : 

1. عبد اهلل مداح بنسبة 192/1152

2. زهرة مداح بنسبة 96/1152

3. خديجة مداح بنسبة 96/1152

4. كلثوم مداح بنسبة 96/1152

5. سعيد مداح بنسبة 192/1152

6. عبد السالم مداح بنسبة 192/1152

7. الزهرة ورجدال بنسبة 24/1152

8. هدى مداح بنسبة 56/1152

9. أمني مداح بنسبة 112/1152

10. بالل لعوينة بنسبة 24/1152

11. أسماء لعوينة بنسبة 09/1152

12. مينة لعوينة بنسبة 09/1152

13. خديجة لعوينة بنسبة 09/1152

14. محمد لعوينة بنسبة 18/1152

15. مرمي لعوينة بنسبة 09/1152

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 44163 - 12

اسم امللك : " بالد احلرشة "

موقعه : جماعة اجملاطية اوالد طالب دوار مرس السكر. 

مساحـة املتبقية بعد حتفيظ جزئي : 04 آر. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : طريق رقم 107 ؛ 

جنوبا : طريق عرضها عشرة امتار؛

شرقا : العالوي ابراهيم - عريان محمد وبنايات غير محفظة؛ 

غربا : الرسم العقاري 1448/48 ؛

طالب التحفيظ : السيد نور الدين فائد بن اخملتار. 

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

10 ابريل 2019 عدد 1058

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

    طارق اشتوي

 

محافظة سطات

مطلب رقم 23092 - 15 

إسم امللك : ملك عزالدين عتيق.

موقـعـه : اقليم سطات ودائرة سطات؛دوار اوالد ايدر اوالد بوقلو.

وقع حتديده في : 14 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 63 آ69 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 23149 - 15؛مجهول؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب عدد 1245 - 15؛مطلب عدد 25270ض؛

غربا : واد بوموسى؛مجهول.

طالب التحفيظ : السيد عزالدين عتيق بن العربي.

مطلب رقم 31945 - 15 

إسم امللك : أرض شرقاوة.

موقـعـه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار ملناصرة.

وقع حتديده في : 05 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 78 آ 20 س.
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نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 39858 - 15؛

شرقا : سي بنداوود؛رسم عقاري عدد 39909 - 15؛

جنوبا : مطلب عدد 33091ض؛

غربا : مطلب عدد 33091ض.

طالبو التحفيظ : السيد احمد منصوري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31998 - 15 

إسم امللك : أرض عالل بن عالل.

موقـعـه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد سعيد؛دوار الشرفاء اوالد 

عتو الغربية. 

وقع حتديده في : 29 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 39 آ 21 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة نورالهادي احلاج امحمد؛

شرقا : رسم عقاري عدد 28954ض؛رسم عقاري عدد 28954ض؛

جنوبا : الهاشمي احمد بن عبدالرحمان

بن  15؛احمد   -  23478 عدد  15؛مطلب   -  23482 عدد  مطلب   : غربا 

محمد بن بجاج.

طالبو التحفيظ : السيدة ابتسام صبري بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 32007 - 15 

إسم امللك : احلويطة.

موقـعـه : اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي حجاج؛دوار

الرحيم اوالد سي دقاق. 

وقع حتديده في : 09 ماي2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 06 آ 40 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة العايدي شنتوبي؛

شرقا : ورثة اجلياللي بن محمد؛

جنوبا : ورثة محمد ققوش؛ورثة عمر ملريني؛

غربا : ورثة عمر ملريني؛الطريق.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى شنتوبي بن عبداملالك.

مطلب رقم 32115 - 15 

إسم امللك : بالد موسى.

النعناع؛دوار  واد  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم   : موقـعـه 

لعقاوقة.

وقع حتديده في : 20 يونيو2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 آ 46 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة عمر بن الهاشمي؛

شرقا : احلاج لكبير بن محمد؛

جنوبا : مطلب عدد 40570 - 15؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى رحمون بن احمد. 

مطلب رقم 40572 - 15 

إسم امللك : بالد موسى.

النعناع؛دوار  واد  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم   : موقـعـه 

لعقاوقة.

وقع حتديده في : 08 يوليو2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 95 آ 60 س. 

نوعــه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة رحمون؛الكبير فتحي؛

شرقا : مصطفى رحمون؛

جنوبا : ورثة احلاج محمد بن الهاشمي؛ورثة احلاج بن القاسم بن عمر؛

غربا : ورثة عمر بن الهاشمي؛رسم عقاري عدد 64016ض؛لكبير فتحي.

طالب التحفيظ : السيد ادريس رحمون بن احمد.

مطلب رقم 40675 - 15 

إسم امللك : حمري.

العني؛دوار  راس  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم   : موقـعـه 

صواحلة لقوارشة.

وقع حتديده في : 18 سبتمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 20 آ 53 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : بوشعيب الهاشمي بن عباس؛

شرقا : ورثة املعطي بن عباس؛

جنوبا : اجلياللي بن علي؛

غربا : عباس الهاشمي عباس.

طالب التحفيظ : السيد بلكاسم حكيمي بن حمو.

مطلب رقم 40933 - 15 

إسم امللك : أرض الواد.

: اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اوالد بن  موقـعـه 

سبع.

وقع حتديده في : 02 مارس2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26 آ 73 س.

نوعــه : أرض عارية بها أشجار.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب عدد 20970 - 15؛

جنوبا : فضالن احمد ؛فضالن بوشعيب؛

غربا : ممر يوجد وراءه ملك فضالن احمد؛فضالن بوشعيب.

طالبة التحفيظ : السيدة النعمة ايهري بنت احلسني.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "دار حديدان" 

مطلب رقم : 23272 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1123 املؤرخة في 08 يوليو2020.

عوضا عن : 

مساحته : 40 آ 87 س.

اقرأ : 

مساحته : 39 آ 87 س.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "كونة" 

مطلب رقم : 32756 - 15املنشور باجلريدة الرسمية

عدد 1116 املؤرخة في 20 ماي 2020

عوضا عن : 

مطلب عدد 32765 - 15

اقرأ : 

مطلب عدد 32756 - 15.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "بالد سيدي احمد بن 

لبداوي" مطلب رقم : 37698 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية

عدد 1116 املؤرخة في 20 ماي 2020.

عوضا عن : 

مطلب عدد 37397 - 15

اقرأ : 

مطلب عدد 37698 - 15.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "حبل سيدي بن لبداوي" 

مطلب رقم : 37673 - 15املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1116 املؤرخة في 20 ماي 2020.

عوضا عن : 

مطلب عدد 37373 - 15

اقرأ : 

مطلب عدد 37673 - 15.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "بالد احلمري" 

مطلب رقم : 37695 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية

عدد 1116 املؤرخة في 20 ماي 2020.

عوضا عن : 

مطلب عدد 37395 - 15

اقرأ : 

مطلب عدد 37695 - 15.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "بالد التيرس" 

مطلب رقم : 37688 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1116 املؤرخة في 20 ماي 2020.

عوضا عن : 

مطلب عدد 37388 - 15

اقرأ : 

مطلب عدد 37688 - 15.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "احلوض" 

مطلب رقم : 38308 - 15

املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1116 املؤرخة في 20 ماي 2020.

عوضا عن : 

مطلب عدد 38303 - 15

اقرأ : 

مطلب عدد 38308 - 15.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "1063" 

مطلب رقم : 40564 - 15

املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1063 املؤرخة في 15 ماي2019.

عوضا عن : 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار الراضي.

االسم الذ اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار الراضي.
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اقرأ : 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الكحواضة.

االسم الذ اعطاه طالب التحفيظ للملك : الكحواضة.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "احلوض" 

مطلب رقم : 40566 - 15

املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1063 املؤرخة في 15ماي 2020

عوضا عن : 

طالب التحفيظ : السيدة بوشرى بعزاوي بنت محمد

اقرأ : 

- السيدة بوشرة بعزاوي بنت محمد

التحفيظ  طالب  ضمن  محمد  بن  بعزاوي  عبدالوافي  اضافة  وتتم 

بنسبة 2496/42432.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "الدومية" 

مطلب رقم : 40583 - 15

املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1064 املؤرخة في 22 ماي 2019.

عوضا عن : 

موقعه : اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة مكارطو؛دوار الدومية.

اقرأ : 

اوالد  مكارطو؛دوار  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم   : موقعه 

الكبيراوالد عبداهلل.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "مرس الصخر" 

مطلب رقم : 40592 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1066 

املؤرخة في 05 يونيو2019.

عوضا عن : 

أصل امللك : 

رسم شراء مؤرخ في 31 اكتوبر2019.

غربا : 3413 - 15.

اقرأ : 

أصل امللك : 

رسم شراء مؤرخ في 19 يناير2019.

غربا : 3413د.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات

محمد الزرهوني     

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 7346 - 16

اسم امللك : " سيدي حمو ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار ايت عيسى اوعلي.

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 1999.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 هـ 71 آ 60 س في ثالث 

قطع.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعةاالولى : 

شماال : اورحو حميد .

شرقا : الرسم العقاري 32098ر ، اورحو ميلود.

جنوبا : الواد.

غربا : اورحو حميد .

القطعة الثانية : 

شماال : املقبرة.

شرقا : حساكو محمد.

جنوبا : الواد.

غربا : اورحو ميلود.

القطعة الثالثة : 

شماال : املقبرة.

شرقا : اورحو ميلود..

جنوبا : الواد.

غربا : فاطنة بنت احلسني.

طالب التحفيظ : ارحو بنسالم بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 15949 - 16

اسم امللك : " فدان تكلمامني ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة اصفاصيف دوار ايت موسي.

وقع حتديده في : 25 ماي 2005.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 60 آ 80 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلبي 36820 - 16 ، 36473 - 16.

شرقا : مطلب 36820 - 16 ، ممر.

جنوبا : ممر ، الرسم العقاري 67953 - 16.

غربا : مطلب 36473 - 16.

طالب التحفيظ : بوعزة الرقواني بن البوهالي.
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مطلب رقم 22768 - 16

اسم امللك : " حفرة تيزغة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت سيبرن دوار اشماش.

وقع حتديده في : 08 يناير 2009.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 65 آ 90 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة .

شرقا : ورثة بنعتابو ادريس .

جنوبا : مطلبي 31490 - 16 ، 25318 - 16.

غربا : الشعبة ن مطلب 25318 - 16.

طالب التحفيظ : علمي عروصي عبد اجلواد .

مطلب رقم 23691 - 16

اسم امللك : " فدان احلفاري ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت اجملدوب.

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2007.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آ 57 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : مطلب 20300 - 16.

غربا : مطلبي 1022 - 16.

طالب التحفيظ : كاملية لبار بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 25627 - 16

اسم امللك : " بوطنجير الصغير ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت احسني.

وقع حتديده في : 19 يونيو 2009.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 51 آ 21 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عزيز عائشة.

شرقا : الطريق.

جنوبا : شاشوي قدور.

غربا : ورثة احمد بن بلعيد.

طالب التحفيظ : محمد غشوي بن ادريس.

مطلب رقم 26762 - 16

اسم امللك : " فدان الكرطيط ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار ايت عثمان.

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آ 00 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : احلسني بوطاهر ، شحيدة ادريس.

شرقا : فرشي حلسن.

جنوبا : مطلب 15483 - 16.

غربا : لعناية محمد.

طالب التحفيظ : الفرشيوي سعيد بن بنحمو.

مطلب رقم 32532 - 16

اسم امللك : " اكر اوغيول ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة واملاس دوار تارميالت.

وقع حتديده في : 22 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 آ 07 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : حمانيتان موالي ، ملرابطي احمد.

جنوبا : بولهند حميد.

غربا : الرسم العقاري 51381 - 16 ، القري احمد ، مطلب 28465 - 16.

طالب التحفيظ : محمد عدروني بن برزوق.

مطلب رقم 36832 - 16

اسم امللك : " فدان الهامة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار فوعيزن ايت 

عبو.

وقع حتديده في : 24 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30 آ 60 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 30749 - 16.

شرقا : الرسم العقاريني العقاريني 30749 - 16 ، 44133 - 16.

جنوبا : الرسم العقاري 51057 - 16.

غربا : امليناوي بنعاشور.

طالب التحفيظ : حدو امليناوي بن احمد.
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مطلب رقم 36955 - 16

اسم امللك : " فدان حدو حلسن ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت اخلف.

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 93 آ 05 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر ، املو محمد بن احمد .

شرقا : املو محمد بن احمد.

جنوبا : الشعبة.

غربا : املوا محمد بن احمد.

طالب التحفيظ : سعيد املو بن محمد.

مطلب رقم 36967 - 16

اسم امللك : " فدان املدني ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت مسعود ايت عفي.

وقع حتديده في : 23 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 57 آ 20 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عالل اعسال ، املومني فاطمة ، لبروزيني محمد جدو، ممر.

شرقا : بخو حمو ، مطلب 17116 - 16 ، ورثة احلسني بن حدو .

جنوبا : ورثة زروال بابا حدو ، الرسم العقاري 29574 - 16.

غربا : الرسم العقاري 29574 - 16 ، ورثة الرشدي محمد .

طالب التحفيظ : محمد أعسال بن حدو.

مطلب رقم 36969 - 16

اسم امللك : " فدان احلرش ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت القاللي .

وقع حتديده في : 23 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 28 آ 91 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : لهناوي امبارك.

شرقا : مولودية بنت محمد .

جنوبا : علي قرفوح ، الرسم العقاري 51387 - 16.

غربا : حلسن بن جلون ، ممر.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان لهناوي بن مبارك.

مطلب رقم 36999 - 16

اسم امللك : " بقعة 580 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفرح 1.

وقع حتديده في : 22 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 س .

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : حميد بويكرفيطن.

جنوبا : اعريش ادريس.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : احلسني قرواش بن عبد السالم.

مطلب رقم 37026 - 16

اسم امللك : " فدان زيرت قدور ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت القاللي .

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 آ 37 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الرسم العقاري 32959 - 16.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة احلاج سباعي.

طالبة التحفيظ : فاطمة ازهاني بنت الكبير.

مطلب رقم 38182 - 16

اسم امللك : " فدان اخلربة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت سليمان.

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 43 آ 41 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : نحال محمد.

شرقا : نحال محمد ، الرسم العقاري 50623 - 16.

جنوبا : الطريق.

غربا : اوبري حلس.

طالب التحفيظ : كبير اوبري بن احلسني.

مطلب رقم 38197 - 16

اسم امللك : " مدرسة اعروشن ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار اعروشن.

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آ 41 س .
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نوعه : ارض بها بنايات عبارة عن مؤسسة تعليمية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق .

شرقا : الطريق.

جنوبا : بوالكرون احمد.

غربا : بوالكرون احمد.

طالبة التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 38220 - 16

اسم امللك : " فدان نورهان ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة املعازيز دوار ايت شعو.

وقع حتديده في : 28 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 39 آ 85 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : امناي عبد السالم ، مطلب 18062 - 16.

شرقا : حادي بنحادي.

جنوبا : الطريق.

غربا : حلسن بوعزاوي.

طالبة التحفيظ : بنحادي نزهة بنت حادي.

مطلب رقم 38250 - 16

اسم امللك : " بوعزة اومحمد ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار ايت حمو بوملان ايت 

اعمر اوعلي.

وقع حتديده في : 01 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67 آ 65 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : التهامي اوعبو ، مطلب 3651 - 16.

شرقا : سعيدة حضرية.

جنوبا : الرسم العقاري 66116 - 16.

غربا : مطلب 3651 - 16.

طالب التحفيظ : حضري حمادي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 38266 - 16

اسم امللك : " حمري وحرش ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران دوار جناتن ايت احسني.

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آ 28 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 41845 - 16.

شرقا : الرسم العقاري 42020 - 16.

جنوبا : الرسم العقاري 50971 - 16.

غربا : طالب التحفيظ ، الرسم اعقاري 41845 - 16.

طالب التحفيظ : اجانا محمد بن بنعيسى.

مطلب رقم 38271 - 16

اسم امللك : " فدان بياضة ". 

علي  ايت  ل  وال  ايت  دوار  الكنزرة  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

اوموسى.

وقع حتديده في : 29 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 97 آ 10 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 49519 - 16.

شرقا : سد لكنزرة.

جنوبا : مطلب 27844 - 16.

غربا : رزوق بن مكي.

طالب التحفيظ : بنصالح حمادي بن عسو.

مطلب رقم 38272 - 16

اسم امللك : " فدان بومية ". 

علي  ايت  والل  ايت  دوار  الكنزرة  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

اوموسى.

وقع حتديده في : 29 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 93 آ 00 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الطير سعيد ، بوصالح مولود .

شرقا : مطلب 26250 - 16.

جنوبا : مطلب 36859 - 16 ، بنصالح عبد اهلل ، بلوة هرو ، بلوة احمد 

، بلوة بنعيسى .

غربا : ورثة بلوة محمد ، ورثة بلوة العربي.

طالب التحفيظ : بنصالح حمادي بن عسو.

مطلب رقم 38274 - 16

اسم امللك : " فدان سي حلسن ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت والل.

وقع حتديده في : 30 اكتوبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 71 آ 00 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 4019 - 16.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الرسم العقاري 65293 - 16.

غربا : مشكور بنعيسى ، بلوة عالل.

طالب التحفيظ : نوفل شانا بن احلسني.

مطلب رقم 38295 - 16

اسم امللك : " فدان حفرة سعيد ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار اعروشن.

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 90 آ 20 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 7214 - 16 ، بن حساين عزيز.

شرقا : طالب التحفيظ ، ملك الدولة.

جنوبا : احلسني فاضمة ، ورثة العربي بن عبوز.

غربا : الطريق. 

طالب التحفيظ : محمد بوسالم بن عالل.

مطلب رقم 38306 - 16

اسم امللك : " الكرامة 449". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الكرامة 2.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 س .

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 36749 - 16.

شرقا : االدريسي حسن.

جنوبا : الزنقة.

غربا : الهردوز عتيقة.

طالب التحفيظ : فتيحة االدريسي بنت احلسن.

مطلب رقم 38321 - 16

اسم امللك : " فدان القرمود ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت احمد يعقوب

وقع حتديده في : 13 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 آ 88 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة مجيد ادريس بن احلسني ، ورثة مجيد حليمة.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الرسم العقاري 58301 - 16 ، ورثة مجيد احلاج بوعزة .

غربا : ورثة بوزيان بنعيسى ، ورثة مجيد ادريس.

طالب التحفيظ : بوزيان عبد الرحيم بن بنعيسى.

مطلب رقم 38328 - 16

اسم امللك : " فدان املرس ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوكرين.

وقع حتديده في : 18 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33 آ 90 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 20347 - 16 ، ورثة احرشاف بن عيسى.

شرقا : ورثة احرشاف ادريس ، الرسم العقاري 60320 - 16.

جنوبا : الرسم العقاري 60320 - 16 ، ورثة بوسلمان احلاج العربي .

غربا : ورثة بوسلمان احلاج العربي ، الرسم العقاري 20347 - 16.

طالب التحفيظ : الطيبي بوسلمام بن التهامي.

اعالنني جديدين عن انتهاء التحيد

مطلب رقم 2842 - 16

امللك املسمى : " الشمارخ ".

الكائن بدائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون ايت بوحسني .

طالب التحفيظ : احمد بوة بن ادريس ومن معه.

وقع حتديده في : 08 اغسطس 2001.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1089 

مؤرخة في 13 نوفمبر 2019.

مطلب رقم 14203 - 16

امللك املسمى : " فدان احمد رزوق ".

الكائن بدائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت احمد يعقوب 

طالبو التحفيظ : عائشة بنت يحيى ومن معها.

وقع حتديده في : 28 اغسطس 2000.

 488 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الدي  االعالن  يبطل  االعالن  هدا  ان 

مؤرخة في 07 ماي 2008.
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اصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى" فدان الرمل". 

مطلب 38242 - 16الدي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 1074 املؤرخة في 31 يوليو 2019.

عوضا عن : 

تتابع مبساحة قدرها 12 آ 40 س تقريبا 

اقرأ : 

تتابع مبساحة قدرها 02 آ تقريبا 

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات بالنيابة 

    محمد أداد

 

محافظة العيون

مطلب رقم 5139 - 17

اسم امللك : " العيددة".

موقعه : اقليم العيون، جماعة فم الواد الطريق الوطنية رقم 1؛ 

وقع حتديده في : 21 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 هكتار 48 ار 78 سنتيار .

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3319/17؛ 

شرقا : الدولة امللك اخلاص؛ 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني العيون و املرسى؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3319/17؛ 

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 5148 - 17

اسم امللك : " الفضيل ".

موقعه : العيون، زنقة وليلي حي خط الرملة 2

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 09 سنتيار . 

نوعه : بناية من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 1348/17 ؛

شرقا : أهل محمد فاضل بعالي و ملك مجهول؛

جنوبا : زنقة وليلي ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 13499/17 ؛

طالبة التحفيظ : خديجة الفضيل بنت اللو.

مطلب رقم 5152 - 17

اسم امللك : " تيوس 1 ".

موقعه : بوجدور، جماعة كلتة زمور.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 هكتار 83 ار 79 سنتيار .

ارسال  و عمود  املغرب  ارسال التصاالت  بها عمود  عارية  أرض   : نوعه 

إلنوي، أرض عارية محاطة بجدار.

اجملاورون : 

شماال : الدولة امللك اخلاص؛

شرقا : الدولة امللك اخلاص؛

جنوبا : الدولة امللك اخلاص؛

غربا : الدولة امللك اخلاص؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 5153 - 17

اسم امللك : " تيوس 2 ".

موقعه : بوجدور، جماعة كلتة زمور.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 هكتار 64 ار 27 سنتيار .

نوعه : أرض عارية بها أرض عارية محاطة بجدار، عمود ارسال التصاالت 

املغرب و عمود ارسال إلنوي.

اجملاورون : 

شماال : الدولة امللك اخلاص؛

شرقا : الدولة امللك اخلاص؛

جنوبا : الدولة امللك اخلاص؛

غربا : الطريق الوطنية الرابطة بني كلتة زمور و بوكراع؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 5158 - 17

اسم امللك : " حملاريت".

موقعه : السمارة، جماعة امكاال. 

وقع حتديده في : 12 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 هكتار 99 ار 82 سنتيار ؛

نوعه : أرض عارية تخترقها طريق قدمية، اراضي عارية محاطة بجدار 

و أعمدة ارسال.

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بني السمارة و العيون؛

شرقا : الدولة امللك اخلاص؛

جنوبا : الدولة امللك اخلاص؛

غربا : الدولة امللك اخلاص؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

احملافظ على األمالك العقارية بالعيون     

محمد فاري      
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محافظة سال املدينة

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى بنقلوشة
مطلب عدد 3539 - 20 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1056 املؤرخة في 27 مارس 2019
واملتبوعة باعالن عن انتهاء التحديد

املدرج باجلريدة الرسمية عدد 1124واملؤرخة في 15يوليو 2020. 
بدال من : 

نوعه : دار للسكنى من طابق أرضي وطابق علوي وسطح 
إقرأ : 

مغطى  ومرفق  وسطح  علوي  وطابق  أرضي  طابق  من  للسكنى  دار 
بالقصدير.
اجملاورون : 

جنوبا : ورثة فتح اهلل بن احلسني وورثة بوحجبان احمد
اقرأ : 

جنوبا : ورثة فتح اهلل احلسني وورثة بوحجبان احمد
والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بسال املدينة بالنيابة 
العلمي النعيم     

  

محافظة تازة

إصالح خطأ 
يتعلق بامللك املسمى : "مستوصف احد امسيلة م.م عدد:905/حضري"،
ذي املطلب عدد : 14997 - 21، الذي أدرج أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 842 املؤرخة في : 18 فبراير 2015، 
فبدال من :

مساحته : 04 ارات و 46 سنتيارا
إقرأ :

مساحته : 34 ار و46 سنتيارا 
والباقي بدون تغيير 

احملافظ على األمالك العقارية بتازة
عبد الرحيم بنعمارة.      

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 13223 - 24
اسم امللك : "غياية اورياغلي 14"

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : اجملاهدين.
وقع حتديده في : 13 يونيو 2019

مساحته : 41 آر 93 س.

نوعه : أرض عارية بها خربة.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد غياية، ورياغلي، أرض جماعية

شرقا : أرض جماعية

جنوبا : ورثة احلاج حمادي غياية

غربا : ورثة احلاج حمادي غياية

طالبو التحفيظ : جمال الدين بن محمد غياية الورياغلي ومن معه.

مطلب رقم 130971 - 24

اسم امللك : "عمري"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة امزورن، احملل املدعو : بوغادين.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019

مساحته : 02 آر 51 س.

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : ورثة محمد اسويق

جنوبا : ورثة حمو شعيب اكلي

غربا : ورثة محمد اكلي

طالب التحفيظ : توفيق بن احلسني عمري.

مطلب رقم 131095 - 24

اسم امللك : "مهداش"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي سيدي عابد.

وقع حتديده في : 09 مارس 2020

مساحته : 76 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بوغابة خدوج

شرقا : الشارع

جنوبا : الرسم العقاري عدد 18000 - 24

غربا : ورثة دادي.

طالب التحفيظ : رضوان مهداش بن احمد .

مطلب رقم 131102 - 24

اسم امللك : "األبلق 1"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي كالبونيطا.

وقع حتديده في : 16 مارس 2020
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مساحته : 01 آر 08 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبشرمي ميمون، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 45995 - 24، عبشرمي محمد

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 131103 - 24

غربا : ورثة عبشرمي ميمون

طالب التحفيظ : عبد احلق األبلق بن محمد.

مطلب رقم 131103 - 24

اسم امللك : "األبلق 2"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي كالبونيطا.

وقع حتديده في : 16 مارس 2020

مساحته : 01 آر 20 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 131102 - 24

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 45995 - 24، عبشرمي محمد

جنوبا : عبشرمي راضية

غربا : ورثة عبشرمي ميمون

طالب التحفيظ : عبد احلق األبلق بن محمد.

مطلب رقم 131104 - 24

اسم امللك : "االسروتي 2"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : تيغامنني.

وقع حتديده في : 16 مارس 2020

مساحته : 02 آر 20 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 20580 - 24، ملك الغير

شرقا : الرسم العقاري عدد 32480 - 24

جنوبا : الرسم العقاري عدد 32480 - 24

غربا : الرسم العقاري عدد 32480 - 24، الرسم العقاري عدد 28984 - 24

طالب التحفيظ : علي األسروتي بن عبد السالم.

مطلب رقم 131107 - 24

اسم امللك : "تغلبونت"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : حي تالبودا تغلبونت .

وقع حتديده في : 17 مارس 2020

مساحته : 01 آر 21 س.

نوعه : أرض عارية بها خربة

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 32180 - 24

شرقا : الطريق

جنوبا : فاطمة بودرة

غربا : الرسم العقاري عدد 24925 - 24، فاطمة بودرة

طالب التحفيظ : محمد فولكان بن احلسن.

مطلب رقم 131108 - 24

اسم امللك : "احلجاجي 1"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : حي الدوالي .

وقع حتديده في : 18 مارس 2020

مساحته : 01 آر 26 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني وطابق ثالث بالتراجع

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : احلجاجي محمد

جنوبا : حميد بن طامو، الرسم العقاري عدد 42752 - 24

غربا : الرسم العقاري عدد 32337 - 24، خالد البشريوي

طالب التحفيظ : محمد احلجاجي بن محمد.

مطلب رقم 131109 - 24

اسم امللك : "احلجاجي 2"

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : حي الدوالي .

وقع حتديده في : 18 مارس 2020

مساحته : 01 آر 23 س.

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 131110 - 24

جنوبا : عبد العالي بوكالل

غربا : خالد البشريوي

طالب التحفيظ : محمد احلجاجي بن محمد.

مطلب رقم 131110 - 24

اسم امللك : "احلجاجي 3"

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : حي الدوالي اجارول 

وقع حتديده في : 18 مارس 2020
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مساحته : 01 آر 23 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : خالد البشريوي، الرسم العقاري عدد 32337 - 24

جنوبا : ملك الغير

غربا : مطلب التحفيظ عدد 131109 - 24

طالب التحفيظ : محمد احلجاجي بن محمد.

مطلب رقم 131111 - 24

اسم امللك : "القشعيوي"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : دوار ازغار

وقع حتديده في : 18 مارس 2020

مساحته : 01 آر 92 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي كششيوي

شرقا : ورثة علي كششيوي

جنوبا : سعيد كششيوي، حمادي كششيوي

غربا : واد

طالب التحفيظ : محمد القشعيوي بن عالل.

مطلب رقم 131029 - 24

اسم امللك : "اخالل"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي سيدي عابد زنقة تشاد.

وقع حتديده في : 20 يناير 2020

مساحته : 75 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح 

اجملاورون : 

شماال : الشارع

شرقا : اوالد احلاج عبد السالم

جنوبا : ملك الغير، ادير احمد

غربا : احلاج حدو تعمارتي

طالبو التحفيظ : سعاد اخالل بنت احلسن ومن معها.

مطلب رقم 131051 - 24

اسم امللك : "بنعياد"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : اغزار ابالي

وقع حتديده في : 04 فبراير 2020

مساحته : 05 آر 73 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 28890 - 24

شرقا : الرسم العقاري عدد 24595 - 24

جنوبا : الطريق

غربا : ورثة صديق بوكموم 

طالب التحفيظ : منير بنعياد بن شعيب.

مطلب رقم 131096 - 24

اسم امللك : "الفر"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة امزورن، احملل املدعو : الدمنت.

وقع حتديده في : 10 مارس 2020

مساحته : 01 آر 38 س.

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : الطريق

جنوبا : احمد بوحمو

غربا : احمد بوحمو

طالب التحفيظ : الفر محمد بن عبد اخلالق.

مطلب رقم 131106 - 24

اسم امللك : "اجانا"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة امزورن، احملل املدعو : شارع رقم 3.

وقع حتديده في : 17 مارس 2020

مساحته : 01 آر 10 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : الشارع

شرقا : الرسم العقاري عدد 29603 - 24

جنوبا : الرسم العقاري عدد 29603 - 24

غربا : الشارع

طالبة التحفيظ : نادية اجانا بنت محمد.

مطلب رقم 24705 - 24

اسم امللك : "يحيى سعد"

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : متسقيذنت.

وقع حتديده في : 24 يونيو 2015

مساحته : 01 آر 02 س.

نوعه : أرض عارية 
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اجملاورون : 

التحفيظ عدد  - 24، مطلب   24637 التحفيظ عدد  : مطلب  شماال 

24 - 24468

شرقا : ورثة بودرة عبد اهلل

جنوبا : ورثة بودرة عبد اهلل

غربا : ملك الغير

طالبو التحفيظ : عبد اجلليل زكاري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 54703 - 24

اسم امللك : "افقير اليوسفي"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو : عني ايندودراز.

وقع حتديده في : 18 يونيو 2019

مساحته : 11 آر 56 س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : ورثة افقير محمد موح حدو

شرقا : الوافي افقير، ورثة افقير محمد موح حدو

جنوبا : افقير عبد الكرمي

غربا : ورثة افقير محمد موح حدو 

طالبو التحفيظ : عبد املالك افقير بن الوافي ومن معه.

مطلب رقم 45906 - 24

اسم امللك : "كوثر 1"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو : احجرية 

حوز بوسالمة.

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2018

مساحته : 01 آر 14 س.

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : سكيفاتي

شرقا : الشارع

جنوبا : الفارسي زهرة

غربا : طالب التحفيظ

طالبو التحفيظ : مليكة الوعماري بنت محمد ومن معه.

مطلب رقم 130991 - 24

اسم امللك : "ليدو"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : زنقة لفقيه بن صالح.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019

مساحته : 96 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول وطابق ثاني بالتراجع.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 32981 - 24

شرقا : الشارع

جنوبا : ملك الغير

غربا : مطلب التحفيظ عدد 61000 - 24

طالب التحفيظ : محمد ليدو بن احمد.

مطلب رقم 131024 - 24

اسم امللك : "الشمراوي"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : امعارون.

وقع حتديده في : 13 يناير 2020

مساحته : 02 آر 41 س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار مثمرة وبناء من سفلي وطابق علوي

اجملاورون : 

شماال : شابو محمد، بوليدام لويزة 

شرقا : عبد اهلل حشان، 

جنوبا : البوستاني فاطمة

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : محمد الشمراشي بن علي.

مطلب رقم 131025 - 24

اسم امللك : "التغدواني 1"

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : حي اجدير العليا.

وقع حتديده في : 14 يناير 2020

مساحته : 01 آر 21 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 27317 - 24

شرقا : الرسم العقاري عدد 21666 - 24

جنوبا : ممر

غربا : ملك الغير

طالب التحفيظ : رشيد التغدوني بن االخضر.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31102 - 24

إسم امللك : "املداحي"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : سيدي عابد تورض انكمارن.

وقع حتديده في : 10 اكتوبر 2019.

مساحته : 99 س.

نوعه : أرض عارية.

طالب التحفيظ : نبيل املداحي بن عبيد.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1016 بتاريخ 20 يونيو 2018.
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى “بوزكورة 3”

املطلب رقم 13692 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 466 املؤرخة في 05 ديسمبر 2007

املتبوع باعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 518 

بتاريخ 03 ديسمبر 2008.

عوضا عن : 

مساحته : 41 آر 64 س

اقرأ : 

مساحته : 35 آر 92 س.

اجملاورون : 

شماال : عمر بوزكورة بن امحمد

شرقا : ورثة عيسى بوزكورة

جنوبا : ملك الغير

غربا : شبتي مصطفى

و الباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقاريةباحلسيمة 

ادريس بوزيان     

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 9480 - 27

اسم امللك : "ادكل 2 ".

موقعه : اقليم حنيفرة اجلماعة القروية لتيغسالني امللك املدعو دوار ادكل . 

وقع حتديده في : 15 اكتوبر 2004.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ و 36 ارا و 18 س 

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 9478 - 27 .

عدد  التحفيظ  مطلب  و   27  -  9485 عدد  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

التحفيظ  - 27 و مطلب   9544 التحفيظ عدد  - 27 و مطلب   9470

عدد 9475 - 27

جنوبا : سيدي احلسني

غربا : مطلب التحفيظ عدد 9484 - 27 و مطلب التحفيظ عدد 9469 

- 27 و مطلب التحفيظ عدد 9212 - 27

طالب التحفيظ : املهداوي ميمون بن رحو و الشرقي .

مطلب رقم 9751 - 27

اسم امللك : "تالت نتمزين 02 ".

موقعه : اقليم حنيفرة قيادة وجماعة القباب، املكان املدعو ملوية . 

وقع حتديده في : 18 مارس 2005.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 42 هـ و 78 ار 71 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

القطعة 01 : 

شماال : الرسم العقاري عدد 16445 - 27 و بولوز حمو 

شرقا : املوكوني و ورثة رشيد احلاج احمد و موحى اوبراهيم الصحراوي 

جنوبا : ممر عمومي عرضه 05 امتار .

غربا : موحى اوباسو و ايت بوسعيد ايت حديدو و مطلب التحفيظ 

عدد 9750 - 27 .

القطعة 02 : 

شماال : ممر عمومي عرضه 05 امتار

جنوبا : الشعبة .

غربا : موحى اوباسو 

طالبة التحفيظ : فطومة جوهاري بنت محمد .

مطلب رقم 15068 - 27

اسم امللك : "بويزكار ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، اجلماعة احلضرية ملريرت 

وقع حتديده في : 14 ماي 2015.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 15 س

نوعه : بناية تتالف من سفلي و طابق اول .

اجملاورون : 

شماال : عشير عمر

شرقا : الرسم العقاري عدد 5473 - 27 و الرسم العقاري عدد 4974 - 27

جنوبا : الراشيدي حليمة و مبروك عبد العزيز

غربا : سقراط احمد

طالبو التحفيظ : املكي بويزكار بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 15880 - 27

اسم امللك : "لوطى الفوقي ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، جماعة احلمام املكان املدعو مزارع ايت عزيزة.

وقع حتديده في : 23 اكتوبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 ار 47 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : الرسم العقاري عدد 4141 - 27 و الرسم العقاري عدد 7241 

- 27 و غنام محمد

جنوبا : اللفضي عبد احلكيم

غربا : محمد بن حمو و احلسني اوعروش .

طالب التحفيظ : باخيي املفتوح بن محمد .

مطلب رقم 31327 - 27

اسم امللك : "فاطمة ".

موقعه : اقليم ومدينة خنيفرة ، حي الفتح زنقة 70 رقم 35 .

وقع حتديده في : 20 ماي 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 87 س
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نوعه : بناية تتالف من سفلي وطابق واحد .

اجملاورون : 

شماال : ليجوي محمد و عبد القادر شيبان.

شرقا : موعني ام كلتوم

جنوبا : الزنقة

غربا : عبد الالوي رابحة .

طالبة التحفيظ : فاطمة حمادي بنت سعيد .

مطلب رقم 41096 - 27

اسم امللك : "الرمل 01 ".

موقعه : اقليم حنيفرة قيادة وجماعة تيغسالني ، املكان املدعو ايت مسانة . 

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 67 ار 75 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

القطعة 01 : 

شماال : واد صرو

شرقا : طالب التحفيظ

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 08 .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31309 - 27 .

القطعة 02 : 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31309 - 27 .

غربا : ورثة منصور نعلي و ممر عرضه 04 امتار 

طالبو التحفيظ : حسناء امسرور بنت عبد الرحمان ومن معها 

مطلب رقم 20944 - 27

اسم امللك : "لندا ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، قيادة وجماعة القباب احملل املدعو لندا. .

وقع حتديده في : 16 يناير 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 55 ار 25 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

بوبريك  و  باحدو  رشيدة  ورثة  و  عدد14944/  العقاري  الرسم   : شماال 

موحى 27.

شرقا : الساقية

جنوبا : الرسم العقاري عدد 15507 - 27

غربا : ممر عمومي بعرصض 4 امتار .

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف مبيدلت .

مطلب رقم 29287 - 27

اسم امللك : "ملك اوطالب ".

موقعه : اقليم ومدينة خنيفرة ، حي العدناني .

وقع حتديده في : 22 ماي 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 ار 37 س

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد17194/ 27 

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : بابا ابراهيم .

طالب التحفيظ : محمد والطالب بن محمد .

مطلب رقم 20947 - 27

اسم امللك : "ملك خديجة ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، اجلماعة احلضرية ملريرت احملل املدعو السوق القدمي.

وقع حتديده في : 18 يناير 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 ار 87 س

نوعه : دكان بالسفلي .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 15702/ 27 

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة .

طالبة التحفيظ : خديجة بنكا بن موالي ابراهيم .

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 

بعد  ودلك  خنيفرة  اقليم  اكلموس،  ودائرة  قيادة  اكلموس  القروية 

الفصل  مبقتضيات  عمال  االعالن  هدا  نشر  من  ابتداء  مضي شهرين 

8 من الظهير الشريف عدد 1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 

1389 املوافق 25 يوليوز 1969بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية

املطالب هي كالتالي :

 -  36055  -  36048  -  36046  -  36026  -  36020  -  35985  -  35972  

 36346 - 36251 - 36203 - 36107 - 36105 - 36092 - 36089 - 36057

 -  36425  -  36415  -  36410  -  36409  -  36408  -  36404  -  36385  -

 36536 - 36535 - 36534 - 36507 - 36504 - 36489 - 36481 - 36474

 -  36834  -  36829  -  36822  -  36813  -  36812  -  36790  -  36775  -

 37043 - 37000 - 36904 - 36902 - 36854 - 36853 - 36848 - 36837

 -  37229  -  37223  -  37214  -  37176  -  37155  -  37111  -  37108  -

 37433 - 37373 - 37278 - 37272 - 37255 - 37248 - 37231 - 37230

 -  37709  -  37692  -  37683  -  37677  -  37669  -  37581  -  37514  -

 38439 - 38428 - 38427 - 38425 - 37842 - 37739 - 37733 - 37729
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 -  39110  -  38986  -  38851  -  38846  -  38537  -  38533  -  38512  -
 39911 - 39902 - 39781 - 39746 - 39672 - 39671 - 39658 - 39649
 -  37434  -  37307  -  37263  -  37100  -  36787  -  35994  -  40009  -
 38182 - 38146 - 38145 - 38063 - 38034 - 37880 - 37595 - 37588
 -  38502  -  38471  -  38257  -  38252  -  38250  -  38189  -  38186  -
 39536 - 39444 - 39347 - 39035 - 38615 - 38612 - 38611 - 38610
 -  39610  -  39606  -  39604  -  39573  -  39569  -  39551  -  39549  -
 39705 - 39685 - 39683 - 39673 - 39647 - 39643 - 39612 - 39611
 -  39740  -  39733  -  39731  -  39730  -  39729  -  39714  -  39708  -
 39916 - 39908 - 39897 - 39786 - 39785 - 39784 - 39783 - 39780

- 39936 - 39934 - 39927 - 39924 - 39923 - 39919 -
والكل على الرمز 27.

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة، "لهري "

اقليم خنيفرة،

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 
اسفله الواقعة باملنطقة املدعوة "لهري " الكائنة باجلماعة القروية 
مضي  بعد  ودلك  خنيفرة  اقليم  ازكزا  اكلمام  لهري  قيادة   ' 'لهري 
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:

28095 - 26982 - 26979 - 25536 - 24700 - 21104 - 21073 
 والكل على الرمز 27

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة، "سيدي يحي وساعد " 

اقليم خنيفرة،

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 
الكائنة   " وساعد  يحي  "سيدي  املدعوة  باملنطقة  الواقعة  اسفله 
اقليم خنيفرة  القباب  ' قيادة  القروية سيدي يحي وساعد  باجلماعة 
ودلك بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هدا االعالن عمال مبقتضيات 
الفصل 8 من الظهير الشريف عدد 1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى 
االولى 1389 املوافق 25 يوليوز 1969بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك 

القروية.
 املطالب هي كالتالي :

16274 - 16346
 والكل على الرمز 27

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة
رمرام وسيم      

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 43223 - 28

اسم امللك : أفرسيك 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : انكارف.

مسـاحتـه : ) 05ار 42 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43240 - 28

اسم امللك : افرسيك

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : انكارف.

مسـاحتـه : ) 08ار 51 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43242 - 28

اسم امللك : افداد 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : انكارف.

مسـاحتـه : ) 01ار 98 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43243 - 28

اسم امللك : افداد 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : انكارف.

مسـاحتـه : ) 03ار 13 سنتيار(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43249 - 28

اسم امللك : ايكيواز

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ازواطن.

مسـاحتـه : ) 6ار 29 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43250 - 28

اسم امللك : داو تكما 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ازواطن.

مسـاحتـه : ) 03ار 31 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43251 - 28

اسم امللك : داو تكما 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ازواطن.

مسـاحتـه : ) 02ار 94 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43260 - 28

اسم امللك : داو تركا

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : انكارف.

مسـاحتـه : ) 01ار 65 سنتيار(.

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43277 - 28

اسم امللك : داو تكما 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ازواطن.

مسـاحتـه : ) 03ار 94 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43278 - 28

اسم امللك : داو تكما 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ازواطن.

مسـاحتـه : ) 02ار 86 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
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مطلب رقـم 43280 - 28

اسم امللك : اغونان اورتان

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ازواطن.

مسـاحتـه : ) 54 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43279 - 28

اسم امللك : اغونان

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ازواطن.

مسـاحتـه : ) 02ار 01 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : مصرف و التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43282 - 28

اسم امللك : تيسا 5

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ازواطن.

مسـاحتـه : ) 01ار 07 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49979 - 28

اسم امللك : املصلى القدمي

 : املدعو  احملل  خزامة،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

اماسني ادلكا.

مسـاحتـه : ) 04ار 85 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض عارية )مصلى قدمية( ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 و ممر عمومي ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43227 - 28

اسم امللك : أفداد 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : انكارف.

مسـاحتـه : ) 03 ار 46 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42446 - 28

اسم امللك : ملك مكوار

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تاجدة.

مسـاحتـه : ) 11 ار 10سنتيار(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق أرضي، ساحة، حديقة، مسبح و بئر ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة ايت بقدو و تفريت علي و ابراهيم ايت فتيح ؛

شـرقـا : رسم عقاري عدد 21960-28 ؛

جـنـوبا : ورثة ايدار بقمو ؛

غـربـا : شعبة ؛

طالبة التحفيـظ : السـيدة زهرة مكوار بنت عبد النبي.

مطلب رقـم 43096 - 28

اسم امللك : انورز

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت نبضاس.

مسـاحتـه : ) 91 سنتيار(.

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛
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شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43097 - 28

اسم امللك : تسمرت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت نبضاس.

مسـاحتـه : ) 01 ار 54 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49837 - 28

اسم امللك : تقجيت 2

 : املدعو  احملل  ازناكن،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 03 ار 67 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49838 - 28

اسم امللك : تقجيت 1

 : املدعو  احملل  ازناكن،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازت  اقليم   : موقعه 

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 01 ار 02 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49839 - 28

اسم امللك : اورتي نلحيان

 : املدعو  احملل  ازناكن،  جماعة  امرزكان،  دائرة  رزازات  اقليم   : موقعه 

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 08 ار 28 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49840 - 28

اسم امللك : اغالن 1

 : املدعو  احملل  ازناكن،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 01 ار 08 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49846 - 28

اسم امللك : اغالن 2

 : املدعو  احملل  ازناكن،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 01 ار 92 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛
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شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49847 - 28

اسم امللك : تيسا 1

 : املدعو  احملل  ازناكن،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 02ار 09سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49848 - 28

اسم امللك : دار اكادير

 : املدعو  احملل  ازناكن،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 03 ار 49 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49849 - 28

اسم امللك : اكماض نيمغي

 : املدعو  احملل  ازناكن،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 03 ار 61 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49850 - 28

اسم امللك : تغزوت

 : املدعو  احملل  ازناكن،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 09 ار 32 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 35650 - 28 

املـلـك املـسـمـى : " ملك كراد "

الكائن باقليم ودائرة ورزازات ،جماعة ترميكت، احملل املدعو : تكمي اجلديد. 

طالب التحفيـظ : 

01- - اورحوي السعدية بنسبة 12/204 

02- - اورحوي احمد بنسبة 24/204 

03- - اورحوي خديجة بنسبة 12/204 

04- - اورحوي عبد االله بنسبة 24/204 

05- - اورحوي عبد الصمد بنسبة 24/204 

06- - اورحوي نعيمة بنسبة 12/204 

07- - اورحوي عبد الرزاق بنسبة 24/204 

08- - اورحوي نورة بنسبة 12/204 

09- - اورحوي فوزية بنسبة 12/204 

10- - اورحوي عزالدين بنسبة 24/204 

11- - حمدوشي صفية بنسبة 03/204 

12- - اورحوي محمد بنسبة 14/204 

13- - اورحوي مارية بنسبة 07/204 

وقع التحديد في : 10 مارس 2015 .

إن هـذا اإلعـالن يبطل اإلعـالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة 

في 28 يناير 2015 عدد : 839.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     
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محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-16532

امللك املسمى : “ بوفوس 3 “

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  املعدر  جماعة   : موقعه 

املدعو “ طريق أكادير” ،

مساحته : 01 هـ 89 آ 03 س ،

نوعه : أرض بها قطعتني بوريتني الثانية تخترقها قناة املكتب الوطني 

للماء الصالح للشرب ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : رع رقم 34482-31 ومطلب التحفيظ رقم 31-18525 ،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : مطالب التحفيظ أرقام 16696-31 وورثة ايت همو ،

غربا : الطريق ،

القطعة الثانية : 

شماال : ورثة حلسن باصالح ،

شرقا : طالب التحفيظ وقناة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،

 31-47306-31-47697-31-16696 أرقام  التحفيظ  مطالب   : جنوبا 

وسوم مبارك وايت باني وقناة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد محمد بوفوس بن علي .

مطلب رقم 31-70863

امللك املسمى : “ فوق اكالي “

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو “ افود نتكيضا“ ،

مساحته : 06 آ 62 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي دي اجلهد املتوسط ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-28689 ،

شرقا : ممر ومطلب التحفيظ رقم 31-70844،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-59243 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-70844 ،

طالبة التحفيظ : السيدة حبيبة امكاي بنت عثمان . 

مطلب رقم 31-70957

امللك املسمى : “ اخلير”

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو “ حي بيزنكاض “ ،

مساحته : 49 س ،

املرور  ارتفاق حق  مع  علويني  وطابقني  بناية سفلية  بها  أرض   : نوعه 

للطابق السفلي لفائذة بوزكري ملساحة قدرها 8 س ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-12957 ،

شرقا : بوزكري،

جنوبا : رع رقم 31-35604 ،

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد حلسن ادبها بن محمد . 

مطلب رقم 31-127865

امللك املسمى : “ دار حموش “

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو “ زنقة ادالهاتر” ،

مساحته : 95 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ومرافق بالسطح مع 

ابتداء من الطابق االول لفائذة احلاج بلقاسم  االحتفاظ بحق الهواء 

ملساحة قدرها 5 س ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-34399 ،

شرقا : احلاج بلقاسم ،

جنوبا : ادالهاتر،

غربا : ممر،

طالبو التحفيظ : السيدة فاطمة بن حمدان بنت علي ومن معها . 

مطلب رقم 31-127965

امللك املسمى : “ دار وبريك “

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو “ انرار ايت امحمد” ،

مساحته : 79 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 09-7589 ،

شرقا : أسكال محمد ،

جنوبا : رع رقم 80699-31 ومحمد بن حسني أقشوش ،

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد وبريك محمد بن ابريك . 

مطلب رقم 31-128643

امللك املسمى : “ متكرط “

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو “ دوار متكراط “ ،
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مساحته : 01 آ 42 س ،

نوعه : أرض بجزء منها بها بناية سفلية والباقي عارية عبارة عن حديقة ، 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ،

شرقا : الواتيق عبد اهلل ،

جنوبا : طالب التحفيظ ،

غربا : ورثة ابو اجلمال ،

طالبة التحفيظ : السيدة فطيمة بولهرود بنت ابراهيم . 

مطلب رقم 31-128671

امللك املسمى : “ شتوكي 1 “

موقعه : جماعة امي نفاست قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني 

باحملل املدعو “ مزارع االحروش “ ،

مساحته : 01 آ 01 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-128672 ،

شرقا : ممر ،

جنوبا : ورثة أحمد برزا وجامع برزا ،

غربا : ورثة أحمد برزا وجامع برزا ،<

طالب التحفيظ : السيد احلبيب شتوكي بن علي . 

مطلب رقم 31-128672

امللك املسمى : “ شتوكي 2 “

موقعه : جماعة امي نفاست قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني 

باحملل املدعو “ مزارع االحروش “ ،

مساحته : 01 آ 01 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد برزا وجامع برزا ،

شرقا : ممر ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-128671 ،

غربا : ورثة أحمد برزا وجامع برزا ،

طالب التحفيظ : السيد احلبيب شتوكي بن علي . 

مطلب رقم 31-138662

امللك املسمى : “ بني الويدان 1 “

موقعه : جماعة أحد الركادة قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت باحملل 

املدعو “ دوار ادغ “ ،

مساحته : 09 هـ 99 آ 94 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها أخدود وشعبة ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 9791-31 وشعبة ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-9138 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 138661-31 ورع رقم 23934-31 وأخدود،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 9135-31 و رع رقم 24678-31 وشعبة ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم صاحب بن محمد . 

مطلب رقم 31-138817

امللك املسمى : “ الدار”

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  املعدر  جماعة   : موقعه 

املدعو “ دوار اكجدي” ،

مساحته : 07 آ 53 س ،

وطابق  سفلي  مستودع  بها  وأخرى  سفلية  بنايات  بها  أرض   : نوعه 

علوي واحد والباقي محاط بسور ، 

اجملاورون : 

شماال : حلسن احليان ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : حلسن احليان وممر،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم احليان بن سعيد .

مطلب رقم 31-138874

امللك املسمى : “ تكنيت نشريف 3 “

موقعه : جماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو 

“ دوار العني ابراهيم اوصالح “ ،

مساحته : 01 هـ 67 آ 37 س ،

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-41009 ،

شرقا : رع رقم 52797-31 ومطلب التحفيظ رقم 31-19135 ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : محمد اعطارن ،

طالبو التحفيظ : السيدة عائشة زبيت بنت احلسن ومن معه . 

مطلب رقم 31-138900

امللك املسمى : “ تيزنيت الدولة 1756 قروي “

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو “ املركز”،

مساحته : 02 هـ 75 آ 09 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر عمومي ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 36980-31 بعضا وملك الغير بعضا آخر،
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شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3298 وممر،

جنوبا : رع رقم 31-68017 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-127120 ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية . 

مطلب رقم 31-138925

امللك املسمى : “ متكرت “

باحملل  ايفني  واقليم سيدي  دائرة  أملو  أثنني  وقيادة  : جماعة  موقعه 

املدعو “ دوار االلن “ ،

مساحته : 15 هـ 59 آ 25 س ،

مطفية  للغير  سفلية  بنايات  بها  منها  بجزء  بورية  أرض   : نوعه 

املتوسط  التوثر  دي  كهربائية  واعمدة  كهربائي  خط  ويخترقها 

في  والثاني  أمتار  سبعة  عرض  في  االول  عموميني  ممرين  ويخترقها 

عرض ستة أمتار، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد عيسى ،

شرقا : ورثة احلاج علي،

جنوبا : ورثة حلسن مبارك بعضا وممر عمومي بعضا آخر،

غربا : ورثة ادزاغو بعضا وقرعة ادبال زاغو وممر بعضا آخر،

طالبو التحفيظ : السيد أحمد اداحلسن بن محمد ومن معه . 

مطلب رقم 31-138927

امللك املسمى : “ فوق النوادر “

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو “ دوار العوينة “ ،

مساحته : 22 آ 75 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر وبها أشجار الزيتون واالركان ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : صبري مبارك ، بوستة احلسني وورثة أغرغور،

جنوبا : جمعية سالم بعضا و ايت العلمي بعضا آخر،

غربا : ورثة أغرغور،

طالب التحفيظ : السيد احلسن ابوالليت بن محمد . 

مطلب رقم 31-138929

امللك املسمى : “ فوق السبت “

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو “ دوار العوينة “ ،

مساحته : 12 آ 85 س ،

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : ممر بعضا ومطلب التحفيظ رقم 127017-31 بعضا آخر،

جنوبا : شعبة ،

غربا : شعبة ،

طالب التحفيظ : السيد مبارك صابري بن محمد . 

مطلب رقم 31-138938

امللك املسمى : “ تيزنيت الدولة 1709 قروي مركزية تيواضو “

موقعه : جماعة وقيادة أفال اغير اقليم تيزنيت باحملل املدعو “ املركز” ،

مساحته : 06 آ 06 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير ،

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : أخدود ،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية . 

مطلب رقم 31-138951

امللك املسمى : “ تيزنيت الدولة 1701 قروي مدرسة كدورت “

موقعه : جماعة وقيادة أفال اغير اقليم تيزنيت باحملل املدعو “ مدرسة كدورت“ ،

مساحته : 08 آ 72 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق اجلهوية ،

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية . 

مطلب رقم 31-138952

امللك املسمى : “ تيزنيت الدولة 1699 قروي مدرسة ايت بنوح “

موقعه : جماعة وقيادة أفال اغير اقليم تيزنيت باحملل املدعو “ مدرسة 

ايت نوح “ ،

مساحته : 08 آ 70 س ،

نوعه : أرض بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية . 
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مطلب رقم 31-139013

امللك املسمى : “ الدار”

موقعه : جماعة وقيادة سيدي امبارك دائرة االخصاص اقليم سيدي 

ايفني باحملل املدعو “ دوار تعشو” ،

مساحته : 03 آ 54 س ،

: أرض عارية بجزء منها بها بناية سفلية والباقي بها حديقة  نوعه 

بها أشجار مختلفة ومطفيتني ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : ورثة عمر بن البشير وممر،

غربا : ورثة عمر بلبشير وطالب التحفيظ ،

طالب التحفيظ : السيد محمد الصاديقي بن احلسني . 

مطلب رقم 31-139014

امللك املسمى : “ فدان شرق الدار”

موقعه : جماعة وقيادة سيدي امبارك دائرة االخصاص اقليم سيدي 

ايفني باحملل املدعو “ دوار تعشو” ،

مساحته : 80 آ 57 س ،

نوعه : أرض عارية محاطة جزئيا بسور حجري وبجزء منها بها أشجار 

مختلفة ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بورحيم ،

شرقا : ورثة بنات فاضمة ،

جنوبا : ورثة عمر،

غربا : ورثة احلسني وورثة احلاج علي ،

طالب التحفيظ : السيد محمد الصاديقي بن احلسني . 

مطلب رقم 31-139015

امللك املسمى : “ اغلن”

موقعه : جماعة وقيادة سيدي امبارك دائرة االخصاص اقليم سيدي 

ايفني باحملل املدعو “ دوار تعشو” ،

مساحته : 01 هـ 71 آ 72 س ،

نوعه : أرض بورية بها شجر األركان ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلسني ،

شرقا : امللك الغابوي قسم خلصاص ،

جنوبا : ورثة بنات فاضمة ،

غربا : املنجع ،

طالب التحفيظ : السيد محمد الصاديقي بن احلسني . 

مطلب رقم 31-139038

امللك املسمى : “ مبروك “

موقعه : جماعة أحد الركادة قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت باحملل 

املدعو “ اخلريب “ ،

مساحته : 05 آ 10 س ،

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : رقية بنت بوجمعة ،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : ورثة ادسبيسي ،

طالبة التحفيظ : السيدة كرمية مبروك بنت مبارك . 

مطلب رقم 31-139058

امللك املسمى : “ تيزنيت الدولة 1759 قروي “

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو “ دوار ادغ “ ،

مساحته : 15 آ 52 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ومطلب التحفيظ رقم 31-9717 ،،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-9717 ،

جنوبا : رع رقم 31-22318 ،

غربا : الطريق ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية . 

مطلب رقم 31-139063

امللك املسمى : “ اكر ومالك “

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو “ دوار الزاوية “ ،

مساحته : 02 آ 31 س ،

نوعه : أرض بجزء منها بها بناية سفلية وطابق علوي واحد مع مرافق 

فقط  سفلية  بناية  بها  منها  بجزء  بسور  محاط  وآخر  بالسطح 

أشجار الزيتون واالركان مع االحتفاظ بارتفاق متمثل في حق املرور 2م 

للطابق السفلي لفائذة ورثة بيبالغن ، 

اجملاورون : 

شماال : اولبحيرى ابراهيم ،

شرقا : ورثة بيبالغن ،

جنوبا : العربي خعني ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد أحمد ببلغن بن بوبكر. 
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اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى : “ رحمة 3 “

موضوع مطلب رقم 127903-31 الكائن بجماعة وقيادة ميراللفت 

دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل املدعو” دوار بوتسنت مزارع تبلكوكت“ 

الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 976 

بتاريخ 13 سبتمبر2017 وكذا اعالن بانتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1017 بتاريخ 27 يونيو 2018 

عوضا عن :

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2011،

رسم ملحق عدلي لرسم شراء مؤرخ في 28 أكتوبر 2015 ،

صورة لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2013 ،

صورة لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 26 يوليو 2010،

صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 11 اغسطس 2008 ،

صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 21 مارس 2013،

صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 29 سبتمبر 2011،

صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 22 ديسمبر 2011،

صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 20 ديسمبر 2011،

صورة لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 أغسطس 2011،

صورة لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2013 ،

صورة لرسم ملحق عدلي لرسم استمرارمؤرخ في 07 يناير 2011،

صورة لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 09 مارس 1992 ،

صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 23 أغسطس 2017،

شهادة ادارية مؤرخة في 21 مارس 2012 عدد117/2012،

اقــرأ : 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2011،

رسم ملحق عدلي لرسم شراء مؤرخ في 28 أكتوبر 2015 ،

صورة لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2013 ،

صورة لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 26 يوليو2010،

صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 11 اغسطس 2008 ،

صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 21 مارس 2013،

صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 29 سبتمبر 2011،

صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 22 ديسمبر 2011،

صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 20 ديسمبر 2011،

صورة لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 أغسطس 2011،

رسم موافقة عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر2019 ،

صورة لرسم ملحق عدلي لرسم استمرارمؤرخ في 07 يناير 2011،

صورة لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 09 مارس 1992 ،

صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 23 أغسطس 2017،

شهادة ادارية مؤرخة في 21 مارس 2012 عدد117/2012،

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 61823 - 35

اسم امللك : فدان الكاع.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة دوار العرب.

تاريخ حتديده : 22 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 40 آ 82 س. 

نوعه : أرض فالحية محاطة بسور بها 03 بنايات من سفلي ومسكن 

احلارس ومسبح وبئر ومقر تقني. 

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص عرضه 05 أمتار.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 8283/38 - 7881 - 35 -احمد بن امبارك فرجي. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد -3609/38علي اصغير. 

غربا : عبد العالي الفالح ) طالب التحفيظ( .

طالب التحفيظ : عبد العالي الفالح ابن محمد.

مطلب رقم 58793 - 35

اسم امللك : مجموعة مدارس موالي بوزرقطون.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة قيادة اقرمود جماعة موالي بوزرقطون 

دوار العبيدات.

تاريخ حتديده : 18 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 13 آ 55 س. 

نوعه : مدرسة بها 04 أقسام بالسفلي وإدارة بالسفلي ومسكن من 

سفلي ومرحاض ومطفية وأشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عير نافذ عرضة مترين.

شرقا : احمد بليلي.

جنوبا : احمد بليلي.

غربا : الطريق الوطنية رقم 2207 عرضها 20 متر.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.



عدد 1126 - 08 ذواحلجة 1441 )29 يوليو 2020(3348

مطلب رقم 61861 - 35

اسم امللك : ملك عالء 2.

دوار  الكدادرة  جماعة  احلنشان  وقيادة  دائرة  الصويرة  اقليم   : موقعه 

حي بير الصور.

تاريخ حتديده : 16 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 97 س. 

ومرفق  أول  سفلي وطابق  من  للسكن  دار  بها  عارية  أرض   : نوعه 

وسطح. 

اجملاورون : 

شماال : زكرياء التايك.

شرقا : ممر عرضه 5 أمتار.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 61862 - 35.

غربا : عابد احلمولي –رشيد أدكالي.

طالب التحفيظ : عبد الكبير جباري ابن حسن. 

مطلب رقم 59667 - 35

اسم امللك : تكاديرت.

موقعه : اقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة اداوكرض دوار اماريرن.

تاريخ حتديده : 27 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 40 آ 02 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 28717 - 35.

شرقا : ممر عرضه 05 أمتار.

جنوبا : ناصر فاطمة. 

غربا : امتاليت حسن.

طالب التحفيظ : حسن امتاليت ابن البشير. 

مطلب رقم 59573 - 35

اسم امللك : رانش هندركس

موقعه : بلدية الصويرة دوار الديابات.

تاريخ حتديده : 23 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 16 آ 62 س. 

نوعه : أرض عارية بها غرفة من سفلي وبناء وقبو وإسطبل للخيول 

وبئرين وأشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 26629 - 35.

شرقا : سد. 

جنوبا : فطومة بن درغو- مينة زلطان- آيت إبراهيم بوترفة.

غربا : الرسم العقاري عدد 36693 - 35 - ممر خاص غير نافذ عرضه 4 

أمتار- فطومة بن درغو-مطلب التحفيظ عدد 59084 - 35 – فاطمة مستفيد.

طالبة التحفيظ : فطومة بن درغوا بنت محمد.

مطلب رقم 59793 - 35

اسم امللك : أكنتاف.

موقعه : بلدية الصويرة دوار الغزوة.

تاريخ حتديده : 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 آر 16 س. 

نوعه : أرض عارية بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 14816 - 35.

شرقا : الرسم العقاري عدد 689 - 35 -ممر غير نافد 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21890 - 35 - عبد اجلليل بعنتر. 

غربا : الرسم العقاري عدد 44657 - 35.

طالب التحفيظ : زهير بن جلول ابن عبدالكبير.

مطلب رقم 62037 - 35

اسم امللك : الفدان الفوقاني

دوار  اكرض،  جماعة  تدزي  قيادة  متنار  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

اجلماالت أيت تهال.

تاريخ حتديده : 13فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 2 هـ 26 آ 86 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز واألركان.

اجملاورون : 

شماال : محمد جدي بن علي - ورثة محمد الصوفي.

فاطمة   – بوزكراوي  محمد  موالي   – علي  بن  جدي  محمد   : شرقا 

بوزكراوي – موالي احمد بوزكراوي.

جنوبا : ممر فالحي عرضه متر – الرسم العقاري عدد 31435 - 35 - ورثة 

خديجة التوبالي. 

امبارك  ابن  محمد  ورثة  أمكاز-   – أمتار   3 عرضه  عمومي  ممر   : غربا 

الصوفي - محمد جدي بن علي. 

طالب التحفيظ : عبد احلفيظ بوزكراوي ابن احلسني. 

مطلب رقم 62035 - 35

اسم امللك : دار فاطمة.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة سيدي كاوكي، دوار أيت حلسن.

تاريخ حتديده : 15 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 55 آ 34 س. 

نوعه : أرض فالحية بها بناية بالسفلي وطابق أول وسطح وخزان مائي 

وبئر و مخزن ومسبح ومقر تقني و بئر و أشجار مختلفة. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة مسعيد عمر – حبيبة بقروان. 

شرقا : ورثة براهيم إصافون. 
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جنوبا : إمجهادي الركراكي – مبارك عوبد .

غربا : بقروان فاطمة – عوبدا عائشة وعوبدا خدوج – طريق عمومي 

بعرض متغير. 

طالب التحفيظ : خالد قطمير بن أحمد.

مطلب رقم 62104 - 35

اسم امللك : تدارت.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة الصويرة، جماعة موالي بوزرقطون، دوار الباشرة.

تاريخ حتديده : 07 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 07 آ 12 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد شاوي. 

شرقا : طريق جهوية رقم 301 عرضها 30 متر. 

جنوبا : سكينة لوداع – رسم عقاري عدد 24970 - 35 - رسم عقاري 

عدد 31270 - 35– رسم عقاري عدد 29972 - 35. 

غربا : رسم عقاري عدد 30504 - 35 – سمير مساوي - امللك البحري. 

طالب التحفيظ : عبد العزيز مكوار بن محمد.

مطلب رقم 61983 - 35

اسم امللك : أورتي.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة الزاويت، دوار ايت موالي.

تاريخ حتديده : 08 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 75 آ 16 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان واخلروب واللوز. 

اجملاورون : 

شماال : شوكي حميد – مسلك عمومي عرضه متغير. 

شرقا : شوكي حميد – مسلك عمومي عرضه متغير. 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه متغير. 

غربا : مسلك عمومي عرضه متغير – أمكاز. 

طالب التحفيظ : حلسن الكجون بن محمد.

مطلب رقم 61973 - 35

اسم امللك : ملك لينا.

موقعه : إقليم الصويرة، جماعة الصويرة، دوار واسن سيدي حراز.

تاريخ حتديده : 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 70 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 32440 - 35. 

شرقا : مسلك عمومي عرضه 3 أمتار - أزروال فاطمة و أزروال نزيهة. 

جنوبا : مسلك عمومي – مطلب التحفيظ عدد 7114 - 35 . 

غربا : مشروع ممر غير نافذ بعرض 03 أمتار. 

طالبة التحفيظ : سومية مالك بنت مسعود.

مطلب رقم 61889 - 35

اسم امللك : الفيضة.

موقعه : إقليم الصويرة، قيادة أقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، موالي 

بوزرقطون املركز.

تاريخ حتديده : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 آ 59 س القطعة األولى : ) 05 آ 

64 س ( القطعة الثانية : ) 04 آ 95 س( . 

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

نوعه : أرض رملية. 

شماال : مينة شبيكي. 

شرقا : طريق عمومي عرضه متغير. 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 2 أمتار. 

غربا : امللك البحري. 

القطعة الثانية : 

نوعه : أرض فالحية. 

شماال : مينة شبيكي. 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 61879 - 35. 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 2 أمتار. 

غربا : طريق عمومي عرضه متغير. 

طالبة التحفيظ : هيبة الشبيكي بنت سالم.

مطلب رقم 61890 - 35

اسم امللك : احلفرة 2.

موقعه : إقليم الصويرة، قيادة أقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، موالي 

بوزرقطون املركز تاريخ حتديده : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 77 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : مينة شبيكي. 

شرقا : طريق عمومي عرضه متغير. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 61882 - 35. 

غربا : مبارك شبيكي – فريد شبيكي. 

طالبة التحفيظ : هيبة الشبيكي بنت سالم.

مطلب رقم 61862 - 35

اسم امللك : عالء 1.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان، جماعة لكدادرة، حي 

بير الصور. 

تاريخ حتديده : 16 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 99 س. 

نوعه : أرض بها بناية بالسفلي وطابق أول و سطح ومرفق. 
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اجملاورون : 

شماال : رشيد الدكالي – مطلب التحفيظ عدد 61861 - 35. 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 61861 - 35 - شارع عرضه 5 أمتار. 

جنوبا : شارع عرضه 5 أمتار - عبد القادر بوجليد. 

غربا : عبد القادر بوجليد - احلمولي عبيد. 

طالب التحفيظ : عبد الكبير جباري ابن حسن.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة 

ربيع الشركي     

 

محافظة العرائش

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 10447 - 36

اسم امللك " عني منان "

موقعه : إقليم العرائش،منطقة التحفيظ اجلماعي الساحل، دائرة واد 

اخملازن ،اجلماعة القروية خميس الساحل،دوار القلعيني 

على  مجزأة  فصاعدا  األن  من  تتابع  أصبحت  حتفيظه  مسطرة  إن 

الشكل التالي : 

- حتت تسمية " ملك الراوي " مبساحة قدرها 31 آر 23 سنتيار ،تشتمل 

على أرض فالحية بها بناء من سفلي ،في اسم السيد احلسني الراوي 

- حتت التسمية األصلية للملك " عني منان " مبا تبقى من امللك و قدره 

09 هكتار 09 آر 67 سنتيار في اسم طالب التحفيظ األصليني و هم : 

- املفضل بن محمد بنسرغني بنسبة 13/60

- عبد السالم بن محمد السرغيني بنسبة 09/60

- أحمد بن محمد السرغيني بنسبة 08/60

- محمد بن محمد بنسرغني بنسبة 08/60

- اخملتار بن محمد بنسرغني بنسبة 18/60

- رحمة بنت محمد بنسرغني بنسبة 04/60

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  أن 

الرسمية عدد 883 املؤرخة في 02 ديسمبر 2015 

مطلب رقم 32410 - 36

اسم امللك " فضيلة "

موقعه : مدينة العرائش، احملل املدعو ناباص، زنقة موالي العربي العلوي .

 ،36 -  32410 رقم  املطلب  ذي   " املسمى" فضيلة  امللك  إن مسطرة حتفيظ 

أصبحت تتابع من االن فصاعدا في اسم طالبي التحفيظ األصليني السيد 

و السيدة : 

- عتيقة بلعياشي بنت عبد الكرمي بنسبة 7/16

- عبد الرحيم بلعياشي بن عبد الكرمي بنسبة 9/16

 1080 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  أن 

املؤرخة في 11 سبتمبر 2019

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " غرسة السليتي "

موضوع مطلب التحفيظ عدد : 32635 - 36 الواقع بإقليم العرائش 

دائرة موالي عبد السالم ،جماعة أربعاء عياشة ،دوار أوالد عيسى .

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريـدة الرسميـة عدد : 1080 

بتاريخ 11 سبتمبر 2019

عوضا عــن : 

مساحة امللك : مت إغفال ذكرها بخالصة املطلب املذكورة أعاله .

إقرأ : 

مساحة امللك : 86 آر 66 سنتيار 

والباقي بدون تغيير

 89 : علما أن مساحة امللك حسب التصميم النهائي هي  مالحظة 

آر 91 سنتيار .

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش 

الظريف العربي      

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 54771 - 37

اسم امللك : " فدان احلجر " .

موقعه : إقليم و دائرة تاونات جماعة ارغيوة دوار احلاجيني . 

وقع حتديده في : 26 يونيو 2018 ،

مساحته : 73 ار 72 س .

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون .

شماال : واد موساتو ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 28004 - 37 ؛ 

، ورثة املفضل لكبيري و الشعبة و بعدها  جنوبا : ورثة احمد لكبير 

ورثة محمد االشهب . 

غربا : الشعبة وورثة حميدو اخلمار و ورثة محمد االشهب 

طالبو التحفيظ : حميد املرابط بن بوشتى و من معه . 

مطلب رقم 63861 - 37

اسم امللك : " جيهان " .

موقعه : إقليم و دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو ظهر حمان . 

وقع حتديده في : 8 ابريل 2019 ،

مساحته : 34 ار 15 س .

نوعه : ارض عارية .

شماال : الرسم العقاري عدد 1584 - 37 ؛ 
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شرقا : ورثة احلاج الطعيمي محمد ؛ 
جنوبا : ورثة محمد احلجاجي احلدايدي . 

غربا : ورثة بوشتى احلجاجي 
طالب التحفيظ : احمد الوالي بن احمد . 

احملافظ املكلف بالتحفيظ بتاونات 
حسام الوافي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 28703 - 39
اسم امللك : » ملك بويفرض « .

موقعه : مزارع دوار بيدغان جماعة سيدي واعزيز قيادة تافنكولت دائرة 
اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 11 يونيو 2019.
املساحة التى اظهرها التصميم : 43 ار 36 س.

نوعه : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : ورثة اموريك؛ 
شرقا : مصرف وورثة ايت واعزيز؛
جنوبا : ورثة باملودن وورثة بوحليا؛

غربا : الطريق؛
طالبة التحفيظ : السيدة جناة بوطالب بنت بلعيد.

مطلب رقم 31307 - 39
اسم امللك : » ملك عبيد « .

موقعه : حي الكرسي بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.
وقع حتديده : 30 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 61 س.
نوعه : دار للسكن ذات طابق سفلي و طابقني علويني.

اجملاورون : 
شماال : عبيد احمد؛ 

شرقا : الطريق؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 1330 - 39؛
غربا : الرسم العقاري عدد 10527 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل عبيد بن عبيد.

مطلب رقم 31207 - 39
اسم امللك : » تكمي « .

موقعه : تيكودار دوار افيد جماعة وقيادة اركانة دائرة سيدي موسى 
احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 08 اغسطس 2019.
املساحة التى اظهرها التصميم : 32 ار 90 س.

نوعه : ارض وعرة مغروسة باشجار األركان والفواكه.
اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 
شرقا : ممر ومحاسن احمد؛

جنوبا : ممر؛

غربا : النادر واودال؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل اوزهوي بن إبراهيم.

مطلب رقم 31343 - 39

اسم امللك : » ملك الشناق « .

موقعه : حي أوالد علي بلدية الكردان اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 01 س.

نوعه : ارض بها بنايات سفلية وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : إبراهيم الشناق؛ 

شرقا : ممر؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : إبراهيم الشناق؛

طالب التحفيظ : السيد عمر الشناق بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 31346 - 39

اسم امللك : » دار إبراهيم 2 « .

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت

وقع حتديده : 22 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 72 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : مردال محمد؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31345 - 39؛

غربا : بوشتى بن العبدية؛

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم اعبيلو بن احلبيب.

مطلب رقم 31347 - 39

اسم امللك : » ملك غروب 1 « .

ودائرة سيدي موسى  قيادة  اسن  احلاج موسى جماعة  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 22 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 97 ار 04 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار البرتقال.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 2685 - 39 و بلعيد بن عمر؛
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جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 31127 - 39 ؛

طالب التحفيظ : السيد كمال كيماوي بن احمد.

مطلب رقم 31354 - 39

اسم امللك : » مدرسة البعاريرالوسطى « .

قيادة  الطاهر  سيدي  زاوية  جماعة  الوسطى  البعارير  دوار   : موقعه 

احمر اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 25 ار 19 س.

نوعه : مدرسة.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق وورثة السياد محمد؛

جنوبا : اسياد ابراهيم؛

غربا : اسياد ابراهيم والطريق؛

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

أمالك الدولة بتارودانت.

مطلب رقم 31373 - 39

اسم امللك : » السعادة « .

موقعه : ايت ايعزة القدمية بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 05 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 30 ار 02 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : همساس، مصرف وورثة املعناوي؛

جنوبا : ورثة املعناوي؛

غربا : موالي بوجمعة والطريق؛

طالبو التحفيظ : السيد محمد ايت وجميح بن عدي ومن معه .

مطلب رقم 31384 - 39

اسم امللك : » تسغونت 1 « .

احلمري  ودائرة سيدي موسى  قيادة  الدير  اكبار جماعة  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 15 ار 19 س.

نوعه : ارض فالحية بها حديقة، بنايتني سفليتني، مسبح وشجرة اركان.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : املنصوري بيهي وابراهيم؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : اكدوز محمد؛

طالب التحفيظ : السيد يوسف علمي لواتي بن احلسن.

مطلب رقم 31385 - 39

اسم امللك : » تسغونت 2 « .

موقعه : دوار اكبار جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 37 س.

نوعه : ارض فالحية بها شجرة نخيل.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 34924 - 39 ؛ 

شرقا : املنصوري العربي؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : املنصوري بيهي وابراهيم؛

طالب التحفيظ : السيد يوسف علمي لواتي بن احلسن.

مطلب رقم 31432 - 39

اسم امللك : » فدان علي بن الهاشمي « .

موقعه : دوار ايت رحمون جماعة اخلنافيف قيادة أوالد امحلة دائرة أوالد 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 63 ار 68 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر و البيهي عبد السالم؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 19056 - 39 والطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق وفاطمة انبيكي؛

طالب التحفيظ : السيد احمد بوقدير بن قدور.

مطلب رقم 31476 - 39

اسم امللك : » دار هشام « .

موقعه : جنان العبوبي تافالكت بويزمارن بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 27 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 76 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.
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اجملاورون : 

شماال : إبراهيم اغزيفن؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : طريق والنواري اخملتار؛

غربا : حسن اليوسفي وبوجمعة أبو حميد؛

طالب التحفيظ : السيد هشام رجب بن عبد اهلل.

مطلب رقم 31485 - 39

اسم امللك : » ملك اخلير« .

موقعه : دوار املنيزلة جماعة املنيزلة قيادة احمر دائرة سيدي موسى 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 يناير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 98 ار 73 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 34924 - 39 وورثة كرميي؛ 

شرقا : ورثة كرميي؛

جنوبا : ورثة باحلاج محمد؛

غربا : الرسم العقاري عدد 34924 - 39؛

طالبو التحفيظ : السيد عمر باحلاج بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31490 - 39

اسم امللك : » دار احمد مشكور وحلسن مشكور « .

برحيل  أوالد  دائرة  الفيض  قيادة  توغمرت  امزلو جماعة  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 14 يناير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 11 ار 34 س.

نوعه : ارض بها حديقة وبنايتني سفليتني كل واحدة منهما ذات طابق اول .

اجملاورون : 

شماال : ملك ايت ابراهيم؛ 

شرقا : ملك ايت ابراهيم ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ملك ايت ابرشيش؛

طالبو التحفيظ : السيد احمد مشكور بن حلسن ومن معه.

مطلب رقم 31492 - 39

اسم امللك : » ملك فاكول 1 « .

اوالد  دائرة  : دوار وجماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب  موقعه 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 يناير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 31 س.

نوعه : ارض فالحية مبني في جزء منها دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : اوباها فاطمة بنت احماد والطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : تنروجي إبراهيم و اوباها فاطمة بنت احماد؛

طالب التحفيظ : السيد فاكول عبد الدامي بن محمد.

مطلب رقم 31496 - 39

اسم امللك : » حتت السوق « .

موقعه : دوار و جماعة اميوالس قيادة متلوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 21 يناير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 10 ار 48 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون، اخلروب والنخيل.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق و ممر؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 37433 - 39 وباحسني علي؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 28541 - 39

اسم امللك : » ملك السطاح « .

موقعه : مزارع ايت كروم جماعة ايت مخلوف قيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 هـ 00 ار 00 س.

نوعه : ارض بها بنايات سفلية احداها ذات طابق اول، بيوت بالستيكية، 

بئرين وصهريج مائي.

اجملاورون : 

شماال : ايت شويدر اخلضير وممر؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 2026 - 39؛

طالبو التحفيظ : السيد حسان ايت اخلويضر بن عبد الرحمان ومن معه.
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مطلب رقم 28345 - 39

اسم امللك : » تاغزوت « .

موقعه : دوار تسيلي جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة أوالد برحيل

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 06 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 هـ 18 ار 05 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار االركان.

اجملاورون : 

شماال : الواد؛ 

شرقا : الواد؛

جنوبا : الواد؛

غربا : الواد؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 28376 - 39

اسم امللك : » فدان امي منلوان « .

موقعه : دوار تسيلي جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة أوالد برحيل

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 70 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : احمد الكابوس؛ 

شرقا : بوافود إبراهيم بن امبارك؛

جنوبا : بوافود إبراهيم بن امبارك؛

غربا : بوافود إبراهيم بن امبارك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 28377 - 39

اسم امللك : » فدان متديان 1 « .

موقعه : دوار تسيلي جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة أوالد برحيل

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 07 ار 69 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عمر بن احمد الكابوس وورثة بوافود إبراهيم ؛ 

شرقا : عمر بن احمد الكابوس؛

جنوبا : الشعبة ومنحدر؛

غربا : محمد بن مبارك بوافود؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 28378 - 39

اسم امللك : » فدان متديان 2 « .

موقعه : دوار تسيلي جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة أوالد برحيل

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 84 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر وورثة بوافود إبراهيم ؛ 

شرقا : ورثة بوافود إبراهيم ؛

جنوبا : وورثة بوافود إبراهيم؛

غربا : وورثة بوافود إبراهيم؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 28379 - 39

اسم امللك : » فدان متديان 3 « .

موقعه : دوار تسيلي جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة أوالد برحيل

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 61 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الواد؛ 

شرقا : محمد بن عبد اهلل الكابوس؛

جنوبا : محمد بن عبد اهلل الكابوس؛

غربا : عبد اهلل حلسن؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.
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مطلب رقم 28521 - 39

اسم امللك : » بوتاليمت « .

موقعه : بوتاليمت احملايطة بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 27 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 ار 65 س.

نوعه : ارض عارية بها اسطبل.

اجملاورون : 

شماال : ورثة منير وزة ومن معه والطريق؛ 

شرقا : الطفية عبد اهلل؛

جنوبا : الطفية عبد اهلل؛

غربا : الغادي احلبيب وورثة منير وزة ومن معه؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد القادر عباسي بن احلسن ومن معه.

مطلب رقم 28683 - 39

اسم امللك : » ملك عبد الصمد « .

موقعه : دوار أوالد بلعيد بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 95 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الطريق والعربي ايت بخلق؛ 

شرقا : العربي ايت بخلق ومحمد بن العربي بن عبيد؛

والرسم  بوخلف  حماد  العربي  عبيد،  بن  العربي  بن  محمد   : جنوبا 

العقاري عدد 25360 - 39 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 25360 - 39 والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد عبد الصمد روان بن احلسن.

مطلب رقم 28690 - 39 

اسم امللك : » ملك ابراهيم « .

موقعه : دوار الكراكر جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 01 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الشبلي عبد الكرمي وحماد بن العربي والبقالي عمر؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 29609 - 39 ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم اوسيد عبل بن محمد.

مطلب رقم 31172 - 39

اسم امللك : » ملك الكنايك « .

موقعه : حي الكرسي بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت

وقع حتديده : 23 يوليو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 56 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الباز محمد؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : احلفياني؛

غربا : الكافي لطيفة؛

طالبة التحفيظ : السيدة زهرة الكنايك بنت حماد.

مطلب رقم 31198 - 39

اسم امللك : » جنان اخلير « .

موقعه : سيدي مبارك بلدية تارودانت

وقع حتديده : 06 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 76 ار 87 س.

نوعه : ارض فالحية مبني في جزء منها بناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ومصرف؛ 

شرقا : ورثة بوهشمة وجياني اخملتار؛

جنوبا : ورثة شاهني محمد بن بريك؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 17450 - 39، تائي اللة شريفة ومصرف 

والرسم العقاري عدد 8020/س؛

طالبو التحفيظ : السيد محمد صادق عابد بن البشير ومن معه.

مطلب رقم 31215 - 39

اسم امللك : » ملك اد يوسف « .

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت

وقع حتديده : 19 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 79 س.

نوعه : دار لللسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : مباركة بنت احمد والرسم العقاري عدد 28207 - 39؛ 

شرقا : ممر وعبد الرحمان؛
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جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 197 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد محمد اد يوسف بن احلسن.

مطلب رقم 31269 - 39

اسم امللك : » اكديل « .

موقعه : دوار البرج جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة 

أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 11 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 87 ار 51 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار االركان.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق والرسم العقاري عدد 32214/09 ؛

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد 32245/09 – 38814 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 38814 - 39 ؛

طالبو التحفيظ : السيد إبراهيم قويسم بن اليزيد ومن معه.

مطلب رقم 31272 - 39 

اسم امللك : » عصام 2 « .

ودائرة  قيادة  احلمري  موسى  سيدي  جماعة  عياد  ايت  دوار   : موقعه 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 24 ار 82 س.

نوعه : ارض عارية بها اسطبل.

اجملاورون : 

شماال : حمزة البوهالي؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31273 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد العدوة عصام بن رحال.

مطلب رقم 31273 - 39 

اسم امللك : » عصام 1 « .

ودائرة  قيادة  احلمري  موسى  سيدي  جماعة  عياد  ايت  دوار   : موقعه 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 25 ار 57 س.

نوعه : ارض بها فيال ذات طابق حتت ارضي وطابق سفلي وطابق اول، 

مستودع، وقاعة للصالة وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 31272 - 39؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد 38172 - 39 – 34889 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد العدوة عصام بن رحال.

مطلب رقم 31283 - 39 

اسم امللك : » مدرسة سمومات لرجام « .

أوالد  قيادة  البيضاء  الكدية  جماعة  لرجام  سمومات  دوار   : موقعه 

امحلة دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 17 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 18 ار 77 س.

نوعه : مدرسة.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : بوفوس علي؛

جنوبا : بوفوس علي والطريق؛

غربا : الطريق؛

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

أمالك الدولة بتارودانت.

مطلب رقم 31290 - 39

اسم امللك : » تالت نايت حماد « .

موقعه : دوار ايت السايح جماعة سيدي واعزيز قيادة تافنكولت دائرة 

أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 هـ 54 ار 06 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار األركان والزيتون.

اجملاورون : 

شماال : يامنة بحمان ؛ 
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شرقا : الواد؛

جنوبا : خدوج ابرامي والطريق؛

ملوك،  اختار،  سالم  الطريق،  ميلود،  بن  بويه،  حماد  عبيد،  بن   : غربا 

هوس بن علي، عبد الرحمان بن خيزو، املصوري حماد، إبراهيم اعبون 

ومليكة براميالي؛

طالب التحفيظ : السيد احلسن إبرامي علي بن عبد السالم.

مطلب رقم 31444 - 39

اسم امللك : » بوكلو 3 « .

موقعه : الزيدانية بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 18 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 59 س.

نوعه : درا للسكن ذات طابق سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 27598 - 39؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : ايت بومعطي؛

ومن  موريس  بن  ديفال  امييل  روبيرت  جيرار  السيد   : التحفيظ  طالبو 

معه.

مطلب رقم 31499 - 39

اسم امللك : » الوفاء « .

موقعه : درب العفو بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 21 يناير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 49 س.

نوعه : درا للسكن ذات طابق سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : احلاج مسعود؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 25824 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد املزوضي مصطفى بن الطيب.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 19718 - 39

اسم امللك : " ملك سيدي بوالدهب " 

موقعه : بوتاريالت بلدية تارودانت.

وقع حتديده في : 25 يوليو 2016.

طالبو التحفيظ : السيد امبارك جير بن محمد ومن معه.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

26 اكتوبر 2016 عدد 930. 

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

    عبد اهلل ارمو

 

محافظة صفرو

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى"أريج" 

مطلب رقم 30110 - 41، الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1092 املؤرخة في 04 ديسمبر 2019

عوضا عن : 

مساحته : 06 آ 06 س تقريبا؛

إقرأ : 

مساحته : 16 آ 59 س تقريبا؛

والباقي بدون تغيير.

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

معه.  من  و  السالوي  العربي  بن  السالم  عبد  السيد  أن  للعموم 

وليلي،طريق  بشارع  معه  للمخابرة  إقامتة  محل  واجلاعل  والساكن 

جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  املسفر،رقم12،فاس.  إميوزار،جتزئة 

للرسم العقاري رقم 7023 ف املؤسس للملك املدعو"اجملاطية" الكائن 

بسبب  وذلك  "فرحة".   : املدعو  إميوزاركندر،احملل  صفرو،دائرة  بإقليم 

ضياع النظير الذي كان سلم لهم سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليهم 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشرهذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 8824 - 43

اسم امللك : " بناجي"

موقعه : مراكش املدينة، حي بوسكري، درب البكار رقم 9 ؛ 

تاريخ التحديد : 07 فبراير 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 42 سنتيار؛

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

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحمان بن محمد؛

شرقا : درب البكار؛

جنوبا : دار موح؛ 

غربا : عبد الرحمان بن محمد ؛

طالب التحفيظ : بناجي مرمي بنت حسن ومن معها؛

إصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى " زبيدة " 

موضوع املطلب رقم 8842 - 43؛ الذي نشر االعالن عن انتهاء

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1124 بتاريخ 15 يوليو 2020 

عوضا عن : 

اسم امللك : زين العابدين؛ 

أقرأ : 

اسم امللك : زبيدة؛ 

والباقي بدون تغيير ؛

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

جواد شريفي.    

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 51215 - 44

اسم امللك : السوق األسبوعي واليومي 

ودائرة  اقليم  عمران  أوالد  وقيادة  جماعة  عمران  أوالد  مركز   : موقعه 

سيدي بنور .

وقع التحديد في : 23 يونيو 2015.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 هكتار 75 ار 79 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بنايات وسقاية وبئر و ثالثة : متاجر ومقهى و 

صهريجني وصيدلية.

اجملاورون : 

شماال : طريق رئيسية؛

شرقا : طريق رئيسية؛

جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : اجلماعة القروية ألوالد عمران.

مطلب رقم 75076 - 44

اسم امللك : أرض احلطة. 

موقعه : دوار املالحلة جماعة وقيادة بوحمام اقليم ودائرة سيدي بنور .

وقع التحديد في : 15 فبراير 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 ار 05 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة وورثة الفقير عبد السالم؛

جنوبا : الكامل خالد؛

غربا : زنقة.

طالبو التحفيظ : كاميلي عبد النبي بن بنور ومن معه.

مطلب رقم 120727 - 44

اسم امللك : ضاية السمان. 

موقعه : دوار الشروقة جماعة العامرية قيادة بني هالل اقليم ودائرة سيدي بنور .

وقع التحديد في : 21 سبتمبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هكتاران 37 ار 87 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار التني.

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ رقم 66832 - 44 و 66831 - 44

شرقا : مطلبي التحفيظ رقم 66831 - 44 و 66843 - 44؛

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقم 64075 - 44 و 64072 - 44 وممر عمومي؛

غربا : مطالب التحفيظ رقم 66833 - 44، 66837 - 44، 66835 - 44، 

و 66834 - 44.

طالبو التحفيظ : طاهيري أمني خاليد بن محمد ومن معه.

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة العونات

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 

الواقعة باملنطقة املدعوة العونات الكائنة باجلماعة القروية العونات 

دائرة وإقليــم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين  العونات  قيادة 

ابتداء من نشــر هذا اإلعـالن )الظهيـــر الشريــف عــدد : 174-69 

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

 -  124847  -  133297  -  132906  -  126439  -  125117  -  124324  -

 126442 - 125119 - 124851 - 133299 - 132910 - 126441 - 125118

 -  132913  -  126448  -  125122  -  124858  -  133300  -  132912  -

 124860 - 133717 - 133080 - 126449 - 125123 - 124859 - 133716

 -  125125  -  124861  -  133718  -  133081  -  126450  -  125124  -

 133089 - 126452 - 125126 - 124862 - 133719 - 133082 - 126451

 -  133721  -  133103  -  126457  -  125152  -  124864  -  133720  -

 125160 - 124866 - 133722 - 133104 - 126499 - 125153 - 124865

 -  126678  -  125161  -  124867  -  133723  -  133169  -  126628  -

 133725 - 133171 - 126681 - 125162 - 124869 - 133724 - 133170

 -  124872  -  133728  -  133172  -  126682  -  125163  -  124871  -

 126684 - 125165 - 124873 - 133729 - 133173 - 126683 - 125164

 -  133176  -  126688  -  125166  -  124874  -  133730  -  133175  -

 124877 - 133732 - 133177 - 126814 - 125167 - 124876 - 133731

 -  125170  -  124975  -  133733  -  133178  -  126816  -  125168  -

 133181 - 126823 - 125171 - 124977 - 133734 - 133179 - 126821

 -  133737  -  133183  -  126827  -  125172  -  124978  -  133736  -

 125176 - 124980 - 133738 - 133184 - 126833 - 125173 - 124979

 -  132815  -  125179  -  124981  -  133739  -  133185  -  126869  -

 133750 - 133187 - 132816 - 125180 - 124984 - 133740 - 133186

 -  124986  -  133751  -  133188  -  132844  -  125181  -  124985  -

 132873 - 125183 - 124987 - 133752 - 133189 - 132872 - 125182

 -  133191  -  132874  -  125184  -  124991  -  133753  -  133190  -

 124995 - 133852 - 133192 - 132875 - 125185 - 124992 - 133840

 -  126269  -  124996  -  133853  -  133193  -  132876  -  125186  -

 133197 - 132883 - 126390 - 124997 - 134176 - 133195 - 132879

 -  134229  -  133198  -  132887  -  126391  -  124999  -  134201  -

 126406 - 125001 - 134230 - 133199 - 132888 - 126405 - 125000

 -  132890  -  126407  -  125002  -  134558  -  133200  -  132889  -

 134669 - 133202 - 132891 - 126408 - 125003 - 134668 - 133201

 -  125005  -  134754  -  133203  -  132892  -  126410  -  125004  -

 132894 - 126415 - 125006 - 134757 - 133204 - 132893 - 126414

 -  133206  -  132895  -  126416  -  125007  -  134758  -  133205  -

 125021 - 134760 - 133208 - 132897 - 126419 - 125009 - 134759

 -  126421  -  125073  -  134764  -  133215  -  132898  -  126420  -

 133292 - 132903 - 126433 - 125094 - 134765 - 133290 - 132902

 -  135228  -  133293  -  132904  -  126435  -  125114  -  134766  -

 - 135302 - 133294 - 132905 - 126438 - 125116

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة اخميس القصيبة

إقليم سيدي بنور 

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر اجل للتعرض على حتفيــظ املطــالب املذكورة أسفله 

باجلماعة  الكائنة  القصيبة  اخميس  املدعـوة  باملنطقة  الواقعة 

القروية اخميس القصيبة قيـــادة مطران دائرة وإقليــم سيدي بنور 

)الظهيـر  اإلعـالن  هذا  نشــر  من  ابتداء  شهرين  مضي  بعد  ينتهي 

الشريــف عــدد : 69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق25 

يوليو 1969( املطالب عـدد : 

 139297 - 138626 - 140806 - 140428 - 139888 - 139279 - 138618

 -  139938  -  139299  -  138704  -  140807  -  140533  -  139909  -

 140827 - 140556 - 139947 - 139330 - 138738 - 140818 - 140555

 -  138829  -  140835  -  140559  -  139950  -  139336  -  138773  -

 140030 - 139587 - 138903 - 140899 - 140589 - 140010 - 139396

 -  140677  -  140059  -  139591  -  139016  -  140904  -  140596  -

 139145 - 140996 - 140693 - 140178 - 139643 - 139032 - 140989

 -  139679  -  139182  -  141044  -  140709  -  140321  -  139652  -

 140803 - 140341 - 139752 - 139185 - 141238 - 140801 - 140334

 -  141382  -  140804  -  140355  -  139819  -  139192  -  141371  -

141383 - 140805 - 140372 - 139848 - 139203

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ

الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعـوة مطران

إقليم سيدي بنور 

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر اجل للتعرض على حتفيــظ املطــالب املذكورة أسفله 

القروية مطران  باجلماعة  الكائنة  املدعـوة مطران  باملنطقة  الواقعة 

قيـــادة مطران دائرة وإقليــم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين 

ابتداء من نشــر هذا اإلعـالن )الظهير الشريـف عــدد : -174

69 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق25 يوليو 1969(.

للمطالب عــدد : 

 99047 - 95657 - 30626 - 99062 - 99060 - 99020 - 95435 - 25417

 120152 - 99061 -

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ

الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعـوة اجلابرية

إقليم سيدي بنور 

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 

الواقعة باملنطقة املدعـوة اجلابرية الكائنة باجلماعة القروية اجلابرية 

شهرين  مضي  بعد  ينتهي  بنور  سيدي  وإقليم  دائرة  امطل  قيـادة 

 174-69  : )الظهيـــر الشريــف عدد  ابتداء من نشــر هذا اإلعـالن 

املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق 25 يوليو 1969(

املطالب رقم 88481 - 88468 
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إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ

الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعـوة بني تسيريس

إقليم سيدي بنور 

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيظ املطــالب املذكورة أسفله 

القروية  باجلماعة  الكائنة  تسيريس  بني  املدعـوة  باملنطقة  الواقعة 

بعد  ينتهي  بنور  سيدي  وإقليم  دائرة  العونات  قيادة  تسيريس  بني 

مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعـالن )الظهيـر الشريف عــدد : 

69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(. 

- للمطلب عدد : 

 -  100494  -  109873  -  110619  -  111029  -  111399  -  100427  -

- 105492 - 103822 - 109891 - 110887 - 111053 - 111401

جميع هذه املطالب على الرمز 44 : 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " أرض املطفية"

ذي مطلب التحفيظ رقم 141660 - 44 الكائن دوار أوالد

أحمد بن عبداهلل جماعة بني تسيريس قيادة العونات

اقليم ودائرة سيدي بنور، الذي نشر إعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية 1124 بتاريخ 15 يوليو 2020

عوضا عن : 

مطلب رقم 141600 - 44

إقرأ : 

مطلب رقم 141660 - 44

وذلك استنادا على الوثائق السابق إيداعها والباقي دون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "اجليل" 

ذي مطلب التحفيظ رقم 157722 - 44، الكائن زنقة 

برقيبة رقم 55 شارع أبي شعيب الدكالي اقليم ومدينة 

سيدي بنور، الذي نشر إعالن عن خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية 1125 بتاريخ 22 يوليو 2020

عوضا عن : 

تاريخ االيداع : 14 يوليو 2019.

إقرأ : 

تاريخ االيداع : 14 يوليو 2020.

وذلك استنادا على الوثائق السابق إيداعها والباقي دون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "احلطة"

ذي مطلب التحفيظ رقم 157745 - 44، الكائن دوار العثامنة 

جماعة أوالد سي بويحيى قيادة املشرك اقليم ودائرة سيدي بنور

الذي نشر إعالن عن خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 

الرسمية 1125 بتاريخ 22 يوليو 2020

عوضا عن : 

تاريخ االيداع : 15 يوليو 2019.

إقرأ : 

تاريخ االيداع : 15 يوليو 2020.

وذلك استنادا على الوثائق السابق إيداعها والباقي دون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "واد البير" 

ذي مطلب التحفيظ رقم 157746 - 44 الكائن دوار احلرادفة

جماعة وقيادة بني هالل اقليم ودائرة سيدي بنور، الذي 

نشر إعالن عن خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 1125

بتاريخ 22 يوليو 2020

عوضا عن : 

تاريخ االيداع : 17 يوليو 2019.

إقرأ : 

تاريخ االيداع : 17 يوليو 2020.

وذلك استنادا على الوثائق السابق إيداعها والباقي دون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "أرض سقر"

ذي مطلب التحفيظ رقم 157747 - 44، الكائن دوار العز 

جماعة وقيادة بني هالل اقليم ودائرة سيدي بنور، الذي نشر

إعالن عن خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 1125 

بتاريخ 22 يوليو 2020

عوضا عن : 

تاريخ االيداع : 17 يوليو 2019.

إقرأ : 

تاريخ االيداع : 17 يوليو 2020.

وذلك استنادا على الوثائق السابق إيداعها والباقي دون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

املصطفى بومهدي.    

 

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 4192 - 59 

اسم امللك : " الناجم ".

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي؛

موقعه : عمالة مكناس حي القصبة درب عبد القادر بن بركة؛ 

مساحته : ار واحد 27 س ومرافق بالسطح؛

حدوده : 

شماال : زنقة )ملك عمومي(؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي(؛ 
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جنوبا : السيد ادريس اجانا؛

غربا : السادة ورثة لعجيلي ، 

طالب التحفيظ : السيد الناجم محمد بن احماد بصفته مالكا حلق 

الزينة فقط أما األصل فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص(،

مطلب رقم 4225 - 59 

اسم امللك : " ازاير "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي 

موقعه : مدينة مكناس مشوار الستينية سيدي النجار رقم 47 ؛

مساحته : 55 س؛

حدوده : 

شماال : السيد محمد الروميمات؛ اخلياطي احمد. 

شرقا : درب )ملك عمومي(؛ 

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛ 

غربا : السادة ورثة موحى الزين، الزنقة )ملك عمومي(.

طالب التحفيظ : السيد محمد ازاير بن ابراهيم ؛

مطلب رقم 4230 - 59 

اسم امللك : " مسجد خروبة سيدي اعمر"؛

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محالت جتارية ؛

موقعه : عمالة مكناس حي سيدي اعمر درب منون ؛

مساحته : 02 آ ر80 س

شماال : درب ) ملك عمومي( ؛

شرقا : درب ) ملك عمومي( و السيدة رشيدة رحالي و السيدة دكير سعاد ؛

جنوبا : السيدة دكير فوزية ؛ 

غربا : درب ) ملك عمومي( ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

مطلب رقم 4231 - 59 

اسم امللك : " الزاوية احملمدية التيجانية"؛

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : عمالة مكناس حي سيدي اعمر درب منون ؛

مساحته : 01 آ 26 س ؛

شماال : درب ) ملك عمومي( ؛

شرقا : درب )ملك عمومي(؛

جنوبا : السيد قارون ابراهيم و السادة ورثة كرباشي احمد ؛ 

غربا : درب )ملك عمومي( ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

مطلب رقم 4232 - 59 

اسم امللك : " فرن 3109 و محل جتاري 1046 "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي )فرن و محل جتاري(. 

موقعه : عمالة مكناس حي سيدي اعمر درب منون؛

مساحته : 94 س؛

حدوده : 

شماال : السيد كرمي احمد و السادة ورثة بنعيسى عبد السالم ؛

شرقا : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : درب )ملك عمومي(؛

غربا : زنقة )ملك عمومي( ؛ 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

مطلب رقم 4233 - 59 

اسم امللك : " اعياش "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي و مرافق بالسطح.

موقعه : عمالة مكناس حي الزيتون درب زعير رقم 53؛

مساحته : 97 س؛

حدوده : 

شماال : السيد لقصير احمد؛السادة ورثة الباز بنعيسى؛

شرقا : السادة ورثة الباز بنعيسى ؛ السيد حفصي محمد.

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛

غربا : زنقة )ملك عمومي(؛؛ 

طالب التحفيظ : السيدة حربالي حسنة بنت اجلياللي ومن معها بصفتهم

مالكني حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص( ؛

مطلب رقم 4237 - 59 

اسم امللك : " لطيفة "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني و مرافق بالسطح.

موقعه : عمالة مكناس حي الزيتون درب سيدي حلبيب الرقم 35 ؛

مساحته : 81 س ؛

حدوده : 

شماال : درب سيدي حلبيب )ملك عمومي(.

شرقا : السادة ورثة بلمدني؛

جنوبا : السيد حسن الزكريتي؛

غربا : طريق )ملك عمومي( ؛ 

طالب التحفيظ : السيدة حمودا لطيفة بنت حمادي بصفتها مالكة 

حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص( 

مطلب رقم 4251 - 59 

اسم امللك : " محمد يحيا "

نوعه : ارض عارية

موقعه : عمالة مكناس املدينة القدمية درب اللة عائشة عدوية رقم 32 ؛

مساحته : 01 ار 55 س ؛

حدوده : 

شماال : السيد عبد العالي كباب ؛
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شرقا : زاوية اللة عائشة الضاوية ؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛

غربا : السادة ورثة برادة محمد ؛ 

طالب التحفيظ : السيد محمد يحيا بن بوعالم بصفته مالكا حلق 

الزينة فقط أما األصل فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص( 

مطلب رقم 4254 - 59 

اسم امللك : " فور رقم 3108"

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي بها فرن .

موقعه : عمالة مكناس حي سيدي عمر سويقة سيدي عمر ؛

مساحته : 70 س ؛

حدوده : 

- شماال : درب )ملك عمومي( ؛

شرقا : مطلب رقم 20845 - 05؛

جنوبا : السيد حسن زاهية؛

غربا : درب )ملك عمومي( ؛ 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس 

مطلب رقم 4256 - 59 

اسم امللك : " ادم"

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق اول و مرافق بالسطح .

موقعه : عمالة مكناس حي السلطان سيدي محمد بن عبد اهلل درب 

بوشعيب رقم 17 ؛

مساحته : 70 س.

حدوده : 

شماال : السيد عقة لغريسي ؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي( ؛

جنوبا : السادة ورثة بن سالم ؛

غربا : رسم عقاري عدد 24351/ك ؛ 

طالب التحفيظ : نبيل محمد بن بنسالم بصفته مالكا حلق الزينة 

فقط أما األصل فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص(،

مطلب رقم 4265 - 59 

اسم امللك : " بلخير"

نوعه : بناية متالشية.

موقعه : عمالة مكناس حي تاورة رقم 71 ؛

مساحته : 01ار 18 س ؛

حدوده : 

شماال : السيد فتحي ادريس؛

شرقا : السيد حميدوش محمد 

جنوبا : زنقة )ملك عمومي( ؛

غربا : زنقة )ملك عمومي( ؛ 

طالب التحفيظ : السيد بلخير احمد بن احمد،

مطلب رقم 4266 - 59 

اسم امللك : " اوالدة 1"؛

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : عمالة مكناس حي الزيتون درب العرفاوي رقم 6 ؛

مساحته : 01 آ ر22س

شماال : مطلب عدد 4267 - 59؛

شرقا : السادة ورثة بن بوشعيب عباس ؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛ 

غربا : درب ) ملك عمومي( ؛

طالب التحفيظ : السيد اوالدة عبد االحد بن حلسن ومن معه بصفتهم 

مالكني حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص( ؛

مطلب رقم 4267 - 59 

اسم امللك : " اوالدة 2"؛

نوعه : ارض به بناية مكونة من سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح؛

موقعه : عمالة مكناس حي الزيتون درب العرفاوي رقم 6 مكرر؛

مساحته : 94 سنتيار 

شماال : زنقة )ملك عمومي(؛

شرقا : السادة ورثة كراوي احمد والسادة ورثة بن بوشعيب عباس ؛

جنوبا : مطلب رقم 4266 - 59؛ 

غربا : درب ) ملك عمومي( ؛

طالب التحفيظ : السيدة اوالدة ءامنة بنت حلسن ومن معها بصفتهم 

مالكني حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص( ؛

مطلب رقم 4280 - 59 

اسم امللك : " شراف"؛

نوعه : ارض عارية بها اشجار الزيتون ؛

موقعه : عمالة مكناس حي توالل عني حربل؛

مساحته : 45 ار 55 سنتيار 

شماال : رسم عقاري رقم 70345 - 05؛

شرقا : السيدة كندي مليكة ؛

جنوبا : طريق ) ملك عمومي( ؛ 

غربا : السيد حسن بنكتان و الرسم العقاري رقم 71291 - 59 ؛

طالب التحفيظ : السيدة شراف فاطمة بنت محمد ومن معها بصفتهم 

مالكني حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص( ؛

مطلب رقم 4283 - 59 

اسم امللك : " تهموني"؛

نوعه : ارض عارية بها اشجار الزيتون وبئر ؛

موقعه : عمالة مكناس حي السلطان سيدي محمد بن عبد اهلل درب 

اهل سوس رقم 69؛
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مساحته : 31ار 13 سنتيار 

شماال : درب )ملك عمومي(؛

شرقا : السيد احلاج العربي ؛

جنوبا : السور االسماعيلي ؛ 

غربا : رسم عقاري رقم 33785 - 05 ؛

طالب التحفيظ : السيد تهموني حميد بن محمد بصفته مالكا حلق 

الزينة فقط أما األصل فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص(.

مطلب رقم 4288 - 59 

اسم امللك : " ملك الطويل"؛

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني و مرافق بالسطح ؛

موقعه : عمالة مكناس حي التقدم زنقة 1 رقم 19؛

مساحته : 01ار 

شماال : السيد شويكيك محمد ؛

شرقا : السور االسماعيلي ؛

جنوبا : السيدة النية امباركة ؛ 

غربا : طريق )ملك عمومي(؛

طالب التحفيظ : السيد الطويل محمد بن باسو ؛

مطلب رقم 4300 - 59 

اسم امللك : " ملك اغزاف"؛

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم مكناس جماعة ايت والل دوار ايت عيسى عدي ؛

مساحته : 05 هكتار 73 ار 17 سنتيار ؛ 

شماال : طريق )ملك عمومي(؛

شرقا : الرسم عقاري رقم 15325/ك-الرسم عقاري رقم 54388 - 05

الرسم عقاري رقم14925/ك ؛

جنوبا : الرسم عقاري رقم 25803/ك ؛ 

غربا : الرسم عقاري رقم 15203/ك؛

طالبو التحفيظ : السيدة اغزاف عائشة بنت حدو ومن معها ؛

مطلب رقم 4302 - 59 

اسم امللك : " شراف"؛

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : عمالة مكناس حي توالل احملل املدعو الترعة؛

مساحته : 18ار 32 سنتيار؛ 

موحى  القطاوي  السيد   59  -  53525 رقم  عقاري  الرسم   : شماال 

-طريق) ملك عمومي( ؛

شرقا : طريق ) ملك عمومي( –و الرسم عقاري رقم 64276 - 59؛

جنوبا : و الرسم عقاري رقم 64276 - 59؛

غربا : طريق ) ملك عمومي( ؛

طالب التحفيظ : السيد شراف احمد بن سعيد بن محمد ؛

مطلب رقم 4303 - 59 

اسم امللك : " اشقير"؛

نوعه : ارض فالحية بها اشجار ؛

ايت  دوار  والل  ايت  جماعة  عرمة  عني  قيادة  مكناس  إقليم   : موقعه 

عيسى عدي ؛

مساحته : 14 ار 22 سنتيار؛ 

شماال : طريق) ملك عمومي( ؛

شرقا : الرسم عقاري رقم 86557 - 59؛

جنوبا : الرسم عقاري رقم 19695ك؛

غربا : الرسم عقاري رقم 76610 - 59 ؛

طالب التحفيظ : السيد اشقير سعيد بن بناصر؛

مطلب رقم 4306 - 59 

اسم امللك : " نبيل "؛

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح ؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة القدمية الزيتونة الروامزين درب ابريك 

اخلشاب رقم 13 ؛

مساحته : 01 ار 21 سنتيار؛ 

شماال : درب) ملك عمومي( - الرسم عقاري رقم 7071/ك ؛

شرقا : الرسم عقاري رقم 7071/ك – السادة ورثة بلحسن ؛

جنوبا : السادة ورثة العود احمد ؛

غربا : الرسم عقاري رقم 14454/ك-درب ) ملك عمومي( ؛

طالب التحفيظ : السيد عبد املعني نبيل بن محمد ومن معه بصفتهم 

مالكني حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص(.

مطلب رقم 4317 - 59 

اسم امللك : " الدمري"؛

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم مكناس قيادة عني جمعة جماعة عني كرمة واد الرمان 

دوار الكعدة؛

مساحته : 98ار 49 سنتيار؛ 

شماال : الرسم عقاري رقم 72939 - 59 ؛

شرقا : شعبة ؛

جنوبا : مطلب رقم 4318 - 59؛

غربا : الرسم عقاري رقم 1300/ك ؛

طالب التحفيظ : السيد الدمري سعيد بن بناصر ؛
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مطلب رقم 4318 - 59 

اسم امللك : " سعيد"؛

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم مكناس قيادة عني جمعة جماعة عني كرمة واد الرمان 

دوار الكعدة؛

مساحته : 01 هكتار01ار61سنتيار؛ 

شماال : مطلب رقم 4317 - 59 ؛

شرقا : شعبة ؛

جنوبا : : طريق ) ملك عمومي( و السيد سي عباس الصفار ؛

غربا : الرسم عقاري رقم 1300/ك ؛

طالب التحفيظ : السيد الدمري سعيد بن بناصر ؛

مطلب رقم 4319 - 59 

اسم امللك : " ملك الطويل "؛

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني ؛

موقعه : عمالة مكناس حي توالل زنقة سيدي مدني رقم 330؛

مساحته : 01ار 28 سنتيار؛ 

شماال : سور اسماعيلي متالشي ؛السيد بورزوق ادريس ؛

شرقا : السيد قندوسي مصطفى ؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(و السيد قندوسي محمد ؛

غربا : سور اسماعيلي متالشي ؛

طالب التحفيظ : السيد الطويل محمد بن املصطفى بصفته مالكا 

حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص( ؛

مطلب رقم 4331 - 59 

اسم امللك : " عبد املالك "؛

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني ومرافق بالسطح ؛

موقعه : عمالة مكناس حي توالل زنقة ج رقم 20 ؛

مساحته : 01 ار 22 سنتيار ؛ 

شماال : طريق ) ملك عمومي( ؛

شرقا : السيد اوحدو احمد ؛

جنوبا : : طريق ) ملك عمومي( ؛

غربا : السيد مدني ادريس ؛

طالب التحفيظ : السيد حباط عبد املالك بن حلسن بصفته مالكا 

حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة املغربية )امللك اخلاص( ؛

مطلب رقم 4332 - 59 

اسم امللك : " الشنيطة "؛

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني ومرافق بالسطح ؛

موقعه : عمالة مكناس حي الزيتون شارع الفقيه غازي رقم 10 ؛

مساحته : 36 سنتيار ؛ 

شماال : مطلب رقم 24078 - 05 ؛

شرقا : السيد احمد كنان ؛

جنوبا : : زنقة ) ملك عمومي( ؛

غربا : طريق ) ملك عمومي( ؛

طالب التحفيظ : السيد الشنيطة محمد بن محمد بصفته مالكا 

حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة املغربية )امللك اخلاص( ؛

مطلب رقم 4342 - 59 

اسم امللك : " مرمي"؛

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون ؛

موقعه : عمالة مكناس جماعة ايت والل قيادة عني عرمة دوار امزروين؛

مساحته : 29ار 53 سنتيار؛ شماال : طريق ) ملك عمومي( ؛

شرقا : الرسم عقاري رقم 70798 - 59؛السيد محمد حمدان ؛

جنوبا : الرسم عقاري رقم 76748 - 05؛

غربا : الرسم عقاري رقم 12801/ك؛

طالب التحفيظ : السيد وطلحة حلسن بن سعيد.

مطلب رقم 4370 - 59 

اسم امللك : " ياقوت"؛

نوعه : ارض بها بناية متالشية و حديقة بها أشجار ؛

موقعه : مكناس حي الزيتون احملل املدعو اجلبابرة ؛

مساحته : 03آر39 سنتيار؛ 

شماال : مطلب التحفيظ 16382/ك؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي(؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛

غربا : املطلب ر قم 16382/ك؛

طالب التحفيظ : السيد املنوني موالي املهدي بن احمد بصفته مالكا 

حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص ؛

مطلب رقم 19028ك

اسم امللك : " املدرسة االبتدائية باب بلقاري"؛

نوعه : ارض بها بنايات عبارة عن مدرسة؛

موقعه : عمالة مكناس باب بلقاري؛

مساحته : 68ار 71 سنتيار؛ 

شماال : امللك اخلاص للدولة؛ الرسم عقاري رقم 10515/ك ؛

شرقا : الرسم عقاري رقم 10936/ك؛
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جنوبا : الرسم عقاري رقم 10936/ك؛ الرسم عقاري رقم 32578 - 59؛

غربا : الرسم عقاري رقم 32578/ك؛

طالب التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

عبد الواحد البوراحي.   

 

محافظة إنزكان آيت ملول

مطلب رقم 20877 - 60

اسم امللك : ملك ناجية واحلسني

إنزكان  القليعة، عمالة  احلضرية  اجلماعة   ، اخلمايس  : حي  موقعــه 

أيت ملول.

مساحتـه : 01 هكتار 14 ار 34 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : مطلب التحفيظ 97379 - 09 وملهادي خديجة

شـرقا : ملهادي خديجة

جنـوبا : طريق

غربـا : اعراب العربي.

طالب التحفيظ : السيد)ة( موسو احلسني بن العربي.

مطلب رقم 20829 - 60

اسم امللك : النور

موقعــه : حي مترسيط، جماعة ايت ملول، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 32 آر 59 س.

نوعــه : ارض محاطة بسور

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 40922 - 60

شـرقا : ايت بلحسني حلسن بن ابراهيم.

جنـوبا : زنقة الدوار في جزء و ومسجد وممر 

غربـا : امجوض محمد و ورثة حمادي حميموش واملطلب 29699 - 09و

انضام ابراهيم و الرسم العقاري 95577 - 09 و الرسم العقاري 48844 - 60

واملطلب 17772 - 09

طالب التحفيظ : عبداهلل بلبيضاء ومن معه.

مطلب رقم 20270 - 60

اسم امللك : ملك اخليرالدة 1

موقعــه : حي بوعشرة جماعة الدشيرة اجلهادية ،عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 85 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : الرسم العقاري عدد 58677 - 09

جنـوبا : مبارك بوتكايوت

غربـا : رسم عقاري عدد 68114 - 09

طالب التحفيظ : محمد بن دكير ومحمد دكير.

مطلب رقم 20799 - 60

اسم امللك : كليا 

موقعــه : اجلماعة احلضرية القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 75 س.

نوعــه : بناية من طابق أرضي.

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : كليا موالي عمر 

جنـوبا : جنوبا عليلوش عمر

غربـا : طريق جهوية

طالب التحفيظ : موالي عمر كليا بن محمد.

مطلب رقم 20834 - 60

اسم امللك : ملك زكرياء 

موقعــه : جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 76 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي.

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : داطالب عبدالقادر

جنـوبا : بشرى محمد وورثة بوعشرا

غربا : ورثة اومسعود 

طالب التحفيظ : زكريا بوعشرا بن محمد.
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مطلب رقم 20858 - 60

اسم امللك : الرافيه 

موقعــه : حي العرب جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 61 س.

نوعــه : بناية من سفلي ارضي 

حـدوده : 

شمـاال : ديتيان احلسني

شـرقا : الرسم العقاري 11071 س و 11070 س

جنـوبا : الرسم العقاري 52802 - 09 

غربـا : ايت بن حوماد وممر

طالب التحفيظ : حبيبة الرافية بنت املعطي. 

مطلب رقم 20884 - 60

اسم امللك : ملك اعبيرات والساخي

موقعــه : حي واحلوري جماعة الدشيرة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 01 س.

نوعــه : بناية من طابق أرضي وطابقني علوي.

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : فاطمة بنت املدني 

جنـوبا : فاطمة بنت املدني 

غربـا : محمد ايت بال واكرمي

طالب التحفيظ : عبداهلل اعبيرات ومحمد الساخي.

مطلب رقم 20890 - 60

اسم امللك : ملك رشدي

إنزكان  ، عمالة  إنزكان  احلضرية  اجلماعة   ، باها  ايت  زنقة   : موقعــه 

أيت ملول.

مساحتـه : 97 س .

نوعــه : دار من سفلي .

حـدوده : 

شمـاال : مسجد الزاوية الناصرية

شـرقا : الرسم العقاري 12194/س و 5741/م س

جنـوبا : زنقة بعرض متغير 

غربـا : الرسم العقاري 59094 - 09 و مسجد الزاوية الناصرية.

طالب التحفيظ : ابراهيم رشدي بن احمد

مطلب رقم 20889 - 60

اسم امللك : دار اتبينب

موقعــه : حي الغياتن اجلماعة احلضرية الدشيرة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 91 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني 

حـدوده : 

شمـاال : ممر بعرض متغير

شـرقا : اعراب احملجوب و ايت اشاوي محمد

جنـوبا : ممر واملطلب رقم 30101 - 09

غربـا : حميتان سعيد

طالب التحفيظ : عمر اتبينب ومن معه.

مطلب رقم 20845 - 60

اسم امللك : ايت جوغو 

موقعــه : اجلماعة احلضرية انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 86 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي 

حـدوده : 

شمـاال : احلاج مبارك والرسم العقاري 21288 - 60.

شـرقا : زنقة

جنـوبا : زنقة

غربـا : احلاج امرير و الرسم العقاري 4289 س.

طالب التحفيظ : ابراهيم جوغو ومن معه.

مطلب رقم 20899 - 60

اسم امللك : مطار

موقعــه : حي تراست اجلماعة احلضرية الدشيرة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 61 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني 

حـدوده : 

شمـاال : زنقة 

شـرقا : الرسم العقاري 51918 - 60

جنـوبا : التيجاني رقية

غربـا : زقاق

طالب التحفيظ : حسن مطار بن احلسني.

مطلب رقم 20912 - 60

اسم امللك : افيس

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

مساحتـه : 47 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي 

حـدوده : 

شمـاال : ممر 

شـرقا : الرسم العقاري 9278 - 60 
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جنـوبا : الرسم العقاري 4717 - 09

غربـا : اللة عائشة

طالب التحفيظ : جواد افيس ومن معه .

مطلب رقم 20913 - 60

اسم امللك : اشيبان 

موقعــه : حي واحلوري اجلماعة احلضرية الدشيرة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 61 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي 

حـدوده : 

شمـاال : ورثة عكيدة الكامي

شـرقا : الرسم العقاري 4262/س

جنـوبا : زنقة

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : عائشة اشيبان ومن معها.

مطلب رقم 20938 - 60

اسم امللك : ملك حلسن 

موقعــه : حي املزار اجلماعة احلضرية ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 47 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني 

حـدوده : 

شمـاال : ملك عبدالكرمي

شـرقا : ايت صفية سعيد

جنـوبا : زنقة 

غربـا : الرسم العقاري 27997 - 60.

طالب التحفيظ : حلسن متوكل بن محمد.

مطلب رقم 20941 - 60

اسم امللك : الساملي

موقعــه : حي اخلمايس اجلماعة احلضرية القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 24 آر 80 سنتيار سنتيار

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : الرسم العقاري 50305 - 60

جنـوبا : الرسم العقاري 50305 - 60 واملطلب رقم 20566 - 09 وورثة 

ايت عباس 

غربـا : ورثة ايت عباس

طالب التحفيظ : فهد الساملي ومن معه.

مطلب رقم 20939 - 60

اسم امللك : ابو القاسم 

موقعــه : اجلماعة احلضرية القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 80 سنتيار

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : زنقة

جنـوبا : اباروش محمد

غربـا : ابو القاسم مبارك

طالب التحفيظ : حلسن ابو القاسم.

مطلب رقم 20943 - 60

اسم امللك : دار اخلير

موقعــه : حي ايت داود تراست اجلماعة احلضرية انزكان، عمالة إنزكان 

أيت ملول.

مساحتـه : 44 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي 

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : زنقة

جنـوبا : بلوش السعدية 

غربـا : بلوش حسن

طالب التحفيظ : بوملصاور جميعة.

مطلب رقم 20949 - 60

اسم امللك : مرزوكة

موقعــه : دوار دار بن الشيخ اجلماعة احلضرية الدشيرة، عمالة إنزكان 

أيت ملول.

مساحتـه : 71 سنتيار

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : 

شمـاال : فاطمة بن مزي

شـرقا : عصام مكي

جنـوبا : زنقة

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : زايد بوحياك.

مطلب رقم 20971 - 60

اسم امللك : صيدلية ايور القليعة

موقعــه : اجلماعة احلضرية القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 26 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني 

احلقوق العينية : حق الهواء ابتداء من علو 04 امتار عن سطح االرض 

لفائدة محمد اونيت علي

حـدوده : 

شمـاال : محمد اونيت علي

شـرقا : محمد اونيت علي

جنـوبا : الطريق اجلهوية 105

غربـا : محمد اونيت علي

طالب التحفيظ : اخراز اسماء.
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مطلب رقم 20990 - 60

اسم امللك : اخلير

موقعــه : اجلماعة احلضرية القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 06 سنتيار سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وثالثة طوابق 

احلقوق العينية : حق الهواء ابتداء من علو 3.32 متر عن سطح االرض 

لفائدة حلسن سليم وزبيري مينة .

حق الولوج لفائدة حق الهواء على القطعة احلاملة للرقم االستداللي 

1 كما هي مبينة في التصميم العقاري.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 29348 - 60 

شـرقا : الطريق اجلهوية 105

جنـوبا : زبيري حسن

غربـا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : مينة زوبايري بنت احلسن.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 19917 - 60

اسم امللك : ملك الكرايني

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

مساحتـه : 64 سنتيار.

نوعــه : ارض عارية مسورة

حـدوده : 

شمـاال : رسم عقاري 9656 - 60

شـرقا : الرسم العقاري 1635 س 

جنـوبا : زنقة

غربـا : زنقة 

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي للجهد املنخفض مير في 

جزء من امللك اقصى جنوبه.

طالب التحفيظ : موالي محمد الكرايني وحسن الكرايني

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

عبد احلليم فتح اهلل.   

 

محافظة الدار البيضاء النواصر

مطلب رقم 5475 - 63

اسم امللك : احملرش

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار اوالد بن اعمر املصاحلة.

وقع حتديده في : 06 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 43 ار 93 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايات وأشجار

اجملاورون : 
شماال : الطريق اإلقليمية رقم 3013.

شرقا : ورثة ميلودي عبادة بن العروسي . الرسم العقاري رقم 52042 - 63.
جنوبا : عبابة عبد القادر.

غربا : الرسم العقاري رقم 5043 - 47.
طالب التحفيظ : عبد اللطيف أحميان بن صالح ومن معه.

مطلب رقم 5501 - 63
اسم امللك : بالد خروبات

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار كروطة.
وقع حتديده في : 03 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 14 ار 79 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 97648 - 63
شرقا : الرسم العقاري رقم 97648 - 63

جنوبا : الرسم العقاري رقم 78610 س
غربا : الرسم العقاري رقم 50220 س.

طالب التحفيظ : أحمد نصراوي بن بوشعيب.

مطلب رقم 5519 - 63
اسم امللك : أرض احميرية

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة 
دار بوعزة دوار عرابة طماريس.

وقع حتديده في : 19 أبريل 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 ارات 04 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايات .
اجملاورون : 

 63  -  2026 رقم  العقاري  الرسم  يليه  أمتار   05 عرضه  ممر   : شماال 
والرسم العقاري رقم 16394 - 63.

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2898 - 33.
جنوبا : ورثة حداوي.

غربا : الرسم العقاري رقم 23892 - 63.
طالب التحفيظ : احلسني الرضواني بن التهامي.

مطلب رقم 5525 - 63
اسم امللك : سعيد 4

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار العمامرة.
وقع حتديده في : 28 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 ار 54 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : طريق عمومي معبد من 10 أمتار.
شرقا : ورثة سلماني عبد اهلل بن مسعود.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 9806 - 63 والرسم العقاري رقم 16143 س
غربا : الرسم العقاري رقم 56699 س ) القطعة 02 ( .

طالب التحفيظ : بوشعيب سعيد بن احلاج.
احملافظ املكلف بالتحفيظ بالنواصر. 

عادل محاح     
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محافظة احلي احلسني - الدار البيضاء

مطلب رقم 82 - 64

إسم امللك : " دار الراضي".

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، حي سيدي اخلدير.

وقع حتديده في : 19 يناير 2017.

مساحته : 87 س.

نوعه : أرض بها بنايات من السفلي وثالثة طوابق

اجملاورون :                                                                    

شماال : الزنقة رقم 23؛

شرقـا : املطلب عدد 1239 - 33 واملطلب عدد1709 - 33؛

جنوبا : أرض عارية؛

غربـا : الرسم العقاري عدد6278 - 64.

طالبة التحفيظ : السيدة زهراء الراضي.

         

مطلب رقم 918 - 33

." I إسم امللك : " طوماش

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، سيدي اخلدير.                 

وقع حتديده في : 29 أبريل 2019.

مساحته : 65 س.

نوعه : أرض بها بنايات من السفلي وطابقني.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 36017 - 33

شرقـا : السيد بودالل ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2638 - 64؛

غربـا : الزنقة رقم 04.

طالب )ة( التحفيظ : السيد محمد طوماش.

                                                                                                            

مطلب رقم 114 - 64

.III إسم امللك : " أرض برادة

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، ليساسفة.عبدالصمد البحــاري

وقع حتديده في : 09 اغسطس 2018.

مساحته : 14آر 24س.

نوعه : فيال من سفلي، مسبح، مرآب وبئر.  

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 49818 - 64؛

شرقـا : طريق عرضها 05 أمتار؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار ؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 7342 - 63.

طالب )ة( التحفيظ : السيد إدريس برادة.

مطلب رقم 118 - 64

إسم امللك : " ملك رشيد".

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، سيدي اخلدير.

وقع حتديده في : 10 يناير 2019.

مساحته : 01آر 11س.

نوعه : أرض بها بنايات خفيفة.  

اجملاورون : 

شماال :  ورثة حادة و الرسم العقاري عدد 44205 - 64؛

شرقـا : الزنقة رقم 37؛

جنوبا : ورثة عائشة حميمة ؛

غربـا : براريك.

طالب )ة( التحفيظ : السيد رشيد أكليلة.

مطلب رقم 125 - 64

إسم امللك : " أرض القدميري".

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، ليساسفة.

وقع حتديده في : فاحت اغسطس 2019.

مساحته : 01آر 37س.

نوعه : أرض عارية.  

 اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقـا : املطلب عدد 669 - 33؛

غربـا : املطلب عدد 619 - 33.

طالب )ة( التحفيظ : السيد عبداحلق الفالح القدميري.

مطلب رقم 126 - 64

إسم امللك : " ملك اكليلة ".

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، سيدي اخلدير.

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019.
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مساحته : 90س.

نوعه : أرض بها بنايات.  

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4219 - 64؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 60533 - 33؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 32088 - 64 ؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 53605 - 33 واملطلب عدد 1702 - 33.

طالبو التحفيظ : السيد رشيد أكليلة ومن معه.

مطلب رقم 127 - 64

إسم امللك : " دار امباركة".

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، سيدي اخلدير.

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019.

مساحته : 01آر 11س.

نوعه : أرض بها بنايات  من سفلي وطابق أول.  

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 36462 - 64؛

شرقـا : الزنقة رقم 05؛

جنوبا : املطلب عدد 2459 - 33؛

غربـا : الزنقة رقم 06.

طالبة التحفيظ : السيدة امباركة احلراب.

احملافظ على األمالك العقارية بالدار البيضاء - احلي احلسني

عبد الصمد البحاري   

محافظة احلوز

مطلب رقم 11213 - 65

امللك املسمى : » دار وشتوك »

الكائن بإقليم احلوز دائرة اسني جماعة ثالث نيعقوب دوار االنومزري.

مساحته : 00 هك 01 آر 00 س .

وقع حتديده في : 12 أكتوبر 2018.

نوعه : منزل من سفلي وطابق أول وسطح .

اجملاورون   : 

شماال : زنقة ذات عرض متغير،

شرقا : زنقة ذات عرض متغير ، 

جنوبا : ساقية حتت أرضية ، 

غربا : ممر عمومي عرضه متر واحد ، زنقة ذات عرض متغير،

طالبة التحفيظ : السيدة امينة البهموت بنت احلسن.

مطلب رقم 11283 - 65

امللك املسمى : » ملك خلوير 2 »

الكائن بإقليم احلوز دائرة امزميز جماعة اللة تكركوست دوار واويزلت.

مساحته : 00 هك 12 آر 25 س .

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2018.

نوعه : أرض عارية بها bangalou  من سفلي.

اجملاورون   : 

شماال : مزاري محمد ،

شرقا : طريق عمومية عرضها 6 امتار ، ربيع كشتيل ، الرسم العقاري 

عدد 970 - 65 ، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 23683 - 65، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11292 - 65 ،

طالب التحفيظ : السيد امبارك خلوير بن حمادي.

مطلب رقم 11408 - 65

امللك املسمى : » توكارت مناعزان »

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة ايت سيدي  داود دوار بوزوران .

مساحته : 01 هك 78 آر 51 س .

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التايدة واشجار الكلبتوس.

اجملاورون   : 

شماال : ورثة موالي حميد ،

شرقا : طريق عمومية عرضها 4 امتار ، سد  ، 

جنوبا : حسن ساهل ، 

غربا : ورثة موالي حميد ،

طالب التحفيظ : السيد محمد اكروش بن احلسني.

           

مطلب رقم 12623 - 65

امللك املسمى : » الفافن مع حتت اغريس 2 »

الكائن بإقليم احلوز ، جماعة وقيادة اسني ، دوار متكونسي.

مساحته : 00 هك 27 آر 27 س .

وقع حتديده في : 28 أكتوبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة .
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اجملاورون   : 

شماال : ساقية تغفرت، مطلب التحفيظ عدد 2636 - 43 ،

شرقا : ساقية تغفرت ،   ، 

جنوبا : ساقية تغفرت ، طريق عمومية ذات عرض متغير ، 

غربا : طريق عمومية ذات عرض متغير ، ممر عرضه متر واحد ، ايت اسري ، 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12629 - 65

امللك املسمى : » الواح »

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي إبراهيم دوار تدروخت .

مساحته : 00 هك 32 آر 82 س .

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية  .

القطعة األولى : 

اجملاورون   : 

شماال : اسغلي ، الرسم العقاري عدد 24949 - 65 ،

شرقا : ورثة بوقدير   ، 

 ،  dépression : جنوبا

غربا : اسغلي ،

القطعة الثانية : 

اجملاورون   : 

، dépression : شماال

 ، dépression : شرقا

جنوبا : ورثة بوجمعة   ، 

غربا : اسغلي ،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12672 - 65

امللك املسمى : » تورتيت نزكاغن »

الكائن بإقليم احلوز دائرة وجماعة اسني، دوار متكونسي.

مساحته : 00 هك 03 آر 79 س .

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الفواكه اخملتلفة.

اجملاورون   : 

شماال : ممر ذو عرض متغير، الرسم العقاري عدد 6128 - 65

شرقا : محمد امغارن،  

جنوبا : مصرف، 

غربا : ممر عمومي ذو عرض متغير ، مصرف ،

طالبة التحفيظ : السيدة نادية ميمون بنت عبد الرحيم.

مطلب رقم 12681 - 65

امللك املسمى : » غاني »

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت، دوار السهيب.

مساحته : 00 هك 24 آر 91 س .

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون   : 

شماال : ورثة  موالي سعيد خملنتر، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 7902 - 65 ، الرسم العقاري عدد 7650 - 65،  

جنوبا : طريق عمومية عرضها 4 امتار، 

غربا : طريق عمومية عرضها 4 امتار ، سعيد كبور، شعبة ،

طالب التحفيظ : السيد أحمد حسني بن امني.

مطلب رقم 12690 - 65

امللك املسمى : » امننار1 »

الكائن بإقليم احلوز دائرة امزميز جماعة امغراس احملل املدعو امننار.

مساحته : 00 هك 64 آر 50 س .

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ومقبرة.

القطعة األولى : 

اجملاورون   : 

شماال : زاوية سيدي احساين، 

شرقا : طريق عمومية ذات عرض متغير،  

جنوبا : شعبة ، 

غربا : ممر عرضه متر واحد،

القطعة الثانية : 
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اجملاورون   : 

شماال : زاوية سيدي احساين، 

شرقا : شعبة ،  

جنوبا : طريق عمومية ذات عرض متغير ، 

غربا : زاوية سيدي احساين،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12696 - 65

امللك املسمى : » اللواح فضل اهلل »

الكائن بإقليم احلوز، دائرة وبلدية حتناوت حي حتناوت.

مساحته : 00 هك 19 آر 67 س .

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اخلوخ.

اجملاورون   : 

شماال : اودبير احمد  ، مطلب التحفيظ عدد 12697 - 65،

شرقا : ادوبير احمد ،  

جنوبا : ورثة احلاج علي روحي ، ادوبير احمد ، 

غربا : الرسم العقاري عدد 11185 - م ، ورثة احلاج علي روحي، 

طالبة التحفيظ : السيدة روحي سعاد بنت محمد.

مطلب رقم 12703 - 65

امللك املسمى : » احلويجبة »

الكائن بإقليم احلوز، دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا دوار ايت دوكو.

مساحته : 01 هك 14 آر 71 س .

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون   : 

شماال : طريق عمومية ذات عرض متغير، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11301 - 65 ،  

جنوبا : مصرف ، ورثة علي اوحدوش، 

غربا : مصرف ، ورثة بوقنطار ،

طالبو التحفيظ : السيد احمد حبوشي بن عمر ومن معه.

مطلب رقم 12705 - 65

امللك املسمى : » فدان ارزامة  »

الكائن بإقليم احلوز، دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا دوار املرس .

مساحته : 00 هك 21 آر 72 س .

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون   : 

شماال : شعبة ، 

شرقا : احلاج حلسن بن عال  ،  

جنوبا : عبد العزيز بن عال ، عبد اهلل بن عال، 

غربا : ورثة ايت بن عال ،

طالب التحفيظ : السيد محمد ارزامة بن البشير.

منطقة التحفيظ اجلماعي » موالي ابراهيم«

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية باحلوز باإلعالم للعموم أن آخر 

 : املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  منطقة  حتفيظ  على  للتعرض  أجل 

»موالي إبراهيم« بشأن مطالب التحفيظ أعداد : 

 10021 - 10019 - 9889 - 9888 - 9538 - 9531 - 9526 - 9500 - 8946

 -  10489  -  10428  -  10202  -  10117  -  10097  -  10067  -  10025  -

 10569 - 10557 - 10539 - 10528 - 10524 - 10519 - 10518 - 10512

 -  10822  -  10817  -  10686  -  10672  -  10633  -  10614  -  10574  -

.11013 - 11011 - 11009 - 10980 - 10979 - 10948 - 10938

جميع هذه املطالب على الرمز 65.

ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

بشأن   1969 يوليو   25 في  املؤرخ   1.69.174 رقم  الشريف  الظهير   )

التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية(.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة شيشاوة

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " عند العالمة "

مطلب التحفيظ عدد 17470 - 66 

املنشور إعالن إنتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1064 

املؤرخة في 22 - 05 - 2019.

بدال من :

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 800 - 66

شرقا : امجد أمينة بنت العربي،

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1000 - 66 ،

غربا : الرسم العقاري عدد1307 - 66،الرسم العقاري عدد 1086 - 66
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اقرأ :

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 800 - 66

شرقا : امجد أمينة بنت العربي،الرسم العقاري عدد 775 - 66.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1000 - 66 والرسم العقاري عدد 1713 - 66

غربا : الطريق

والباقي بدون تغيير.                 

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

حسن اخللقي     

محافظة سيدي إسمـاعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57251 - 75

اسم امللك : بالد الكور

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

علي بن يوسف، دوار الزعارطة

وقع حتديده في : 28 يناير 2020.

 40 و  آر   66 هكتار   03  : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

سنتيار.

نوعه : أرض فالحية وممر خاص بعرض 5 امتار .

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 9942 - ج،حملرك مصطفى بن عبد القادر؛

احمد،حملرك  بن  عالي  القادر،ياجيزي  عبد  بن  مصطفى  حملرك   : شرقا 

محمد،طريق رقم 3414 ؛ 

جنوبا : طريق عدد 3414 بعرض 20 مترا،بوريشة السعدية،حملرك فاطنة 

حملرك محمد، حملرك الضاوية،حملرك فاطنة؛

الطيبي،  بن محمد،الرامي بوشعيب،معتصم  امحمد  ياجيزي   : غربا 

معتصم عالي،رسم عقاري عدد 9942 - ج .

طالبو التحفيظ : محمد بولهان ومن معه

مطلب رقم 99551 - 08

اسم امللك : بالد احلطة

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد حمدان ، 

دوار العبادلة

وقع حتديده في : 11 - مارس - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 ار و 08 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار.

اجملاورون : 

شماال : ورتة خدوم قيس؛

شرقا : ورتة خدوم قيس،ورتة بن ملراتي؛ 

جنوبا : ورتة بن ملراتي ،ممر.

غربا : ممر،ورتة خدوم قيس 

طالب التحفيظ : السيدة رفيق حبيبة بنت احمد

مطلب رقم 68131 - 08

اسم امللك : بلحران

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة جماعة سانية  بركيك، دوار حكايك

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 1995.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 آر و 43 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : محمد بن موسى من معه،بوشعيب بن غنو؛

شرقا : بوشعيب بن غنو،ورتة عمار؛ 

جنوبا : شهلي لعربي بن محمد،حرم بعرض 10 امتار

غربا : حرم بعرض 10 امتار 

طالب التحفيظ : اخلوازي بوشعيب بن العربي 

مطلب رقم 57205 - 75

اسم امللك : أرض احلطة

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة  جماعة الواليدية دوار حيوط الكاهية

وقع حتديده في : 20 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها خط كهربائي.

اجملاورون : 

شماال : ورتة حسن داحن ،ممر عمومي؛

شرقا : ممر عمومي؛ 

جنوبا : ممر عمومي،عبد الفتاح مرابط؛

غربا : عبد الفتاح مرابط،ورتة حسن داحن

طالب التحفيظ : طارق اخلطفي بن ميلود
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مطلب رقم 23984 - 75

اسم امللك : ارض النخلة

سيدي  جماعة  إسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار املعاشات.

وقع حتديده في : 30 ابريل 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : محمد بايال،مطلب حتفيظ عدد 3116 - 75؛

شرقا : مطلب حتفيظ عدد3116 - 75 - ،مصطفى حركاتي؛ 

جنوبا : مصطفى حركاتي،ممر عمومي ؛

غربا : ممر عمومي،محمد بايال.

طالبو التحفيظ : السيد اسماعيل ملدينق ومن معه

مطلب رقم 37831 - 75

اسم امللك : ارض اخلير

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار املعاشات.

وقع حتديده في : 17 -  سبتمبر - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر و 05 سنتيار.

نوعه : سكنى من سفلي 

اجملاورون : 

شماال : بوشعيب عاطف،حسن بن شيلح،جوديا خمليش؛

شرقا : حسن بن شيلح،مطلب حتفيظ عدد 2634 - 75،مصطفى الرحيلي ؛ 

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 2634 - 75،ممر بعرض 4 امتار

غربا : ممر بعرض 4 امتار،جودية خمليش،بوشعيب عاطف

طالب التحفيظ : السيد املصطفى بومحلي بن محمد

مطلب رقم 13082 - 75

اسم امللك : ارض الكاعة

اوالد سيدي  اسماعيل جماعة  اجلديدة،دائرة  سيدي  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار الرحامنة

وقع حتديده في : 20 -  يونيو - 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 آر و 70 سنتيار.

نوعه : أرضع فالحية

اجملاورون : 

شماال : محمد الزياتي،بوزيان الزياتي،بوشعيب الزياتي.

 5 بعرض  عمومي  الزياتي،طريق  الزياتي،امحمد  بوشعيب   : شرقا 

امتار،سوفيان الزياتي ؛ 

جنوبا : سفيان الزياتي،سعيد ابو حلكيم،الزياتي محمد

غربا : الزياتي محمد،طريق عمومي بعرض 5 امتار

طالب التحفيظ : السيد جالل بشري بن محمد

مطلب رقم 57220 - 75

اسم امللك : ارض احلطة 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار املعاشات

وقع حتديده في : 08 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر و 52 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 3268 - 75،ممر عمومي بعرض 3 امتار؛

شرقا : ممر عمومي بعرض 03 امتار،محمد شناني بن اسماعيل؛ 

جنوبا : محمد شناني بن اسماعيل،مطالب حتفيظ عدد 13267 - 75؛

غربا : مطلب حتفيظ عدد 13267 - 75و3289 - 75

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم سليم بن محمد.

مطلب رقم 57234 - 75

اسم امللك : زروالة

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة خميس متوح، 

دوار الزراولة

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 آر 52 سنتسارا.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

طاهيري،عالل  الطاهري،ضاوية  مبارك  بن  احمد  ورتة   : شماال 

طاهري،ضاوية طاهيري،بوشعيب وادي؛

شرقا : بوشعيب وادي،ورتة احمد بن بوشعيب؛ 
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جنوبا : محمد بوشعيب ومن معه،ضاوية طاهيري؛

غربا : ضاوية طاهيري،ورتة احمد بن مبارك طاهيري

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة ضمير بنت احلاج احمد

مطلب رقم 57249 - 75

اسم امللك : الدار 

موقعه : إقليم اجلديدة،. دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد افرج  دوار 

اوالد حجاج

وقع حتديده في : 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار .

نوعه : أرض عارية بها سكنى

اجملاورون : 

شماال : ممر بعرض 3.5 متر ، رقية الزينيفي بن عالل؛

شرقا : رقية الزينيفي بن عالل ،ورتة محمد فالني؛ 

جنوبا : ورتة محمد فالني،ممر بعرض 3 امتار؛

غربا : ممر بعرض 3 امتار،ممر بعرض 3.5 متر

طالب التحفيظ : السيد محمد البنوري بن امبارك

مطلب رقم 57258 - 75

اسم امللك : ارض احلطة 2

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة مكرس، دوار الرواحلة

وقع حتديده في : 29 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 43 سنتيار.

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ورتة ابا تراب بوعبيد بن محمد، ورتة عبو ابراهيم بن احمد ؛

شرقا : ورتة عبو ابراهيم بن احمد ،ممر بعرض 5 امتار؛ 

جنوبا : ممر بعرض 5 امتار،ورتة الراحلي محمد بن اسماعيل؛

غربا : ورتة الراحلي محمد بن اسماعيل،ورتة ابا تراب بن محمد

طالبة التحفيظ : السيدة نادية رحلي بنت عبد اهلل

مطلب رقم 57260 - 75

اسم امللك : ارض القرافي 

دوار  الواليدية،  جماعة  الزمامرة،  دائرة  بنور،  سيدي  إقليم   : موقعه 

حيوط الكاهية.

وقع حتديده في : 30 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر و 80 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها غرس.

اجملاورون : 

شماال : طريق بعرض 20 متر،مطلب حتفيظ عدد 3450 - 75؛

شرقا : طريق بعرض 20 متر،مكان للمسجد؛ 

بن  البايض  الكاهية1،محمد  للمسجد،مسجد  مكان   : جنوبا 

امحمد،احمد البياض بن امحمد؛

امحمد،مطلب  بن  البياض  امحمد،احمد  بن  البايض  محمد   : غربا 

حتفيظ عدد 3450 - 75.

طالب التحفيظ : السيد عبد الغاني القرافي بن احمد.

مطلب رقم 69690 - 08

اسم امللك : أرض حمري.

سيدي  اسماعيل،جماعة  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار البحابحة

وقع حتديده في : 19 -  يونيو - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار و 39 آر و 27 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئر وغرفة.

اجملاورون : 

شماال : طريق رقم 3422 بعرض 30 متر،مطلب حتفيظ عدد 67327 - 08؛

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 67327 - 08،قناة للتفريغ العمومي؛ 

جنوبا : قناة للتفريغ العمومي،طاهر بحبوحي؛

غربا : طاهر بحبوحي،طريق رقم 3422 بعرض 30 متر

طالب التحفيظ : السيد البحبوحي عبد اجمليد بن محمد

مطلب رقم 59747 - 08

اسم امللك : اكران 1

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد حمدان، 

دوار اوالد سعيد موسى

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتارا و 15 آر و 13 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها خط كهربائي

اجملاورون : 

شماال : قطعة رقم 1938 في اسم ميلودة الهوات،مطالب التحفيظ 

عدد 6183 - 75و6162 - 75و6188 - 75؛

شرقا : طريق عمومي بعرض 5 امتار،مطلب حتفيظ عدد 6188 - 75 ؛ 
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جنوبا : طريق عمومي بعرض 5 امتار،طريق عمومي بعرض10 امتار ؛

غربا : طريق عمومي بعرض 10 امتار،مطلب حتفيظ عدد 6183 - 75.

طالب التحفيظ : السيد اكران محمد بن اجلياللي

مطلب رقم 63928 - 08

اسم امللك : ملك بير الضاية

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

متوح، دوار احلشاشدة

وقع حتديده في : 13 اغسطس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آر و 17 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها طريق عمومي بعرض 5 أمتار و10 امتاروبناية 

من سفلي وسقاية وخطوط كهربائية

اجملاورون : 

امتار،فاجار   5 بعرض  عمومييني  كاود،طريقني  لعربي   : شماال 

حسني،طريق عمومي بعرض 10 امتار،طريق عمومي ؛

شرقا : فجار حسني،طريق عمومي بعرض 10 امتار،ورتة لزعر عالي ،ممر 

عمومي،بوشعيب صاف،طريق عمومي بعرض 10 امتار؛ 

جنوبا : بوشعيب صاف،طريق عمومي بعرض 10 امتار،مطلب حتفيظ 

عدد 16666 - ج؛

غربا : مطلب حتفيظ عدد 16666 - ج،طاهر صاف،طريق عمومي بعرض 5 امتار

طالب التحفيظ : السيد  وزير الداخلية الوصي على اجلماعة الساللية 

احلشاشدة والعزاعزة.

مطلب رقم 57259 - 75

اسم امللك : ارض  الشكليعة

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة مكرس، دوار الرواحلة

وقع حتديده في : 30 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25 آر و 34 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بني الرواحلة والطريق الوطنية رقم1،اخملتاري صغير؛

شرقا : اخملتاري صغير،عبو عبد اللطيف؛  

جنوبا : عبو عبد اللطيف،زهرة البياري ؛

غربا : زهرة البياري،طريق عمومي بني الرواحلة والطريق الوطنية رقم1

طالب التحفيظ : السيد نادية رحلي بنت عبد اهلل 

مطلب رقم 57256 - 75

اسم امللك : ارض احلطة3

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة مكرس، دوار الرواحلة

وقع حتديده في : 29 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92 ار و 99 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورتة رحلي محمد اسماعيل،ممر خاص بعرض 5 أمتار،ورتة رحل 

محمد بن اسماعيل؛

شرقا : ورتة رحلي محمد اسماعيل،طريق بعرض 10 امتار؛ 

جنوبا : طريق بعرض 10 امتار،هاسيري بناصر،ماسيكي اسماعيل بن 

حمو،ماسيكي عبد اهلل بن قاسم،ماسيكي ابرهيم بن قاسم،عويني 

بوحدو بن محمد؛

بنت  فاطمة  مكي،رحلي  محمد،معتصم  بوحدوبن  عويني   : غربا 

اسماعيل، ورتة رحلي محمد اسماعيل.

طالبة التحفيظ : السيدة نادية رحلي بنت عبد اهلل

مطلب رقم 57250 - 75

اسم امللك : احلطة

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد افرج، دوار 

اوالد حجاج

وقع حتديده في : 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر و 15 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي وأغراس.

اجملاورون : 

الزينيفي بنت عالل،ابراهيم نظام بن بوشعيب،محمد  : رقية  شماال 

بلقايد بن الطاهر؛

شرقا : محمد بلقايد بن الطاهر،عبد الرحيم حيداني بن التايبي،رسم 

عقاري عدد 7647 - 75 ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 7647 - 75،طريق عمومي بعرض 3 أمتار؛

عالل،رقية  بن  الزينيفي  أمتار،شرقي   3 بعرض  عمومي  طريق   : غربا 

الزينيفي بنت عالل.

طالب التحفيظ : السيد محمد البنوري بن مبارك
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مطلب رقم 57247 - 75

اسم امللك : ارض الرمال

دائرة سيدي اسماعيل جماعة مكرس،دوار  اجلديدة،   إقليم   : موقعه 

الرواحلة

وقع حتديده في : 23 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74 اَر و61 سنتيار.

نوعه : دار فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورتة رحلي محمد، رسم عقاري عدد 1888 - 75 ؛

شرقا : طريق العمومي بعرض 5 امتار، 

جنوبا : احمد بنور،مطلب حتفيظ عدد 89054 - 08،عبو تيباري بن مصطفى؛

غربا : مصطفى بن العايدي،رسم عقاري عدد 1888 - 75

طالبة التحفيظ : السيدة نادية رحلي بنت عبد اهلل

مطلب رقم 57240 - 75

اسم امللك : أرض القرابس

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة سيدي اسماعيل،دوار الوراردة

وقع حتديده في : 22 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 آر و 70 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها خط كهربائي وبئر.

اجملاورون : 

شماال : جرايفي تونسي،ساجية عبد الكبير بن اسماعيل؛

شرقا : ساجية عبد الكبير بن اسماعيل،ورتة شاكاري عبد الرحمان 

بن عباس،ورتة صوفي اسماعيل؛ 

جنوبا : ورتة صوفي اسماعيل،شداد بوشعيب؛

غربا : شداد بوشعيب،ورتة كاميل طامو،جرايفي تونسي

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم شداد بن الطاهر

مطلب رقم 57226 - 75

اسم امللك : جنان الغربي

سدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار العليوات.

وقع حتديده في : 09 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر 52  سنتيارا 

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وبئر وأغراس.

اجملاورون : 

شماال : عبد الكبير بن اسماعيل ؛

شرقا : عبد الكبير بن اسماعيل،ممر عمومي بعرض 3 امتار؛ 

 5 بعرض  عمومي  امتار،طريق   3 بعرض  عمومي  ممر   : جنوبا 

امتار،املصطفى قاديري ؛

غربا : املصطفى قاديري،ورتة بوشعيب بن الكامل

طالبة التحفيظ : السيدة رشيدة القهوي بنت امحمد

مطلب رقم 57204 - 75

اسم امللك : فدان حلمام

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة سي حسني بن 

عبد الرحيم، دوار البيهات

وقع حتديده في : 19 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 هكتار و 18 آر 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : وررسم عقاري عدد 9963 - 75؛

شرقا : مطللب حتفيظ عدد38591 - 75 ؛ 

جنوبا : طريق عمومي بعرض 5 امتار؛

غربا : مطلب حتفيظ عدد38911 - 75.

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب خيري بن زيدان

مطلب رقم 57180 - 75

اسم امللك : ارض اجلنان

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة خميس متوح، 

دوار الكريفات

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 آر و 60 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها اغراس.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي بعرض 5 امتار؛

شرقا : ممر عمومي بعرض 3 امتار،طاوسي احمد بن رحال؛ 

جنوبا : طاوسي احمد بن رحال،ورتة رواحي محمد ؛

غربا : ورتة رواحي محمد،ممر عمومي بعرض 5 امتار

طالبة التحفيظ : السيد زهرة حماد بنت حماد
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مطلب رقم 55996 - 75

اسم امللك : ارض الواد

دوار  الواليدية،  جماعة  الزمامرة،  دائرة  بنور،  سيدي  إقليم   : موقعه 

حيوط الكاهية

وقع حتديده في : 07 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر و 04 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : طريق التهيئة،رسم عقاري عدد 1836 - 75؛

شرقا : رسم عقاري عدد 1836 - 75 ؛ 

جنوبا : رسم عقاري عدد 1836 - 75،خلدون عبد الكبير بن حلسن،خلدون 

محمد بن حلسن؛

غربا : خلدون عبد الكبير بن حلسن،خلدون محمد بن حلسن، طريق التهيئة.  

طالب التحفيظ : السيد املصطفى املستعني بن محمد

مطلب رقم 57039 - 75

اسم امللك : نوالة بوزيان

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة سيدي اسماعيل، ، دوار الكدارة

وقع حتديده في : 11 -  سبتمبر - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 آر و 65 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها خط كهربائي

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بعرض 10 امتار،بوشادو سي احمد؛

امتار،بوشادو مصدق،ورتة عبد اهلل   10 : طريق عمومي بعرض  شرقا 

بايي ؛ 

جنوبا : ورتة عبد اهلل بايي،مطلب حتفيظ عدد 12950 - 75؛

غربا : مطلب حتفيظ عدد 12950 - 75،ورتة بوشادو بوشعيب،بوشادو 

سي احمد

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل عربان بن علي

مطلب رقم 57186 - 75

اسم امللك : ارض احلطة

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة وجماعة سيدي اسماعيل ، دوار الشرفاء

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90 سنتيار 

نوعه : بناية من سفلي 

اجملاورون : 

شماال : محمد حركات،غير معروف؛

شرقا : عبد القادر فارابي ؛ 

جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : فاطمة هاورش،بوشعيب تويري.

طالبتا التحفيظ : السيدة : 

1 -  الزوهرة خنوس بنت احمد

2 - خديجة خنوس بنت احمد

مطلب رقم 57051 - 75

اسم امللك : ارض الكاعة

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة  وجماعة سيدي اسماعيل، ، دوار البحابحة

وقع حتديده في : 17 -  سبتمبر - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 آر و 67 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : حمداني فارحة وورتة محمد بن لفحل،ساكية؛

شرقا : حمداني فارحة وورتة محمد بن لفحل ،ورتة خديجة بنت احمد؛ 

جنوبا : ورتة خديجة بنت احمد،ورتة محمد بن عتمان؛

غربا : ورتة محمد بن عتمان،ساكية

طالبو التحفيظ : السيد يزة بحبوحي بنت احمد ومن معها

مطلب رقم 57268 - 75

اسم امللك : ارض قمونة

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة متوح، دوار القياش

وقع حتديده في : 10 -  فبراير - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 61 آر و 95 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : يلهودة محمد بن محمد؛

شرقا : بلهودة محمد بن محمد ؛ 

جنوبا : امحمد جتاسي بن الباشا،جياللي زناني بن احمد؛

غربا : بلهودة محمد بن محمد،بلهودة فاطنة بنت محمد ومن معها

اجلياللي  احلاج  بنت  النفوس لصمك  السيد حياة   : التحفيظ  طالبو 

ومن معها.
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مطلب رقم 57269 - 75

اسم امللك : ارض الرمل.

موقعه : إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل، جماعة متوح، دوار القياش.

وقع حتديده في : 10 -  فبراير - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 آر و 80 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بلهودة محمد بن محمد،ورتة امحمد ياسني؛

شرقا : ورتة امحمد ياسني،بلهودة محمد بن محمد،ابو الهدى عرفة 

بن محمد،بلهودة محمد بن محمد،الرداد عبد الفتاح بن بوشعيب؛ 

جنوبا : رداد عبد الفتاح بن بوشعيب،جياللي زناني بن احمد؛

غربا : جياللي زناني بن احمد، بلهودة محمد بن محمد.

طالبو التحفيظ : السيدة حياة النفوس لصمك بنت احلاج اجلياللي 

ومن معها.

مطلب رقم 57293 - 75

اسم امللك : دار رشيد.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة متوح، دوار الفرميات.

وقع حتديده في : 24 -  فبراير - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 سنتيار.

نوعه : سكنى من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : حديقة،ممر بعرض 4 امتار؛

شرقا : ممر بعرض 4 امتار،ممر بعرض 6 امتار؛ 

جنوبا : ممر بعرض 6 امتار،ممر بعرض 3 امتار؛

غربا : ممر بعرض 3 امتار،عبد الرحيم فقيه بن امحمد

طالب التحفيظ : السيد رشيد ملياني بن امحمد

مطلب رقم 57296 - 75

اسم امللك : ملك عبد اهلل.

دوار  الواليدية،  جماعة  الزمامرة،  دائرة  بنور،  سيدي  إقليم   : موقعه 

حيوط الكاهية.

وقع حتديده في : 26 -  فبراير - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر و 74 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها خط كهربائي.

اجملاورون : 

شماال : ممر للتهيئة بعرض 20 متر،مينا رامي بنت احمد ومن معها؛

رامي  متر،ورتة   2 بعرض  ومن معها،ممر  احمد  بنت  رامي  مينا   : شرقا 

احمد بن محمد ؛ 

جنوبا : ورتة رامي احمد بن محمد،ممر بعرض 6 متر ؛

غربا : بعرض 6 متر، ممر للتهيئة بعرض 20 متر. 

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل الرامي بن احمد

مطلب رقم 59746 - 75

اسم امللك : اكران.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد حمدان، 

دوار اوالد سعيد موسى.

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 هـ و 48 آر و 59 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات وبئر واسطبل وطريق عمومي بعرض 5 

امتار وخطوط كهربائية.

اجملاورون : 

شماال : مطالب حتفيظ عدد 5871 - 75و5872 - 75و5857 - 75و5847 

- 75و5850 - 75؛

شرقا : طريق عمومي بعرض 10 امتار،مطلب حتفيظ عدد 5745 - 75؛ 

جنوبا : مطالب حتفيظ عدد 5745 - 75و5725 - 75و5744 - 75و5846 

- 75والقطعةرقم2629 وم ت5843 - 75؛

 - 75و5846   - 75و5843   -  5744 عدد  التحفيظ  مطالب   : غربا 

75ووالقطعة رقم2629وم ت 5846 - 75و5844 - 75و5845 - 75و5842 

- 75و5871 - 75.

طالب التحفيظ : السيد اكران امحمد بن اجلياللي بن امحمد

مطلب رقم 25189 - 44

اسم امللك : كاوز احفير.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الواليدية، دوار أوالد اهالل.

وقع حتديده في : 30 -  مارس - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتارا و57 آر و 58 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها طريق عمومية بعرض 5 امار وطريق عمومية 

بعرض 5 امتار.

اجملاورون : 

شماال : ملك بحري،داوود بن الشلح العربي؛

شرقا : داوود بن الشلح العربي،بحيرة؛ 

جنوبا : بحيرة،ورتة التوتي التهامي؛

غربا : ورتة التوتي التهامي،ملك بحري.

طالب التحفيظ : السيد منير ادريس بن احلبيب بن محمد

مطلب رقم 27037 - ج

اسم امللك : بقعة كنوات.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الغربية، دوار الكوارى.

وقع حتديده في : 10 -  ماي - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ و 71 آر و 69 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.
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اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 1527 - ج؛

شرقا  : اخملتار بن احمد بن محمد؛ 

جنوبا : اخملتار بن احمد بن محمد،واد،علوش بت بوكرين ؛

غربا : واد،علوش بت بوكرين،رسم عقاري عدد 15287 - ج.

طالب التحفيظ : عبد القادر النابغة بن احمد

مطلب رقم 26974 - 75

اسم امللك : بحيرة الدهان.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة اتنني الغربية، دوار الكوارة.

وقع حتديده في : 27 -  أبريل - 1968.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 71 آر و 70 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 942 - ز؛

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 27037 - ج،ضاية؛ 

جنوبا : ضاية،علوش بت بوكرين ومن معها.

غربا : علوش بت بوكرين ومن معها،أحمد بن غربي

طالبة التحفيظ : السيدة اخملتار بن سي احمد بن محمد.

مطلب رقم 45702 - 75

اسم امللك : ارض العكبة.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الغربية، دوار اوالد احلايطي.

وقع حتديده في : 19 -  أبريل - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آر و 35 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورتة زهرة الصيدي بنت علي،ورتة عالل بن البوهالي؛

شرقا : ورتة عالل بن البوهالي،ورتة حاج الرامي العرابي؛ 

جنوبا : ورتة حاج الرامي العر، مصطفى الصيدي بن عزوز. 

علي،زهرة  بن  الصيدي  عزوز،احلسن  بن  الصيدي  مصطفى   : غربا 

الصيدي بنت عليه

طالبة التحفيظ : السيدة مصطفى غبراوي بن محمد.

 مطلب رقم 57055 - 75

اسم امللك : ارض التيرس 1.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار البحابحة.

وقع حتديده في : 18 -  سبتمبر - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 آر و 44 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورتة بوشعيب بن العربي،ورتة محمد بن عتمان؛

شرقا : ورتة محمد بن عتمان،ورتة خديجة بنت احمد؛ 

جنوبا : ورتة خديجة بنت احمد،عبد الرحمان حمداني.

غربا : عبد الرحمان حمداني ، ورتة بوشعيب بن العربي.

طالبو التحفيظ : السيدة يزة بحبوحي بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 57049 - 75

اسم امللك : ارض التيرس 1.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار البحابحة.

وقع حتديده في : 17 -  سبتمبر - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21 آر و 93 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورتة خديجة بنت احمد ،ورتة لكبير بن ابراهيم؛

شرقا : ورتة لكبير بن ابراهيم ، ورتة محمد بن عتمان ؛ 

جنوبا : ورتة محمد بن عتمان ، ورتة خديجة بنت احمد.

غربا : ورتة خديجة بنت احمد ، ورتة خديجة بنت احمد.

طالبو التحفيظ : السيدة يزة بحبوحي بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 45851 - 75

اسم امللك : ارض عبد العزيز.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة مكرس ، دوار 

اوال سي بوعالم.

وقع حتديده في : 27 -  يونيو - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 آر و 92 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها خط كهربائي.

اجملاورون : 

شماال : صابور محمد،طريق عومي؛

شرقا : طريق عمومي،طريق جهوية رقم 303، ؛ 
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جنوبا : طريق جهوية رقم 303،العربي ميخسات.  

غربا : طريق جهوية رقم 303،مقر اجلماعة،صابور محمد

طالبة التحفيظ : السيدة مصطفى غبراوي بن محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي إسماعيل - الزمامرة

عبد الرحمان دريوش   

محافظة املضيق- الفنيدق

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 8868 - 19

امللك املسمى : "بومديان".

الكائن باقليم تطوان، بلدية املضيق احملل املدعو : دقم العليق.

طالبو التحفيظ : السيدة نزيهة بومديان و من معها.

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 1995

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

29 اكتوبر 2008 عدد 513. 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف    

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 22877 - 02

اسم امللك :" الكرجومة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة لبصارة ، دوار الكرجومة  ؛

مساحته : 69 ارا 67 س  

نوعه : ارض فالحية  ؛

حدوده :

شماال : الرسمان العقاريان عدد :18636 - 02 وعدد: o - 9749 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد: o - 9749  ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد: o - 18819  ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد: o - 12957 ؛

طالبو  التحفيظ : لزعر احمد بن مصطفى ومن معه ؛

مطلب رقم 2941 - 77

اسم امللك : " جودار "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار لهنادزة  ؛

مساحته :43 ارا 98 س  

نوعه : ارض فالحية  ؛

حدوده :

شماال : طريق عمومية بعرض 10 امتار ؛

شرقا : طالب التحفيظ  ؛

جنوبا : الدرويش امليلود  ؛

غربا : بنسعيدي علي ؛

طالب التحفيظ : البكاي جدار بن احمد ؛

مطلب رقم 3855 - 77

اسم امللك : " احلفاير "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد ميمون  ؛

مساحته : 82 ارا 84 س  

نوعه : ارض فالحية  ؛

حدوده :

شماال : طريق عمومية بعرض خمسة  امتار ؛

شرقا : ورثة ساعد عايدة  ؛

جنوبا : طريق بعرض عشرة امتار  ؛

غربا : طالبة التحفيظ ؛

طالبة  التحفيظ : ام ريشة الساعد بن عاشور ؛

إعالن جديد بانتهاء التحديد  

مطلب رقم 02 - 17993

اسم امللك : "العالب"

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، جماعة  اسلي دوار لفراريح ،

طالب التحفيظ : الرزكي محمد بن امليلود ، 

وقع حتديده بتاريخ : 07 - 06 - 1983 ،

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 30 آرا 30 سنتيارا.

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 3762 بتاريخ  05 ديسمبر 1984 .

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد  : 

كمال عونة    

محافظة الهرهورة - الصخيرات 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "رجراجة" 

مطلب رقم 584 - 78 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 708 

املؤرخة في 25 - 07 - 2012.                                                                                    

عوضا عن :

طالبة التحفيظ : لكبيرة غجبال بنت بوعزة بنسبة 80 - 14.
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اقرأ :

طالبة التحفيظ : لكبيرة غجبال بنت بوعزة بنسبة 80 - 07.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي    

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4449 - 79

اسم امللك : القور الصغير.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية ملريجة.

تاريخ حتديده : 19 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 20 آ 57 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : جياللي بن اعمر وعميمي حادين؛

شرقا : عبد اهلل بن طلحة؛

جنوبا : سعيد عبد السالم، ساقية عمومية وعبد السالم عميمي؛

غربا : ادريس بوزيان.

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

مطلب رقم 4501 - 79

اسم امللك : مدرسة تستفاشت

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية صاكة.

تاريخ حتديده : 03 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 آ 83 س.

نوعه : أرض عارية جزء منها به قسمني دراسيني يتكونان من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة رحاوي امحند وممر عمومي؛

شرقا : رحاوي عياد؛

جنوبا : رحاوي عياد؛

غربا : ورثة رحاوي امحند.

طالب التحفيظ : الدولة – امللك اخلاص – ينوب عنها السيد مندوب 

أمالك الدولة بوجدة.

مطلب رقم 4506 - 79

اسم امللك : السدود.

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

تاريخ حتديده : 19 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 آ 21 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : اوالد طلحة؛

شرقا : اوالد بنسعيد وساقية عمومية؛

جنوبا : كرماط جراوي وعبد اهلل شبوك؛

غربا : عبد اهلل شبوك.

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

مطلب رقم 4511 - 79

اسم امللك : السدود 4.

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

تاريخ حتديده : 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 13 آ 10 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : جياللي محمد؛

جنوبا : جياللي محمد والعاشوري محمد؛

غربا : ورثة ولد شبوك.

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

مطلب رقم 4513 - 79

اسم امللك : املالحس 4.

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

تاريخ حتديده : 21 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 80 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ولد عيشوبة وساقية عمومية؛

شرقا : ورثة لقباقبي؛
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جنوبا : ساقية عمومية وورثة ولد عيشوبة؛

غربا : ورثة ولد عيشوبة.

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

مطلب رقم 4521 - 79

اسم امللك : وجهني.

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

تاريخ حتديده : 30 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 07 س.

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول وطابق ثاني جزئي.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 26100 - 21؛

جنوبا : البشير بن حمو؛

غربا : الرسم العقاري رقم 2905 - 79.

طالب التحفيظ : السيد محمد وجهني بن أحمد.

مطلب رقم 4523 - 79

اسم امللك : مدرسة متزراي.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية بركني.

تاريخ حتديده : 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 14 آ 73 س.

نوعه : أرض عارية جزء منها به قسمني ومسكن يتكونون من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : ملك جماعي؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : ختوف عبد القادر وازياش محمد؛

غربا : ملك جماعي.

طالب التحفيظ : الدولة – امللك اخلاص – ينوب عنها السيد مندوب 

أمالك الدولة بوجدة.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

ادريس املصلح     

محافظة تيفلت 

مطلب رقم 752 - 81

اسم امللك : "فدان ملقيس".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت اعمر اوعيسى.

وقع حتديده في : 12 - 09 - 2017.

نوعه : ارض عارية بها بناية من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 آر 82 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة امحمد شراج؛

شرقا : محمد شراج؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 994 - 81؛ مطلب التحفيظ رقم 1420 - 81؛

غربا : عبد السالم اعريش.

طالب التحفيظ : محمد شراج بن حسن.

مطلب رقم 4749 - 81

اسم امللك : "احلجام".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية القدس.

وقع حتديده في : 22 - 07 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 63 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : حسن بالي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 29085 - 16؛

غربا : محمد بلبل.

طالبو التحفيظ : عبد احلق احلجام بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 4785 - 81

اسم امللك : "مراكش".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد رقم 522.

وقع حتديده في : 20 - 09 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 98 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الروكي لعشير سعيد؛

جنوبا : الرياحي صابر؛

غربا : احلمداوي رشيد و احلمداوي رضوان

طالب التحفيظ : املعطي جارجار بن العربي.
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مطلب رقم 4865 - 81

اسم امللك : "الضاية احلمراء".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

وقع حتديده في : 20 - 01 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي وبئر وبيت حملرك و أشجار. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 82 آر 16 س.

اجملاورون : 

شماال : سميرة؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : نوال بوزرواطة؛ حسني؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 24915 - 16؛

طالبة التحفيظ : الزهرة بلبال بنت التهامي. 

مطلب رقم 4871 - 81

اسم امللك : "عثمان".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

وقع حتديده في : 23 - 01 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها اسطبل. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 48 آر 83 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4874 - 81؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4873 - 81؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4872 - 81؛ حورية حداد.

طالبو التحفيظ : كرمي األجراوي بن املهدي ومن معه. 

مطلب رقم 4872 - 81

اسم امللك : "ملك ليلى".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

وقع حتديده في : 23 - 01 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها فيال من سفلي وطابق أول وملحقة ونافورة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 54 آر 51 س.

اجملاورون : 

رقم  التحفيظ  مطلب  81؛   -  4873 رقم  التحفيظ  مطلب   : شماال 

4871 - 81؛ حورية حداد؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : باحلداد فتيحة؛

غربا : الرسم العقاري رقم 394 - 81.  

طالب التحفيظ : كرمي األجراوي بن املهدي.

مطلب رقم 4873 - 81

اسم امللك : "ملك نزهة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

وقع حتديده في : 23 - 01 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 52 آر 12 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4871 - 81؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4872 - 81؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4872 - 81.

طالبو التحفيظ : كرمي األجراوي بن املهدي ومن معه.

مطلب رقم 4874 - 81

اسم امللك : "الزوادة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

وقع حتديده في : 23 - 01 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبيت حملرك. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 80 آر 31 س.

اجملاورون : 

شماال : حورية حداد؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4871 - 81؛

غربا : حورية حداد.

طالب التحفيظ : كرمي األجراوي بن املهدي. 

مطلب رقم 11239 - 16

اسم امللك : "عني جندام".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى.

وقع حتديده في : 03 - 08 - 2001.

نوعه : ارض فالحية بها بناية وبئر. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 52 آر 09 س.
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اجملاورون : 

شماال : ورثة علي بن الطاهر؛

شرقا : ورثة علي بن الطاهر؛ ورثة احلاج بوعزة؛ ورثة محمد بن التهامي.

جنوبا : ادريسي ابراهيم؛ مطلب التحفيظ رقم 5412 - 16؛

غربا : ورثة علي بن الطاهر؛ ادريسي التهامي بن عبد القادر)طالب التحفيظ(.

طالب التحفيظ : ادريسي التهامي بن عبد القادر. 

مطلب رقم 17674 - 16

اسم امللك : "فدان سيدي العربي".

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

وقع حتديده في : 08 - 05 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اسطبلني. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 54 آر 25 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 36766 - 16؛ ممر للدواب عرضه متر واحد؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 69394 - 13؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 69394 - 13؛ الرويش عبد القادر؛ محمد 

36604 - 16؛  48012 - 16؛ الرسم العقاري رقم   اوخامت؛ الرسم العقاري رقم 

الرسم  36685 - 16؛  العقاري رقم  الرسم  36531 - 16؛  العقاري رقم  الرسم 

العقاري رقم 38466 - 16؛ الرسم العقاري رقم 48402 - 16؛ مطلب التحفيظ 

رقم 14314 - 16؛

غربا : واد سيدي العربي.

طالبو التحفيظ : بوعزة الهسهاس بن عبد اهلل ومن معه. 

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي     

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 52 - 83

اسم امللك : " دار الغسال"

موقعـه  : مراكش القصبة  درب الرحالة  رقم 143

وقع حتديده في : 23 - 08 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار . 

نوعه : دار للسكنى

حـدوده :

شماال : ممر 

شرقا   :درب الرحالة

جنوبا  : احلاج اجلنايني

غربا : دار نعيمة

احلقوق العينية والتحمالت 

- حق التعلية املقرر على الصابة ابتداء من علو 3.20 و مبساحة 02 سنتيار

- جدار مشترك بعرض 0.6.

طالبا التحفيـظ :

1 -  املنديلي موالي ادريس بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز 

عبد احلق ابو حفص    


