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األمالك العقارية

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

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

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

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ايت بن عبد اهلل". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو الصومعة. 

مساحته : 01 آ 81 س تقريبا. 

حدوده

شماال : الرسم العقاري رقم 42633 - 10 و

الرسم العقاري رقم 94339 - 10 ،

شرقا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل ،

جنوبا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل ،

غربا : ا جمللس اجلماعي ببني مالل ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 31أكتوبر 2010 املوافق لـ22 

ذو القعدة 1431 ،

2 -عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 13يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة 00 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55734 - 10

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد املعطي الطوخي بن الشرقي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الفتح".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الفتح". 

مشتمالته : دار للسكن دات سفلي ومرافق . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد الكرابزية . 

مساحته : 01 آ 8 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل ،

شرقا : عبد اهلل العاللي و عبد العزيز البخاري ،

جنوبا : فاظمة بنت حدو ومن معها ،

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18يناير 2018 املوافق لـ30 ربيع 

الثاني 1439 . 

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13 ماي 1999 املوافق ل 28 شوال 1411

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة 00 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55735 - 10

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد سعيد وحفيظ بن الغازي. 

ام  ايت  كوالل  ايت  مزارع  "البزانة  حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

البخت ايت هودي زاوية الشيخ ".

محافظة فاس

مطلب رقم 25048 - 07

تاريخ اإليـداع : 29 يوليو 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد التازي بن محمد. 

االسم الذي يعرف به العقار : " شيماء"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شيماء"

نوعه : ارض عارية. 

موقعه : فاس، امللحقة اإلدارية اللويزات، سهب الورد دوار الطاهريني البير.

مساحته : 40آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : رسم عقاري عدد 94896 - 07 

جنوبا : خمار اليعقوبي

غربا : طريق

احلقوق العينية : الشيء 

 1437 عام  احلجة  دي   06 في  مؤرخ  عدلي  مليكة  رسم   : امللك  أصل 

املوافق 08 سبتمبر 2016 ضمن بعدد 169 صحيفة 186 امالك 204.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 28 سبتمبر 2020على الساعة 

.)9h30( التاسعة و النصف صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بفاس 

حدو اوحلسن     

محافظة بني مالل

مطلب رقم 55733 - 10

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد قراوي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ايت بن عبد اهلل".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "لبزانة مزارع ايت كوالل 

ايت ام البخت ايت هودي زاوية". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

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

احملل املدعو البزانة. 

مساحته : 16 آ 76 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اجمللس اجلماعي ايت ام البخث ،

شرقا : الدولة امللك اخلاص ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31389 - 10 ،

غربا : ورثة باري احفيظ ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه موجب متروك بتاريخ 4 ابريل 2014 املوافق 

لـ4 جمادى اآلخرة 1435

2 -رسم عدلي موضوعه موجب إراثة بتاريخ 4 ابريل 2014 املوافق لـ4 

جمادى اآلخرة 1435

3 -شهادة إدارية عدد 03 بتاريخ 7 ماي 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة 00 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55736 - 10

تاريخ اإليداع : 07 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف اخلو بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ايت شعيب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"ايت شعيب". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة ايت الربع جماعة

سمكت احملل املدعو فرتاحة. 

مساحته : 41 أ84 س تقريبا. 

حدوده

شماال : صالح بن ميمون ،

شرقا : شنشان مصطفى وخلفي مصطفى

جنوبا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل ،

غربا : احلسني هرام ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14يناير 2020 املوافق لـ18 جمادى 

األولى 1441 . 

2 - شهادة إدارية عدد 02 بتاريخ 18فبراير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة 00 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55737 - 10

تاريخ اإليداع : 08 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى الدكالي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " تلكانت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تلكانت". 

مشتمالته : دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو تلكانت. 

مساحته : 23 س تقريبا. 

حدوده

شماال : مجيدي صالح ،

شرقا : الدكالي املصطفى ،

جنوبا : بلغيتي احمد ،

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ11  املوافق   2008 12سبتمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -1رسم 

رمضان 1429

2 - شهادة إدارية عدد10 بتاريخ 30 يونيو 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة 00 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55738 - 10

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد سعيد حاجي بن مولود. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "زكرياء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "زكرياء". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة العسري 2 القطعة 38. 

مساحته : 01 آ 6 س تقريبا. 

حدوده : 

رقم  العقاري  الرسم  و   10  -  48413 رقم  التحفيظ  : مطلب  شماال 

، 10 - 76544

شرقا : الرسم العقاري رقم 33462 - 10 و الرسم العقاري رقم 33463 - 10،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 33460 - 10 و الرسم العقاري رقم 33461 - 10 ،

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -عقد عرفي موضوعه مخارجة بتاريخ 6 يونيو 1990 املوافق لـ27 ذو 

القعدة 1410

2 - عقد تابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 16 مارس 2020

3 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 04 ابريل 1995 املوافق ل 

4 دي القعدة 1415.

3 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 87 بتاريخ 23 مارس 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة 00 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55739 - 10

تاريخ اإليداع : 9 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ السيدات والسادة 

1 - فاطمة عياد بنت سعيد بنسبة 07/88

2 - محمد عياد بن سعيد بنسبة 14/88
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3 - عبد الرحمان عياد بن احمد بنسبة 14/88

4 - بشرى عياد بنسبة 07/88. 

5 - ربيعة عياد بنسبة 07/88

6 - املهدي عياد بنسبة 14/88

7 - فطومة االخضر بنت بوزكري بنسبة 11/88

8 - سعيد عياد بن احمد بنسبة 14/88. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا عياد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "عياد". 

مشتمالته : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد سليمان. 

مساحته : 33 آ 35 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عياد صالح 

شرقا : عياد الشرقي ومحمد عياد

جنوبا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

غربا : همان صالح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق   2019 14ديسمبر  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ17 ربيع الثاني 1441 . 

2 - شهادة إدارية عدد 20 بتاريخ 11ديسمبر 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة 00 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 55740 - 10

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد مولود وعليلوش. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ازاريزن".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ازاريزن". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

القصيبة احملل املدعو ازاريزن. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال : عائشة كوبان ،

شرقا : عائشة كوبان ،

جنوبا : اجمللس اجلماعي بدير القصيبة ،

غربا : احلسني سليم ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه نسخة من إراثة بتاريخ 2 يوليو 2004 املوافق 

لـ14 جمادى األولى 1425 

2 -رسم عدلي موضوعه نسخة من تبوت متروك بتاريخ فاحت مارس 2006 

املوافق لـ30 محرم 1427

3 - رسم عدلي موضوعه نسخة من قسمة بتاريخ فاحت مارس 2006

املوافق لـ30 محرم 1427 

4 -عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 20 ماي 2012 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31 ماي 2012 املوافق لـ10 رجب 1433

5 - شهادة إدارية عدد10 بتاريخ 30 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة 00 و00 دقيقة

مطلب رقم 55741 - 10

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل اوالد شريف بن احميدة. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "تبوين".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تبوين". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة تبوين. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال : اكنكاي ابراهيم 

شرقا : بن فقير ابراهيم 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 28سبتمبر 2009 املوافق لـ8 

شوال 1430 

2 - شهادة إدارية عدد 122بتاريخ 2 يوليو 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة 00 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 55742 - 10

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة احنيكة بنت محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "السالم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "السالم". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد البوكارية. 

مساحته : 80 س تقريبا. 

حدوده

شماال : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 41154 - 10 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 3 نوفمبر 2015 املوافق لـ20 

محرم 1437

لـ19  املوافق   2017 فبراير   17 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

جمادى األولى 1438 

3 -شهادة إدارية عدد 234 بتاريخ 29 ابريل 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة 00 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55743 - 10

تاريخ اإليداع : 13 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : السيد ة لطيفة الصاحلي بنت محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "جاد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "جاد". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة اليوسفية 2. 

مساحته : 31 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : الرسم العقاري رقم 89270 - 10 و طالبة التحفيظ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 24099 - 10 .

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه نسخة من إراثة بتاريخ 13 أكتوبر 1998 

املوافق لـ22 جمادى اآلخرة 1419

2 -رسم عدلي موضوعه لفيف بتاريخ 14 نوفمبر 1984 املوافق لـ20 

صفر 1405 

3 - عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 15 ماي 2002

4 - عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 3 أكتوبر 2005 

بتاريخ  ملحق  موضوعه  عرفي  لعقد  لالصل  مطابقة  -صورة   5

17سبتمبر 2008 

6 - شهادة إدارية عدد 430 بتاريخ 22 يونيو 2014 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة 00 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55744 - 10

تاريخ اإليداع : 14 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة فطومة مجاطي بنت العربي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "فطومة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "فطومة". 

مشتمالته : دار للسكن دات سفلي . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو باب افتوح. 

مساحته : 65 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : اوالزينة فاطمة 

جنوبا : اقطبي صالح 

غربا : اوالزين زينب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 1958 سبتمبر   24 بتاريخ  بيع  من  نسخة  موضوعه  عدلي  -رسم   1

املوافق لـ9 ربيع األول 1378

2 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 19ماي 2009 املوافق لـ23 جمادى 

األولى 1430

3 - عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 18يونيو 2009

4 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15يوليو 2009 املوافق لـ21 رجب 1430

5 -شهادة إدارية عدد 121 بتاريخ 2 يوليو 2020. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة 00 و00 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك سوسو" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 49107 - 10 الذي أدرجت خالصته اإلصالحية 

باجلريدة الرسمية عدد 955 املــؤرخــة في 19 ابريل 2017

فإن مسطرة حتفيظ   2020 يوليو   9 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

امللك املدعو" ملك سوسو " موضوع مطلب التحفيظ عدد 49107 - 10 

الكائن مبدينة بني مالالحملل املدعو " دوار ايت الضو "قد جزئت فاصبحت 

تتابع على الشكل الثالي : 

- حتت تسمية ملك " املفضل " ملساحة قدرها 26 م 2 املبينة 

في التصميم حتت الرقم االستداللي p 1 في اسم السادة : 

الزهرة شابور ، فطيمة بلغفور،خدوج شابوراصالة عن نفسها 

ونيابة عن موكليها جواد شابور ، رشيدة شابور ومليكة شابو 

- حتت تسمية ملك " سوسو" ملا تبقى من مطلب التحفيظ في اسم 

طالب التحفيظ األصلي ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة 

سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املدكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الصلحي 3"

ذي مطلب التحفيظ عدد 50780 - 10 الذي أدرجت خالصته اإلصالحية 

باجلريدة الرسمية عدد 1016 املــؤرخــة في 20 يونيو 2018

مسطرة  فإن   2020 يوليو   14 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   "3 الصلحي  املدعو"  امللك  حتفيظ 

50780 - 10 الكائن مبدينة بني مالالحملل املدعو " جتزئة اجلود 3 "تتابع 

مسطرة حتفيظه في اسم طالب التحفيظ األصلي ودلك بناء على 

نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املذكور وكدا : 

نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخة في 04 مايو 2010 املوافق ل 

19 جمادى األولى 1431. 
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " املوماوي" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 51059 - 10 الذي أدرجت خالصته اإلصالحية 

باجلريدة الرسمية عدد 1044 املــؤرخــة في 02 يناير 2019

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 13 يوليو 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املدعو" املوماوي " موضوع مطلب التحفيظ عدد 51059 - 10 الكائن مبدينة 

بني مالالحملل املدعو " أوالد اضريد الشعبة "تتابع مسطرة حتفيظه في اسم 

طالب التحفيظ األصلي وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري 

مطلب  إيداع  اثناء  بها  املصرح  املساحة  عن  عوضا  34س  آ   09 وهي 

التحفيظ ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب 

التحفيظ املذكور 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53151 - 18

تاريخ اإليداع : 23 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : محمد مريغينة بن املصطفى. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » مريغينة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »الشيء«.

نوعــه : دار للسكنى من سفلي وطابق أول.

موقعـه : مدينة وادي زم ،املصلى القدمية درب سعيد.

مساحته : 50 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : دوميي لكبيرة؛

شرقـا : الزنقة؛ 

جنوبـا : الزنقة؛

غربـا : بوعزة العباسي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 صفر 1431 موافق 29 يناير 2010.

مطلب رقم 53152 - 18

تاريخ اإليداع : 23 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى قاسمي بن امحمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »العكلة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » العكلة«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة وادي زم ، جماعة اوالد فنان دوار ايت الساهل

مساحته : 01هـ 10آر تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : قاسمي عبد السالم؛

شرقـا : قاسمي العربي؛ 

جنوبـا : الطريق ؛

غربـا : قاسمي محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 جمادى األولى 1435 موافق 31 مارس 2014.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 محرم 1427 موافق 06 فبراير 2006.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 رمضان 1426 موافق 31 أكتوبر 2005.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 26 صفر 1432 موافق 31 يناير 2011. 

مطلب رقم 53153 - 18

تاريخ اإليداع : 24 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : محمد بوزار بن امحمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الهناء 3«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »الهناء 3 «.

نوعــه : بناية بها دار للسكن من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعـه : مدينة حطان حي الهناء.

مساحته : 84 سنتيار تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : صالح العوني بن عبد القادر؛

شرقـا : الزنقة؛ 

جنوبـا : الزنقة؛

غربـا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 جمادى االولى 1428 موافق 31 ماي 2007.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في27 محرم 1428 موافق 26 فبراير 2007.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 شوال 1411 موافق 02 يوليو 1991.

- صورة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 شوال 1411 موافق 29 ابريل 1991.

- عقد شراء عرفي بتاريخ 28 فبراير 1983.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة بالنيابة

يوسف مخاص    

محافظة تطوان

مطلب رقم 59301 - 19 

تاريخ اإليداع : 13 يوليو 2020

طالبو التحفيظ : 

اوالد سعيد فؤاد بن محمد بنسبة 3904 / 32640.

اوالد سعيد محمد بن محمد بنسبة 3904 / 32640.

اوالد سعيد مصطفى بن محمد بنسبة 3904 / 32640.

اوالد سعيد يوسف بن محمد بنسبة 3904 / 32640.

اوالد سعيد عبد اهلل بن محمد بنسبة 3904 / 32640.
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اوالد سعيد عمر بن محمد بنسبة 3904 / 32640.

اوالد سعيد نزيهة بنت محمد بنسبة 1952 / 32640.

اوالد سعيد ءامنة بنت محمد بنسبة 1952 / 32640.

اوالد سعيد حليمة بنت محمد بنسبة 1952 / 32640.

التمسماني خيرة بنت عمر بنسبة 420 / 32640.

اوالد سعيد رضا بن محمد بن محمد بنسبة 1470 / 32640.

اوالد سعيد جبران بن محمد بن محمد بنسبة 735 / 32640.

اوالد سعيد إميان بنت محمد بن محمد بنسبة 735 / 32640. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك اوالد سعيد 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك اوالد سعيد 2". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو : بوجراح ، قنا احلمام. 

مساحته 2 آ 13 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : طالب التحفيظ ، عالل البقال

جنوبا : الرسم العقاري رقم 45178 / 19 

غربا : الرسم العقاري عدد : 54549 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 5 سبتمبر 1991

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 20ابريل 1998 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 26أكتوبر 1999

صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 6 ابريل 2010 . 

رسم عدلي موضوعه ملحق قسمة بتاريخ 31 ماي 2011 . 

صورة طبق األصل رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 2 أكتوبر 2015

صورة طبق األصل رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 9 أكتوبر 2015

رسم عدلي موضوعه تأصيل فريضة بتاريخ فاحت أكتوبر 2017 . 

رسم عدلي موضوعه تصحيح إراثة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة و دقيقة.

مطلب رقم 59302 - 19 

تاريخ اإليداع : 13 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : 

اوالد سعيد فؤاد بن محمد بنسبة 3904 / 32640.

اوالد سعيد محمد بن محمد بنسبة 3904 / 32640.

اوالد سعيد مصطفى بن محمد بنسبة 3904 / 32640.

اوالد سعيد يوسف بن محمد بنسبة 3904 / 32640.

اوالد سعيد عبد اهلل بن محمد بنسبة 3904 / 32640.

اوالد سعيد عمر بن محمد بنسبة 3904 / 32640.

اوالد سعيد نزيهة بنت محمد بنسبة 1952 / 32640.

اوالد سعيد ءامنة بنت محمد بنسبة 1952 / 32640.

اوالد سعيد حليمة بنت محمد بنسبة 1952 / 32640.

التمسماني خيرة بنت عمر بنسبة 420 / 32640.

اوالد سعيد رضا بن محمد بن محمد بنسبة 1470 / 32640.

اوالد سعيد جبران بن محمد بن محمد بنسبة 735 / 32640.

اوالد سعيد إميان بنت محمد بن محمد بنسبة 735 / 32640. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك اوالد سعيد 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك اوالد سعيد 1". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو : بوجراح ، قنا احلمام. 

مساحته 2 آ 58 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : البقالي 

شرقا : الطريق و طالب التحفيظ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 45178 / 19 

غربا : طالب التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 5 سبتمبر 1991

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 20 ابريل 1998 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 26 أكتوبر 1999

صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 6 ابريل 2010 . 

رسم عدلي موضوعه ملحق قسمة بتاريخ 31 ماي 2011 . 

صورة طبق األصل رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 2 أكتوبر 2015

صورة طبق األصل رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 9 أكتوبر 2015

رسم عدلي موضوعه تأصيل فريضة بتاريخ فاحت أكتوبر 2017 . 

رسم عدلي موضوعه تصحيح إراثة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت على الساعة و دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "  إياد-بدر

مطلب التحفيظ رقم: 55783 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد:  1085 بتاريخ :  16 أكتوبر 2019

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

التي أظهرها التصميم العقاري وهي 05  ار 43 س ، وليس باملساحة 

العقود  على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح 

السابق إيداعها 

وكذا : طلب تقييد مؤرخ في 26 يونيو 2020.

تصريح باملوافقة  مؤرخ في 25 يونيو 2020

صورة شمسية لتوكيل عام مؤرخ في 06 سبتمبر 2018.

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

    املصطفى طريفة
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محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146087

تاريخ اإليداع 21 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1826 قروي"

 1826 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي املدرسة املركزية أداي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

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

" املدرسة املركزية أداي " ،

مساحته : 35 آ 86 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

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   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146088

تاريخ اإليداع 21 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1827 قروي"

 1827 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة ايت الزعل "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

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

" مدرسة ايت الزعل " ،

مساحته : 18 آ 23 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   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146089

تاريخ اإليداع 21 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1828 قروي "

 1828 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة تاسكالغت "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

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

" مدرسة تاسكالغت " ،

مساحته : 07 آ 57 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   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 ظهرا .

مطلب رقم 31-146090

تاريخ اإليداع 21 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1829 قروي"

 1829 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة تنيت "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

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

" مدرسة تنيت " ،

مساحته : 10 آ 30 س تقريبا ،
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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   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146091

تاريخ اإليداع 21 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1792 قروي "

 1792 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة سالت "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

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

" مدرسة تنيت " ،

مساحته : 13 آ 77 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 02 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146092

تاريخ اإليداع 21 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1793 قروي"

 1793 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي املدرسة املركزية أكليز "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

احملل املدعو " املدرسة املركزية أكليز" ،

مساحته : 23 آ 48 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 02 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146093

تاريخ اإليداع 21 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1794 قروي"

 1794 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة افرا "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل 

املدعو " مدرسة افرا " ،

مساحته : 19 آ 23 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 02 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 30 زواال .

مطلب رقم 31-146094

تاريخ اإليداع 21 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1795 قروي"

 1795 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي املدرسة املركزية أزربي "
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نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل 

املدعو " املدرسة املركزية أزربي " ،

مساحته : 40 آ 98 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 02 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146095

تاريخ اإليداع 22 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1804 قروي "

 1804 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي دار الطالب "

نوعه : أرض بها بناية دار الطالب ،

موقعه : جماعة وقيادة تيزوغران اقليم تيزنيت احملل املدعو " دار الطالب " ،

مساحته : 21 آ 85 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-138899 ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 00 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146096

تاريخ اإليداع 22 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1815 قروي"

 1815 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة اسول "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة اداكوكمار دائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو 

" مدرسة اسول " ،

مساحته : 08 آ 81 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146097

تاريخ اإليداع 22 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1819 قروي"

 1819 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة انكران"

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة اداكوكمار دائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو 

" مدرسة انكران " ،

مساحته : 03 آ 85 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .
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مطلب رقم 31-146098

تاريخ اإليداع 22 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1820 قروي"

 1820 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي سكن مدرسة انكران "

نوعه : أرض بها بناية سكنية ،

موقعه : جماعة وقيادة اداكوكمار دائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو 

" مدرسة انكران " ،

مساحته : 48 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 09 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 ظهرا .

مطلب رقم 31-146099

تاريخ اإليداع 22 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1821 قروي"

 1821 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة اكلوي"

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة اداكوكمار دائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو 

" مدرسة اكلوي " ،

مساحته : 08 آ 23 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146100

تاريخ اإليداع 22 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1815 قروي "

 1815 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة بوغيالس "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة تافراوت املولود قيادة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

مدرسة بوغيالس " ،

مساحته : 01 آ 85 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 09 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146101

تاريخ اإليداع 22 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1801 قروي "

 1801 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة تغاسني "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة تافراوت املولود دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو 

" مدرسة تغاسني " ،

مساحته : 02 آ 07 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .
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مطلب رقم 31-146102

تاريخ اإليداع 22 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1791 قروي "

 1791 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة تيزي اسالن "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة ايت اسفن قيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو 

" مدرسة تيزي اسالن " ،

مساحته : 19 آ 69 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 02 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 ظهرا .

مطلب رقم 31-146103

تاريخ اإليداع 22 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1790 قروي "

 1790 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة توريرت يخلفن "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة ايت اسفن قيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو 

" مدرسة توريرت يخلفن " ،

مساحته : 15 آ 07 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 02 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146104

تاريخ اإليداع 23 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1843 قروي "

 1843 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي املدرسة املركزية وداي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

املدرسة املركزية وداي " 

مساحته : 08 آ 15 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 02 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146105

تاريخ اإليداع 23 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1839 قروي "

 1839 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة أزرو واضو"

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

املدرسة املركزية وداي " 

مساحته : 06 آ 72 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 02 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .
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مطلب رقم 31-146106

تاريخ اإليداع 23 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1840 قروي "

 1840 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة أياي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

املدرسة املركزية وداي " ،

مساحته : 08 آ 30 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 02 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 ظهرا .

مطلب رقم 31-146107

تاريخ اإليداع 23 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1841 قروي "

 1841 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة تاكنزا "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو 

" مدرسة تاكنزا " ،

مساحته : 03 آ 34 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 02 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146108

تاريخ اإليداع 23 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1842 قروي "

 1842 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة أفال وداي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

مدرسة أفال وداي " ،

مساحته : 08 آ 86 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 02 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146109

تاريخ اإليداع 23 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1799 قروي "

 1799 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة سوق اخلميس "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة تافراوت املولود قيادة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

مدرسة سوق اخلميس " ،

مساحته : 03 آ 64 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .



3401 عدد 1127 - 15 ذواحلجة 1441 )05 اغسطس 2020(

مطلب رقم 31-146110

تاريخ اإليداع 23 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1800 قروي "

 1800 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة ايران "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة تافراوت املولود قيادة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو 

" مدرسة ايران" ،

مساحته : 07 آ 25 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146111

تاريخ اإليداع 23 يوليو 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة ، مليكة علوي بنت هاشم بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " الندر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الندر"

نوعه : أرض بها بناية من طابق أرضي وآخر علوي ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" فم دار 

بولزرك بدوار سيدي بونوار" 

مساحته : 92 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : حليم علي ندبراهيم ، 

شرقا : يامنة اوالبحيرة وجمعة اوالبحيرة ومحمد اوالبحيرة ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 مارس 2017 ،

نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت ابريل 2009 ،

على   2020 اكتوبر   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146112

تاريخ اإليداع 27 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1797 قروي"

 1797 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة مستالت "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل 

املدعو " مدرسة مستالت " ،

مساحته : 03 آ 36 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   29 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146113

تاريخ اإليداع 27 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1798 قروي"

 1798 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة تيزورزن "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل 

املدعو " مدرسة تيزورزن " ،

مساحته : 03 آ 55 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 09 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   29 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .
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مطلب رقم 31-146114

تاريخ اإليداع 27 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1796قروي"

 1796 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة تيزي نتاويت "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل 

املدعو " مدرسة تيزي نتاويت " ،

مساحته : 04 آ 90 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 يونيو 2020 .

على   2020 اكتوبر   29 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 ظهرا .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32817  - 36

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيدات و السادة : 

1 - رحمة بنت عبد الرحمان عقاد بنسبة : 135/240

2 - محمد بن عبد السالم جعنني بنسبة : 14/240.

3 - ليلى بنت عبد السالم جعنني بنسبة : 07/240.

4 - احمد بن عبد السالم جعنني بنسبة : 14/240.

5 - فتيحة بنت عبد السالم جعنني بنسبة : 07/240.

6 - وفاء بنت عبد السالم جعنني بنسبة : 07/240.

7 - عبد احلفيظ بن عبد السالم جعنني بنسبة : 14/240.

8 - فطيمة بنت عبد السالم جعنني بنسبة : 07/240.

9 - حسن بن عبد السالم جعنني بنسبة : 14/240.

10 - بشرى بنت عبد السالم جعنني بنسبة : 07/240.

11 - غزالن بنت عبد السالم جعنني بنسبة : 07/240.

12 - مرمي بنت عبد السالم جعنني بنسبة : 07/240.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عقاد جعنني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عقاد جعنني "

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على سفلي و طابق علوي .

شارع  املدعو  احملل   ، الكبير  القصر  ،مدينة  العرائش  إقليم   : موقعه 

النصر رقم 65

مساحته : 96 س تقريبا

حدوده : 

شماال : زنقة ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2533/19؛

شرقا : ورثة اليهودي سيف الطبط؛

غربا : درب ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

األمالك  بكناش  اصله  - نسخة من رسم ملكية عقار عدلي ضمن 

رقم 15 صحيفة 315 عدد 447 بتاريخ 08 ديسمبر 1968؛

- رسم شراء ربع مضمن بدفتر األمالك رقم 16 صحيفة 388 عدد 597 

بتاريخ 28 يونيو 1969

 25 رقم  األمالك  بكنش  مضمن  عدلي  عقار  في  واجب  هبة  رسم   -

صحيفة 375 عدد 500 بتاريخ 25 يونيو 2001.

- رسم اراثة و فريضة عدلي مضمن بكناش التركات رقم 60 صحيفة 312 

عدد 214 بتاريخ 13 ديسمبر 2018.

- 6 وكاالت عرفية تابته التاريخ على التوالي في : 30 سبتمبر 2019 

و 17 اكتوبر 2019 و 21 اكتوبر 2019 و 04 نوفمبر 2019 و 09 ديسمبر 

2019 و25 يونيو 2020.

- رسم وكالة عدلي مضمن بكناش 90 صحيفة 01 عدد 1066 بتاريخ 

05 نوفمبر 2019 بسفارة اململكة املغربية ببروكسيل.

 2020 : في 28 سبتمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32818  - 36

تاريخ اإليداع : 24 يوليو 2020

طالب التحفيظ : السيد خالد عولى بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سيف اهلل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سيف اهلل"
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نوعه : ارض بها بناء يحتوي على سفلي و طابق اول و حديقة

حي   : املدعو  احملل   ، الكبير  القصر  ،مدينة  العرائش  اقليم   : موقعه 

الفرفارة

مساحته : 01 ار 96 س تقريبا

حدوده : 

شماال : درب ؛

جنوبا : زنقة ؛

شرقا ميلودة اجلندوبي ؛

غربا : ورثة الهاشمي الطاعلي 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم هبة دار عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 23 صحيفة 113 عدد 149 

بتاريخ 31 اغسطس 2000.

- صورة طبق األصل من رسم الشراء عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 21 

صحيفة 173 عدد 287 بتاريخ 4 مارس 1971

- صورة طبق األصل من رسم الشراء عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 23 

صحيفة 141 عدد 187 بتاريخ 22 ابريل 1972.

 2020 : في 28 سبتمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة 10 و النصف صباحا ؛

خالصة إصالحية  - تتعلق بامللك املسمى” املستقبل “

ذي املطلب رقم 32480  - 36، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1052 املؤرخة في 27 فبراير 2019

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 23 يوليو 2020 ،فإن اجملاور غير املعروف 

بني العالمتني : العالمة رقم 3 و العالمة رقم 4 الذي أبان عنه التصميم 

العقاري هم ورثة الهالك أحمد اللباب. وعليه فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى” املستقبل “ذي املطلب رقم 32480  - 36 أصبحت تتابع من األن 

فصاعدا وفق ما ذكر أعاله .

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

الظريف العربي       

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31767 - 39

تاريخ اإليداع : 23 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد خالد مروان بن علي .

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

نوعـه : دار للسكن سفلية.

موقعه : دوار بن خي بلدية الكردان اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 16 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : بارة ميلود بن محمد؛ 

جنوبا : بارة احلسني؛

غربا : ورثة عائشة احمد منهم بارة ميلود؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة طبق االصل لرخصة السكن عدد 09/2018 مؤرخة في 23 

ابريل 2018.

- محرر تابث التاريخ لعقد بيع عرفي مؤرخ في 25 مارس 2015.

- محرر تابث التاريخ لعقد بيع عرفي مؤرخ في 07 مارس 2014.

- نسخة طبق االصل لعقد هبة عرفي مؤرخ في 17 فبراير 2003.

مطلب رقم 31768 - 39

تاريخ اإليداع : 23 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيد عبد االله الرحالي بن العربي بنسبة 1/4. 

- السيدة سلمى داوود بنت مبارك بنسبة 1/4. 

- السيدة زينب الرحالي بنت عبد االله بنسبة 1/4. 

- السيد الياس الرحالي بن عبد االله بنسبة 1/4. 

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار اضوار جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية إقليم تارودانت.

مساحته : 33 ار 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة علي بن احمد؛ 

جنوبا : ورثة مبارك بن الهاشمي والطريق؛

غربا : ورثة بشور محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2020.
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مطلب رقم 31769 - 39

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد اخليفة فكار بن بوبكر. 

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار الشنينات بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشلح محمد؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 22392 - 39؛ 

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 دجنبر 2013.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يونيو 2010.

- نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر 2006.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 مارس 2006.

- نسخة طبق االصل مللحق عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 اغسطس 1999.

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 22 يوليو 2020.

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 03 اغسطس 2000.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » السهب « 

مطلب رقم 1862 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 4169 املؤرخة 23 سبتمبر 1992.

ان s حتفيظ امللك املسمى"السهب" موضوع مطلب التحفيظ عدد 

1862 - 39 الكائن مبزارع دوار الكنة جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي 

وملساحة  فصاعدا  االن  من  ستتابع  تارودانت،  إقليم  احلمري  موسى 

حقيقية قدرها 02 هـكتار 28 آر 29 سنتيار في اسم السادة: 

- احلمدة ميلود بن محمد بنسبة 2/7. 

- احلمدة بلعيد بن محمد بنسبة 2/7. 

- احلمدة محمد بن محمد بنسبة 2/7. 

- احلمدة عبد اللطيف بن محمد بنسبة 1/7. 

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 يونيو 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 مارس 2020.

- االيداعات طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري : 

اإليداع املؤرخ 26 اكتوبر 2001 كناش 15 رقم 868 

اإليداع املؤرخ في 26 اكتوبر 2001 كناش 15 عدد 869

اإليداع املؤرخ في 26 اكتوبر 2001 كناش 15 عدد 870

اإليداع املؤرخ في 26 اكتوبر 2001 كناش 15 عدد 871

والتي ستصبح الغية بعد نشرهذه اخلالصة اإلصالحية.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30185 - 41

تاريخ االيداع : 22 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد بلقاسم بن احلسني السالوي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد النوادر.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "بلقاسم". 

نوعـه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني؛

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "حي بنصفار".

مساحته : 01 آ 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ادريس قرموش؛

شرقا : أمني؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 1995؛ 

 2020 22 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 18251 - 54 

تاريخ اإليداع : 08 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة ثورية الفرخ بنت اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حمري اجلديد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمري اجلديد".

نوعـه : أرض بها بناء من طابق أرضي وآخر علوي. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي حمري اجلديد.

مساحته : 99 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : لطيفة الدرقاوي؛ رسم عقاري رقم 18 - 54؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 2384 - 54؛ 

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

1 - نسخة لرسم شراء عدلي 05 نوفمبر 1998؛

2 - نسخة لرسم شراء عدلي 06 سبتمبر 1967؛

3 - رسم إصالح عدلي 25 يونيو 2020؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 06 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 07 سبتمبر 2020 

على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18252 - 54 

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني الهالوي بن عبدالسالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الطويلع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الطويلع".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي اجملاعرة.

مساحته : 10 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد الزوين؛ ورثة العربي الريفي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 1163 - 54؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 378 - 54؛ 408 - 54؛ 2106 - 54.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي 31 أكتوبر 1986؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 06 يوليو 2020؛

3 - وكالة عرفية مؤرخة في 01 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 14 سبتمبر 2020 

على الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18253 - 54 

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبدالرزاق الكنوني بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احليط.

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

نوعـه : أرض بها بناء من طابق أرضي وطابق علوي. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي أوالد بلحسن.

مساحته : 02 آ 87 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الكنوني أحمد؛

شرقا : الكنوني أحمد، الكنوني عبد الرزاق. 

جنوبا : الكنوني أحمد؛؛ الكنوني عبدالرزاق؛

غربا : الكنوني أحمد؛ الكنوني عبدالرزاق.

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي 15 يونيو 2020؛

2 - رسم إصالح عدلي بتاريخ 29 يونيو 2020؛

3 - نسخة مخارجة بتارخ 25 فبراير 2000؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 09 يوليو 2000؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 14 سبتمبر 2020 

على الساعة التاسعة صباحا. 

مطلب رقم 18262 - 54 

تاريخ اإليداع : 23 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيدعبداهلل ابن عبو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حمري.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حمري".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي اوالد بن عبو.

مساحته : 02 آ 24 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ادريس بن عبو؛

شرقا : أحمد بن اجلياللي بن حلبيب؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 أبريل 2017؛

2 - رسم إصالح تاريخ التلقي بتاريخ 01 فبراير 2018؛

3 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 09 يوليو 2020.

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 09 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس 14 سبتمبر 2020 

على الساعة التاسعة صباحا. 
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خـالصـة إصـالحيـة - تتعلق بامللك املسمى "باب مزيغة " 

مطلب رقم 18120 - 54

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1081 املؤرخة في 18 سبتمبر 2019 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 29 يونيو 2020. فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " باب مزيغة " املطلب رقم 18120 - 54، الكائن بإقليم 

تاونات، دائرة غفساي، جماعة تبودة، دوار مزيغة، تتابع من اآلن فصاعداً 

س   30 آ   40 هـ   02 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي  باملساحة 

عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيـظ وذلك استناداً 

إلى نفس الوثائق املودعة سابقا.

خالصـة إصالحيـة - تتعلق بامللك املسمى" بالد احلاج حلسن " 

مطلب رقم 3548 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 374 املؤرخة في فاحت مارس 2006 

مسطرة  فإن   .  2020 يوليو   20 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،54  - رقم 3548  املطلب   " احلاج حلسن  بالد   " املسمى  امللك  حتفيظ 

الكائن بإقليم تاونات، بلدية قرية بامحمد، حي خندق حمادة ،تتابع من 

اآلن فصاعداً باملساحة 02 آ 26 س واملشتمالت التي هي عبارة عن طابق 

أرضي وآخر علوي التي أظهرها التصميم العقاري و في اسم السادة : 

1 - محمد عبدو رزوق بن أحمد على الشياع بنسبة 14 - 40؛

2 - أشرف رزوق بن أحمد على الشياع بنسبة 14 - 40؛

3 - وفاء رزوق بنت أحمد على الشياع بنسبة 07 - 40؛

4 - بديعة الكندافي بنت أحمد على الشياع بنسبة 05 - 40، 

بناء على الوثائق املودعة سابقا وكذا رسم ملكية عدلي رسم إراثة 

عدلي مؤرخ في 11 أكتوبر 2016 ورسم تسليم عدلي مؤرخ في 21 

أغسطس 1990 وملحق عدلي مؤرخ في 12 ديسمبر 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد .

يوسف بوكنيفي.    

محافظة ازيالل

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بحيرة بوجمعة 3" 

ذي املطلب رقم 19416 - 55

الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 928

املؤرخة في 12 أكتوبر 2016

الكائن بإقليم أزيالل جماعة بني عياط احملل املدعو دوار ايت وايو،

مسطرة  فإن   ،2019 يونيو   23 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك موضوع مطلب التحفيظ أعاله 

وباملساحة  التحفيظ  طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

املساحة  بدال من  آ 36 س  العقاري وهي 18  التصميم  التي أظهرها 

املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ.

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " واضن الصغيرة "

ذي املطلب رقم 19538 - 55

الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 938

املؤرخة في 21 ديسمبر 2016 

الكائن بإقليم أزيالل جماعة أكودي نلخير؛

مسطرة  فإن   ،2020 يونيو   24 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك موضوع مطلب التحفيظ أعاله تتابع من اآلن فصاعدا 

التصميم  التي أظهرها  التحفيظ وباملساحة  في إسم نفس طالب 

العقاري وهي 02 هـــ 05 آ 27 س بدال من املساحة املصرح بها عند 

إيداع مطلب التحفيظ.

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا للمطلب املذكور.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بأزيالل

حاجبي عبد العزيز     

محافظة افران

مطلب رقـم 6768 - 57

تاريخ اإليداع : 23 يوليو 2020

طالب التحفيظ : موالي عبد العزيز بنلفقيه.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سهب الغنم".

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "ثالت " 

نوعه : أرض فالحية بورية ،

موقعه : إقليم ودائرة إفران ، جماعة ضاية عوا،احملل املدعو "سهب لغنم".

مساحته : 02هـ27 ار02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بويجرة رحو ،بويجري رحو،

شرقا : لوتيد علي ،

جنوبا : ايت حمو ،

غربا : طالب التحفيظ ، 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم ثبوث ملكية عدلي مضمن بعدد141 ص146 بتاريخ 12 نوفمبر 2019 ،

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد143 ص151 بتاريخ 21 نوفمبر 2019 

الساعة  على   2020 سبتمبر   21  : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "رابحة "

ذي مطلب التحفيظ رقم 6676 - 57، 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1080

املؤرخة في 11 سبتمبر 2019.

إن مسطرة حتفيظ امللك املسمى "رابحة" ذي مطلب التحفيظ رقم 

6676 - 57 ،الواقع بإقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد افران ،احملل املدعو 

وهي  العقاري  التصميم  اظهرها  التي  باملساحة  تتابع  "أمغاس". 

املطلب وهي  ايداع  ابان  املصرح  املساحة  بدال من  ار07 س   71 02 هـ 

01هـ99ار82س ودلك بناء على العقود املودعة سابقا تدعيما ملطلب 

التحفيظ وكدا : 

-رسم صدقة عدلي مضمن بعدد 455ص369 بتاريخ 11 سبتمبر 2019 .

-مطلب ايداع بتاريخ 21 يوليو 2020

احملافظ على األمالك العقارية بافران

عبد اجلبار فرطاس     

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25630 - 61

تاريخ اإليداع : 13 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : أشرف الركاني بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلجر االحمر"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أشرف"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

: والية طنجة، عمالة فحص أجنرة، اجلماعة القروية تغرامت  موقعه 

دوار واد املرسى ، احملل املدعو احلجر األحمر "؛ 

مساحته : 01 هــ 45 آر 32 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم الشالف، 

شرقا : محمد الضاوي ، الرسم العقاري عدد 44379 - 61؛

جنوبا : أحمد السوسي ، الرسم العقاري عدد44379 - 61؛

غربـا : عبد السالم الشالف؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 10يوليو 2020؛

2 - نسخة من رسم إثباث متخلف مؤرخ في 10يوليو 2020

3 - وكالة عرفية مؤرخة في 10يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14 سبتمبر 2020 على الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25631 - 61

تاريخ اإليداع : 14 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : هشام اجلباري بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجلباري"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو طالع الشريف"؛ 

مساحته : 00 هــ 12 آر 92 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد الزموري، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 32027 - 61؛

جنوبا : محمد أحمد العاقل؛

غربـا : خندق؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - استمرار امللك مؤرخ في 20 يناير 2020؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 20 يناير 2020؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ماي 1978؛

4 - نسخة من رسم االراثة مؤرخة في 28فبراير2020؛

5 - نسخة من رسم وكالة مؤرخة في 12مارس 2020؛

6 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 21 فبراير2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14 سبتمبر 2020 م على الساعة 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 25632 - 61

تاريخ اإليداع : 14 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل الترفوس بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املستقبل"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة ، اجلماعة القروية العوامة، ، 

احملل املدعو : " مدشر السالويني "؛ 

مساحته : 00 هـ 01 آر 03 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد املساري ، محمد سالمة، 

شرقا : الطريق 4متر؛

جنوبا : الطريق 5 متر؛

غربـا : الرسم العقاري 59045 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12سبتمبر2017

2 - نسخة من رسم شراء مؤرخ في 26 نوفمبر 2018؛

3 - نسخة من رسم شراء مؤرخة في 09أبريل 2019،

4 - نسخة من رسم استمرار امللك مؤرخة في 28 يونيو 2019؛

5 - نسخة من رسم إراثة مؤرخة في 03يوليو 2019؛

6 - نسخة من رسم وصية عدلية مؤرخة في 20 نوفمبر 2019؛

7 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 04يوليو 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 21 سبتمبر 2020 م على الساعة 

العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 25633 - 61

تاريخ اإليداع : 14 يوليو 2020؛

طالبة التحفيظ : نعيمة الشريوخ بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السعادة"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة ، اجلماعة احلضرية طنجة 

، مقاطعة بني مكادة ، احملل املدعو : " احرارين "؛ 

مساحته : 54 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : امينة الفارق، 

شرقا : أحمد أمجاو؛

جنوبا : الطريق دات 4 امتار؛

غربـا : فاطمة الزهرة امجاو؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07يناير2014؛

2 - نسخة من رسم مقاسمة عدلية مؤرخ في 25 نوفمبر2013؛

3 - نسخة من اراثة عدلية مؤرخ في 24يونيو 2020؛

4 - نسخة من وكالة عدلية مؤرخ في 24 يونيو 2020 ؛

5 - نسخة من رسم احصاء مؤرخ في 24 يونيو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14 سبتمبر 2020 م على الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25634 - 61

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : محمد البقالي بن عبد السالم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أشرف"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير ، احملل املدعو سيدي قنقوش ، 

مساحته : 00 هـ 16 آر 37 س تقريبا؛

اجملاورون : 

 ، شماال : الطريق 

شرقا : الطريق العمومية؛

جنوبا : محمد علي امغار؛

غربـا : ورثة العياشي أمغار؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24سبتمبر2018

2 - موجب استمرار امللك مؤرخ في 05يوليو 2019؛

3 - تصريح باشهاد عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2019؛

4 - صورة شمسية لوكالة عدلية مؤرخة في 10 ديسمبر 2018؛

5 - موجب احصاء متخلف مؤرخ في 10سبتمبر 2019

6 - نسخة من رسم اراثة واحصاء متخلف مؤرخة في 10يوليو 2019

7 - نسخة من رسم اراثة عدلية مؤرخة في 17 فبراير 2020

8 - موجب استمرار امللكية مؤرخة في 02يوليو 2018؛

9 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يونيو2018 ؛

10 - تصريح نائب اجلماعة الساللية مؤرخة في 16أغسطس 2018 ؛

11 - تصريح نائب اجلماعة الساللية مؤرخة في 18يوليو 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 15 سبتمبر 2020 م على الساعة 

احلادية عشرة زواال.

مطلب رقم 25635 - 61

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : رشيد ابن عياد ابن عبد السالم؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "التوراس"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محمد ريان"؛

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛ 

بني  احلضرية  اجلماعة  أصيلة،  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

مكادة الدميوس العوامة ، احملل املدعو : " التوراس "؛ 

مساحته : 00 هـ 00 آر 54 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : يسرى الطيبي، 

شرقا : رقية؛

جنوبا : الطريق 4 امتار؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27يونيو 2020؛

2 - نسخة من رسم هبة مؤرخة في 20 يناير2020؛

3 - نسخة من رسم شراء مؤرخة 18أبريل 2019؛

4 - تصريح ببناء مؤرخ في 13يونيو 2016 ؛

5 - شهادة ادارية عدد68 - 16 بتاريخ 29أغسطس 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 15 سبتمبر 2020 م على الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25636 - 61

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : أسامة بن مصطفى الباهي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املطرح"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نور الهدي"؛
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نوعه : أرض عارية في جزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق أول 

والثاني مقلص؛ 

قصر  القروية  اجلماعة  أجنرة،  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

اجملاز،احملل املدعو : " دوار عني شوكة "؛ 

مساحته : 00 هـ 02 آر 70 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : أحمد العشيري، 

شرقا : محمد السعيدي؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2018

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15سبتمبر 2014؛

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 10يناير2020؛

4 - تصريح ببناء مؤرخ في 14أغسطس 2017

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 15 سبتمبر 2020 م على الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 25637 - 61

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : محمد اخملتار بولعيش بن عبد السالم؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير مليش االسفلي، احملل املدعو : " دوار كدانة السويحلة "؛ 

مساحته : 01 هــ 01 آر 60 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 47475 - 61، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 43798 - 61؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6573 - 61؛

غربـا : مصطفى بولعيش الفالح؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - موجب استمرار امللك مؤرخ في 19 نوفمبر 2019

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12يناير 2020

3 - نسخة من رسم اراثة مؤرخة في 18يونيو2020 ؛

4 - نسخة من رسم اراثة مؤرخة في 22 يونيو 2020؛

5 - نسخة من رسم احصاء متخلف مؤرخ في 22يونيو2020؛

6 - نسخة من وكالة عدلية مؤرخة في 22 - يونيو 2020؛

7 - وكالة عرفية مؤرخة في 26فبرار 2020 

8 - صورة لوكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 13يناير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 15 سبتمبر 2020 م على الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 25638 - 61

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020؛

طالبو التحفيظ : 

- محمد كنتوري ابن الناجم بنسبة 1 - 3

- صالح الدين السواري بن حلسن بنسبة 1 - 3

- احمد السواري ابن حلسن بنسبة 1 - 3؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار فطومة"؛

نوعه : أرض عارية في جزء منها بناية سفلية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية أقواس 

أبريش ، احملل املدعو : " دوار ابريش "؛ 

مساحته : 00 هـ 02 آر 13 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 56047 - 61، 

شرقا : بوسلهام القجيري؛

جنوبا : أحمد اسواري؛

غربـا : ممر؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في04 سبتمبر 2014

2 - صورة شمسية لرسم مقاسمة عدلية مؤرخة 25أكتوبر 1993 ؛

3 - ملحق اصالح عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2017 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 15 سبتمبر 2020 م على الساعة 

الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 25639 - 61

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : أحمد اسواري بن حلسن؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فيال كاطلينا"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية أقواس 

ابريش ، احملل املدعو : " اقواس "؛ 

مساحته : 00 هـ 03 آر 37 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد كنتوري ومن معه، 

شرقا : بوسلهام القجيري؛

جنوبا : طريق 4 أمتار؛

غربـا : ممر 3 أمتار؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2017 ؛

2 - صورة شمسية لرسم مقاسمة عدلية مؤرخة في 25 اكتوبر 1993؛ 
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3 - صورة شمسية لرسم احصاء مؤرخة في 28 ابريل 1993 ؛

4 - صورة شمسية لوكالة عدلية مؤرخة في 21 يوليو 2017 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 15 سبتمبر 2020 م على الساعة 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 25640 - 61

تاريخ اإليداع : 16 يوليو 2020؛

طالبا التحفيظ : 

- محمد القماح ابن احلاج محمد بنسبة ½

- نعيمة اوالد بن الطاهر بنسبة ½؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قماح "؛

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابقني؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية أصيلة، 

حي سيدي والو زنقة االرز ؛ 

مساحته : 00 هـ 82 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة األرز، 

شرقا : اإلدريسي حاللوش؛

جنوبا : عبد السالم مهاس؛

غربـا : عبد السالم السرحاني؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23يناير2001؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24فبراير1974؛

3 - نسخة من رسم اراثة مؤرخة في 11مارس2020؛

5 - رسم اختصاص عدلي مؤرخ في فاحت مارس 1955؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28مارس1955؛

7 - رسم شراء مؤرخ في فاحت يناير1957؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 16 سبتمبر 2020 م على الساعة 

الثانية زواال؛

مطلب رقم 25641 - 61

تاريخ اإليداع : 16 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : عبد احلفيظ بن كاين ابن امحمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن كاين "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة فحص أجنرة، اجلماعة القروية جوامعة، 

احملل املدعو : " عني اليدري"؛ 

مساحته : 00 هـ 50 آر 87 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 47999 - 61، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 42810 - 61 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 17706 - 61 ؛

غربـا : مطلب التحفيظ عدد 17648 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11فبراير2020؛

2 - استمرار امللك مؤرخ في 04فبراير2020؛

3 - مقاسمة عدلية مؤرخة في 16 مارس 1998؛

4 - نسخة من رسم اراثة مؤرخة في 09يناير 2020 ؛

5 - شهادة ادارية عدد 109 بتاريخ 20فبراير2020

6 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 16أغسطس2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 16 سبتمبر 2020 م على الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25642 - 61

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : محمد ابن سعيد ابن احمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الفراسة"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابن سعيد "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

مزارع مدشر احلمومي، احملل املدعو : " الفراسة"؛ 

مساحته : 00 هـ 75 آر 90 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق ، امللك الغابوي، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3325 - 61؛

جنوبا : خندق؛

غربـا : ربيعة شهبون؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19ماي 2020؛

2 - ملحق لرسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2020؛

3 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 22 ماي 2020؛

3 - موجب استمرار امللك مؤرخ في 19 ماي 2020؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 أكتوبر 2002؛

5 - التزام عرفي مؤرخ في 22 يونيو 2020؛

6 - وكالة عرفية مؤرخ في 02 يونيو 2020؛

7 - شهادة ادارية عدد 1362 بتاريخ 23 ديسمبر2011؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 17 سبتمبر 2020 م على الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 25643 - 61

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : محمد أكدي ابن عبد السالم؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان السواط"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أكدي"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

مدشر عني عنصر احملل املدعو : " فدان السواط "؛ 

مساحته : 00هـ 73 آر 00 س تقريبا؛
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اجملاورون : 

شماال : ورثة الزايدي، 

شرقا : ورثة الزيدي ، حفيظ بغيل؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : ورثة الزيدي؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 أبريل 2020؛

2 - رسم تنازل عدلي مؤرخ في 27 يوليو 2009 ؛

3 - وكالة عرفية مؤرخة في 08 يونيو2020 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 17 سبتمبر 2020 م على الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25644 - 61

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : عز الدين بنعالل ابن عيسى؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة ابغيلة"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنعالل "؛

نوعه : أرض عارية ؛ 

القروية ملوسة  : والية طنجة، عمالة فحص أجنرة، اجلماعة  موقعه 

مدشر اخملفي، احملل املدعو : " غرسة ابغيلة"؛ 

مساحته : 00 هـ 05 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مصطفى الشرقاوي، 

شرقا : ممر عمومي 4 امتار ؛

جنوبا : ممر عمومي 5 امتار؛

غربـا : ممر خاص 4 امتار؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2014؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 يوليو 2020؛

3 - وكالة عرفية مؤرخة في 24 يونيو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 17 سبتمبر 2020 م على الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25645 - 61

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : عبد احلفيظ أكدي ابن احمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الوجلة"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أكدي "؛

نوعه : أرض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو : " العوامة الغربية ؛ 

مساحته : 00 هـ 06 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 31553 - 61 ، الرسم العقاري عدد 32226 

- 61 ، الرسم العقاري عدد 58484 - 61، 

شرقا : مختار دهيده ؛

جنوبا : زنقة 5 أمتار ؛

غربـا : طريق عمومي 30 متر ؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 مارس 2020؛

2 - اصالح حدود مؤرخ في 03 مارس 2020؛

3 - رسم صدقة مؤرخة في 23 يناير 1995؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 17 سبتمبر 2020 م على الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25646 - 61

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020؛

طالبا التحفيظ : 

- هشام املعيش ابن اخملتار بنسبة ½؛

- حليمة اجلبلي بنت أحمد بنسبة ½؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الزيتونة"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنات "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

ملوسة، دوار اغزيلش احملل املدعو : " الزيتونة ؛ 

مساحته : 00 هـ 13 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 46191 - 61، 

شرقا : الطريق االقليمية بني ملوسة وعني حمراء؛

جنوبا : احمد العشيري اغزيل؛

غربـا : محمد اغزيل؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 نوفمبر 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 ؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 أغطس2017؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت يونيو 1994؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 17 سبتمبر 2020 م على الساعة 

العاشرة صباحا.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بطنجة - بني مكادة

محمد ياسني الغرافي الشرقاوي  
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12870 - 65

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

الذي  اإلسم  احلسني  بن  امعدور  احلق  عبد  السيد   : التحفيظ  طالب 

يعرف به امللك حاليا : " تيدرين 1 " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تيدرين 1 ".

مشتمالته : أرض فالحية .

موقعه : اقليم احلوز قيادة فاسكا سيدي داود ، جماعة ايت فاسكا ، 

دوار ايت تيدرين . 

مساحته : 24 آر 70 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : علي اموي ، 

شرقا : املصرف ، إبراهيم تيدريني ، 

جنوبا : املصرف ، ورثة بن حدوش ، 

غربا : ممر ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 336 صحيفة 247 كناش األمالك رقم 

287 بتاريخ 09 سبتمبر 2019 توثيق مراكش .

- نسخة طبق األصل لنسخة من رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 551 

صحيفة 467 كناش رقم 23 بتاريخ 04 يونيو 2019 توثيق ايت اورير .

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي ضمن بعدد 349 صحيفة 326 

كناش اخملتلفة رقم 237 بتاريخ 18 أكتوبر 2019 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 سبتمبر 2020 على الساعة 

10و 00 دقيقة.

مطلب رقم 12871 - 65

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد امعدور بن احلسني اإلسم الذي يعرف 

به امللك حاليا : " تدرين 2 " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تدرين 2.

مشتمالته : أرض فالحية .

موقعه : اقليم احلوز قيادة فاسكا سيدي داود ، جماعة ايت فاسكا ، 

دوار ايت تيدرين . 

مساحته : 16 آر 10 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عباس تيدريني، علي اموي 

شرقا : تيدريني عباس ، 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : الساقية ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 337 صحيفة 248 كناش األمالك رقم 

287 بتاريخ 09 سبتمبر 2019 توثيق مراكش .

 467 صحيفة   551 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم  من  نسخة   -

كناش رقم 23 بتاريخ 04 يونيو 2019 توثيق ايت اورير .

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي ضمن بعدد 452 صحيفة 427 

كناش اخملتلفة رقم 237 بتاريخ 27 ديسمبر 2019 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 سبتمبر 2020 على الساعة 

10و 30 دقيقة.

مطلب رقم 12872 - 65

تاريخ اإليداع : 27يوليو 2020.

طالبا التحفيظ :

اسماعيلي علوي موالي الكبير بنسبة 1 - 2.

العانية نورالدين بنسبة 1 - 2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا" : اسكا "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الصداقة". 

مشتمالته : . أرض فالحية .

موقعه : إقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات احملل املدعو اعمرين. 

مساحته : 1 هـ 14 آ 6 س تقريبا. 

حدوده : شماال : ساقية ، مسلك عمومية ، 

شرقا : ورثة احلاج عبد اهلل ، مصرف ، 

جنوبا : ورثة احلاج عبد اهلل ، 

غربا : نور الدين العانية ، محمد كركاش، 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 81 صحيفة 106 كناش األمالك رقم 

184 بتاريخ 04 يناير 2012 توثيق مراكش.

- نظير رسم شراء عدلي ضمن بعدد 04 صحيفة 05 كناش التركات 

رقم 133 بتاريخ 20 ديسمبر 2011 توثيق مراكش.

كناش   64 صحيفة   46 بعدد  ضمن  عدلي  امللكية  اثبات  موجب   -

األمالك رقم 184 بتاريخ 23 ديسمبر 2011 توثيق مراكش.
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- شهادة إدارية عدد 600 - م ش ق مؤرخة في 21 أبريل 2010.

- شهادة الشراء في الشياع عدد 03 ج غ /م ت ج بتاريخ 13 يونيو 2012.

- وكالة عرفية مؤرخة في 25 نوفمبر 2019.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 سبتمبر 2020 على الساعة 

11 و 30 دقيقة.

مطلب رقم 12873 - 65

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "طرورد 5".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طرورد 5". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلوز دائرة أسني جماعة ويركان احملل املدعو طرورد . 

مساحته : 5 آ 40 س تقريبا. 

حدوده : شماال : ايت سعيد احمد 

شرقا : حلسن بن ابراهيم اعماري 

جنوبا : محمد ادانا 

غربا : محمد اد احماد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد .

2020 على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت أكتوبر 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12874 - 65

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "طرورد 4".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طرورد 4". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلوز دائرة أسني جماعة ويركان احملل املدعو طرورد. 

مساحته : 20 آ 10 س تقريبا. 

حدوده : شماال : إحشمنان علي 

شرقا : ايت سعيد احمد 

جنوبا : الطريق العمومية 

غربا : حسن اغيغاي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد .

2020 على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت أكتوبر 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 12875 - 65 

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "طرورد 3".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طرورد 3". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلوز دائرة أسني جماعة وركان احملل املدعو طرورد. 

مساحته : 16 آ 40 س تقريبا. 

حدوده : شماال : ايت سعيد 

شرقا : مصرف 

جنوبا : حسن ادناس 

غربا : الطريق العمومية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد .

2020 على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت أكتوبر 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12876 - 65

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : طرورد 2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طرورد2". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلوز دائرة اسني جماعة ويركان احملل املدعو طرورد. 

مساحته : 25 آ 20 س تقريبا. 

حدوده : شماال : مصرف ، اعماري حلسن ، 

شرقا : ممر ، مصرف ، 

جنوبا : مصرف 

غربا : الطريق العمومية ، 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التملك الطويل األمد . 

2020 على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت أكتوبر 

11 و 30 دقيقة.

مطلب رقم 12877 - 65 

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : طرورد 1
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طرورد1". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلوز دائرة اسني جماعة ويركان احملل املدعو طرورد. 

مساحته : 62آ 70 س تقريبا. 

حدوده : شماال : ممر ، محماد بالكرايش ، 

شرقا : الطريق العمومية ، 

جنوبا : ممر ، 

غربا : محماد بالكرايش ، اغيغاي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التملك الطويل األمد .

2020 على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت أكتوبر 

12 و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 12878 - 65 

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : طرورد 9

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طرورد 9". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلوز دائرة اسني جماعة ويركان احملل املدعو طرورد. 

مساحته : 18 آ 70 س تقريبا. 

حدوده : شماال : ساقية طرورد

شرقا : ايت سعيد احمد 

جنوبا : ايت سعيد احمد 

غربا : ايت سعيد احمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التملك الطويل األمد .

2020 على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30سبتمبر 

10 و 30 دقيقة.

مطلب رقم 12879 - 65 

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : طرورد 8

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طرورد 8". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلوز دائرة اسني جماعة ويركان احملل املدعو طرورد. 

مساحته : 13 آ 60 س تقريبا. 

حدوده : شماال : ايت سعيد احمد 

شرقا : اعماري احلسني و ورثة ايت واكرمي 

جنوبا : ايت بورحيم 

غربا : ايت سعيد احمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التملك الطويل األمد .

2020 على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30سبتمبر 

11 و 00 دقيقة.

مطلب رقم 12880 - 65 

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : طرورد 6

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طرورد 6". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلوز دائرة اسني جماعة ويركان احملل املدعو طرورد. 

مساحته : 12 آ 60 س تقريبا. 

حدوده : شماال : هدار محمد 

شرقا : هدار محمد 

جنوبا : ايدار حمان 

غربا : عبد السالم اموندي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التملك الطويل األمد.

2020 على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30سبتمبر 

11 و 30 دقيقة.

مطلب رقم 12881 - 65 

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "طرورد 7".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طرورد 7". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلوز دائرة أسني جماعة ويركان احملل املدعو طرورد. 

مساحته : 11 آ 20 س تقريبا. 

حدوده : شماال : اكرام ابراهيم 

شرقا : محمد اكرام و محمد بن احلاج بال 

جنوبا : ورثة اكرام حميدة 

غربا : ممر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التملك الطويل األمد .

2020 على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30سبتمبر 

10 و00 دقيقة.



3415 عدد 1127 - 15 ذواحلجة 1441 )05 اغسطس 2020(

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "زيتونة اخلدام 1" 

موضوع مطلب عدد 11519/65 

التي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1062 

املؤرخة في 08 ماي 2019.

امللك  فان مسطرة حتفيظ  يوليو 2019   24 مبقتضى طلب مؤرخ في 

الكائن   11519/65 " موضوع مطلب عدد   1 اخلدام  زيتونة   " املسمى 

بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت دوار السهب التحتاني، 

تتابع من االن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ، وذلك بناء على 

نفس الوثائق والرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ساقية اخلالط" 

موضوع مطلب عدد 11524/65 

التي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 062 

املؤرخة في 08 ماي 2019.

امللك  فان مسطرة حتفيظ  يوليو 2019   24 مبقتضى طلب مؤرخ في 

الكائن   11524/65 عدد  مطلب  موضوع   " اخلالط  ساقية   " املسمى 

بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت دوار السهب التحتاني، 

تتابع من االن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ، وذلك بناء على 

نفس الوثائق والرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6142 - 67

تاريخ االيداع : 29 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الرمل مسجد ايت مخشون.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرمل مسجد ايت مخشون ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح، دوار ايت مخشون.

مساحته : 90 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : وثة اوعلي ايت بنعلي وغامن محمد بن سعيد.

غربا : ورثة احلسني ايت بنعلي.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 825 مؤرخة في : 25 - 02 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6143 - 67

تاريخ االيداع : 29 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك مسجد ايت مخشون 4.

ايت  مسجد  ملك   "  : للملك  التحفيظ  طالب  اعطاه  الدي  االسم 

مخشون 4 ".

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح، دوار ايت مخشون.

مساحته : 01 آر 51 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك األوقاف.

شرقا : الطريق.

جنوبا : ملك األوقاف.

غربا : ملك األوقاف.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 825 مؤرخة في : 25 - 02 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 01 سبتمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 6144 - 67

تاريخ االيداع : 30 يونيو 2020.

طالبو التحفيظ السيد)ة( : 

- عزيز الدكالي بن محمد بنسبة : 1 - 3.

- اجلاللي الدكالي بن محمد بنسبة : 1 - 3.

- عبد السالم الدكالي بن محمد بنسبة : 1 - 3.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : نوامسة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الدكالي 1 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل، دوار ايت بوهو. 

مساحته : 04 هكتار 83 آر 96 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : بنيوسف قزيزان.

شرقا : طريق.

جنوبا : سليمان قزيزان وورثة فاطنة بنت اجلياللي.

غربا : احريز اخملتار واريس صينية وبلحاج.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 14 - 02 - 2020 مضمن بكناش 

األمالك 70 عدد 161 صحيفة 183 بتاريخ : 28 - 02 - 2020.
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 2020 مارس   17  : في  مؤرخ  عدلي  امللكية  لرسم  إصالحي  ملحق   -  2

مضمن بكناش اخملتلفة 73 عدد 40 صحيفة 32 بتاريخ : 12 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6145 - 67

تاريخ االيداع : 30 يونيو 2020.

طالبو التحفيظ السيد)ة( : 

- عزيز الدكالي بن محمد بنسبة : 1 - 3.

- اجلاللي الدكالي بن محمد بنسبة : 1 - 3.

- عبد السالم الدكالي بن محمد بنسبة : 1 - 3.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : نوامسة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الدكالي ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل، دوار ايت بوهو. 

مساحته : 03 هكتار 10 آر 51 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : حسن شرو.

شرقا : طريق.

جنوبا : عالل قزيزان.

غربا : بوميج مصطفى ومطلب التحفيظ رقم : 11 - 67.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 14 - 02 - 2020 مضمن بكناش 

األمالك 71 عدد 7 صحيفة 10 بتاريخ : 28 - 02 - 2020.

 2020 مارس   17  : في  مؤرخ  عدلي  امللكية  لرسم  إصالحي  ملحق   -  2

مضمن بكناش اخملتلفة 73 عدد 39 صحيفة 31 بتاريخ : 12 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6146 - 67

تاريخ االيداع : فاحت يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك مسجد ايت مخشون 21.

ايت  مسجد  ملك   "  : للملك  التحفيظ  طالب  اعطاه  الدي  االسم 

مخشون 21 ".

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح، دوار ايت مخشون.

مساحته : 71 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : ملك األوقاف.

جنوبا : ملك األوقاف.

غربا : ملك األوقاف.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 825 مؤرخة في : 25 - 02 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6147 - 67

تاريخ االيداع : فاحت يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك مسجد ايت مخشون 3.

ايت  مسجد  ملك   "  : للملك  التحفيظ  طالب  اعطاه  الدي  االسم 

مخشون 3 ".

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح، دوار ايت مخشون.

مساحته : 01 آر 27 سنتيرا تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك األوقاف.

شرقا : طريق.

جنوبا : ملك األوقاف.

غربا : ملك األوقاف.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 825 مؤرخة في : 25 - 02 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 صباحا.

مطلب رقم 6148 - 67

تاريخ االيداع : 02 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك مسجد ايت مخشون 5.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك مسجد ايت مخشون 5 ".

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح، دوار ايت مخشون.

مساحته : 01 آر 33 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك األوقاف.

شرقا : طريق.
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جنوبا : ورثة اوعلي ايت بنعلي.

غربا : ملك األوقاف.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 825 مؤرخة في : 25 - 02 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 صباحا.

مطلب رقم 6149 - 67

تاريخ االيداع : 02 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك مسجد ايت مخشون 1.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك مسجد ايت مخشون 1 ".

نوعـه : محل جتاري.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح، دوار ايت مخشون.

مساحته : 28 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : طريق.

جنوبا : ملك األوقاف.

غربا : ملك األوقاف.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 825 مؤرخة في : 25 - 02 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 سبتمبر 2020 على 

الساعة 13 صباحا.

مطلب رقم 6150 - 67

تاريخ االيداع : 13 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد ازحاف بن الهادي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : حمري

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمري ".

نوعـه : أرض فالحية.

ايت  فرقة  ايت موسى  دوار  لقصير،  احلاجب، جماعة  إقليم   : موقعه 

حلسن اويوسف.

مساحته : 15 آر 21 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : امحمد بوفليلي.

شرقا : احمد لقصيري.

جنوبا : طريق.

غربا : امحمد بوفليلي.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

: 18 سبتمبر 2019 مضمن بكناش  1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 

األمالك 69 عدد 262 صحيفة 257 بتاريخ : 10 ديسمبر 2019.

2 - رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في : 10 ماي 2019 مضمن بكناش 

األمالك 68 عدد 338 صحيفة 378 بتاريخ : 29 اغسطس 2019.

3 - رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في : 16 اكتوبر 2019 مضمن 

بكناش اخملتلفة 70 عدد 289 صحيفة 235 بتاريخ : 25 نوفمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6151 - 67

تاريخ االيداع : 15 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة امينة وحيد بنت التهامي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك امينة ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة احلاجب، حي ايت سعيد. 

مساحته : 81 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : وحيد التهامي.

شرقا : طريق.

جنوبا : طريق.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2014 يونيو   27  : في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم   -  1

األمالك 50 عدد 643 صحيفة 452 بتاريخ : 04 يونيو 2014.

2 - نسخة طبق األصل لعقد عرفي مصادق عليها بتاريخ : 09 - 02 - 2017 

مسجل مبكناس بتاريخ : 21 يناير 1985.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6152 - 67

تاريخ االيداع : 15 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد النبي اوبدة بن بنعيسى.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : جبل اوتكي

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " جبل اوتكي ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل، دوار ايت حسني.

مساحته : 03 هكتار 90 آر 30 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 3550 - 67.

شرقا : طريق.
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جنوبا : عبد الرحمان عطو، وعبد السالم عطو، واحملجوب عطو.

غربا : حميد اوبدة.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في : 22 يناير 2004 مضمن بكناش األمالك 

86 عدد 82 صحيفة 51 بتاريخ : 03 - 02 - 2014.

2 - ملحق عدلي مؤرخ في : 28 يونيو 2016 مضمن بكناش اخملتلفة 

214 عدد 543 صحيفة 351 بتاريخ : 21 يوليو 2016.

بكناش  2013 مضمن  نوفمبر   07  : في  مؤرخ  عدلي  رسم شراء   -  3

األمالك 48 عدد 102 صحيفة 90 بتاريخ : 11 نوفمبر 2013.

4 - ملحق عدلي مؤرخ في : 24 ماي 2018 مضمن بكناش 229 عدد 

520 صحيفة 358 بتاريخ : 27 نوفمبر 2018.

20 ديسمبر 2004 مضمن بكناش   : 5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 

األمالك 23 عدد 581 صحيفة 287 بتاريخ : 08 - 02 - 2005.

6 - ملحق عدلي مؤرخ في : 28 ماي 2018 مضمن بكناش 229 عدد 

519 صحيفة 357 بتاريخ : 27 نوفمبر 2018.

7 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في : 17 اغسطس 2016 مضمن 

أصلها بكناش األمالك 20 عدد 632 صحيفة 169 بتاريخ : 02 اكتوبر 1985.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6153 - 67

تاريخ االيداع : 15 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد عمر السبع بن سالم.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : اعجمي

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " السبع ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، حي ايت ايدير. 

مساحته : 02 آر 04 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد العزيز اشحشاح.

شرقا : طريق.

جنوبا : طريق.

غربا : عمر لزعر وعبد العزيز لزعر ويطو لزعر.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - عقد بيع عرفي مؤرخ في : 10 يناير 1992 مسجل مبكناس بتاريخ 

: 14 يناير 1992.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في : 29 اغسطس 1991 مضمن مضمن 

بكتابة ضبط محكمة احلاجب بتاريخ : 04 اكتوبر 1991.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020 على 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 6154 - 67

تاريخ االيداع : 22 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد جمال بنميرة بن بوعزة.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تسلي وودي

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " اسماء ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل، دوار ايت موسى. 

مساحته : 04 هكتار 72 آر 72 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ليلى عداب.

شرقا : ازروال السعدية.

جنوبا : ادريس الصينية ومن معه.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2020  -  02  -  20  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

األمالك 70 عدد 217 صحيفة 245 بتاريخ : 12 مارس 2020.

بكناش  مضمن   2017 اكتوبر   19  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

األمالك 63 عدد 28 صحيفة 27 بتاريخ : 08 ديسمبر 2017.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في : 25 اكتوبر 1989 مضمن بكتابة ضبط 

محكمة احلاجب عدد : 685 - 89 بتاريخ : 28 ديسمبر 1989.

4 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 09 نوفمبر 1987 مضمن بكتابة 

ضبط محكمة احلاجب عدد : 117 - 88 بتاريخ : 23 - 02 - 1988.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30807 - 72

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرزاق باسط بن ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرمل لعريصة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عبد الرزاق باسط"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته : 01 هـ 64 آر 72 س تقريبا.

اجملاورون׃

شماال : طريق؛

شرقا : خديجة باسط؛
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جنوبا : محمد لزرق ؛

غربا : يوسف باسط، أمينة باسط.

أصل امللك ׃

األمالك  سجل   430 صحيفة   415 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020 على 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 30808 - 72

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : زكية باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرمل لعريصة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زكية باسط"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته : 85 آر 01 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : زبيدة باسط؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : عائشة باسط ؛

غربا : محمد لزرق.

أصل امللك ׃

األمالك  سجل   430 صحيفة   415 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30809 - 72

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : زكية باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرمل لعريصة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زكية باسط"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته : 72 آر 45 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : عبد الرزاق باسط، خالد بلعروشي ومن معه؛

شرقا : زبيدة باسط؛

جنوبا : طريق عمومي عرضه 30 مترا ؛

غربا : عائشة باسط.

أصل امللك ׃

األمالك  سجل   430 صحيفة   415 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.
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 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020 على 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30810 - 72

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : غيثة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرمل لعريصة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "غيثة باسط"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته : 85 آر 01 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : عائشة باسط؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : رشيدة باسط ؛

غربا : محمد لزرق.

أصل امللك ׃

األمالك  سجل   430 صحيفة   415 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020 على 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 30811 - 72

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : غيثة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرمل لعريصة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "غيثة باسط"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته : 72 آر 45 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : لكحل رحال؛

شرقا : نزهة باسط؛

جنوبا : طريق عمومي عرضه 30 مترا ؛

غربا : مليكة باسط.

أصل امللك ׃

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 سبتمبر 2020 على 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 30812 - 72

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : زبيدة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرمل لعريصة "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زبيدة باسط"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته : 72 آر 45 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : خالد بلعروشي ومن معه؛

شرقا : خديجة باسط؛

جنوبا : طريق عمومي عرضه 30 مترا ؛

غربا : زكية باسط.

أصل امللك׃

األمالك  سجل   430 صحيفة   415 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 سبتمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30813 - 72

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : زبيدة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرمل لعريصة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زبيدة باسط"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته : 85 آر 01 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : فتيحة باسط؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : زكية باسط ؛

غربا : محمد لزرق.

أصل امللك ׃

األمالك  سجل   430 صحيفة   415 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 سبتمبر 2020 على 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30814 - 72

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : أحمد زيدي بن عبد اهلل؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلجرة البيضاء"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة الصخور، دوار سيدي عمارة.

مساحته : 04 هـ 74 آر 81 س تقريبا.

اجملاورون ׃

القطعة االولى : 

شـماال : ورثة العربي بن حمو ؛

شرقـا : ورثة بن عباس ؛

جـنوبا : طريق ؛

غربـا : علي بن شهبية؛

القطعة الثانية : 

شـماال : طريق؛

شرقـا : بن عبد الرحمان ؛

جـنوبا : احلسني الشيلح ؛

غربـا : فاطمة اصنديد؛
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أصل امللك ׃

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 738 صحيفة 394 سجل األمالك رقم 

23 بتاريخ 20 يونيو 1974 توثيق ابن جرير؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 420 صحيفة 217 سجل األمالك رقم 

28 بتاريخ 11 يونيو 1976 توثيق ابن جرير؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 289 صحيفة 162 سجل األمالك رقم 

18 بتاريخ 28 يونيو 1972 توثيق ابن جرير؛

 444 388 صحيفة  بعدد  أصلها  إراثة عدلي ضمن  رسم  نسخة من 

سجل التركات رقم 12 بتاريخ 15 ماي 2001 توثيق ابن جرير؛

نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن أصلها بعدد 696 صحيفة 393 

كناش األول عدد 23 بتاريخ 20 يونيو 1974 توثيق ابن جرير؛

نسخة من رسم مخارجة عدلي ضمن أصلها بعدد 554 صحيفة 449 

سجل األمالك رقم 48 بتاريخ 19 ماي 2003 توثيق ابن جرير؛

شهادة إدارية مؤرخة في 08 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 سبتمبر 2020 على 

الساعة الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 30815 - 72

تاريخ اإليداع : 22 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : محمد املهدي الكنسوسي بن عبد اهلل؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الضاية ثانيا"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت، دوار اوالد طلحة.

مساحته : 79 آر 07 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : الرسم العقاري عدد 28738 - 72 ؛

شرقـا : الرسم العقاري 25540 - 22 ؛

جـنوبا : طريق ؛

غربـا : طريق؛

أصل امللك ׃

كناش   490 رقم  صحيفة   477 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

األمالك رقم 293 بتاريخ 17 مارس 2020 توثيق مراكش؛

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 19 صحيفة 16 كناش األمالك 308 

بتاريخ 06 يوليو 2020 توثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 سبتمبر 2020 على 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محافظة اشتوكة - ايت باها

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بحيرة كونتيفن" 

مطلب التحفيظ عدد 19976 - س

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 3813 

املؤرخة في 27 نوفمبر 1985.

امللك  فإن مسطرة حتفيظ   2020 يوليو   06 مبقتضى طلب مؤرخ في 

املسمى : " بحيرة كونتيفن " ذي مطلب التحفيظ عدد 19976 - س 

الكائن بدوار تني بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة أيت 

باها، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

، بنسبة 253034496 أسهم من أصل  بن سعيد  بنت أحمد  رقية   -

27327725568 سهم.

- حدية بنت أحمد بن سعيد ، بنسبة 253034496 أسهم من أصل 

27327725568 سهم.

أصل  من  أسهم   315874080 بنسبة   ، سعيد  بنت  مينة   -

27327725568 سهم.

- بيزنكاض أحمد بن أحمد بن عبال ، بنسبة 1592312832أسهم من 

أصل 27327725568 سهم.

أصل  من  أسهم   423698688 بنسبة   ، محمد  بن  أحمد  بنكروم   -

27327725568 سهم.

- منادي عائشة بنت موسى بن أحمد ، بنسبة 2811541788أسهم 

من أصل 27327725568 سهم.

، بنسبة 8122231832 أسهم من  الدين بنت أحمد  - سمية حبيب 

أصل 27327725568 سهم.

- احلسن عماري ، بنسبة 1874361192أسهم من أصل 27327725568 سهم.

، بنسبة 2499148256أسهم من أصل  بنت احلسن  - أسماء عماري 

27327725568 سهم.

- فاطمة الزهراء عماري بنت احلسن ، بنسبة 2499148256 أسهم من 

أصل 27327725568 سهم.

، بنسبة 3311405634 أسهم من  إبراهيم  - عكيدة بنت محمد بن 

أصل 27327725568 سهم.

و ملساحة قدرها 76 ار 38 سنتيار بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا 

و كذا بناء على : 

- احلكم االبتدائي عدد 240 بتاريخ 20 يوليو 1992 ملف 253 - 92.

- القرار االستئنافي عدد 849 بتاريخ 10 مارس 2000.

- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 28 يوليو 2002.

- صورة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مضمن بعدد 28 صحيفة 22 

سجل اخملتلفة رقم 42 بتاريخ 30 نوفمبر 2011.

- صورة طبق االصل لرسم وكالة عدلي ضمن بعدد 115 ص 69 سجل 

اخملتلفة رقم 75 بتاريخ 21 اكتوبر 2019.

- وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 10 يوليو 2017.

- صورة طبق االصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 404 صحيفة 300 

سجل التركات عدد 4.

- رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 374 كناش 3 بتاريخ 02 - 02 - 1987.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 05 - 02 - 1986.
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- رسم إراثة عدلي مضمن بعدد 62 ص 47 كناش التركات 8 بتاريخ 

28 ماي 2000.

 8 التركات  كناش   47 صفحة   62 بعدد  ضمن  عدلي  ميراث  رسم   -

بتاريخ 25 ماي 2000.

التركات عدد 7  بعدد 144 ص 124 سجل  إراثة عدلي ضمن  - رسم 

بتاريخ 27 سبتمبر 1999.

التركات  200 كناش  إراثة عدلي ضمن بعدد 284 ص  - نسخة رسم 

عدد 4 بتاريخ 08 ابريل 1997.

- صورة شمسية لنسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 1999.

 35 األمالك  سجل   356 ص   494 بعدد  ضمن  صدقة  رسم  ملحق   -

بتاريخ 08 يوليو 2000.

 255 بعدد 285 صحيفة  إراثة عدلي ضمن  لرسم  - صورة شمسية 

سجل التركات رقم 22 بتاريخ 08 سبتمبر 2006.

- ملحق إصالحي لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 52 صحيفة 36 سجل 

اخملتلفة رقم 29 بتاريخ 29 سبتمبر 2006.

- لرسم فريضة عدلي ضمن بعدد 36 صحيفة 26 سجل التركات رقم 24 

بتاريخ 20 ابريل 2007.

- صورة طبق االصل لنسخة رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 143 ص 124 

سجل التركات 07 بتاريخ 27 سبتمبر 1999.

469 صحيفة 441  بعدد  فريضة عدلي ضمن  لرسم  االصل  - صورة طبق 

سجل التركات عدد 09 بتاريخ 31 ديسمبر 2001.

بعدد 404 صحيفة 300  إراثة عدلي ضمن  لرسم  - صورة شمسية 

سجل التركات عدد 04 بتاريخ 29 يناير 1986. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بحيرة كونتيفن" 

مطلب التحفيظ عدد 19981 - س 

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 3813 

املؤرخة في 27 نوفمبر 1985.

امللك  فإن مسطرة حتفيظ   2020 يوليو   06 مبقتضى طلب مؤرخ في 

س   -  19981 عدد  التحفيظ  مطلب  ذي   " كرزيان  ملك   "  : املسمى 

الكائن بدوار تني بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة أيت 

باها، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

، بنسبة 253034496 أسهم من أصل  بن سعيد  بنت أحمد  رقية   -

27327725568 سهم.

- حدية بنت أحمد بن سعيد ، بنسبة 253034496 أسهم من أصل 

27327725568 سهم.

أصل  من  أسهم   315874080 بنسبة   ، سعيد  بنت  مينة   -

27327725568 سهم.

- بيزنكاض أحمد بن أحمد بن عبال ، بنسبة 1592312832أسهم من 

أصل 27327725568 سهم.

أصل  من  أسهم   3795632706 بنسبة   ، محمد  بن  أحمد  بنكروم   -

27327725568 سهم.

- منادي عائشة بنت موسى بن أحمد ، بنسبة 2811541788أسهم 

من أصل 27327725568 سهم.

، بنسبة 8122231832 أسهم من  الدين بنت أحمد  - سمية حبيب 
أصل 27327725568 سهم.

- احلسن عماري ، بنسبة 1874361192أسهم من أصل 27327725568 سهم.
، بنسبة 2499148256أسهم من أصل  بنت احلسن  - أسماء عماري 

27327725568 سهم.
- فاطمة الزهراء عماري بنت احلسن ، بنسبة 2499148256 أسهم من 

أصل 27327725568 سهم.
، بنسبة 3311405634 أسهم من  إبراهيم  - عكيدة بنت محمد بن 

أصل 27327725568 سهم.
و ملساحة قدرها 09 ار 05 سنتيار بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا 

و كذا بناء على : 
- احلكم االبتدائي عدد 242 بتاريخ 20 يوليو 1992 ملف 257 - 91.

- القرار االستئنافي عدد 76 بتاريخ 10 يناير 1995.
- نسخة من قرار اجمللس االعلى عدد 6482 بتاريخ 27 اكتوبر 1998.

- شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 07 مارس 2000.
- صورة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مضمن بعدد 28 صحيفة 22 

سجل اخملتلفة رقم 42 بتاريخ 30 نوفمبر 2011.
- صورة طبق االصل لرسم وكالة عدلي ضمن بعدد 115 ص 69 سجل 

اخملتلفة رقم 75 بتاريخ 21 اكتوبر 2019.
- وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 10 يوليو 2017.

- صورة طبق االصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 404 صحيفة 300 
سجل التركات عدد 4.

- رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 374 كناش 3 بتاريخ 02 - 02 - 1987.
- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 05 - 02 - 1986.

- رسم إراثة عدلي مضمن بعدد 62 ص 47 كناش التركات 8 بتاريخ 
28 ماي 2000.

 8 التركات  كناش   47 صفحة   62 بعدد  ضمن  عدلي  ميراث  رسم   -
بتاريخ 25 ماي 2000.

التركات عدد 7  بعدد 144 ص 124 سجل  إراثة عدلي ضمن  - رسم 
بتاريخ 27 سبتمبر 1999.

التركات  200 كناش  إراثة عدلي ضمن بعدد 284 ص  - نسخة رسم 
عدد 4 بتاريخ 08 ابريل 1997.

- صورة شمسية لنسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 1999.
 35 األمالك  سجل   356 ص   494 بعدد  ضمن  صدقة  رسم  ملحق   -

بتاريخ 08 يوليو 2000.
 255 بعدد 285 صحيفة  إراثة عدلي ضمن  لرسم  - صورة شمسية 

سجل التركات رقم 22 بتاريخ 08 سبتمبر 2006.
- ملحق إصالحي لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 52 صحيفة 36 سجل 

اخملتلفة رقم 29 بتاريخ 29 سبتمبر 2006.
- لرسم فريضة عدلي ضمن بعدد 36 صحيفة 26 سجل التركات رقم 

24 بتاريخ 20 ابريل 2007.
- صورة طبق االصل لنسخة رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 143 ص 124 

سجل التركات 07 بتاريخ 27 سبتمبر 1999.
- صورة طبق االصل لرسم فريضة عدلي ضمن بعدد 469 صحيفة 

441 سجل التركات عدد 09 بتاريخ 31 ديسمبر 2001.
بعدد 404 صحيفة 300  إراثة عدلي ضمن  لرسم  - صورة شمسية 

سجل التركات عدد 04 بتاريخ 29 يناير 1986. 
احملافظ بالنيابة على األمالك العقاري باشتوكة - ايت باها 

أيت الرايس بلعيد   
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محافظة تيفلت

مطلب رقم 4999 - 81

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : محمد خويط بن قاسم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان اجنيشة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان اجنيشة ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

مساحته : 04 هـ 10 آر 15 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 40474 - 16؛

شرقا : ورثة مرزوك حلسن ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 40038 - 16؛ 

غربا : الطريق العمومية. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم مقاسمة عدلي ضمن بعدد 122 ص 124 كناش التركات رقم 

91 بتاريخ 28 ابريل 2004 توثيق تيفلت.

2. نسخة رسمية من رسم موجب متخلف عدلي ضمن اصله بعدد 

109 ص 108 كناش التركات رقم 91 بتاريخ 19 مارس 2004.

3. نسخة رسمية من رسم مقاسمة عدلي ضمن اصله بعدد 667 ص 

485 كناش التركات رقم 28 بتاريخ 08 ابريل 2003.

4. رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 93 ص 95 كناش التركات رقم 

91 بتاريخ 24 - 02 - 2004 توثيق تيفلت.

5. نسخة رسمية من رسم استمرار عدلي ضمن اصله بعدد 504 ص 

425585 كناش العقار رقم 20 بتاريخ 09 نوفمبر 1970.

6.شهادة إدارية عدد 19 - 2020 عن جماعة مقام الطلبة مؤرخة في 

02 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5000 - 81

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : لالراضية االدريسي بنت سيدي حسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوملسافر".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوملسافر ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت حلسن يشو.

مساحته : 65 آر 20 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عقة بوسكني؛

شرقا : واد بوسكني ؛ 

جنوبا : يوسف بوسكني ؛ 

غربا : احمد بوسكني. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 403 ص 470 كناش العقار رقم 44 

بتاريخ 02 ماي 2018 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 369 ص 434 كناش العقار رقم 44 

بتاريخ 19 ابريل 2018.

3. عقد وكالة توثيقي مؤرخ في 06 ابريل 2004.

4.شهادة إدارية عدد 19 - 2018 عن جماعة ايت مالك مؤرخة في 20 ابريل 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5001 - 81

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : لالراضية االدريسي بنت سيدي حسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان بوملسافر".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان بوملسافر ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت حلسن يشو.

مساحته : 01 هـ 30 آر 40 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 55832 - 16؛

شرقا : الطريق العمومية وواد بوسكني ؛ 

جنوبا : فاطمة بوسكني ؛ 

غربا : احمد بوسكني. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 46 رقم  العقار  كناش   42 ص   36 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ 02 ماي 2018 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 370 ص 436 كناش العقار رقم 44 

بتاريخ 19 ابريل 2018.

3. عقد وكالة توثيقي مؤرخ في 06 ابريل 2004.

4.شهادة إدارية عدد 20 - 2018 عن جماعة ايت مالك مؤرخة في 20 ابريل 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي     



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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اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : طريق بعرض 10 أمتار؛

شرقا : طريق بعرض 05 أمتار؛ 

جنوبا : طريق بعرض 05 أمتار، ورثة محمد بن بونوار ؛

غربا : وردي محمد، مهداوي موسى،الرسم العقاري رقم 147310 - 02.

القطعة الثانية : 

شماال : طريق بعرض 10 أمتار؛

شرقا : عزاوي علي، الرسم العقاري رقم 64935 - 02، ساسي رمضان ؛ 

جنوبا : طريق بعرض05 أمتار؛

غربا : طريق بعرض 05 أمتار؛

طالب التحفيظ : السيد محمد سامر بن علي ومن معه املذكورين بخالصة 

مطلب املنشورة باجلريدة الرسمية عدد 1017 املؤرخة في 27 يونيو 2018.

مطلب رقم 26672 - 02

اسم امللك : دار 389.

موقعه : وجدة، املدينة القدمية، زنقة أهل اجلامل.

مساحته : 01 آر 13 سنتيار .

نوعه : : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : البوصوري؛

شرقا : الرسم العقاري رقم O/9517؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 26674 - 02 ؛

غربا : ممر، مطلب التحفيظ رقم 26602 - 02.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها السيد ناظر أوقاف وجدة. 

مطلب رقم 26679 - 02

اسم امللك : التجزئة السكنية عمر ابن اخلطاب.

موقعه : عمالة إقليم جرادة، دائرة عني بني مطهر، اجلماعة القروية 

املريجة، قيادة أوالد سيدي علي.

مساحته : 04 هـ 23 آر 36 سنتيار .

نوعه : : أرض عارية )جتزئة(.

اجملاورون : 

شماال : اجلماعة األصلية أوالد سيدي علي؛

شرقا : اجلماعة األصلية أوالد سيدي علي؛ 

جنوبا : اجلماعة األصلية أوالد سيدي علي؛

غربا : الطريق رقم 6052 بعرض 30 مترا؛

طالبة التحفيظ : اجلماعة القروية املريجة .

محافظة وجدة

مطلب رقم 26640 - 02

اسم امللك : كركور.

واد  قيادة  القروية،  مستفركي  جماعة  اجناد،  وجدة  عمالة   : موقعه 

اسلي، دوار الرحمة.

مساحته اإلجمالية : 02 هكتار 67 آر 46 سنتيار ويتكون من قطعتني 

تبلغ  والثانية  سنتيار   67 آر   51 هكتار   02  : مساحتها  تبلغ  األولى 

مساحتها : 15 آر 79 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : شعبة؛

شرقا : شعبة؛ 

جنوبا : طريق معبدة بعرض 20 مترا؛

غربا : ورثة مجدوبي بن عبداهلل.

القطعة الثانية : 

شماال : طريق معبدة بعرض 20 مترا؛

شرقا : شعبة؛ 

جنوبا : ورثة أحمد بلبشير؛

غربا : ورثة مجدوبي بن عبداهلل.

طالب التحفيظ : السيد أحمد مجدوبي بن خليفة.

مطلب رقم 26641 - 02

اسم امللك : بالد سامر.

واد  قيادة  بولنوارالقروية،  اجناد، جماعة سيدي  : عمالة وجدة  موقعه 

اسلي، دوار علي بن يحي.

مساحته اإلجمالية : 05 هكتار 14 آر 67 سنتيار ويتكون من قطعتني 

تبلغ  والثانية  سنتيار   19 آر   32 هكتار   03  : مساحتها  تبلغ  األولى 

مساحتها : 01 هـكتار 82 آر 48 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.
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مطلب رقم 26680 - 02

اسم امللك : حي النهضة.

موقعه : عمالة إقليم جرادة، دائرة عني بني مطهر، اجلماعة القروية 

املريجة، قيادة أوالد سيدي علي.

مساحته : 04 هـ 47 آر 88 سنتيار .

نوعه : : أرض بها جتزئة من سفلي ومسجد ومحول كهربائي وخزان املاء.

اجملاورون : 

شماال : مقر السلطة اإلدارية لقيادة أوالد سيدي علي ؛

شرقا : اجلماعة األصلية أوالد سيدي علي ؛ 

جنوبا : اجلماعة األصلية أوالد سيدي علي؛

غربا : الطريق رقم 6052 بعرض 30 مترا؛

طالبة التحفيظ : اجلماعة القروية املريجة .

مطلب رقم 26681 - 02

اسم امللك : التجزئة السكنية أوالد سيدي علي.

موقعه : عمالة إقليم جرادة، دائرة عني بني مطهر، اجلماعة القروية 

املريجة، قيادة أوالد سيدي علي.

مساحته : 01 هـ 66 آر 14 سنتيار .

نوعه : : أرض عارية )جتزئة(.

اجملاورون : 

شماال : اجلماعة األصلية أوالد سيدي علي ؛

شرقا : اجلماعة األصلية أوالد سيدي علي ، مدرسة؛ 

جنوبا : اجلماعة األصلية أوالد سيدي علي، تعاونية، زنقة ؛

غربا : اجلماعة األصلية أوالد سيدي علي؛

طالبة التحفيظ : اجلماعة القروية املريجة .

مطلب رقم 26682 - 02

اسم امللك : حي اإلمارات.

موقعه : عمالة إقليم جرادة، دائرة عني بني مطهر، اجلماعة القروية 

املريجة، قيادة أوالد سيدي علي.

مساحته : 87 آر 95 سنتيار .

نوعه : : بنايات مختلفة من سفلي وفضاء اللعب وبئر.

اجملاورون : 

شماال : اجلماعة األصلية أوالد سيدي علي ؛

شرقا : اجلماعة األصلية أوالد سيدي علي ، زنقة بعرض 12 مترا؛ 

جنوبا : اجلماعة األصلية أوالد سيدي علي؛

غربا : الطريق رقم 6052 بعرض 30 مترا؛

طالبة التحفيظ : اجلماعة القروية املريجة .

مطلب رقم 26685 - 02

اسم امللك : احلسني.

موقعه : وجدة، احلي احلسني، املكان املدعو : سدرة بوعمود.

مساحته : 05 آر 26 سنتيار .

نوعه : : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة بعرض 20 مترا؛

شرقا : زنقة بعرض 12 مترا؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25136 - 02 ؛

اليماني، بوخريص  امليلود، احمد  السالم، بوعيشة  : بقلول عبد  غربا 

محمد، بوسيف رزقي ومن معه.

طالب التحفيظ : السيد احلسني بنعبد القادر بن محمد.

مطلب رقم 26697 - 02

اسم امللك : لقسيالت.

موقعه : إقليم جرادة، جماعة رأس عصفور القروية، دوار أوالد بن عمران.

مساحته : 01 هكتار 41 آر 07 سنتيار .

نوعه : : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد بن عمر؛

شرقا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 153363 - 02؛

غربا : الرسم العقاري عدد 132919 - 02؛

طالب التحفيظ : السيد يحي مصباح بن يحي.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة

عمر أزرقان    

 

محافظة فاس

مطلب رقم 25039 - 07

اسم امللك : "حيمر "

موقعه : فاس املدينة، امللحقة االدارية اللمطيني ،عني ازليطن، جامع 

احلمراء رقم 10 مكرر.

وقع حتديده في : 24 فبراير 2010.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 17 س.

نوعــه : أرض بها بناية دات سفلي وطابقني علويني اجملاورون : 

شمـاال : زنقة

شرقـا : احمد اجلزولي

جنوبـا : خالد الوزاني ومن معه
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غربـا : ممر حتت الصبا

طالبوا التحفيظ : السيد احملجوب حيمر بن احمد ومن معه.

احلقوق العينية : 

-حق االتكاء لفائدة اوقاف فاس ابتداء من 3 امتار من مستوى سطح 

االرض .

- حق االتكاء لفائدة السيدخالد الوزاني ومن معه ابتداء من 3 امتار 

من مستوى سطح االرض.

احملافظ على األمالك العقارية بفاس 

حدو اوحلسن     

 

محافظة بني مالل

مطلب رقم 18608 - 10

اسم امللك : الوجلة .

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعوالزواير. 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحتـه : 20 آ 22 س.

اجملاورون : 

شماال : ادريس بن الكبير؛

جنوبـا : بوعناني صالح ومن معه وليموري املعطي ؛ 

شرقــا : ليموري املعطي،

غــربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد العربي بوعناني بن اسماعيل.

مطلب رقم 18833 - 10

اسم امللك : سيدي احسني .

احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

املدعو ازغار . 

نوعه : ارض فالحية . 

مساحتـه : 02 هـ 00 آ 90 س.

اجملاورون : 

شماال : اوقدور موحى،

جنوبـا : ممر ؛ 

شرقــا : طالب التحفيظ ،

غــربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : السيد احمد كرميا بن احمد .

مطلب رقم 18834 - 10

اسم امللك : اونا .

احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

املدعو ازغار . 

نوعه : ارض فالحية . 

مساحتـه : 01 هـ 04 آ 31 س.

اجملاورون : 

شماال : اايت عنا موحى،

جنوبـا : طالب التحفيظ ؛ 

شرقــا : ممر،

غــربا : ورثة ايت كريشي

طالب التحفيظ : السيد احمد كرميا بن احمد . 

مطلب رقم 18835 - 10

اسم امللك : املو.

احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

املدعو ازغار . 

نوعه : ارض فالحية . 

مساحتـه : 03 هـ 95 آ 95 س.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ، رسم عقاري عدد 22930 - 10 ومطلب عدد 

،10 - 20022

جنوبـا : الطيبي وهداني ؛ 

شرقــا : ممر والطيبي وهداني ،

غــربا : رسم عقاري عدد 16093 - 10

طالب التحفيظ : السيد احمد كرميا بن احمد .

مطلب رقم 24578 - 10

اسم امللك : بالد اخلير .

الربع جماعة  ايت  قيادة  تادلة  دائرة قصبة  بني مالل  إقليم   : موقعه 

كطاية احملل املدعو ايت سودار . 

نوعه : ارض فالحية مغروسة جزئيا باشجار الزيتون ، بها بئر ، اسطبل، 

حوض مائي وبناية سفلية. 

مساحتـه : 10 هـ 13 آ 18 س.

اجملاورون : 

شماال : الربيبي موحى،صالح الوعطي ورسم عقاري عدد 81551 - 10؛

جنوبـا : الطريق؛ 
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شرقــا : محمد بن عالل ، العسري مولود وخطيب موحى ،

غــربا : ربيبي إبراهيم وورثة ربيبي احلسني ممر ، 

طالب التحفيظ وورثة بوعزة سكالتي .

طالب التحفيظ : السيد صالح ملمان بن محمد.

مطلب رقم 45509 - 10

اسم امللك : مسجد االعظم.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو زنقة اجلاموعة. 

نوعه : مسجد. 

مساحتـه : 13آ 85 س.

اجملاورون : 

شماال : ايت كاسم، مطلب عدد -1978ت، ايت حمادي ، مدخل، ايت 

بن زهرة وورثة جمالي ؛

جنوبـا : مطلب عدد 33866 - 10 و رسم عقاري عدد 41699 - 10 ؛ 

شرقــا : الزنقة،

غــربا : رسم عقاري عدد 33121 - 10، مجاور غير معروف، ومدخل.

طالب التحفيظ : الوقف العام .

مطلب رقم 51059 - 10

اسم امللك : املوماوي.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد اضريد الشعبة. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون. 

مساحتـه : 09 آ 34س.

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية،

جنوبـا : ورثة حميم مصطفى؛ 

شرقــا : مينة لبريشي ،

غــربا : رسم عقاري عدد 63952 - 10

طالب التحفيظ : السيد السعيد املوماوي بن محمد.

مطلب رقم 51144 - 10

اسم امللك : بونوال.

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

احملل املدعوبونوال. 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار البلوط. 

مساحتـه : 01 هـ 87 آ 30 س.

اجملاورون : 

القطعة األولى 

شماال : اوشن مصطفى وممر ؛

جنوبـا : ممر ؛ 

شرقــا : ارتفاق الشعبة ،

غــربا : ميمون واعزيز .

القطعة التانية 

شماال : ممر؛

جنوبـا : حوباين حميد وحلسن ؛ 

شرقــا : ارتفاق الشعبة،

غــربا : اكوجيل سعيد .

طالب التحفيظ : السيد بناصر حوبا ين بن واحماد .

مطلب رقم 51310 - 10

اسم امللك : عبد االله.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابراحملل املدعو بوحجر. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الليمون. 

مساحتـه : 87 آ 95 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ملناوة محمد،

جنوبـا : ارتفاق املرور؛ 

شرقــا : ورثة حمادي بن جابروممر ،

غــربا : ورثة حيمات رحال .

طالب التحفيظ : السيد عبد االله املنور بن محمد.

مطلب رقم 51470 - 10

اسم امللك : الهاني.

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

القصيبة احملل املدعو بويردن دوار تكانت . 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحتـه : 02 هـ 23 آ 88 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق،

جنوبـا : احساين محمد ؛ 

شرقــا : احساين محمد ،

غــربا : رسمني عقاريني عدد 71902 - 10 و70647 - 10

طالب التحفيظ : السيد بوزكري الهاني بن املولودي.

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 49107 - 10 

امللك املسمى : ملك سوسو.

الكائن : مدينة بني مالل احملل املدعو" دوار ايت الضو".

وقع حتديده في : 07 يونيو 2017.
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طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف فتاح بن العربي . 

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد1040 املؤرخة في 05 ديسمبر 2018

مطلب رقم 50780 - 10 

امللك املسمى : الصلحي 3.

الكائن : مدينة بني مالل احملل املدعو" جتزئة اجلود 3".

وقع حتديده في : 08 أغسطس 2018.

طالبو التحفيظ : السيد ة فاطمة ادكيدك بنت حمادي ومن معها . 

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد1060 املؤرخة في 24 ابريل 2019

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

 

محافظة تطوان

مطلب رقم 55780 - 19

إسم امللك : " القنطرة الداخلي ".

موقعه : بإقليم وزان ، قيادة ابريكشة ، جماعة أسجن ، احملل املدعو : 

دوار بوشهاب

تاريخ التحديد : 04 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 33 ار 20س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التني.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد : 54674 - 19 ،

شرقا : ورثة العياشي الغماري ، 

جنوبا : األحباس ، 

غربا : رسم عقاري عدد : 54674 - 19

طالب التحفيظ : بشير فكري بن محمد.

مطلب رقم 55352 - 19

إسم امللك : " املاي ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة وجماعة بنقريش، احملل املدعو : الوطية

تاريخ التحديد : 15 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 ار 45 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : سعاد وحسناء أماعيش ،

شرقا : أشرف أماعيش ، 

جنوبا : ممر عمومي ، 

غربا : مطلب عدد : 12610/ ط

طالبة التحفيظ : عائشة بنت محمد املاي

مطلب رقم 55870 - 19

إسم امللك : " اجملاري ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة وجماعة بنقريش، احملل املدعو : غياسة

تاريخ التحديد : 09 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 ار 53 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : ممر عمومي 

جنوبا : ممر عمومي 

غربا : ورثة محمد احلجيوج

طالب التحفيظ : أحمد بن محمد احلجيوج.

مطلب رقم 55861 - 19

إسم امللك : " احلدوتي ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة وجماعة املالليني، احملل املدعو : ظهر البوار

تاريخ التحديد : 16 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 22س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 59644 - 19 ، رحمة املاللي

شرقا : عبد السالم بريشة 

جنوبا : زنقة

غربا : اجلاجيري

طالب التحفيظ : حسن بن عالل احلدوتي

مطلب رقم 55968 - 19

إسم امللك : " بني الويدان 477 ج 4 أحباس ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن ،جماعة السوق القدمي، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد : 11 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 ار 10س.

نوعه : أرض فالحية
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اجملاورون : 

شماال : أحباس ليلة القدر

شرقا : أحباس ليلة القدر ، الواد 

جنوبا : محمد عبد اهلل حمدوش

غربا : ورثة احمد احلسن األندلوسي

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان

مطلب رقم 55850 - 19

إسم امللك : " جنان موسى 56 التابع ألحباس قبيلة احلوز ".

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو : مزارع سمسة 

جامع مزواق

تاريخ التحديد : 02 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 ار 96 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مثمرة واشجار الصبار

اجملاورون : 

شماال : األحباس

شرقا : األحباس 

جنوبا : الواد 

غربا : أحمد خلوف

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55963 - 19

إسم امللك : " البلدية 484 التابع ألحباس قبيلة ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد : 11 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 ار 54 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ عدد : 50354 - 19 ، 50618 - 19

شرقا : فطنة األندلوسي ، رسم عقاري عدد : 104330 - 19 

جنوبا : أحمد األندلوسي 

غربا : رسم عقاري عدد : 104130 - 19 ، أحباس 

ليلة القدر

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان

مطلب رقم 55969 - 19

إسم امللك : " ساحل الفاسي 473ج 1 التابع ألحباس قبيلة ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد : 11 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 63 ار 00 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ، ثم الواد

شرقا : عبد اهلل األندلوسي ، محمد العربي األندلوسي 

جنوبا : الواد 

غربا : ورثة علي الروندي

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان

مطلب رقم 55868 - 19

إسم امللك : " هبة ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة و جماعة املالليني ، احملل املدعو : واد الشجرة

تاريخ التحديد : 08 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 17 ار 55 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد : 58995 - 19

شرقا : رسم عقاري عدد : 56189 - 19 

جنوبا : مطلب عدد : 55869 - 19 

غربا : ورثة خدوج استيتو امعارو

طالب التحفيظ : يونس بن علي اعشير

مطلب رقم 55807 - 19

إسم امللك : " دار ازيات ".

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

القدمي شارع عبد احلميد رقم 9

تاريخ التحديد : 18 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 04 س.

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفل وأربع طوابق علوية .

اجملاورون : 

شماال : احلاج الفياللي ، احلاج أحمد

شرقا : عبد الغفور احلضري ، ممر 

جنوبا : احلاج االبقالي ، محمد الداودي 

غربا : الطيب العلوي

طالب التحفيظ : مصطفى بن محمد أزيات

مطلب رقم 55869 - 19

إسم امللك : " الستيتو ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو : وادي الشجرة

تاريخ التحديد : 08 يناير 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم : 22 ار 28 س.

نوعه : أرض فالحية بجزء منها بناء يتكون من سفل وطابق علوي .

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد : 55868 - 19

شرقا : ممر ، ثم رسمني عقاريني عدد : 56189 - 19 ، 96634 - 19 

جنوبا : رسم عقاري عدد : 42165 - 19 

غربا : ورثة خدوج استيتو امعارو

طالب التحفيظ : محمد بن احلاج أحمد الستيتو

مطلب رقم 55572 - 19

إسم امللك : " تزكانني 03-09-36111/36116 ".

موقعه : إقليم شفشاون، قيادة اسيفان ،جماعة بني سلمان ، احملل 

املدعو : اجوارين

تاريخ التحديد : 21 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 ار 54 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة العياشي أجوراي

شرقا : عبد الصمد البقالي ، عياشي امرابط 

جنوبا : الواد ، 

غربا : ورثة احساين اسلمان

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 55752 - 19

إسم امللك : " بريد بني أحمد ".

موقعه : إقليم شفشاون، قيادة وجماعة بني أحمد ، احملل املدعو : بريد 

بني احمد

تاريخ التحديد : 08 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 ار 51 س.

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفل مع حديقة .

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل بن احلسن

شرقا : عبد اهلل بن احلسن 

جنوبا : عبد اهلل بن احلسن ، 

غربا : عبد اهلل بن احلسن

طالب التحفيظ : بريد املغرب.

مطلب رقم 55758 - 19

إسم امللك : " الياسمني ".

موقعه : إقليم تطوان، بلدية وادالو ، احملل املدعو : برونة

تاريخ التحديد : 25 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 17 س.

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي في طور البناء

اجملاورون : 

شماال : دعاء اقنني

شرقا : عبد السالم ازروز 

جنوبا : ورثة محمد القباط ، ادريس اكدي ، 

غربا : زنقة

طالبو التحفيظ : سعيدة اليعقوبي بنت عبد السالم ومن معها.

مطلب رقم 55838 - 19

إسم امللك : " فدان بحومة ابرصاصني 03-03-26798 ".

موقعه : إقليم شفشاون، قيادة بني دركول ،جماعة بني صالح ، احملل 

املدعو : السقيفة

تاريخ التحديد : 20 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 21 ار 46 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة ابدرصاص 

شرقا : ورثة محمد احلاج

جنوبا : ممر عمومي ، 

غربا : ممر عمومي

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 55839 - 19

إسم امللك : " فدان باب الدلم 03-03-26792 ".

موقعه : إقليم شفشاون، قيادة بني دركول ،جماعة بني صالح ، احملل 

املدعو : السقيفة

تاريخ التحديد : 20 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 70 ار 77 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : محمد اقريقس 

شرقا : عبد السالم ابرصاص

جنوبا : مصطفى بن عبد اهلل ، عبد السالم ابرصاص ، العياشي ابرصاص ، 

غربا : ورثة أبرصاص

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 55749 - 19

إسم امللك : " الشويخ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة املالليني ، جماعة صدينة ، احملل املدعو : 

عني عزلف الشرقي
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تاريخ التحديد : 02 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 ار 87 س.

نوعه : أرض عارية وبجزء منها بناء يتكون من سفل مع بئر

اجملاورون : 

شماال : رسمني عقاريني عدد : 32220 - 19 ، 107095 - 19

شرقا : رسم عقاري عدد : 109396 - 19 

جنوبا : زنقة

غربا : جمال السوسي.

طالب التحفيظ : حميد بن محمد الشويخ. 

مطلب رقم 55734 - 19

إسم امللك : " البحيرة".

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

تاريخ التحديد : 24 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 15 ار 41 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : ساقية ،

شرقا : مطلب عدد : 44615 - 19 

جنوبا : ممر عمومي

غربا : رسم عقاري عدد : 12183 - 19

طالب التحفيظ : املفضل بن عبد الرحمان بن صبيح.

مطلب رقم 55706 - 19

إسم امللك : " سامي 1".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة و جماعة املالليني ، احملل املدعو : ظهر أدرام

تاريخ التحديد : 27 ديسمبر2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 72 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ممر ، رسم عقاري عدد : 9093 - 19 ،

شرقا : طريق 

جنوبا : عبد الرحمان الشوهابي

غربا : املكي الشوهابي

طالبو التحفيظ : فتحي اوالد الشيخ بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 55622 - 19

إسم امللك : " احناين".

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

تاريخ التحديد : 09 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 13 ار 41 س.

نوعه : أرض عارية وبها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : أمني العلمي ،

شرقا : زنقة 

جنوبا : شارع سيدي عبد احلميد

غربا : شارع

طالب التحفيظ : املفضل بن عبد السالم حجاج.

مطلب رقم 55664 - 19

إسم امللك : " ارض الزاوية القادرية باحناين".

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

تاريخ التحديد : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 12 ار 87 س.

نوعه : أرض عارية بها أشجار التني تتكون من قطعتني.

القطعة األولى : 

اجملاورون : 

شماال : ورثة قريش

شرقا : ورثة قريش 

جنوبا : زنقة

غربا : ورثة عبد القادر بودياب

القطعة الثانية : 

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : زنقة 

جنوبا : ممر

غربا : أم كلثوم بودياب.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 44115 - 19

إسم امللك : " بوعنق 1 03-13-50584".

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

املدعو : تاسيفت

تاريخ التحديد : 28 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 19 ار 85 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : محمد أقموم 
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شرقا : ممر عمومي 

جنوبا : محمد عبد الكرمي الغزواني ، محمد يشو

غربا : ساقية ، طريق

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 31561 - 19

إسم امللك : " طراز بحي العنصر 70/3399".

موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون ، احملل املدعو : حي العنصر

تاريخ التحديد : 04 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 00 ار 10 س.

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفل.

اجملاورون : 

شماال : شارع احلسن األول

شرقا : رسم عقاري عدد : 59523 - 19 ، األحباس 

جنوبا : األحباس

غربا : األحباس

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55908 - 19

إسم امللك : " ج 6 النوالة الطالل 470 التابع ألحالس قبيلة ودراس".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : دوار الهرا

تاريخ التحديد : 31 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 22 ار 14 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اخملتار حمدوش 

شرقا : محمد علي األندلوسي 

جنوبا : طريق

غربا : عبد اهلل القيباش ، التهامي الوالنتي

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55791 - 19

إسم امللك : " القوارة 25 التابع ألحباس قبيلة احلوز ".

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو : مزارع سمسة

تاريخ التحديد : 09 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 ار 40 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي، ورثة محمد لوقش 

شرقا : األحباس 

جنوبا : األحباس

غربا : ورثة محمد لوقش

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55798 - 19

إسم امللك : " غرسة املقاصب ".

غرسة   : املدعو  احملل  لتطوان،  احلضرية  اجلماعة  تطوان،   : موقعه 

املقاصب كيتان

تاريخ التحديد : 12 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 ار 39 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حسن لوقش ، كنزة لوقش 

شرقا : ورثة حسن لوقش ، كنزة لوقش

جنوبا : رسم عقاري عدد : 92384 - 19

غربا : ممر عمومي

طالبو التحفيظ : هشام بن احلسن لوقش ومن معه.

مطلب رقم 55845 - 19

إسم امللك : " شهني ".

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

كدية احللفة

تاريخ التحديد : 02 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 17 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : أمينة بدر

شرقا : ممر 

جنوبا : ممر

غربا : عزيزة بدر

طالبة التحفيظ : حفيظة بنت عبد الرحمان إمصباحن.

مطلب رقم 55851 - 19

إسم امللك : " ج 3 البرقوقة 510 التابع ألحباس قبيلة ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا



عدد 1127 - 15 ذواحلجة 1441 )05 اغسطس 2020(3434

تاريخ التحديد : 02 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 ار 02 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اخملتار بنعيسى 

شرقا : ممر عمومي 

جنوبا : األحباس

غربا : األحباس

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55852 - 19

إسم امللك : " ج 2 النيشة 476 التابع ألحباس قبيلة ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد : 02 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 53 س.

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

القطعة األولى : 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج املقدم 

شرقا : أحمد احلاج األندلوسي 

جنوبا : ممر عمومي

غربا : األحباس

القطعة الثانية : 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي 

شرقا : محمد الرندي 

جنوبا : محمد الرندي 

غربا : ممر عمومي

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55891 - 19

إسم امللك : " إقامة بن األحمر ".

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، جومة املصلى ، احملل املدعو 

: حي املصلى

تاريخ التحديد : 16 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 96 س.

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفل وثالث طوابق علوية.

اجملاورون : 

شماال : محمد العمراني ، ممر 

شرقا : ورثة زرقيق 

جنوبا : زنقة ، حديقة عمومية

غربا : األحباس ، بن مرزوق

طالبو التحفيظ : نور الدين بن املفضل بن األحمر ومن معه

مطلب رقم 55898 - 19

إسم امللك : " ظهر حمام ليلة القدر 03-11-48118 ".

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

املدعو : قاع اسراس

تاريخ التحديد : 28 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 27 ار 49 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : محمد مارصو ومن معه 

شرقا : عبد القادر بوزكري 

جنوبا : عبد الكرمي بوزكري

غربا : ورثة علي أحسان

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55899 - 19

إسم امللك : " الدريدرة 03-11-48099 ".

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

املدعو : قاع اسراس

تاريخ التحديد : 28 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 14 ار 60 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : األحباس ، ممر 

شرقا : مطلب عدد : 55900 - 19 

جنوبا : محمد خاشي ، محمد بن سعيد

غربا : ورثة علي بوزكري

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون
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مطلب رقم 55900 - 19

إسم امللك : " الدريدرة 03-11-48098 ".

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

املدعو : قاع اسراس

تاريخ التحديد : 28 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 15 ار 63 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : األحباس ، ممر 

شرقا : ورثة العمراني محمد 

جنوبا : محمد بن سعيد ، 

غربا : مطلب عدد : 55899 - 19

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55901 - 19

إسم امللك : " ج 4 النوالة د الطالل 470 حبوس ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد : 29 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 ار 54 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ، 

شرقا : األحباس 

جنوبا : الواد

غربا : االحباس

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55902 - 19

إسم امللك : " ج 1 ساحل الرمان 472 التابع ألحباس قبيلة ودراس

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد : 29 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 62 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : احلاج محمد املقدم

شرقا : ورثة عائشة شفراد

جنوبا : ورثة عائشة شفراد

غربا : االحباس

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55904 - 19

إسم امللك : " ج 5 نوالة الطالل 470 التابع ألحباس قبيلة ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد : 31 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 58 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عبد الواحد القيباش 

شرقا : األحباس 

جنوبا : عبد الواحد القيباش

غربا : ممر عمومي

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55905 - 19

إسم امللك : " ج 2 ساحل الرمان 472 التابع ألحباس قبيلة ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد : 31 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 48 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد الدويب 

شرقا : ورثة عائشة شفراد

جنوبا : ورثة عائشة شفراد

غربا : ورثة محمد املقدم قيباش

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55906 - 19

إسم امللك : " ج 3 النوالة الطالل 470 التابع ألحباس قبيلة ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد : 31 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 ار 38 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التني.

اجملاورون : 

شماال : طريق 

شرقا : ورثة أحمد األندلوسي 

جنوبا : ورثة أحمد األندلوسي

غربا : علي الروندي

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان.
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مطلب رقم 55907 - 19

إسم امللك : " ج 1 نوالة الطالل 470 التابع ألحباس قبيلة ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد : 31 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 ار 57 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عبد الواحد املقدم 

شرقا : عبد الواحد املقدم 

جنوبا : طريق

غربا : ممر خاص

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55909 - 19

إسم امللك : " ج 2 نوالة الطالل 470 التابع ألحباس قبيلة ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد : 31 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 ار 80 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق 

شرقا : طاهر صادق 

جنوبا : ورثة أحمد األندولسي

غربا : ورثة أحمد األندلوسي

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان

مطلب رقم 55623 - 19

إسم امللك : " ظهر اخلندق ، ابطيوي ، اجلابري ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة جبل احلبيب ، جماعة بني حرشان ، 

تاريخ التحديد : 22 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 36 هـ 49 ار 55 س.

نوعه : أرض بها نباتات طبيعية وأشجار مثمرة.

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ عدد : 23017 - 19 ، 55620 - 19 ، اجلماعة 

الساللية عني لسناد

شرقا : عبد السالم الكرفطي

جنوبا : مطلبي التحفيظ عدد : 13827 - 19 ، 44420 - 19 ، 

غربا : الطريق

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية عني اسناد الوصي عنها السيد 

وزير الداخلية.

مطلب رقم 55783 - 19

إسم امللك : " إياد -بدر ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو : الكداوي العليا 

تاريخ التحديد : 05 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 ار 43 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : رسمني عقاريني عدد : 85885 - 19 ، 85956 - 19 ، عبد السالم الشيشي

جنوبا : رسمني عقاريني عدد : 111074 - 19 ، 109559 - 19، 

غربا : ليلى شيشي

طالبة التحفيظ : إميان بنت عبد السالم شيش.

مطلب رقم 55306 - 19

إسم امللك : " عشوبة ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة بني يدر ، جماعة السحتريني ، احملل املدعو 

: دوار البوارشة

تاريخ التحديد : 15 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 هـ 80 ار 74 س.

نوعه : أرض غابوية بها نباتات طبيعية

اجملاورون : 

شماال : مزارع دوار حسانيويش ، ثم امللك الغابوي

شرقا : امللك الغابوي ، مطلب عدد : 55705 - 19

جنوبا : مزارع دوار تلزموط ، امللك الغابوي، 

غربا : مزارع دوار تلزموط ، امللك الغابوي

عنها  الوصي  البوارشة  رواط  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

السيد وزير الداخلية

مطلب رقم 55308 - 19

إسم امللك : " فوق اخالل ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة وجماعة بني يدر ، احملل املدعو : وراق السفلية

تاريخ التحديد : 14 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 23 هـ 34 ار 19 س.

نوعه : أرض فالحية بها نباتات طبيعية وأشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : ممر عمومي

جنوبا : امللك الغابوي ، مطلبي التحفيظ عدد : 42484 - 19 ، 42425 - 19 

غربا : خندق،

عنها  الوصي  السفلية  وراق  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

السيد وزير الداخلية.

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

    املصطفى طريفة
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محافظة اسفي

مطلب رقم 28731 - 23 

اسم امللك : ملك يوسف 

موقعه : اليوسفية، حي التقدم، زنقة إفريقيا

املساحة التي أظهرها التصميم 01 آر 01 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابق أول

اجملاورون :  

شماال : أرض الغير

شرقا : الكورعانية

جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : محمد كودري ابن بوشعيب

مطلب رقم 29834 - 23 

اسم امللك : احلور

موقعه : اسفي ، حي اعزيب الدرعي 

املساحة التي أظهرها التصميم 01 آر 

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : الكرعانية

شرقا : أرض عارية 

جنوبا : الدوكالية

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : املصطفى متودن بن ابراهيم 

مطلب رقم 68785 - 23 

اسم امللك : ملك احليمر عبد الكبير

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة الثوابت، قيادة الصويرة ، دوار الصوالح

املساحة التي أظهرها التصميم 05 هك 33 آر89 س

نوعـه : أرض فالحية بها سكنى وثالث مطافي – خزان للماء وأشجار 

ويعبره خط كهربائي متوسط التردد

اجملاورون :  

شماال : الطريق 

شرقا : ورثة ميلود ابن عائشة

جنوبا : الطريق – وعياد العسري- احلاج احمد- ومحمد ابن شكيب - والطريق

غربا : ورثة احلاج التمتام

طالب التحفيظ : احليمر عبد الكبير ابن عبد السالم بن حمان 

مطلب رقم 97601 - 23 

اسم امللك : ملك غورياني

موقعه : اسفي ، حي اجنان ، زنقة بورصاص

املساحة التي أظهرها التصميم 96 س

نوعـه : متجر بالسفلي وطابق اول بهوائها

اجملاورون :  

غربا : الزنقة

شماال : رشيد العطار – محمد حنون 

شرقا : أحمد وفيق

جنوبا : ورثة بنزيدية

طالبو التحفيظ : غورياني رضوان ابن املصطفى ومن معه 

مطلب رقم 103747 - 23 

اسم امللك : بكر لعلج 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة البدوزة ، دوار اجلليدات

املساحة التي أظهرها التصميم 04 آر 66 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : بن املكي ميلود 

شرقا : ورثة بوشعيب بن العربي

جنوبا : الرسم العقاري عدد 43350 - 23

غربا : الطريق

طالبوا التحفيظ : الطلحي عبد القادر ابن محمد بن العياشي ومن معه 

مطلب رقم 103813 - 23 

اسم امللك : لعزيب 

موقعه : اقليم اليوسفية ، جماعة وقيادة الطياميم، دوار أوالد داوود

املساحة التي أظهرها التصميم 07 هك 98 آر 41 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : شميس فاطمة بنت عبد السالم- ومتوكل زهرة

شرقا : متوكل طارق – و بزطام عمر 

جنوبا : طاهر هشام 

غربا : الرسم العقاري عدد 97406 - 23

طالب التحفيظ : متوكل نور الدين ابن الغوتي بن محمد 
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مطلب رقم 103837 - 23 

اسم امللك : بالد دريع يوسف

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة سيدي التيجي ، دوار أوالد بوعلي

املساحة التي أظهرها التصميم 15 آر 06 س

نوعـه : ارض عارية

اجملاورون :  

شماال : عبد اجمليد وريدة

شرقا : ورثة سي علي – ورثة محمد بكار

جنوبا : بن اعريب حفيظ- وعبد الكرمي وريدة – ومطلب التحفيظ عدد 

23 - 38013

غربا : مطلب التحفيظ عدد 94730 - 23

طالبوا التحفيظ : شركة اميوجيب 

مطلب رقم 103968 - 23

اسم امللك : بالد دراع الفرن

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة خط ازكان، دوار احلبابلة

املساحة التي أظهرها التصميم 01 هك 84 آر 30 س

نوعـه : ارض فالحية

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 4998 - 23

شرقا : الرسم العقاري عدد 4998 - 23

جنوبا : احلسني – وحميد بن احلسني

غربا : طالب التحفيظ 

طالب التحفيظ : بن الشيخ مجد العرب ابن احمد بن محمد 

مطلب رقم 104037 - 23

اسم امللك : الوجلة الكحلة 

موقعه : اقليم أسفي ، جماعة وقيادة آيير، دوار زاوية سيدي الراضي

املساحة التي أظهرها التصميم 01 هك 01 آر 35 س

نوعـه : ارض فالحية يعبرها مجرى مائي 

اجملاورون :  

شماال : امللك البحري

شرقا : ورثة بن بوعزة

جنوبا : ورثة بن ميرة

غربا : محمد ابن ادريس

طالب التحفيظ : العسري يوسف ابن احمد بن محمد

مطلب رقم 104039 - 23 

اسم امللك : الوجلة 2 

موقعه : اقليم أسفي ، جماعة وقيادة البدوزة، دوار الكرعان

املساحة التي أظهرها التصميم 37 آر 56 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : امللك العام البحري

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 104130 - 23

جنوبا : ورثة أحمد صروخ- والرسم العقاري 50219 - 23 

غربا : ورثة اجلياللي بن حدية

طالب التحفيظ : العسري يوسف ابن أحمد بن محمد 

مطلب رقم 104067 - 23 

اسم امللك : سكنى

موقعه : اقليم أسفي ، جماعة وقيادة جمعة اسحيم، حي زمران

املساحة التي أظهرها التصميم 02 آر 95 س

نوعـه : أرض بها بنايات سفلية بهوائها ومطحنة 

اجملاورون :  

: محمد سياك - وورثة حبيبة ناصري- والرسم العقاري عدد  شماال 

 23 - 16133

شرقا : ورثة رحمون حلريزي

جنوبا : شارع املدارس

غربــا : ورثة عبد الرحمان التريكي- وورثة حبيبة الناصري – ومبارك 

احلمزاوي ومن معه 

طالبة التحفيظ : اعوينتي فاطمة بنت بوحسون بن ابراهيم 

مطلب رقم 104097 - 23 

اسم امللك : البراكة

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة السبيعات، دوار السوالم 

املساحة التي أظهرها التصميم 01 هك 07 آر 10 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 103742 - 23 

شرقا : ورثة احلادق أحمد 

جنوبا : ورثة احلادق خليفة

غربا : مطلب التحفيظ 104098 - 23

طالبة التحفيظ : شركة كنوف ماروك 
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مطلب رقم 104130 - 23

اسم امللك : الوجلة 1

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة البدوزة ، دوار الكرعان

املساحة التي أظهرها التصميم 39 آر 88 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : امللك العام البحري

شرقا : الرسم العقاري عدد 56053 - 23

جنوبا : ورثة احمد صروخ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 104039 - 23 

طالب التحفيظ : العسري يوسف ابن احمد بن محمد 

مطلب رقم 104246 - 23 

اسم امللك : أرض اجلنان الكبير

موقعه : اسفي ، حي سيدي عبد الكرمي

املساحة التي أظهرها التصميم 15 آر 25 س

نوعـه : أرض بها بنايات 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 54905 - 23 – والرسم العقاري عدد 52256 - 23

شرقا : زنقة السوق 

جنوبا : مطلب التحفيظ 6248 - 23

غربــا : الرسم العقاري عدد 81969 - 23

طالب التحفيظ : السباعي أحمد ابن الصغير بن محمد 

مطلب رقم 104253 - 23 

اسم امللك : بالد حمليريك 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة بوكدرة، دوار اوالد ناصر

املساحة التي أظهرها التصميم 05 هك 77 آر 96 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : ورثة دحان- جنيب بن احمد

شرقا : عبد السالم بن احمد – وورثة سعيد بن حلسن

جنوبا : ورثة مبارك ملويسي – وورثة سعيد - والطريق

غربا : احلاج علي – وفتاح بن دحان 

طالب التحفيظ : كرضام أحمد بن احلاج الطاهر بن أحمد

مطلب رقم 104275 - 23 

اسم امللك : حفرة املعدن

موقعه : اسفي، دوار الروامشة ، سيدي عبد الرحمان

املساحة التي أظهرها التصميم 01 آر 01 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : الطاهر ابن محمد

شرقا : الطاهر بن محمد 

جنوبا : الطاهر بن محمد 

غربا : الطريق

طالبوا التحفيظ : بن هروس السعدية بنت ابراهيم بن محمد ومن معها 

مطلب رقم 110923 - 23

اسم امللك : بالد الضبع

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة بوكدرة، دوار الكراكرة

املساحة التي أظهرها التصميم 38 آر 36 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : أحمد لشكر

جنوبا : اللويزي عبد اهلل بن عبد الكرمي 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 110927 - 23

طالبة التحفيظ : الترش ليلى بنت باسو 

مطلب رقم 110927 - 23

اسم امللك : بالد حليمة

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة بوكدرة، دوار الكراكرة

املساحة التي أظهرها التصميم 21 آر 45 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

غربا : الطريق- ومطلب التحفيظ عدد 68756 - 23

شماال : مطلب التحفيظ عدد 110923 - 23

شرقا : اللويزي عبد اهلل بن عبد الكرمي 

جنوبا : اللويزي عبد اهلل بن عبد الكرمي 

طالبة التحفيظ : الترش ليلى بنت باسو بن موحى 
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إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 38036 - 23

امللك املسمى : ملك الترحي

الـواقع ب : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة حد احرارة 

طالب التحفيظ : عبد الكبير الترحي – واحملجوب كيوكيو ومن معهم

تاريخ التحديد : 22 مارس 2011

 651 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يفسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 22 يونيو 2011

مطلب رقم 43691/ج

امللك املسمى : البريد املواصالت السلكية والالسلكية

الـواقع ب : اقليم اسفي ، بلدية جمعة اسحيم 

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة

تاريخ التحديد : 06 سبتمبر 1988

 4007 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يفسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 16 اغسطس 1989

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي

شكيب حيمود      

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 49844 - 28

اسم امللك : أمازيز

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : أسكا.

مسـاحتـه : ) 58 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية رها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : حلسن بن ابراهيم ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : علي بن مبارك ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49843 - 28

اسم امللك : داو تزيوين

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : أسكا.

مسـاحتـه : ) 03ار 19 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة ايت الرايس ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : بوحلسني محمد ؛

غـربـا : ايت وسدان و املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43274 - 28

اسم امللك : تنمليوت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : أسكا.

مسـاحتـه : ) 53 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : اكريش عمر ؛

شـرقـا : ايت رحو و املصرف ؛

جـنـوبا : ايت عباس ؛

غـربـا : اجلبل ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43275 - 28

اسم امللك : داو ادون

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : أسكا.

مسـاحتـه : ) 03ار 62 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : بوحسني محمد ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : العباسي عبد الطيف ؛

غـربـا : اجلبل ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43276 - 28

اسم امللك : تنميويت بركة

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : أسكا.

مسـاحتـه : ) 03ار 48 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت الهشيم ؛
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شـرقـا : حما بوحسيني ؛

جـنـوبا : ورثة ايت باحسي ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43273 - 28

اسم امللك : تيضغارين 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : أسكا.

مسـاحتـه : ) 04ار 48 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : بن احمد و ايت حمزة ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : بولهريس محمد ؛

غـربـا : الساقية ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43140 - 28

اسم امللك : تورتيت نواضيل

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكة، احملل املدعو : امتزكني.

مسـاحتـه : ) 55 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : قنيت احمد ؛

شـرقـا : قنيت احمد ؛

جـنـوبا : اد احلاج ابراهيم ؛

غـربـا : قنيت احمد ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43139 - 28

اسم امللك : ادقي 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكة، احملل املدعو : امتزكني.

مسـاحتـه : ) 1ار 56 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : املصرف و اد حلسن احمد ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43141 - 28

اسم امللك : أرفال 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكة، احملل املدعو : امتزكني.

مسـاحتـه : ) 88 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : بن احلاج احلسني ؛

غـربـا : بن احلاج احلسني ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43108 - 28

اسم امللك : داو زمر

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكة، احملل املدعو : اسغركيس.

مسـاحتـه : ) 39 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : او احلسني عبد الرحمان ؛

جـنـوبا : او احلسني عبد الرحمان ؛

غـربـا : حجاجي محمد ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43109 - 28

اسم امللك : امي نتفراوت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكة، احملل املدعو : اسغركيس.

مسـاحتـه : ) 92 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛
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شـرقـا : اد رحو حلسن ؛

جـنـوبا : حجاجي حلسن ؛

غـربـا : بوزيت عبد اهلل ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43110 - 28

اسم امللك : اماس نكران

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكة، احملل املدعو : اسغركيس.

مسـاحتـه : ) 46 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : احليان محمد ؛

جـنـوبا : بوزيت محمد ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43111 - 28

اسم امللك : انكف اكر

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكة، احملل املدعو : اسغركيس.

مسـاحتـه : ) 34 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : اد رحو عبد اهلل ؛

شـرقـا : بوزيد عبد اهلل ؛

جـنـوبا : احليان محمد ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43112 - 28

اسم امللك : اكوزم اجلامع

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكة، احملل املدعو : اسغركيس.

مسـاحتـه : ) 03ار 93 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الساقية ؛

شـرقـا : املصرف اوحساين محمد ؛

جـنـوبا : ورثة اد حساين ؛

غـربـا : بوزيت عبد اهلل و حجاج حلسن و اد رحو حلسن ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43121 - 28

اسم امللك : اليغن 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكة، احملل املدعو : اماريغن.

مسـاحتـه : ) 01ار 85 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مباريك محمد و مباريك عمر ؛

جـنـوبا : الساقية ؛

غـربـا : مباريك محمد و مباريك عمر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43210 - 28

اسم امللك : تسليمني

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكة، احملل املدعو : ايترسان.

مسـاحتـه : ) 02ار 57 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : اد العسري محمد ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : فتيح احلسن ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43211 - 28

اسم امللك : تعريرت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكة، احملل املدعو : ايترسان.

مسـاحتـه : ) 50 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت جابو أحليان ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : فتيح احلسن ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43212 - 28

اسم امللك : امكني 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكة، احملل املدعو : ايترسان.

مسـاحتـه : ) 02ار 96 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : صبري احلسني ؛

شـرقـا : مطلب عدد 43213 - 28 ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43213 - 28

اسم امللك : امكني 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكة، احملل املدعو : ايترسان.

مسـاحتـه : ) 01ار 70 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة جابو ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : مطلب التحفيظ عدد 43212 - 28 ؛

غـربـا : اد علي وحمان و الشريف موالي احلسني ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42474 - 28

اسم امللك : أملو 1

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تكمي اجلديد.

مسـاحتـه : ) 04ار 91 س(.

نـوع امللك : ارض بها حديقة و صهريج ومرحاض ؛

حــدوده : 

شمــاال : منار عبد اهلل و طالب التحفيظ ؛

شـرقـا : بومهدي و الوادي ؛

جـنـوبا : رسم عقاري 1639 - 28 ؛

غـربـا : الطريق ؛

طالب التحفيـظ السـيد : أملو محمد بن محمد.

إصـالح خطـأ - يتعلق بامللك املسمى : " اغير نوعمي جان 2 " .

مطلب رقـم 36818 - 28 الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية رقم : 962 املؤرخة في : 31 يوليو 2017 ،

الذي طلب حتفيظه السيد : اشهور محمد بن حلسن. 

بدال من : 

مشتمالت امللك : أرض عارية

إقـرأ : 

مشتمالت امللك : أرض فالحية

والباقي بدون تغيير .

إصـالح خطـأ - يتعلق بامللك املسمى : " اغير نوعمي جان 8 " .

مطلب رقـم 39994 - 28 الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية رقم : 1013 املؤرخة في : 30 ماي 2018 ،

الذي طلب حتفيظه السيد : اشهور محمد بن حلسن. 

بدال من : 

مشتمالت امللك : أرض عارية

إقـرأ : 

مشتمالت امللك : أرض فالحية

والباقي بدون تغيير .

إصـالح خطـأ - يتعلق بامللك املسمى : " اغير نوعمي جان 9 " .

مطلب رقـم 39995 - 28 الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية رقم : 1016 املؤرخة في : 20 يونيو 2018 ،

الذي طلب حتفيظه السيد : اشهور محمد بن حلسن. 

بدال من : 

مشتمالت امللك : أرض عارية

إقـرأ : 

مشتمالت امللك : أرض فالحية

والباقي بدون تغيير .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بورزازات

عبد الرحيم الطاهري    
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محافظة تيزنيت

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-127871

امللك املسمى : " ملك يوسف ".

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع تاسيال نعلي ياسني"، 

طالبو التحفيظ : السيد يوسف حنان بن احلسني ومن معه ، 

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1066 

املؤرخة في 05 يونيو 2019 .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32623 –36 

اسم امللك : " نادية "

موقعه : إقليم العرائش،مدينة القصر الكبير ،طريق تطوفت ،جتزئة مبروكة 

وقع حتديده في : 09 اكتوبر 2019

مساحته : 01 آر 02 س 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 27450 - 36 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28945 - 36 

شرقا : زنقة

غربا : محمد زقان 

طالب التحفيظ : جالل حسابي بن بوشتى 

مطلب رقم 32628 –36 

اسم امللك : " ولد البشير "

موقعه : إقليم العرائش،مدينة القصر الكبير ،جتزئة املزوري 

وقع حتديده في : 21 اكتوبر 2019

مساحته : 01 آر 08 س 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : محمد املزوري 

شرقا : لطيفة الفاطمية 

غربا : احلمدوني البشير 

طالب التحفيظ : احمد احلراق بن البشير 

مطلب رقم 32630 –36 

اسم امللك : " جتزئة البويسفي "

موقعه : مدينة العرائش ،جتزئة البويسفي 

وقع حتديده في : 24 اكتوبر 2019

مساحته : 06 آر 17 س 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 40172 - 36 و عمار الرغيوي 

جنوبا : زنقة 

شرقا : عمار الرغيوي 

غربا : الرسم العقاري عدد 40172 - 36 

طالبا التحفيظ : 

-احلسن البويسفي بن احلسن 

-امحمد البويسفي بن احلسن 

مناصفة بينهما 

مطلب رقم 32633 –36 

اسم امللك : " السعادة "

موقعه : إقليم العرائش،مدينة القصر الكبير ،حي الفرفارة

وقع حتديده في : 31 اكتوبر 2019

مساحته : 01 آر 19 س 

نوعه : أرض بها بناء يحتوي على سفلي و طابق أول 

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : مريني ادريس

شرقا : ممر 

غربا : ورثة محمد الشطاير 

طالبا التحفيظ : 

-عبد السالم املريني بن محمد 

-ثرية املسفيوي بنت محمد 

مناصفة بينهما
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مطلب رقم 32634 –36 

اسم امللك : " الزياتي "

موقعه : إقليم العرائش،مدينة القصر الكبير ،حي القشاشني ،درب اخلمال 

وقع حتديده في : 31 اكتوبر 2019

مساحته : 50 س 

نوعه : أرض بها بناء يحتوي على سفلي و طابق أول 

اجملاورون : 

شماال : األحباس 

جنوبا : ممر و ورثة البارودي 

شرقا : اخلمال و من معه 

غربا : ورثة البارودي 

طالب التحفيظ : 

- عبد العالي الزياتي بن محمد بنسبة 1/3 

- نزار الزياتي بن محمد بنسبة 1/3 

- عبد التواب الزياتي بن محمد بنسبة 1/3 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " الكعروط " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد : 32659 - 36

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريـدة الرسميـة عدد : 1085 

بتاريخ 16 أكتوبر 2019 .

عوضا عــن :

طالب التحفيظ و نسبة كل واحد منهم : 

- عائشة بنت محمد االدريسي بنسبة : 90/160

- فاطمة بنت عبد السالم الكعروط بنسبة : 7/160

- مغايث بن عبد السالم الكعروط بنسبة 14/160

- محمد بن عبد السالم الكعروط بنسبة 14/160

- عبد العزيز بن عبد السالم الكعروط بنسبة 14/160

- عبد الواحد بن عبد السالم الكعروط بنسبة 14/160

- الزهرة بنت عبد السالم الكعروط بنسبة 7/160.

إقرأ :

طالب التحفيظ و نسبة كل واحد منهم : 

- عائشة بنت محمد االدريسي بنسبة : 10/80

- فاطمة بنت عبد السالم الكعروط بنسبة : 7/80

- مغايث بن عبد السالم الكعروط بنسبة 14/80

- محمد بن عبد السالم الكعروط بنسبة 14/80

- عبد العزيز بن عبد السالم الكعروط بنسبة 14/80

- عبد الواحد بن عبد السالم الكعروط بنسبة 14/80

- الزهرة بنت عبد السالم الكعروط بنسبة 7/80.

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

الظريف العربي     

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 63953 - 37

اسم امللك : " الساطور " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة راس الواد دوار والد العسري ؛

وقع حتديده في : 06 سبتمبر 2019 ؛

مساحته : 1 هـ 07 ار 13 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : الرسم العقاري عدد : 3036 - 37 و قدور حمشوش بن اجلياللي؛ 

شرقا : ممر عرضه ثالث أمتار وامحمد املسعودي. 

جنوبا : العياشي مرجقدان بن امحمد وفاطمة الزعيم بنت بوشتى؛

غربا : مصطفى حموقة بن احمد؛

طالب التحفيظ : الطيب العبد بن بوشتى . 

مطلب رقم 64053 - 37

اسم امللك : " فدان العلب " .

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة سيدي امحمد بلحسن دوار 

الرويشيني فدان العلب ؛ 

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2019 ،

مساحته : 28 ار 61 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : مطلب عدد : 13129 - 37 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد : 3839 - 37 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 3839 - 37 وورثة عبد الرحمان املالكي؛ 

غربا : جويبر اجلياللي و مطلب عدد : 13128 - 37؛ 

طالب التحفيظ : رجاء جويبر بنت حلسن . 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

بن طامة يوسف      
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محافظة تارودانت

مطلب رقم 20052 - 39

اسم امللك : » ملك ازروال « .

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  نغيل  تابيا  دوار  مزارع   : موقعه 

تالوين إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 هـ 04 ار 91 س.

نوعه : ارض فالحية وعرة بها اشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ واوزال حسن؛ 

شرقا : الشعبة والطريق؛

جنوبا : الطريق وديري حلسن؛

غربا : ديري حلسن ؛

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم ادصابون بن احمد.

مطلب رقم 20242 - 39

اسم امللك : » ارض اهلل « .

تالوين  دائرة  اساكي  قيادة  تزكزاوين  جماعة  تكاديرت  دوار   : موقعه 

إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 17 يوليو 2017.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 هـ 03 ار 98 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق وايت بن بال احمد؛ 

شرقا : الواد؛

جنوبا : الواد وابكان محند نايت محند؛

غربا : ابكان محند نايت محند والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد احلسن اد بن بال بن محمد.

مطلب رقم 20474 - 39

اسم امللك : » توالت 1 « .

موقعه : دوار ايت النافوخ جماعة أوالد عيسى قيادة اكلي دائرة أوالد 

برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 15 ار 20 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : حطاط محمد؛

غربا : طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ : السيد حطاط إبراهيم بن عبد اهلل.

مطلب رقم 20476 - 39

اسم امللك : » بني السواقي « .

موقعه : دوار ايت النافوخ جماعة أوالد عيسى قيادة اكلي دائرة أوالد 

برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 68 ار 68 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر، صهريج مائي وبناية سفلية ذات طابق اول .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛ 

شرقا : الساقية؛

جنوبا : حطاط محمد؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد حطاط إبراهيم بن عبد اهلل.

مطلب رقم 28264 - 39

اسم امللك : » بوزرو « .

موقعه : مزارع دوار و جماعة متالوكت قيادة متلوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 11 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 هـ 06 ار 04 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ابوري زهرة؛ 

شرقا : موسالي محمد والسهب؛

جنوبا : السهب، موسالي محمد مصرف واحلسني علي؛

غربا : ورثة اوهوس؛

طالبة التحفيظ : السيدة مصلي يامنة بنت محمد.

مطلب رقم 28265 - 39

اسم امللك : » ادار « .

موقعه : مزارع دوار و جماعة متالوكت قيادة متلوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 11 ابريل 2019.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 15 ار 31 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة؛ 

شرقا : التمياسي محمد؛

جنوبا : بن موالي محمد، ورثة خمليش محمد، ورثة موسالي محمد 

وورثة امسطوك عمر؛

غربا : ورثة امسطوك عمر والشعبة؛

طالبة التحفيظ : السيدة مصلي يامنة بنت محمد.

مطلب رقم 28270 - 39

اسم امللك : » امي نتمت 1« .

موقعه : مزارع دوار و جماعة متالوكت قيادة متلوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 94 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : موسالي حبيبة؛

جنوبا : ممر؛

غربا : موسالي خديجة؛

طالبة التحفيظ : السيدة مصلي يامنة بنت محمد.

مطلب رقم 28272 - 39

اسم امللك : » اكادير اغير « .

موقعه : مزارع دوار و جماعة متالوكت قيادة متلوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 88 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ابوري حلسن؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : موجدي عائشة؛

غربا : خنترير محمد؛

طالب التحفيظ : السيدة مصلي يامنة بنت محمد.

مطلب رقم 28273 - 39

اسم امللك : » اكر افال « .

موقعه : مزارع دوار و جماعة متالوكت قيادة متلوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 09 ار 19 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : موسالي خديجة ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : موسالي حبيبة؛

طالبة التحفيظ : السيدة مصلي يامنة بنت محمد.

مطلب رقم 28276 - 39

اسم امللك : » شعبة النصر 3 « .

موقعه : مزارع اكدال جماعة اداوكيالل قيادة اكلي دائرة أوالد برحيل 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 16 ار 59 س.

منها  جزء  في  مبني  الفواكه  اشجار  مغروسة  فالحية  ارض   : نوعه 

بناية سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : رشيد احبركشو؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 270 - 39 ؛

جنوبا : عمر احبركشو ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ : السيد احبركشو احلسني بن بلخير.

مطلب رقم 28420 - 39

اسم امللك : » ملك بوالعجالت « .

موقعه : دوار وجماعة تازمورت قيادة تازموت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 05 ديسمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 هـ 19 ار 68 س.

وبنايتني  بئر   ، مائي  صهريج  اسطبالت،  تالث  بها  عارية  ارض   : نوعه 

سفليتني .

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 
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شرقا : ورثة فرجي؛

جنوبا : وزادي احمد؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد ايت عدي محمد بن علي.

مطلب رقم 28585 - 39

اسم امللك : » ملك فوزية « .

موقعه : دوار تكركورت بلدية ايعزة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 11 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 83 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور بها بناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : الليم احلبيب؛

جنوبا : ممر و الليم احلبيب؛

غربا : كرون احلسن؛

طالبة التحفيظ : السيدة فوزية الليم بنت احلبيب

مطلب رقم 28664 - 39

اسم امللك : » الناعورة « .

: دوار الطلبة جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني شعيب  موقعه 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 06 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 28 س.

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

اول وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : ابادو عمر؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عبد الرحمان البراكة؛

غربا : عبد الرحمان البراكة ؛

طالب التحفيظ : السيد البركة عزيز بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 28692 - 39

اسم امللك : » احلوش « .

موقعه : دوار الكبير اوالد علي بلدية الكردان اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 87 ار 70 س.

نوعه : ارض عارية بها شجرة نخيل.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة العربي بن احمد الهوازر وباري العياشي بن احمد ؛

جنوبا : ورثة العربي الهوازر؛

غربا : ورثة محمد شويخ بن سعيد؛

طالب التحفيظ : اجمللس اجلماعي الكردان.

مطلب رقم 31153 - 39

اسم امللك : » تكضيط« .

موقعه : مركز اساكي جماعة و قيادة اساكي دائرة تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 18 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 95 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 28619 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 28619 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 28619 - 39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 28619 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد احلسن وعراب بن محمد.

مطلب رقم 31190 - 39

اسم امللك : » ملك ميسا احمد « .

العني  قيادة مشرع  نسندالن  تدسي  اموسلك جماعة  دوار   : موقعه 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : فاحت اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 29 هـ 77 ار 40 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وصهريج مائي ومبني في جزء منها بنايتني 

سفليتني.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : احليان محمد وورثة ايدير ابراهيم؛

غربا : ورثة ايدير إبراهيم والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد ميسا احمد بن علي.

مطلب رقم 31200 - 39

اسم امللك : » ملك دالل « .

موقعه : دوار عني املديور جماعة و قيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية 

اقليم تارودانت.
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وقع حتديده : 02 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 86 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : املودن عابد؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : السيدة لطيفة زروال بنت الطاهر.

مطلب رقم 31219 - 39

اسم امللك : » تلبورت « .

موقعه : دوار تزكي جماعة تاسوسفي قيادة سكتانة دائرة تلوين

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 22 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 03 ار 68 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار اللوز وبها بنايتني سفليتني 

وبئر وصهريج مائي.

اجملاورون : 

شماال : ايت احلاج مالك وادالي حسن؛ 

شرقا : السهب؛

جنوبا : السهب والطريق؛

غربا : السوكة؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بركوكس بن علي.

مطلب رقم 31226 - 39

اسم امللك : » ملك صوفي « .

موقعه : جنان التصريف احملايطة بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 26 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 00 س.

نوعه : دار للسكن ذات طابق حتت ارضي وطابق سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : عبد اجلاني ابراهيم؛ 

شرقا : عبد اجلاني ابراهيم؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 19628 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد احلسن صوفي بن محمد.

مطلب رقم 31302 - 39

اسم امللك : » قطعة اكمير الوادي « .

موقعه : دوار تكنزي جماعة و قيادة اساكي دائرة تالوين إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 14 ار 51 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الواد؛ 

شرقا : اد كروم احلسني؛

جنوبا : زكري احمد وبجوا حلسن؛

غربا : اد مبارك محمد؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31303 - 39

اسم امللك : » قطعة تكنزى « .

موقعه : دوار تكنزي جماعة و قيادة اساكي دائرة تالوين إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 23 ار 85 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اد كروم احلسني وعبد الواحد اد لقايد؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 14807 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 14807 - 39؛

غربا : زكري احمد؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31304 - 39

اسم امللك : » قطعة بوالغدير « .

موقعه : دوار تكنزي جماعة و قيادة اساكي دائرة تالوين إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 15 ار 62 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار اللوز والنخيل.

اجملاورون : 

شماال : الواد؛ 

شرقا : اد كروم احلسني وبوبو محمد؛

جنوبا : اجلبل؛

غربا : اجلبل؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.
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مطلب رقم 31340 - 39

اسم امللك : » ملك العتوت « .

موقعه : دوار ايكودار جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 10 ار 73 س.

نوعه : ارض عارية بها حمام مهدم.

اجملاورون : 

شماال : محمد املتوكي؛ 

شرقا : ورثة احلاج بياله ؛

جنوبا : ورثة احلاج بياله ؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد احلسن العتوت بن محمد.

مطلب رقم 31345 - 39

اسم امللك : » دار اعبيلو ابراهيم « .

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 22 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 74 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

والرسم  ومردال محمد   39 -  31346 التحفيظ عدد  : مطلب  شماال 

العقاري عدد 27666 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 27666 - 39 والطريق؛ 

جنوبا : الطريق وامزيل احلسني؛

غربا : امزيل احلسني وبوشتى بن العبدية؛

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم اعبيلو بن احلبيب.

مطلب رقم 31368 - 39 

اسم امللك : » الدويوير 1 « .

موقعه : دوار أوالد كروم جماعة و قيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 52 ار 14 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : بن سي علي؛

جنوبا : بن سي علي والطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد البشواري احمد بن سعيد.

مطلب رقم 31369 - 39

اسم امللك : » الدويوير 2 « .

موقعه : دوار أوالد كروم جماعة و قيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 62 ار 76 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بن سي علي ومطلب التحفيظ عدد 1734/س ؛ 

شرقا : بن سي علي؛

جنوبا : الساقية والطريق؛

غربا : بن سي علي؛

طالب التحفيظ : السيد البشواري احمد بن سعيد.

مطلب رقم 31421 - 39

اسم امللك : » اغير نتفراوت « .

موقعه : مركز جماعة وقيادة ايت عبد اهلل دائرة ايغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 03 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 11 س.

نوعه : ارض محاطة بسور بها بناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3260 - 39؛ 

شرقا : بوكالي محمد بن املدني؛

جنوبا : موهيم محمد نايت حلسن؛

غربا : موهيم محمد نايت حلسن؛

طالبة التحفيظ : السيدة الطالب فاطيمة بنت محمد.

مطلب رقم 31427 - 39

اسم امللك : » ملك القوام « .

تارودانت  إقليم  تالوين  دائرة  اساكي  قيادة  و  جماعة  مركز   : موقعه 

اقليم تارودانت

وقع حتديده : 04 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 28 ار 70 س.
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نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

التحفيظ  الطريق ومطلب  اكلكال عبد اهلل،  التاقي،  زبيدة   : شماال 

عدد 19873 - 39 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 32464 - 39؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9414 - 39؛

غربا : زبيدة التاقي؛

طالب التحفيظ : السيد سعيد القوام بن محمد.

مطلب رقم 31497 - 39

اسم امللك : » فدان السهب « .

موقعه : دوار القصيبة جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب دائرة 

أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 22 يناير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 80 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عائشة بنت عمر؛ 

شرقا : عائشة بنت عمر؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز اشليح بن احمد.

مطلب رقم 31203 - 39 

اسم امللك : » ملك تبادوت « .

موقعه : حي أوالد إبراهيم بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 07 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 42 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : فضيلة؛ 

شرقا : محمد ايت تبادوت؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : موالي علي؛

طالبة التحفيظ : السيدة ايت تبادوت فاطمة بنت محمد.

مطلب رقم 28680 - 39 

اسم امللك : » ملك امغيض « .

دائرة  سكتانة  قيادة  احساين  سيدي  جماعة  مترسيط  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 14 ار 02 س.

نوعه : ارض بها محطة للوقود وبنايات سفلية احداها ذات طابق اول، 

بئر وصهريج مائي.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 44849 - 39–47733 - 39 وايت عبد 

اهلل اوهمو؛ 

شرقا : ايت عبد اهلل اوهمو وتابث ابراهيم؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد تابث عبد الرحمان بن حلسن.

مطلب رقم 31231 - 39 

اسم امللك : » ملك فوزي « .

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 26 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : نادية حمودة وخديجة حمودة؛

غربا : الساقية وحمودة عمر؛

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة فوزي بنت احمد.

مطلب رقم 31375 - 39

اسم امللك : » دار امزغال « .

موقعه : دوار ايت حمادي جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني شعيب 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 05 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 61 س.

نوعه : درا للسكن ذات طابق سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : احلسن الورديغي؛ 
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شرقا : الطريق؛

جنوبا : حلمد الكرماش؛

غربا : إبراهيم لعرج؛

طالب التحفيظ : السيد امزغال عبد الهادي بن بلعيد.

مطلب رقم 31360 - 39

اسم امللك : » ازواي 2« .

موقعه : دوار أوالد الغزال بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 28 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 12 ار 98 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : باحلداد محمد ومطلب التحفيظ عدد 16335 - 39؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26405 - 39 ؛

غربا : ورثة احمامو؛

طالبو التحفيظ : السيد العباس احلسني بن بلقاسم ومن معه.

مطلب رقم 31359 - 39

اسم امللك : » ازواي 1« .

موقعه : دوار أوالد الغزال بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 28 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 21 ار 36 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسمني العقاريني عدد 23371 - 39–8043 - 39 والطريق؛

جنوبا : الرسوم العقارية عدد - 39-12458 - 39-27329 - 39-27614 - 

21218 - 39، بواخلبار بوجمعة، عبوشة ودخوش عبد الكبير؛

غربا : الساقية وورثة هجهوج؛

طالبو التحفيظ : السيد العباس احلسني بن بلقاسم ومن معه.

مطلب رقم 31326 - 39 

اسم امللك : » اسكار 1 « .

قيادة سكتانة  احساين  امنكني جماعة سيدي  دوار  مزارع   : موقعه 

دائرة تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 23 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 27601 - 39؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 27578 - 39؛

طالبو التحفيظ : السيد ادبوفكر علي بن بوفكر ومن معه.

مطلب رقم 31332 - 39 

اسم امللك : » ميتقي« .

قيادة سكتانة  احساين  امنكني جماعة سيدي  دوار  مزارع   : موقعه 

دائرة تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 14 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : مصرف وورثة اسراك حلسن؛ 

شرقا : ورثة اسراك حلسن واملصرف؛

جنوبا : املصرف وورثة احلاج بوفكر؛

غربا : املصرف؛

طالبو التحفيظ : السيد ادبوفكر علي بن بوفكر ومن معه.

مطلب رقم 31324 - 39 

اسم امللك : » اغير نبوغليد « .

قيادة سكتانة  احساين  امنكني جماعة سيدي  دوار  مزارع   : موقعه 

دائرة تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 05 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛ 

شرقا : خير حلسن؛

جنوبا : ورثة محمد اد بوفكر وممر؛

غربا : ممر وطالب التحفيظ؛

طالبو التحفيظ : السيد ادبوفكر علي بن بوفكر ومن معه.

مطلب رقم 31327 - 39 

اسم امللك : » دار القندرت « .

قيادة سكتانة  احساين  امنكني جماعة سيدي  دوار  مزارع   : موقعه 

دائرة تالوين اقليم تارودانت.
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وقع حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 92 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة؛ 

شرقا : ورثة احلسني اد بوفكر؛

جنوبا : ورثة اد علي محمد؛

غربا : ورثة اد عبد اهلل؛

طالبو التحفيظ : السيد ادبوفكر علي بن بوفكر ومن معه.

مطلب رقم 31329 - 39 

اسم امللك : » بوكاس « .

قيادة سكتانة  احساين  امنكني جماعة سيدي  دوار  مزارع   : موقعه 

دائرة تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 84 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛ 

شرقا : اد علي علي و ايت الشرع؛

جنوبا : ايت الشرع و مصرف؛

غربا : ورثة اد بوفكر ؛

طالبو التحفيظ : السيد ادبوفكر علي بن بوفكر ومن معه.

مطلب رقم 31488 - 39 

اسم امللك : » ملك ابن زاهر 1 « .

موقعه : دوار الفقرة جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 يناير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 88 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : بن زروال عمر ؛

غربا : الكرداني عبد الواحد؛

طالبة التحفيظ : السيدة رقية احليان بنت سي احمد.

مطلب رقم 31489 - 39 

اسم امللك : » ملك ابن زاهر 3 « .

موقعه : دوار الفقرة جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 يناير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 17 ار 65 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ممرـ بوجمعة فيخر وبن زروال عمر؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : السيدة رقية احليان بنت سي احمد.

مطلب رقم 31235 - 39 

اسم امللك : » بوربوح « .

موقعه : دوار تصدرت جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 هـ 06 ار 12 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8526 - 39؛

غربا : إسماعيل فرحات؛

طالب التحفيظ : السيد محمد فرحات بن امحند.

مطلب رقم 28660 - 39 

اسم امللك : » البشنة « .

ودائرة  قيادة  احلمري  موسى  سيدي  جماعة  بوحصيرة  دوار   : موقعه 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 06 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 40 ار 04 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الدكايكي احمد بن علي؛ 

شرقا : واد اكرطا؛

جنوبا : فرواط احمد؛

غربا : الرسم العقاري عدد 14367 - 39؛

طالبة التحفيظ : السيدة ايت سي علي باشة بنت سي الطاهر.

مطلب رقم 28682 - 39 

اسم امللك : » ملك اخلير « .

زاوية سيدي الطاهر قيادة  التحتانيني جماعة  النواجي  : دوار  موقعه 

احمر دائرة سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 24 ار 87 س.
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نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوهوش محمد وممر؛ 

شرقا : احمد لعرج؛

جنوبا : ممر واحلمدي مصطفى؛

غربا : العربي لعرج؛

طالبو التحفيظ : السيد سعد التازي بن عبد الرحمان ومن معه.

مطلب رقم 28650 - 39 

اسم امللك : » ازواي 3 « .

موقعه : دوار أوالد الغزال بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 26 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 22 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : ورثة احمامو؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26405 - 39 ؛

غربا : الروبيو؛

طالبو التحفيظ : السيد العباس احلسني بن بلقاسم ومن معه.

مطلب رقم 31470 - 39 

اسم امللك : » مدرسة أوالد ابراهيم « .

احمر  قيادة  الطاهر  زاوية سيدي  جماعة  ابراهيم  أوالد  دوار   : موقعه 

دائرة سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 19 ار 13 س.

نوعه : مدرسة.

اجملاورون : 

شماال : ملك الدوار؛ 

العقاري  والرسم   39 -  8372 التحفيظ عدد  الطريق، مطلب   : شرقا 

عدد 35793 - 39 ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ملك الدوار؛

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

أمالك الدولة بتارودانت.

مطلب رقم 31494 - 39 

اسم امللك : » ملك عياد « .

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 20 يناير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 62 س.

نوعه : بناية سفلية في طور النجاز.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ والطريق؛ 

شرقا : الطريق وعيسى بن الطالب؛

جنوبا : عيسى بن الطالب والرسم العقاري عدد 34305 - 39؛

غربا : رشوقي حسن ؛

طالب التحفيظ : السيد عياد بوكرفة بن احلسني.

مطلب رقم 21560 - س 

اسم امللك : » فدان امشاط والناعورة « .

موقعه : دوار بوظهر جماعة سيدي موسى احلمري قيادة و دائرة سيدي 

موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 ديسمبر 1989.

املساحة التى اظهرها التصميم : 07 هـ 89 ار 80 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : ورثة العربي بن محمد بن سي سعيد؛ 

شرقا : ورثة ادريس بن احملجوب وورثة باب علي بن عنيبة؛

جنوبا : ورثة بويه بن زروال؛

غربا : السهب؛

القطعة الثانية : 

شماال : ورثة احمد بن علي بوفوس والكاوي احمد؛ 

شرقا : ورثة سي مبارك، ورثة رحال حلسم بن بويه وطالب التحفيظ؛

جنوبا : طالب التحفيظ والطريق؛

غربا : ورثة احمد بن مبارك وورثة احمد بن علي بوفوس؛

طالبو التحفيظ : السيد لكطيط العربي بن سعيد ومن معه.

مطلب رقم 31331 - 39 

اسم امللك : » بوسكا « .

قيادة سكتانة  احساين  امنكني جماعة سيدي  دوار  مزارع   : موقعه 

دائرة تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 13 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اد بوفكر؛ 

شرقا : ورثة اد علي علي؛
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جنوبا : ورثة اد علي علي؛

غربا : مصرف؛

طالبو التحفيظ : السيد ادبوفكر علي بن بوفكر ومن معه.

مطلب رقم 20609 - 39 

اسم امللك : » دار عابد « .

موقعه : دوار اكركا جماعة امي نتيارت قيادة اضار دائرة ايغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 07 ار 26 س.

نوعه : ارض عارية بها بناية سفلية ومطفية.

اجملاورون : 

شماال : احلسني الدباح؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : احلسني الدباح و ايت بلعيد حمزاوي والطريق؛

غربا : الطريق، بريك وزهوم واحلسني الدباح؛

طالب التحفيظ : السيد عابد اوبال بن احلسن.

مطلب رقم 28522 - 39 

اسم امللك : » ملك الرحمة « .

موقعه : دوار ازورمنوال قبيلة اندوزال جماعة تتاوت قيادة املكرت دائرة 

ايغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 52 س.

نوعه : ارض عارية بها بناية سفلية ومطفيتني.

اجملاورون : 

شماال : ممر وايت بوسالم؛ 

شرقا : ايت بوسالم وابيضار ابراهيم؛

جنوبا : ابيضار ابراهيم؛

غربا : ابيضار ابراهيم؛

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم ابضار بن احمد.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1862 - 39

اسم امللك : " السهب " 

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  اسن  جماعة  الكنة  دوار  مبزارع   : موقعه 

احلمري إقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 24 ابريل 1995.

طالبو التحفيظ : السيد احلمدة ميلود بن محمد ومن معه.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

20 مارس 2002 عدد 168. 

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

محافظة صفرو

مطلب رقم 29697 - 41

اسم امللك : " حلما ".

موقعه : إقليم صفرو، بلدية البهاليل،احملل املدعو : " حلما ".

مساحته : 11 آ 49 س.

نوعه : أرض بها فيال من سفلي،منفعة من سفلي و حديقة؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3182 - 41؛

شرقا : شارع املسيرة اخلضراء؛

جنوبا : ورثة الطالبي محمد؛ 

غربا : عبو جيجي؛

طالبو التحفيظ : السيد فؤاد بن محمد مساندة و من معه.

مطلب رقم 29698 - 41

اسم امللك : "امسيلة 1".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو : "امسيلة".

مساحته : 09 آ 12 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : ورثة بابا أحمد بوبكر؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28565 - 41؛

غربا : شارع احلسن الثاني؛

طالبو التحفيظ : السيد فؤاد بن محمد مساندة و من معه.

مطلب رقم 29701 - 41

اسم امللك : " امسيلة 2".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو : " امسيلة".

مساحته : 07 آ 55 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ورثة ادريس منتاك والرسم العقاري عدد 28565 - 41؛ 

غربا : ورثة بابا أحمد بوبكر؛

طالبو التحفيظ : السيد فؤاد بن محمد مساندة و من معه.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     



عدد 1127 - 15 ذواحلجة 1441 )05 اغسطس 2020(3456

محافظة اكدال - الرياض - الرباض

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

 A أن السيد عمر بنكيران اجلاعل محل اخملابرة معه اقامة مرمي عمارة

له  يسلم  أن  طلب   ، أكدال  الرباط  الروداني  سليمان  زنقة   39 شقة 

نظيرا جديدا للرسم العقاري رقم 16398 - 50 املؤسس للملك املدعو 

373" الكائن بالرباط أكدال، وذلك بسبب ضياع النظير الذي  : "مرمي 

كان سلم سابقا. 

وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

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

احملافظ على األمالك العقارية بأكدال - الرياض - الرباط 

حسن لكميري   

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 3548 - 54

اسم امللك : "بالد احلاج حلسن".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي خندق حمادة. 

وقع حتديده في : 04 أبريل 2019.

مساحته : 02 آ 26 س.

نوعه : أرض بها بنايتني من طابق أرضي وآخر علوي..

اجملاورون : 

شماال : الهرماك اجلياللي؛ زهرة رزوق عبد الواحد؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : الزنقة.

طالبوا التحفيظ السادة : 

محمد عبدو رزوق بن أحمد على الشياع بنسبة 14/40.

أشرف رزوق بن أحمد على الشياع بنسبة 14/40؛

وفاء رزوق بنت أحمد على الشياع بنسبة 07/40؛

بديعة الكندافي بنت أحمد على الشياع بنسبة 05/40.

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد .

يوسف بوكنيفي.    

محافظة ازيالل

مطلب رقم 19070 - 55 

إسم امللك : اورتني نبراهيم ازالك نتسوس 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت تكال 

تاريخ حتديده : 08 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13آ 46 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : إبراهيم أزروال 

شرقا : ورثة جنان أحمد 

جنوبا : ورثة جنان أحمد 

غربا : املصلوحي محمد وساقية

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 19094 - 55 

إسم امللك : متسكينت محمد ابراهيم 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو دوار تسورت 

تاريخ حتديده : 28 يونيو 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 7 آ 11 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وأشجار برية

اجملاورون : 

شماال : احلاج علي وشعبة 

شرقا : ورثة أيت صالح و محمد بن عبد السالم وأحمد بن بوهو وورثة 

محمد أوبراهيم 

جنوبا : ورثة ايت حميدوش و الرسم العقاري 7424/ 55 

غربا : واد اسيل

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 19359 - 55 

إسم امللك : اكر نتاكياللت 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تامدة نومرصيد احملل املدعو دوار تيسا 

تاريخ حتديده : 17 اكتوبر 2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10هـ 64 آ68 س

مشتمالته : أرض فالحية بها بنايتني من سفلي

اجملاورون : 

شماال : واد 

شرقا : حلسن واوزكيت وموحى مخلوف 
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جنوبا : محمد بن حمو أوصالح و حمو أوحلسن 
غربا : ورثة أيت زايد و بن حمو أوصالح 

طالبة التحفيظ : اتوامي السعدية بنت سيدي عاشور

مطلب رقم 19416 - 55 
إسم امللك : بحيرة بوجمعة 3 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني عباط احملل املدعو دوار ايت وايو 
تاريخ حتديده : 25 نوفمبر 2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آ 36 س
مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز وزيتونة واحدة

اجملاورون : 
شماال : كعاي زايد 

شرقا : مسلك عمومي 
جنوبا : مرزوق مولود 

غربا : أيت زيدوح 
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 19420 - 55 
إسم امللك : بحيرة سي ناصر 2 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني عياط احملل املدعو دوار ايت وايو 
تاريخ حتديده : 08 اكتوبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18آ 97 س
مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار

اجملاورون : 
شماال : مسلك عمومي 

شرقا : احلسني أو سي موح و ورثة أيت عمران وورثة ايت زيدوح
جنوبا : ورثة أيت حمو أو علي 

غربا : ورثة ايت زيدوح و محمد أوسعيد و سعيد نايت حمو أوعلي 
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 19442 - 55 
إسم امللك : لبور منهراض 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت ماجضن احملل املدعو مزارع دوار كلزميت 
تاريخ حتديده : 15 ديسمبر 2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آ 76 س
مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 
شماال : ساقية 

شرقا : محمد بويفركا 
جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : محمد بويفركا 
طالبو التحفيظ : بنيس محمد بن محمد ومن معه

مطلب رقم 19538 - 55 
إسم امللك : واضن الصغيرة 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أكودي نلخير 
تاريخ حتديده : 09 اكتوبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 ه 5 آ 27 س

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت عال 

شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : شعبة 

غربا : ورثة ايت عال 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 19683 - 55 

إسم امللك : تكمي 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزيتون 

تاريخ حتديده : 18 يوليو 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ 20 س

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 4950 / 55 و بناصر أكدال 

شرقا : أغزيف موح 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : مازوني املصطفى بن محمد

مطلب رقم 20055 - 55 

إسم امللك : كرمي 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو مزارع ايت عال 

تاريخ حتديده : 27 يونيو 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 62 آ91 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ورثة ميمون بن عال 

شرقا : علي خاشوني 

جنوبا : فجراوي حسن و فجريت ابراهيم 

غربا : ورثة علي أو حمو خاتير 

طالب التحفيظ : علواني سعيد بن موحى

مطلب رقم 20132 - 55 

إسم امللك : بورتناغملت ايت بوكرام 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو بور تناغملت 

تاريخ حتديده : 13 اغسطس 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 51 آ 44 س 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز والزيتون
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اجملاورون : 

شماال : أراضي اجلموع 

شرقا : ورثة البوغرامي محمد و بن اوتسقي محمد و صالح بوعامر و 

عمر ناصر و بوعامر علي و فارسي محمد 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : طريق و حلسن برباش و ورثة ايت بوعامر 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 20158 - 55 

إسم امللك : فدان ملشرك 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 27 نوفمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 94 آ91س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز 

اجملاورون : 

شماال : موحى أوحسو 

شرقا : مسلك عمومي وملك األوقاف 

جنوبا : مسلك عمومي وورثة عبد القادر بن حلسن 

غربا : املهدي الفارسي 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23146 - 55 

إسم امللك : افزى عمر 1 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 04 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6 آ 11 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أربعة أشجار من الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت العربي 

شرقا : ورثة ايت العربي 

جنوبا : بن أوتسقي محمد 

غربا : ورثة ايت عيسى 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23148 - 55

إسم امللك : طبة ملسجد اكرض 3 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 04 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 28 آ62 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وثالث أشجار لوز

اجملاورون : 

شماال : صالح ابار و ورثة ايت العربي 

شرقا : صالح ابار وورثة ايت علي اوبراهيم وورثة لكلوش 

جنوبا : ورثة ايت عيسى 

غربا : ملك األوقاف 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23183 - 55 

إسم امللك : خاتير 1 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو اغير نايت سي محند 

تاريخ حتديده : 20 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 آ 24 س

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي 

شرقا : الرسم العقاري رقم 15506 / 55 

جنوبا : ورثة علي نايت سي محند 

غربا : مسلك عمومي 

طالبو التحفيظ : خاتير موح بن علي ومن معه

مطلب رقم 23186 - 55 

إسم امللك : خاتير4 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو مزارع أيت عال 

تاريخ حتديده : 21 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آ 38 س 

مشتمالته : أرض فالحية من قطعتني بهما بعض أشجار الزيتون

اجملاورون : 

القطعة 1 : 

شماال : باسو اوميمون بنعال 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 20055 / 55 وورثة موحى أوبنكوم 

جنوبا : شعبة

غربا : ورثة موحى أودمنات

القطعة 2 : 

شماال : ورثة موحى اودمنات 

شرقا : شعبة 

جنوبا : ايت تفرجيت وورثة محمد أو علي نحنصالن 

غربا : ورثة موحى أودمنات

طالبو التحفيظ : خاتير موح بن علي ومن معه
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مطلب رقم 23218 - 55 

إسم امللك : لعريف 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تبانت احملل املدعو تبانت املركز 

تاريخ حتديده : 19 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آ 3س

مشتمالته : أرض بها بناية من قبو وسفلي وطابق أول في طور اإلجناز 

وجزء منها عار

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : حلسن اشعري 

جنوبا : داود اعراب 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : لعريف محمد بن عدي

مطلب رقم 23314 - 55 

إسم امللك : متسليت الكبيرة 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس 

تاريخ حتديده : 15 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هــ 50 آ 58 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز والزيتون

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد بن تسقي 

شرقا : زوهير املكي وزوهير حسن وورثة احمد بن تسقي وملك األوقاف

جنوبا : زوهير عبد الرحيم 

غربا : طريق 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بأزيالل

حاجبي عبد العزيز    

محافظة افران

مطلب رقم 3757 - 57

اسم امللك : "مكناس ".

موقعه : اقليم ودائرة إفران، جماعة تزكيت ، احملل املدعو "ايت السبع "

مساحته اإلجمالية : 05 هـ46ار82س . 

نوعه : أرض فالحية بها اشجار وبئرين وسكنى دات سفلي.

اجملاورون : 

شماال : تاجديت مصطفى ، 

شرقا : ورثة والعياشي الشوبي، جار غير معروف ،

جنوبا : الساقية ، مقبرة ،

غربا : الرسم العقاري عدد 17281 - ك،مطلب عدد 16285 - ك ،

احلقوق العينية والتحمالت : 

- خط تيار كهربائي متوسط الضغط يخترق امللك ،

- ساقية تخترق امللك ،

- ساقية حتد امللك .

طالب التحفيظ : السيد محمد بن محمد شموط.

مطلب رقم 6717 - 57

اسم امللك : "الرزق ".

موقعه : اقليم افران،دائرة ازرو، جماعة تيمحضيت 

مساحته اإلجمالية : 01 هـ74ار31س . 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد13905 - 57 ، عسيوان عبد الرحيم ، 

شرقا : الرسم العقاري عدد13905 - 57 ،اكدوز حادة،

جنوبا : عسيوان سليمان ،

غربا : عرجوني مصطفى ، عسيوان عبد الرحيم ،

احلقوق العينية والتحمالت : 

- ممر عرضه 3أمتار يخترق امللك ،

- ساقية تخترق امللك .

طالب التحفيظ : السيد الزدكي حسن بن محمد 

مطلب رقم 6676 - 57

اسم امللك : "رابحة ".

موقعه : اقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة واد افران ، احملل املدعو " امغاس". 

مساحته اإلجمالية : 02هـ71ار07س . 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الساقية ، 

شرقا : غوات عزيز ،غوات عقى ،

جنوبا : غوات عقى ،

غربا : غوات عقى ،

احلقوق العينية والتحمالت : 

خط تيار كهربائي منخفظ الضغط يخترق امللك ،

ساقيتان تخترقان امللك .

طالب التحفيظ : السيد غوات عبد احلكيم بن عقى .

احملافظ على األمالك العقارية بافران

عبد اجلبار فرطاس     
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محافظة احلوز

مطلب رقم 11390 - 65

امللك املسمى : " ملك كغاط "

الكائن باقليم احلوز، دائرة حتناوت ، جماعة اوريكة ، دوار متسكرين.

مساحته : 00 هك 52 آر 41 س .

وقع حتديده في : 10 أبريل 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر ومسكن للحارس.

اجملاورون : 

شماال : ايت املودن محمد،

شرقا : طريق ذات عرض متغير ، مصرف ، 

 ،  58438/04 عدد  العقاري  الرسم   ، متغير  عرض  ذات  طريق   : جنوبا 

الرسم العقاري عدد 12895/04 ،

غربا : اايت املدن حماد ، ايت املودن محمد ، 

طالبة التحفيظ : السيدة عايدة كغاط بنت عبد العالي.

مطلب رقم 11519 - 65

امللك املسمى : " زيتونة اخلدام 1 "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت، دوار السهب التحتاني.

مساحته : 00 هك 83 آر 43 س .

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

عدد  العقاري  الرسم  متغير،  عرض  ذات  عمومية  طريق   : شماال 

18034/م ، احمد بن عالل، 

شرقا : طريق عمومية ذات عرض متغير، مطلب التحفيظ عدد 11520/65، 

جنوبا : مصرف ، الرسم العقاري عدد 25580/65، 

زويتة محمد ، 

غربا : مصرف ، الرسم العقاري عدد 13197/م ،

طالب التحفيظ : السيد سيدي محمد ساحب.

مطلب رقم 11524 - 65

امللك املسمى : " ساقية اخلالط "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت، دوار سهب التحتاني.

مساحته : 05 هك 27 آر 34 س .

وقع حتديده في : 04 يوليو 2019.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حسني، مليكة ساحب ، 

شرقا : ورثة بريك شعبون، 

عدد  التحفيظ  مطلب   ، امتار   8 عرضها  عمومية  طريق   : جنوبا 

1608/65 ، الرسم العقاري عدد 9082/65 ، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 5704/65،

طالب التحفيظ : السيد سيدي محمد ساحب.

مطلب رقم 12593 - 65

امللك املسمى : " ازوران 1 "

الكائن باقليم احلوز، دائرة ايت اورير ، جماعة تديلي مسفيوة ، دوار امزاورو .

مساحته : 00 هك 31 آر 78 س .

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : إبراهيم او حمو الفارسي،

شرقا : إبراهيم او حمو الفارسي ، عبد اهلل الفارسي ، محمد الفارسي، 

جنوبا : طريق عرضها 4 امتار ، 

غربا : احمد بن دحو ايت فارس، 

طالب التحفيظ : السيد عمر الفرساوي بن إبراهيم .

مطلب رقم 12699 - 65

امللك املسمى : " اكضاي عبد اهلل "

الكائن باقليم احلوز، دائرة امزميز، جماعة سيدي بدهاج ، احملل املدع اكضاي.

مساحته : 00 هك 09 آر 17 س .

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : طريق ذات عرض متغير،

شرقا : طريق ذات عرض متغير ، 

جنوبا : ورثة عمر بن حدوش لركو ، 

غربا : طريق ذو عرض متغير ، ساقية ، 

طالب التحفيظ : السيد اعاليوان عبد اهلل بن الطاهر.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 1789 - 66 

اسم امللك : دلي أودرك.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة سيدي عبد املومن دوار تونف.

مساحته : 2هك 78 آر 18 سنتيارا.
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نوعه : أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي وبئر. 

وقع حتديده بتاريخ : 16 - 02 - 2017.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد اهلل اشيبان، ورثة احلاج عبد السالم، واد تينزوكة؛

جنوبا : محمد بن احلسني، احمد بلحسني بعدي، ورثة احلسني بعدي، 

واد تينزوكة؛

شرقا : حلسن بن حلسني بعدي؛

غربا : حسني بن علي بعدي.

طالب التحفيظ : محمد كرام بن عبد اهلل.

مطلب رقم 17501 - 66 

اسم امللك : جنان النخلة 2.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار كماسة.

مساحته : 5 آر 35 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 26 سبتمبر 2019.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي، الرسم العقاري M - 9365 ؛

جنوبا : الرسم العقاري M - 14104؛

شرقا : موش عمر؛

غربا : ورثة تعليتي.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17396 - 66 

اسم امللك : احليان تسرا 1.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امنتانوت جماعة ودوار تيمزكدوين.

مساحته : 8 هك 73 آر 27 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها برج ماء. 

وقع حتديده بتاريخ : 09 ابريل 2018.

اجملاورون : 

شماال : جندر، شعبة ؛

جنوبا : طريق ، ايدمو عمر، حلسن بوسكري، ادريسي موالي حلسن؛

شرقا : جندر، محمد ايت احليان ومن معه، شعبة؛

غربا : حلسن مودن.

طالبو التحفيظ : محمد ايت احليان بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 17418 - 66 

اسم امللك : امان1.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار واد فراح.

مساحته : 30 هك 63 آر 64 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار البرتقال و الزيتون وبنايتني من طابق سفلي 

وحوض مائي وثالثة عشر بئرا ومحطة كهربائية ومحول كهربائي. 

وقع حتديده بتاريخ : 17 ديسمبر 2018.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 5388 - 66 ؛

العقاري  الرسم   ،66 -  5643 العقاري  الرسم  العربي،  اوكرام   : جنوبا 

5642 - 66؛

شرقا : الرسم العقاري 5773 - 66، مطلب التحفيظ عدد 1617 - 66، 

مطلب التحفيظ عدد 1616 - 66، شعبة ، واد فراح؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : عبد السالم مسعودي بن عبد القادر.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

حسن اخللقي     

محافظة احلاجب

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

"أوعالي  السيد  أن  للعموم  باإلعالن  أسفله  املمضي  احملافظ  يتشرف 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  معه"احلامل  من  و  سليمان  بن  ايوسف 

D11198 مزداد بتاريخ 20 اغسطس 1953، الساكن برقم 75 درب قاع مزواد 

املقيدين  املالكني  أحد  بصفته   ، مكناس  عبداهلل  بن  محمد  س  س  حي 

امللك   ،K -  23278  : العقاري عدد  للرسم  أن يسلمه نظير جديد  ،يطلب 

ضم  منطقة  الدير  جماعة  احلاجب  بإقليم  الكائن   "65 املدعو"بوحفرة 

األراضي الفالحية، و ذلك بسبب ضياع نظير الرسم العقاري املذكور أعاله.

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

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

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 13507 - 68

اسم امللك : "شكور"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي زيز. 

وقع حتـديده في : 07 مارس 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق اول.
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اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : الرسم العقاري عدد 3484 - 68.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8488 - 68؛ 

غربا : زنقة. 

طالبة التحفيظ : حبيبة شكور بنت موالي محمد.

مطلب رقم 13548 - 68

اسم امللك : "الضريس1"

جماعة  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

الكريفات احملل املدعو دوار اوالد بوخدو. 

وقع حتـديده في : 13 نوفمبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 32 آر 90 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الرقداني الكبير.

شرقا : ورثة املرشوقي محمد.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 22495 - 10؛ 

غربا : طريق. 

طالب التحفيظ : املصطفى الضريس بن احمد.

مطلب رقم 13549 - 68

اسم امللك : "الضريس"

جماعة  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

الكريفات احملل املدعو دوار اوالد بوخدو. 

وقع حتـديده في : 13 نوفمبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 آر 58 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الرقداني الكبير.

شرقا : طريق.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 29098 - 68؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 29098 - 68. 

طالب التحفيظ : املصطفى الضريس بن احمد.

مطلب رقم 13614 - 68

اسم امللك : "عمر"

جماعة  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

الكريفات احملل املدعو سيدي خلخال.

وقع حتـديده في : 18 ديسمبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 08 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عبد العزيز العوج – احمد احلريي .

شرقا : عبد العزيز العوج.

جنوبا : زنقة؛ 

غربا : املصطفى الساخي

طالب التحفيظ : بلقاسم ابوقس بن عمار.

مطلب رقم 17893 - 68

اسم امللك : "مجارة"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد علي الدهيرات اوالد عيسى.

وقع حتـديده في : 10 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 آر 87 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية بجزء منها بناية ذات سفلي فقط.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 48456 - 10 .

شرقا : طريق معبدة.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 31396 - 68؛ 

غربا : امحمد مرس.

طالبو التحفيظ : محمد احلطاب بن بوشعيب و من معه.

مطلب رقم 17929 - 68

اسم امللك : "أسامة"

جماعة  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

الكريفات احملل املدعو اوالد بوخدو.

وقع حتـديده في : 10 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 80 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : بوعزة السبعاوي .

شرقا : املولودي السبعاوي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 74861 - س – قناة رئيسية 

غربا : ورثة ايت حمادي قدور.

طالب التحفيظ : املصطفى فكري.

مطلب رقم 17940 - 68

اسم امللك : "ملك اجلياللي"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت بنسعيد. 

وقع حتـديده في : 21 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85 سنتيار.

نوعه : أرض عارية محاطة بسور.
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اجملاورون : 

شماال : براي الكبيرة.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 17939 - 68.

جنوبا : زنقة؛ 

غربا : املعطي الفرابي- مصطفى شفيق. 

طالب التحفيظ : اجلياللي اجلادي بن املعطي.

مطلب رقم 17951 - 68

اسم امللك : "مالح"

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عبد اهلل. 

وقع حتـديده في : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 71 آر 15 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية سقوية بها اشجار الزيتون و الرمان.

اجملاورون : 

شماال : طريق.

شرقا : ورثة فهيم الصغير.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 29919 - 68؛ 

غربا : طريق. 

طالب التحفيظ : محمد بحار بن احمد.

مطلب رقم 17961 - 68

اسم امللك : "جمال االدريسي"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت بوكرين. 

وقع حتـديده في : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8632 - 68

شرقا : الرسم العقاري عدد 37045 اكتوبر الرسم العقاري عدد 18114 - 68.

جنوبا : اعويري عبد املالك و من معه؛ 

غربا : زنقة. 

طالب التحفيظ : بن عيسى جمال االدريسي بن عبد السالم.

مطلب رقم 68 - 17963

اسم امللك : "خلوطة"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد علي الدهيرات. 

وقع حتـديده في : 17 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 70 أر 34 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : بيضوي محمد.

شرقا : املولودي ولد سي عبد اهلل.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 32486 - 68؛ 

غربا : طريق عمومية. 

طالبة التحفيظ : فاطمة بيضوي بنت العربي.

مطلب رقم 17974 - 68

اسم امللك : "ضامن"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي املصلى. 

وقع حتـديده في : 08 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 24 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية متكونة من سفلي به مرآب و طابق أول و مرافق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : مصطفى مسيحة.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 29305 - 68؛ 

غربا : اجلياللي ذكير- توفيق حمزة و من معه. 

طالبو التحفيظ : احمد ضامن و من معه.

مطلب رقم 68 - 17976

اسم امللك : "الفيض"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل و جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد علي الدهيرات. 

وقع حتـديده في : 15 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 61 آر.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

القطعة األولى

شماال : الشعبة. 

شرقا : الشعبة. 

جنوبا : طريق. 

غربا : فاطمة بيضوي. 

القطعة الثانية

شماال : الرسم العقاري عدد 9530 - 68. 

شرقا : صالح البيضوي بن العربي.

جنوبا : الشعبة. 

غربا : الشعبة.

طالبة التحفيظ : رقية سكني بنت حمادي.

مطلب رقم 17977 - 68

اسم امللك : "الفيض"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل و جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد علي الدهيرات. 
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وقع حتـديده في : 15 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 64 آر 76 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : املولودي شيكري- الرسم العقاري عدد 9530 - 68.

شرقا : الشعبة- مطلب التحفيظ عدد 17976 - 68. 

جنوبا : طريق. 

غربا : الرسم العقاري عدد 7638 - 68. 

طالبة التحفيظ : فاطمة بيضوي بنت العربي.

مطلب رقم 17980 - 68

اسم امللك : "بلغيوج"

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو دوار اوالد عبد اهلل. 

وقع حتـديده في : 26 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 آر 60 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون و الرمان.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محسن الكبير.

شرقا : الرسم العقاري عدد 7053 - 68.

جنوبا : محسني املعطي 

غربا : ورثة الصاحلي حمادي. 

طالب التحفيظ : محمد محسني بن محمد.

مطلب رقم 17995 - 68

اسم امللك : "دار ملصلى"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي املصلى. 

وقع حتـديده في : 23 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 أر.

نوعه : أرض بها بناية متكونة من السفلي و طابقني.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : زنقة.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 46476 - 10؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 6098 - 68. 

طالبو التحفيظ : عبد اللطيف الباقي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 17996 - 68

اسم امللك : " دار عزيز"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو زنقة بنعمران. 

وقع حتـديده في : 23 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 82 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي به مرآب و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بنعمران بوزكري

شرقا : زنقة.

جنوبا : الساملي ردوي؛ 

غربا : ورثة بنعمران بوزكري. 

طالب التحفيظ : عبد العزيز بنعمران بن محمد.

مطلب رقم 17997 - 68

اسم امللك : "كدية اليماني"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد علي الدهيرات. 

وقع حتـديده في : 23 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 72 آر 82 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية بها ثقب مائي.

اجملاورون : 

شماال : زريقة حمادي

شرقا : الرسم العقاري عدد 19298 - 68.

جنوبا : بومنزه شطو و من معه؛ 

غربا : الرمياني رشيد – طريق عمومية. 

طالب التحفيظ : محمد بيضوي بن الغزواني.

مطلب رقم 18000 - 68

اسم امللك : "ملك القلعة"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت الراضي. 

وقع حتـديده في : 01 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : حصاد مسعود.

شرقا : زنقة.

جنوبا : جمعة افري؛ 

غربا : الغبار محمد- الترابي محمد. 

طالب التحفيظ : اجمليد لكالع بن احمد.

مطلب رقم 18009 - 68

اسم امللك : "دار ادم"

شنان  سيدي  اوالد  املدعو  احملل  صالح  بن  الفقيه  ومدينة  اقليم   : موقعه 

الغربيني. 

وقع حتـديده في : 19 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 سنتيار

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي به مرآب وطابق أول و مرافق بالسطح.
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اجملاورون : 
شماال : الكبير ايت ايتولي.

شرقا : زنقة.
جنوبا : الرسم العقاري عدد 23267 - 68؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 14989 - 68 – الرسم العقاري عدد 20034 - 68. 
طالبو التحفيظ : الكبير اجلعدي بن احمد و من معه.

مطلب رقم 18010 - 68
اسم امللك : "شعبة السمار"

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 
جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عبد اهلل. 

وقع حتـديده في : 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 01 آر 92 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.
اجملاورون : 

شماال : اكحيش بوزكري بن املفضل.
شرقا : فجالوي بن املعطي.

جنوبا : ورثة بوزكري بن احمد؛ 
غربا : عالل صالح – الرسم العقاري عدد 47069 - 10. 

طالبو التحفيظ : محمد الفجالوي بن عالل و من معه.

مطلب رقم 34957 - 10
اسم امللك : "شكري"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة بني وكيل احملل 
املدعو اوالد موسى. 

وقع حتـديده في : 26 مارس 2012.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 هكتار 10 آر 99 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.
اجملاورون : 

شماال : غالمي عبد املولى– غالمي عبد اهلل – غالمي عبد املولى و من معه.
شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3561 - ت - ورثة عبيدة عبيري املغني – 
احلاج بوعزة الدهيبي – سي محمد زبير . 

غربا : عباس العيدودي- العسري – صالح العربي العيدودي. 
طالب التحفيظ : املولودي شكري بن احلاج احمد.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح
مصطفى العمري    

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 1200 - 80
اسم امللك : " بلمودن "

موقعه : دوار إمي نتمزين اجلماعة الترابية أيت ميلك إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 02 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 ار 93سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5172 - 60 ملغى؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 5172 - 60 ملغى ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 5172 - 60 ملغى ؛

غربا : طريق معبدة 20 متر.

طالب التحفيظ : عيسى بن احمد.

مطلب رقم 2562 - 80

اسم امللك : " ملك الطالبي "

عمالة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  الشريف  سعيد  سيدي   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 22 نوفمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 ار 54 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور بها بنايتني من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : احليان احمد وبعضا مطلب التحفيظ عدد 29376 - 09؛ 

جنوبا : ممر؛

غربا : طريق وبعضا ورثة محمد واحمد تسرسيح وبعضا احلساي اميلك.

طالب التحفيظ : احمد الطالبي.

مطلب رقم 2606 - 80

اسم امللك : " تبحيرت محمد اوحلسن "

موقعه : حي احلرش دوار اغبالو اجلماعة الترابية سيدي وساي عمالة 

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 ار 84 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : أخديش؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 2353 - 80؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2370 - 80؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : احمد أخديش.

مطلب رقم 2676 - 80

اسم امللك : " الغديرة "

موقعه : دوار البويبات اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 11 - 02 - 2019.



عدد 1127 - 15 ذواحلجة 1441 )05 اغسطس 2020(3466

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 هكتار 95 ار 73سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

القطعة رقم 1 : 

شماال : ابراهيم جعيفي وبعضا ورثة حوماد اوسعيد بعضا ورثة ايت 

احلركي احلسن اوبلعيد بعضا احلسن جعيفي بعضا الرسم العقاري 

عدد 9476 - 80؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 9476 - 80؛ 

جنوبا : الطريق العمومية وبعضا الرسم العقاري عدد 535 - 80؛

غربا : ابرهيم جعيفي.

القطعة رقم 2 : 

شماال : ابراهيم جعيفي وبعضا الطريق العمومية؛

شرقا : احلسن مول الدجاج؛ 

جنوبا : احلسن مول الدجاج وبعضا ورثة بلقايد الغواغ وبعضا احلسن جعيفي؛

غربا : ورثة احمد اومبارك.

بالنسبة للقطعة رقم 3 : 

شماال : الطريق العمومية؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 4405 - 80؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 18618 - 60 ؛

غربا : عمر جعيفي. 

طالب التحفيظ : احلسن بوجميع.

مطلب رقم 2660 - 80

اسم امللك : " ملك صالح 3 "

إقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  ومحند  ادا  دوارتونف   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 29 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 27 ار 98 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها شجرة لألركان. 

اجملاورون : 

شماال : ببا علي؛

شرقا : الطريق العمومية ؛ 

جنوبا : حما مبارك وبعضا الطريق ؛

غربا : أيت موال. 

طالب التحفيظ : صالح بنموما بن محمد.

مطلب رقم 2728 - 80

اسم امللك : " الثانوية التأهيلية الفضيلة "

إقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  أوسعود  أدوز  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 08 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 17 ار 83 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايات سوسيو إدارية عبارة عن ثانوية تأهيلية وبها 

أشجار الزيتون ومحول كهربائي. 

اجملاورون : 

شماال : أيت حماد اوعلي؛

شرقا : ورثة حماد اوعلي؛ 

جنوبا : أيت حماد ؛

غربا : طريق عمومية.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية "امللك اخلاص".

مطلب رقم 2750 - 80

اسم امللك : " ملك كوحليان عبد اهلل "

موقعه : حي سيدي سعيد الشريف اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة 

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 08 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 61 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق أول. 

اجملاورون : 

شماال : احلاج محمد اسماعيل؛

شرقا : حكونا عبد اهلل؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 10708 - 80؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : كوحليان عبد اهلل بن محمد.

مطلب رقم 2753 - 80

اسم امللك : " كرام "

موقعه : دوار اغرايسن اجلماعة الترابية وادي الصفاء عمالة أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 10 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 آر 59 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ورثة حيمود؛

غربا : ورثة حيمود وبعضا طريق .

طالب التحفيظ : محمد سعيد كرام بن حسن.

مطلب رقم 2770 - 80

اسم امللك : " ملك بركا "

موقعه : دوار ايت احلسن اجلماعة الترابية انشادن عمالة أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 23 ابريل 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 83 آر 23 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : جنية اولبياض و بعضا جمعية ايت احلسن؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق و بعضا الرسم العقاري 23758 - 60؛

غربا : الرسم العقاري 23758 - 60.

طالب التحفيظ : محمد بركا بن احلسني.

مطلب رقم 2808 - 80

اسم امللك : " عباد علي "

عمالة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  التوامة  فدان  املدعو  احملل   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 ار 40 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها شجرة. 

اجملاورون : 

شماال : عباد احلاج محمد؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 33110 - 09؛ 

جنوبا : عائشة بنت عمر؛

غربا : الرسم العقاري عدد 24874 - 60 و ممر.

طالب التحفيظ : علي عباد بن سعيد.

مطلب رقم 2823 - 80

اسم امللك : " سجيد 1 "

عمالة  بلفاع  الترابية  اجلماعة  وعدي  علي  تني  املدعو  احملل   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 22 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98 ار 32 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بيتوس حسن؛

شرقا : طريق؛ 

 60  -  27088 عدد  العقاري  الرسم  وبعضا  سجيد  العربي   : جنوبا 

وبعضا الشليح محمد؛

غربا : الطريق.

طالبو التحفيظ : ايجة ايت وماست ومن معها.

مطلب رقم 2928 - 80

اسم امللك : " ملك بكرمي "

موقعه : دوار الكديات اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 28 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 ار 01 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور. 

اجملاورون : 

شماال : الكالوي العربي وعبداهلل؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 26647 - 09 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13213 - 80 ؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 1.

طالب التحفيظ : بوبكر بكرمي بن عبد اهلل.

مطلب رقم 2829 - 80

اسم امللك : " ملك أمهور "

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 27 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار.

نوعه : بناية من سفلي وطابق أول. 

اجملاورون : 

شماال : حسن سعيد؛

شرقا : احلاج علي دباز ؛ 

جنوبا : احلسن املودن ؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : عبد اهلل امهور بن احمد

مطلب رقم 2838 - 80

اسم امللك : " اداك نحوك "

عمالة  مقورن  امي  الترابية  اجلماعة  اداومنو  اخلربة  دوار   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 04 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 آر 40 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور. 

اجملاورون : 

شماال : اوسي بلعيد؛

شرقا : اوسي بلعيد؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : بلقاضي عدي.

طالب التحفيظ : الطيب بن حمو بن عمر.

مطلب رقم 2853 - 80

اسم امللك : " املصلى "

موقعه : حي سيدي سعيد الشريف اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم 

أشتوكة-أيت باها.
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وقع التحديد في 08 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 ار 58 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسوم العقارية عدد 3761 - 80 و 3762 - 80 و 3763 - 80 

و3764 - 80 و 3765 - 80؛

شرقا : ممر 8 أمتار؛ 

جنوبا : ورثة الساحيلي ؛

 80  -  3757 و   80  -  3756 و   80  -  3755 عدد  العقارية  الرسوم   : غربا 

و3758 - 80.

طالبة التحفيظ : شركة موبينا.

مطلب رقم 2855 - 80

اسم امللك : " بحيرة املعمر "

موقعه : دوار تني خزاز إداومحند اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 09 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 75 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : احلسني ابشري بن امحمد ؛

شرقا : ممر؛ 

جنوبا : كريش عبد املالك ؛

غربا : بونعدي، وبعضا محمد بوعدي بن احمد.

طالب التحفيظ : رشيد لغفور.

مطلب رقم 2856 - 80

اسم امللك : " ملك سيدينو "

موقعه : احملل املدعو مزارع دوار السطايح اجلماعة الترابية بلفاع إقليم 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 10 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هكتار 31 ار 30سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : أيت أحمد أوعلي؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2795 - 80 و أيت الناجيم و احلميد محمد؛ 

جنوبا : أيت احلسن أوعلي ؛

غربا : ورثة الناجيم.

طالب التحفيظ : احلبيب سيدينو بن أحمد.

مطلب رقم 2867 - 80

اسم امللك : " ملك الصامت "

موقعه : مركز ايت ميلك اجلماعة الترابية ايت ميلك عمالة أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 29 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 03 آر 36 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها مطفية. 

اجملاورون : 

القطعة رقم 1 : 

شماال : طريق؛

شرقا : شعبة؛ 

جنوبا : ورثة حنني احمد؛

غربا : ورثة حنني احمد.

القطعة رقم 2 : 

شماال : شعبة؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ورثة الباز؛

غربا : شعبة.

طالبو التحفيظ : محمد صامت بن جامع و من معه.

مطلب رقم 2871 - 80

اسم امللك : " ملك فضيلي "

موقعه : دوار اغرايسن اجلماعة الترابية وادي الصفاء عمالة أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 29 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 32 آر 37 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 12266 - 80؛

شرقا : طريق و بعضا احلسني امزيل؛ 

جنوبا : احلسني امزيل و بعضا ايت سي مولود؛

غربا : الرسم العقاري 11974 - 80 و بعضا الرسم العقاري 12266 - 80.

طالبو التحفيظ : عزيز فضيلي و من معه.

مطلب رقم 2881 - 80

اسم امللك : " اغير نتغزوت "

موقعه : دوار سيصيد اجلماعة الترابية ايت مزال عمالة أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 19 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 24 سنتيار.

نوعه : أرض عارية في جزء منها بناية من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج املدني؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : اوبال.

طالبة التحفيظ : خديجة راضي بنت املدني.
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مطلب رقم 2883 - 80

اسم امللك : " ملك احمد ايت امازيغ 1 "

موقعه : دوار اخلربة اجلماعة الترابية امي مقورن عمالة أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 19 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 08 آر 62 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج احلسني بن عبد اهلل؛

شرقا : ايت علي بن احمد؛ 

جنوبا : علي بن عبد اهلل؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : احمد ايت امازيغ بن علي.

مطلب رقم 2884 - 80

اسم امللك : " ملك احمد ايت امازيغ 2 "

موقعه : دوار اخلربة اجلماعة الترابية امي مقورن عمالة أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 19 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 43 آر 11 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت البريك وبعضا علي بن عبد اهلل؛

شرقا : اليزيد بن باها؛ 

جنوبا : ورثة احلاج احلسني بن عبد اهلل؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : احمد ايت امازيغ بن علي.

مطلب رقم 2900 - 80

اسم امللك : " ملك الفيض "

موقعه : حي الشالي اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 10 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 21 سنتيار.

نوعه : بناية من سفلي وطابق أول. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 24779 - 60؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ابراهيم ربوح.

طالب التحفيظ : املصطفى ربوح بن محمد.

مطلب رقم 2917 - 80

اسم امللك : " دو يزوران "

إقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  اغرايسن  دوار  مزارع   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 01 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 ار 33 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ عدد 2918 - 80؛

شرقا : عبداهلل نايت بنهمو وبعضا الطريق ؛ 
جنوبا : مليكة أجضور وبعضا أيت كهيم ؛

غربا : أيت كهيم.
طالبو التحفيظ : احلسني الطالب بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 2918 - 80
اسم امللك : " بحيرة"

موقعه : دوار اغرايسن اجلماعة الترابية وادي الصفاء عمالة أشتوكة 
أيت باها.

وقع التحديد في 01 اكتوبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37 آر 52 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 
اجملاورون : 

شماال : ايت سي احمد؛
شرقا : اشاوي محمد اومبارك؛ 

جنوبا : عبد اهلل نايت بن حمو و بعضا مطلب التحفيظ 2917 - 80؛
غربا : ايت كهيم.

طالبو التحفيظ : احلسني الطالب بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 2940 - 80
اسم امللك : " ملك سنوي "

إقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  بومالك  تني سي  دوار   : موقعه 
أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 13 نوفمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 ار 19 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
شرقا : ورثة ادر؛ 

جنوبا : فاطمة بنت مبارك ؛
غربا : طريق.

طالب التحفيظ : سعيد سنوي بن محمد.

مطلب رقم 2944 - 80
اسم امللك : " فدان الرمل "

موقعه : دوار أيت عمر اجلماعة الترابية أيت ميلك إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في 12 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتارات 00 ار 80 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 
شماال : مومي احلسني؛
شرقا : ايت اوبوهوش؛ 
جنوبا : مومي احلسن ؛

غربا : أيت وعراب.
طالب التحفيظ : احلسني مومني بن حلسن.
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مطلب رقم 2945 - 80
اسم امللك : " ملك عبداخلالق "

موقعه : حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في 13 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 62 سنتيار.
نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 21554 - 60؛

شرقا : ممر 3 أمتار؛ 
جنوبا : طريق ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 11967 - 60 وبعضا الرسم العقاري عدد 
.60 - 11968

طالب التحفيظ : عبد اخلالق اجملدوبي.

مطلب رقم 2975 - 80
اسم امللك : " ملك الكرماط "

موقعه : دوار أيت داوود اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-
أيت باها.

وقع التحديد في 03 ديسمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 سنتيار.

نوعه : بناية من سفلي. 
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 290 - 80؛
شرقا : الطريق؛ 
جنوبا : الطريق ؛

غربا : زينة داسي.
طالب التحفيظ : محمد الكرماط بن بالقاسم.

مطلب رقم 2981 - 80
اسم امللك : " أيت التاجر "

موقعه : حي تبروين اجلماعة احلضرية أيت باها إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 88 سنتيار.
نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 
شماال : الطريق؛
شرقا : الطريق؛ 
جنوبا : الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 12892 - 80.
طالب التحفيظ : نيت بحمادن ابراهيم.

مطلب رقم 2982 - 80
اسم امللك : " إمي املوضع "

موقعه : دوار تفغلت اجلماعة الترابية أيت باها إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 09 سنتيار.
نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 27063 - 60؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 27063 - 60؛ 

جنوبا : ورثة أيت وشتوك ؛
غربا : طريق.

طالب التحفيظ : نيت بحمادن ابراهيم.

مطلب رقم 3006 - 80
اسم امللك : " ملك اجوان "

موقعه : حي تن بيوكرى اجلماعة احلضرية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في 18 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 سنتيار.
نوعه : أرض عارية. 

شماال : فاطمة البواش؛
شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : عائشة االنواري ؛
غربا : البشير األنواري.

طالب التحفيظ : عبد اهلل اجوان بن احمد.

مطلب رقم 3024 - 80 
اسم امللك : " السوسي "

موقعه : دوار تقسبيت اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في 30 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 آرا 69 سنتيار.
نوعه : أرض عارية محاطة بسور. 

اجملاورون : 
شماال : الطريق؛
شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : بوسالم زكايوا وبعضا أيت لوا وبعضا ممر؛
غربا : عمر بن احلسني وبعضا أيت لوا.

طالب التحفيظ : ابراهيم السوسي بن علي.

مطلب رقم 3025 - 80
اسم امللك : " السوسي"

موقعه : دوار تقسيبت اجلماعة الترابية بلفاع عمالة أشتوكة أيت باها.
وقع التحديد في 30 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آر 85 سنتيار.
نوعه : أرض محاطة بسور. 

اجملاورون : 
شماال : احمد اوجمع و بعضا عبد اهلل ابودرار؛

شرقا : طريق؛ 
جنوبا : ورثة ايت بيه اوبيه؛

غربا : ايت لوفا.
طالب التحفيظ : محمد السوسي بن علي.

مطلب رقم 3028 - 80
اسم امللك : " نور عائشة"

عمالة  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  بينزارن  سيدي  دوار   : موقعه 
أشتوكة أيت باها.
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وقع التحديد في 31 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 07 سنتيار.

نوعه : أرض عارية في جزء منها بناية من سفلي ومطفية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة حماد منوسى ؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق.

طالبة التحفيظ : أمال القرواوي بنت عبد العزيز.

مطلب رقم 3033 - 80

اسم امللك : " حقلة اجنار"

موقعه : دوار تن همو اجلماعة الترابية وادي الصفاء عمالة أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 13 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 44 آر 48 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : طريق و بعضا ورثة محمد بن احمد؛

شرقا : ورثة محمد بن احمد؛ 

جنوبا : ورثة ايت سعيد اوزيد؛

غربا : مطلب التحفيظ 19976 - 09.

طالبو التحفيظ : منادي عائشة بنت موسى و من معها.

مطلب رقم 3046 - 80

اسم امللك : " توسمت "

إقليم  املركز  البوشواري  عبداهلل  سيدي  الترابية  اجلماعة   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 98 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور بها بناية إدارية ومستوصف. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بولدهام؛

شرقا : مستوصف ؛ 

جنوبا : أيت مبارك؛

غربا : ورثة اوبرامي.

طالب التحفيظ : اجلماعة الترابية سيدي عبد اهلل البوشواري.

إعالنان جديدان عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 19976 - س

اسم امللك : " بحيرة كونتيفن".

اشتوكة  عمالة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى  تني  دوار   : موقعه 

ايت باها 

مساحته : 76 ار 38 سنتيار.

طالبو التحفيظ : رقية بنت أحمد بن سعيد و من معها. 

 3955 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة 02 نوفمبر 1988.

مطلب رقم 19981 - س

اسم امللك : " ملك كرزيان".

اشتوكة  عمالة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى  تني  دوار   : موقعه 

ايت باها 

مساحته : 09 ار 05 سنتيار.

طالبو التحفيظ : رقية بنت أحمد بن سعيد و من معها. 

 3966 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة 02 نوفمبر 1988.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " ملك سيدينو "

مطلب التحفيظ عدد : 2856 - 80

الذي ادرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1064

بتاريخ 22 ماي 2019 والتي ورد بها خطأ،

فبدال من : 

اجملاورين : 

شماال : احلميد محمد.

شرقا : طريق.

جنوبا : تليبو احمد.

غربا : اللوكي محمد.

يجب قراءة : 

اجملاورين : 

شماال : أيت أحمد أوعلي.

شرقا : أيت أحمد أوعلي

جنوبا : أيت احلسن أوعلي

غربا : أيت الناجيم.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " حد الدار"، 

مطلب التحفيظ عدد : 2605 - 80

الذي ادرج االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1061

بتاريخ 01 ماي 2019 والتي ورد بها خطأ،

فبدال من : 

نوعه : ارض فالحية بها حوض وبئر.

يجب قراءة : 

نوعه : ارض فالحية بها حوض وحفرة.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقاري باشتوكة - ايت باها 

أيت الرايس بلعيد   
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محافظة تيفلت

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الكائنة مبنطقة التحفيظ اجلماعي "عني جوهرة سيدي بوخلخال" - 

علم  إلى  ينهي  بأن  يتشرف  بتيفلت  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب املذكورة أسفله، 

بوخلخال"  سيدي  جوهرة  "عني  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  والكائنة 

سيدي  جوهرة  عني  وجماعة  قيادة  تيفلت،  دائرة  اخلميسات،  إقليم 

اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  مضي  بعد  ينتهي  بوخلخال، 

طبقا للظهير الشريف عدد 69-1-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 

1969( بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية. -  )25 يوليو  املوافق لـ 

املطالب هي كاالتي : 

 4630 - 4629 - 4625 - 4616 - 4614 - 4613 - 4610 - 4609 - 4607 -

 4677 - 4668 - 4665 - 4664 - 4663 - 4654 - 4648 - 4640 - 4634 -

 4693 - 4691 - 4690 - 4688 - 4687 - 4686 - 4685 - 4680 - 4679 -

 4710 - 4709 - 4704 - 4703 - 4701 - 4700 - 4698 - 4697 - 4695 -

 4156 - 4155 - 4141 - 4100 - 4733 - 4722 - 4718 - 4716 - 4714 -

 4239 - 4236 - 4211 - 4200 - 4188 - 4177 - 4168 - 4166 - 4163 -

 4265 - 4257 - 4253 - 4249 - 4248 - 4246 - 4245 - 4243 - 4241 -

 4314 - 4311 - 4286 - 4285 - 4278 - 4272 - 4269 - 4267 - 4266 -

 4349 - 4348 - 4346 - 4343 - 4342 - 4340 - 4333 - 4328 - 4318 -

 4414 - 4411 - 4409 - 4408 - 4406 - 4381 - 4373 - 4368 - 4350 -

 4447 - 4442 - 4439 - 4438 - 4436 - 4427 - 4423 - 4418 - 4417 -

 4480 - 4470 - 4469 - 4463 - 4462 - 4461 - 4458 - 4454 - 4453 -

 4543 - 4524 - 4520 - 4519 - 4499 - 4490 - 4484 - 4483 - 4482 -

 4568 - 4567 - 4566 - 4565 - 4563 - 4559 - 4558 - 4555 - 4544 -

 4597 - 4594 - 4591 - 4589 - 4586 - 4583 - 4580 - 4575 - 4573 -

 3237 - 3236 - 3235 - 4606 - 4604 - 4603 - 4602 - 4601 - 4599 -

 3275 - 3271 - 3270 - 3265 - 3263 - 3252 - 3247 - 3241 - 3239 -

 3356 - 3355 - 3354 - 3336 - 3335 - 3334 - 3325 - 3304 - 3287 -

 3425 - 3420 - 3419 - 3418 - 3383 - 3381 - 3359 - 3358 - 3357 -

 3556 - 3491 - 3489 - 3472 - 3464 - 3456 - 3452 - 3437 - 3426 -

 3619 - 3613 - 3611 - 3609 - 3608 - 3601 - 3598 - 3587 - 3571 -

 3678 - 3664 - 3651 - 3649 - 3648 - 3641 - 3638 - 3634 - 3628 -

 3795 - 3790 - 3779 - 3769 - 3745 - 3738 - 3732 - 3727 - 3724 -

 3904 - 3871 - 3865 - 3864 - 3830 - 3823 - 3814 - 3805 - 3802 -

 3950 - 3945 - 3943 - 3922 - 3921 - 3916 - 3913 - 3911 - 3910 -

 4040 - 4037 - 4025 - 4016 - 4014 - 3998 - 3961 - 3955 - 3951 -

 1502 - 1466 - 4098 - 4080 - 4078 - 4070 - 4055 - 4052 - 4044 -

 1548 - 1546 - 1545 - 1544 - 1541 - 1537 - 1536 - 1532 - 1516 -

 1577 - 1576 - 1574 - 1572 - 1565 - 1562 - 1558 - 1555 - 1554 -

 1939 - 1925 - 1830 - 1827 - 1743 - 1703 - 1631 - 1579 - 1578 -

 2388 - 2042 - 2041 - 2002 - 2000 - 1997 - 1967 - 1966 - 1952 -

 2504 - 2501 - 2491 - 2487 - 2461 - 2460 - 2459 - 2443 - 2391 -

 2796 - 2790 - 2789 - 2788 - 2787 - 2782 - 2771 - 2755 - 2752 -

 2878 - 2869 - 2868 - 2862 - 2850 - 2840 - 2813 - 2807 - 2806 -

 2996 - 2989 - 2971 - 2946 - 2938 - 2923 - 2897 - 2896 - 2886 -

 3082 - 3070 - 3028 - 3025 - 3009 - 3008 - 3000 - 2998 - 2997 -

 3183 - 3180 - 3179 - 3168 - 3167 - 3165 - 3151 - 3136 - 3121 -

 - 3232 - 3225 - 3206 - 3201 - 3200 - 3197 - 3190 - 3184 -

جميع هذه املطالب على الرمز : 81. - 

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي     


