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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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محافظة وجدة

مطلب رقم 26879 - 02

تاريخ االيداع : 10 أغسطس 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - عبد الفتاح املير بن عبد الصادق، بنسبة 1/2 جزء.

2 - فاطمة املير بنت عبد الصادق، بنسبة 1/2 جزء.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: علي والقامية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: أوالد املير.

نوعه : أرض فالحية بها مباني وأغراس.

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

القروية، قبيلة الزكارة، دوار الرصمة.

مساحته : 02 هكتار 06 آر 00 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشعبة؛

شرقا: مجدوبي البشير بن عبد القادر؛ 

جنوبا : أرض املسجد؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - نسخة ملكية عدلية عدد 338 صحيفة 481 كناش رقم 5أ بتاريخ 

االبتدائية  للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   1995 يونيو   23

بوجدة(.

رقم  كناش   21 صحيفة   18 عدد  عدلي  شراء  عقد  من  نسخة   -  2

للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   1997 يوليوز   12 بتاريخ   20

االبتدائية بوجدة(.

3 - نسخة إراثة عدلية عدد 50 صحيفة 74 كناش رقم 36 بتاريخ 29 

يناير 2003 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

4 - نسخة من عقد شراء عدلي عدد 332 صحيفة 425 كناش رقم 

للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2007 أكتوبر   01 بتاريخ   55

االبتدائية بوجدة(.

5 - رسم شراء عدلي عدد 82 صحيفة 92 كناش رقم 71 بتاريخ 30 

أبريل 2010 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(. 

6 - وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 20/10/2009 ) اجلماعة احلضرية 

بوجدة ( حتت عدد 8155/09.

7 - إشهاد بإقرار عدلي عدد 594 صحيفة 471 كناش رقم 201 بتاريخ 

االبتدائية  للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2020 يوليوز   28

بوجدة(.

جماعة  عن  صادرة   26/03/2010 في  مؤرخة  إدارية  شهادة   -  8

مستفركي.

محافظة الدارالبيضاء - أنفا

مطلب رقم 8488 - 01

تاريخ اإليداع : 10 أغسطس 2020

طالب التحفيظ السادة : 

-عبداجمليد الرحموني لكميتي بنسبة 2/7

-عائشة الرحموني لكميتي بنسبة2/7

-السعدية الرحموني لكميتي بنسبة2/7

-نعيمة الرحموني لكميتي بنسبة 1/7 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : * دار مليكة *

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : * دار مليكة *

نوعه : دار قدمية

موقعه : عمالة الدارالبيضاء –أنفا جماعة سيدي بليوط عرصة افريح

مساحته : 56 متر مربع تقريبا

اجملاورون شماال : شارع الزيراوي

شرقا : احلاج محمد بنانة رسم عقاري 22190س

مقبرة  )زنقة  بوزيد  حسن  للسيد  مبنية  –أرض  عارية  أرض   : جنوبا 

اإلسرائيلية سابقا عبدالرحمان خملنت محبس 6 الدار 204 البيضاء 

غربا : ورثة احلاجة خدوج بنت احلاج علي رسم عقاري عدد29145س

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء 

أصل امللك :

 -رسم ملكية مؤرخة في 13جمادى الثانية 1441 موافق 08/02/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 28/01/2020.

-وكالة عدلية مؤرخة في 23محرم1441 موافق 23/09/2019

تاريخ إجراء عملية التحديد يوم 12 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة 

)10h( صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء - أنفا

          فؤاد أفغان
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9 - شهادة إدارية عدد 01/ج.م/م.ت مؤرخة في 05 - 02/2020 صادرة عن 
جماعة مستفركي.

على   2020 أكتوبر   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة والنصف صباحا.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى "زاوي " 
ذي مطلب التحفيظ رقم 26779 - 02، الذي أدرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1082 املؤرخة في 25 شتنبر 2019.

، فإن مسطرة   2020  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 05 غشت 
حتفيظ امللك املسمى " زاوي" ذي مطلب التحفيظ رقم 26779 - 02 
رأس عصفور، جماعة   - بوبكر  قيادة سيدي  بإقليم جرادة،  والكائن   ،
سيدي بوبكر القروية، دوار أوالد علي، تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة 

التي أظهرها التصميم العقاري وهي:
07 هـكتار 07 آر 19 سنتيار عوضا عن املساحة املصرح بها وهي 06 

هـكتار 07 آر 00 سنتيار.
وذلك بناء على ملحق إصالحي عدلي عدد 108 صحيفة 245 سجل 
العقار 23 بتاريخ 22 يوليو 2020 ) قسم التوثيق الشرعي التابع ملركز 
جرادة ( باإلضافة إلى الوثائق املودعة سابقا تدعيما ملطلب التحفيظ 

املشار له أعاله.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة بالنيابة

سعيد مغار     

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29619 - 05 
تاريخ االيداع :05 أغسطس 2020 ؛ 

طالب التحفيظ: السيد محمد التراب بن العلمي؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مبروكة "؛

نوعـه: أرض فالحية سقوية بها اشجار الزيتون؛ 
موقعه : عمالة مكناس ، جماعة الدخيسة ، احملل املدعو : ورزيغة راس 

الواد اوالد رحو؛
مساحته : 1 هـ ؛

اجملاورون : 
شماال: ساقية الرميلة

شرقا: الطريق 
جنوبا: طالب التحفيظ ؛ 

غربا : شرفاء بوغالب ؛
احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك :  رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 شعبان 1413 املوافق 13 
فبراير 1993؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 05 اكتوبر2020 الساعة 
التاسعة والنصف صباحا . 

مطلب رقم 29620 - 05 
تاريخ االيداع :05 أغسطس 2020 ؛ 

طالب التحفيظ: 
- السيد عبد الناصر بالعاللي بن عبد العزيز بنسبة 3/12؛

- السيد رشيد كشماط بن عبد الرحمان بنسبة 3/12

- السيد عالل كشماط بنعبد الرحمان بنسبة 2/12

- السيد املصطفى املصمودي بن محمد بنسبة 2/12

- السيد جنيب كشماط بن عبد الرحمان بنسبة 2/12

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " السانيا "؛

نوعـه: منزل به سفلي و طابقني علويني؛ 

موقعه : عمالة مكناس ، دائرة زرهون ، جماعة املغاصيني ، احملل املدعو 

: مدشر بني راشد؛

مساحته : 3آ 46 س ؛

اجملاورون : 

شماال: ممر

شرقا: الطريق 

جنوبا: الطريق ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ 26083 - 05 ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك :

 20 املوافق   1441 القعدة  ذو   28 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

يوليو2020؛

 03 املوافق   1440 احلجة  ذو   01 في  مؤرخ  عدلي  ملحق  رسم   -

غشت2019؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 رمضان 1426 املوافق 25 اكتوبر 2005؛

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في فاحت صفر 1441 املوافق 27 شتنبر 2019؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 2 رجب 1433 املوافق 24 مايو 2012؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 05 اكتوبر2020 الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا . 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

بوشعيب دومار     

محافظة طنجة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " راحلفياني6 "

مطلـب رقـم: 25867 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 715  املؤرخـة في : 12 شتنبر2012 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 10 نوفمبر 2016  فإن مسطرة 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " احلفياني6  املدعو"   امللك  حتفيظ 

بدريوين.  مدشر  اجبيلة   مدشر  طنجة  ب،  الكائن    06  -  25867

ابراهيم. ايت  رشيد  السيد  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع 

 والكل حسب الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب و كذا رسم شراء 

عدلي  عدلي مؤرخ في 11 مارس2020.

احملافظ املساعد باحملافظة العقارية بطنجة 

حسن السبسي     
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محافظة بني مالل

إيداع الئحة املالكني والتصميم التجزيئي ملنطقة التحفيظ 
اجلماعي املدعوة ''أغبالة'' قيادة أغبالة بدائرة القصيبة 

اقليم بني مالل

بدائرة  أغبالة  قيادة  قائد  مبكتب  وضع  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
القصيبة اقليم بني مالل الئحة املالكني والتصميم التجزيئي ملنطقة 
التحفيظ اجلماعي املدعوة ''أغبالة'' وذلك تطبيقا للفصل الرابع من 
الظهير الشريف عدد 1-69-174 الصادر بتاريخ 10 جمادى االولى 1389 

املوافق لـ 25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.
في وسع كل من يهمه هذا  االمر أن يطلع مجانا على هذه الالئحة 
مصلحة  مبقر  وكذا  احمللية  السلطة  مركز  في  التصميم  هذا  وعلى 

احملافظة العقارية ببني مالل.
احملافظ على االمالك العقارية ببني مالل

     الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 43724 - 11
تاريخ اإليداع: 06 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: فوزي محو بن احمد. 
االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " محو1". 
نوعه: أرض عارية. 

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.
مساحته: 03 آر 15 س تقريبا.

حدوده: 
شماال: علي ابو حمد الشادلي.

شرقا: الطريق.
جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 
- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخة في 28/09/1996.

- نسخة من عقد بيع وشراء عرفي مؤرخ في 10/01/2001. 
- رسم هبة عدلي مؤرخ في 14/04/2016.

- نسخة من الرسم الشراء عدلي مؤرخ في 25/07/2013.
- نسخة من عقد بيع وشراء عرفي مؤرخ في 23/07/2007.

- نسخة من رسم الشراء عدلي مؤرخ في 26/09/2005.

- نسخة من رسم الشراء عدلي مؤرخ في 01/08/2005.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت:يوم 06 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43725 - 11

تاريخ اإليداع: 07 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: القضاوي عبد الواحد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قطعة 676". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 01 آر 07 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 3941 - 11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 3941 - 11.

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 3941 - 11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22/05/2015.

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

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43726 - 11

تاريخ اإليداع: 07 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: القضاوي عبد الواحد بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك : " قطعة 674".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قطعة 674". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 01 آر 24 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 3941 - 11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 3941 - 11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28/05/2015.

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

الساعة 00:10 صباحا.

مطلب رقم 43727 - 11

تاريخ اإليداع: 07 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: القضاوي عبد القادر بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك :" قطعة 677".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قطعة 677". 

نوعه: أرض عارية .

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 01 آر 22 س تقريبا.
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حدوده: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 3941 - 11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 3941 - 11.

جنوبا: الطريق

غربــا: الطريق .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15/07/2015.

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

الساعة 10:30 صباحا.

مطلب رقم 43728 - 11

تاريخ اإليداع: 07 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: القضاوي عبد القادر بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : " قطعة 675 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قطعة 675 ". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 01 آر 36 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 3941 - 11.

شرقا: الطريق

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 3941 - 11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15/07/2015.

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

الساعة 11:00 صباحا.

مطلب رقم 43729 - 11

تاريخ اإليداع: 07 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيدان : 

1 - جمال اقوضاض بن محمد بنسبة 3/2.

2 - اقوضاض ايوب بن جمال بنسبة 3/1.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ايوب1 ".

نوعه: أرض عارية. 

اوالد شعيب،  املدعو  احملل   ، ، جماعة سلوان  الناظور  إقليم   : موقعه 

حوض بلعباس.

مساحته: 25 ار 74 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: محمد البعزاتي بن الطيب.

غربا: الرسم العقاري عدد: 29110 - 11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02/03/2020.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 22/02/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 أكتوبر 2020 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 43730 - 11

تاريخ اإليداع: 10 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ السيدة : جميلة عبو بنت عبد الرحمان.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " جنان ".

نوعه: أرض بها بناية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال اجلبل.

مساحته: 06 ار 62 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق

شرقا: ورثة عبو محمد.

جنوبا: ورثة كروم حمادة.

غربا: عبو اهاللية.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 07/09/1967.

- نظير قسمة عدلي مؤرخ في 04/12/2014.

- صورة طبق االصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 11/06/2009.

- صورة طبق االصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17/04/2003.

- صورة طبق االصل من رسم موجب اراثة عدلي مؤرخ في 03/05/2005.

- صورة طبق االصل من رسم موجب اراثة عدلي مؤرخ في 15/08/2005.

- صورة طبق االصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 01/03/1968.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 12 أكتوبر 2020 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 43731 - 11

- تاريخ اإليداع: 10 أغسطس 2020.

- طالب التحفيظ السيد: حلشايشي احمد بن ميمون. 

- االسم الذي يعرف به امللك : 
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- االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " حلشايشي". 

- نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول .

- موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانا.

- مساحته: 34 آر 67 س تقريبا.

- حدوده: 

- شماال: الطريق.

- شرقا: ورثة احلاج بوزيان تسغيتي، ورثة محند تقوضات.

- جنوبا: عبد الرحمان كومانتي تسغيتي .

- غربا: ورثة ميمون احلاج عيسى تسغيتي.

- احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

 18 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة  من  األصل  طبق  صورة   -

أكتوبر 2000.

- صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 28/08/2006.

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

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43732 - 11

- تاريخ اإليداع: 10 أغسطس 2020.

- طالب التحفيظ: حلشايشي احمد بن ميمون.

- االسم الذي يعرف به امللك : 

- االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بادي ". 

- نوعه: أرض عارية .

- موقعه: إقليم الناظور، جماعةاعزانا.

- مساحته: 10 آر 84 س تقريبا.

- حدوده: 

- شماال: احمد سي محند، عيسى بلعري، ورثة حلشايشي ميمون.

- شرقا: ورثة الطاهر احلاج ميمون حلشايشي.

- جنوبا: الطريق.

غربا: ميمون احلاج عيسى تسغيتي، ورثة الطاهر ميمون حلشايشي.

- احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

 18 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة  من  األصل  طبق  صورة   -

أكتوبر 2000.

- صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 28/08/2006.

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

الساعة 30:10 صباحا.

مطلب رقم 43733 - 11

تاريخ اإليداع: 10 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : محمد املرابط بن عبد القادر.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " املرابط ".

نوعه: أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال لوطا .

مساحته: 10 ه 34 ار 69 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: والد بن ناصر محمد، بن ناصر احمد.

جنوبا: ازرزار املنجر.

غربا: ورثة بودهن اسباعي دريس.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 أكتوبر 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخة في 16/03/2020.

- عقد وكالة خاصة مؤرخة في 22/07/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 12 أكتوبر 2020 على الساعة 

30:09 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " سعد "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 17144 - 11 الواقع مبدينة

الناظور، حي لعراصي.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 16/07/2020 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " سعد " ذي مطلب التحفيظ عدد 17144 - 11 

الكائن مبدينة الناظور، حي لعراصي ،

تتابع في إسم السيد: موسى اليحيوي بن حدو

وذلك مبوجب عقد شراء عدلي مؤرخ في 04 أكتوبر 2001 كناش االمالك 

رقم 35 ص 65 عدد 79، وعقد اشهاد عدلي مؤرخ في 05 - 11/2019 

كناش اخملتلفة رقم 129 الصفحة 214 عدد 235 بتاريخ 02/02/2020.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " الياسني "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 24890 - 11 الواقع باقليم الناظور، 

جماعة سلوان، احملل املدعو: ضرضورة.

يتابع في اسم السادة والسيدات:

- نيبو احلسن بن محمد بنسبة 100/6750

- احمد برزيزوي بن محمد بنسبة 3275/6750

- فطيمة ادريس بنت محمد 3375/6750.

وذلك مبوجب احلكم االبتدائي رقم 369 ملف عقاري عدد 210/1403/16 

الصادر بتاريخ 11/12/2017 وشهادة عدم الطعن باالستئناف مؤرخة 

في 17/05/2019.

احملافظ على األمالك العقارية بالناضور

        البشير دحوتي
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محافظة القنيطرة

مطلب رقم 6897 - 13

تاريخ االيداع:10 يونيو 2020

نيابة عن  االوقاف والشؤون االسالمية  وزير  التحفيط: السيد:  طالب 

االحباس العامة ينوب عنه السيد ناظر االوقاف القنيطرة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املسجد العتيق بالقنيطرة"

العتيق  "املسجد  للملك:  التحفيظ  طالب  اعطاه  الذي  االسم 

بالقنيطرة"

نوعه: ارض بها بناية.

موقعه:اقليم القنيطرة املعمورة املسجد العتيق.

مساحته:24آر74س-تقريبا

حدوده:

شماال: زنقة املسجد.

شرقا: ممر غير نافد.

غربا: الرسم العقاري عدد23256/ر.

جنوبا: الرسم العقاري عدد23256/ر.

احلقوق العينية:الشيء.

اصل التملك:

ظهير شريف رقم1.09.236 املؤرخ في 23فبراير 2010.

حيازة طويلة االمد.

نسخة من تصميم متوقعي.

مطلب رقم 6898 - 13

تاريخ االيداع : 17  يونيو 2020

عن  نيابة  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  السيد:وزير  التحفيظ  طالب 

االوقاف العامة ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:" مقبرة وضريح سيدي علي مرابح "

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: " مقبرة وضريح سيدي 

علي مرابح"

نوعه: بها مقابر ومسجد

البحرية  القنيطيرة  احواز  بنمنصورقابات  امحمد  سيدي  موقعه: 

القنيطرة 

مساحته:23آر 85 سنتيارا .

حدوده:

P2 شماال: رع عدد : 32078/ر

P2 شرقا: رع عدد : 12465/ر - رع عدد : 32076/ر

غربا: الرسم العقاري عدد : 12465/ر

جنوبا: الرسم العقاري عدد : 12465/ر

اصل امللك : ظهير شريف رقم : 236-09-1 املؤرخ في 23 فبراير 2010.

احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة

        بوشعيب توفيقي

محافظة سطات

مطلب رقم 41077 - 15

تاريخ االيداع:04 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ:اليسد صالح عماري بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ضاية لعجل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ضاية لعجل"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة اكدانة؛دوار الزاوية فرقة شرقاوة.

مساحته: 01 هـ 89 آ 72 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة محمد بن املير بن املكي؛

شرقا: عماري جناة؛الطريق؛

جنوبا:محمد شرافي؛الزوهرة بنت عمرو؛

غربا:ورثة محمد بن املير بن املكي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 15 ذوالقعدة 1441 موافق 07 يوليو 2020.

على   2020 آكتوبر  املؤقت:07  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41078 - 15

تاريخ االيداع:04 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ:اليسد صالح عماري بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الدغيمة1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الدغيمة1"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة اكدانة؛دوار الزاوية فرقة شرقاوة.

مساحته: 03 هـ 11 آ 80 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:عماري امحمد؛

شرقا: عماري جناة؛

جنوبا:ورثة غندالي عباس؛مسعود اوحاج؛

بن  عبدالقادر  صالح؛ورثة  بن  املكي  محمد؛ورثة  حريث  غربا:ورثة 

عبدالسالم ومن معه.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 06 جمادى االولى 1441 موافق 02 يناير2020.

على   2020 آكتوبر  املؤقت:07  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.
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مطلب رقم 41079 - 15
تاريخ االيداع:04 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ:اليسد صالح عماري بن بوشعيب.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حوض صالح"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حوض صالح"
نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة اكدانة؛دوار الزاوية فرقة شرقاوة.
مساحته: 02 هـ 29 آ تقريبا. 

حدوده:
شماال:عائشة بلوردة؛

شرقا: عماري جناة؛
جنوبا:الطريق؛

عدد  محمد؛مطلب  بن  عمرو؛صالح  بوشعيب؛فتاح  غربا:حومي 
.29566/15

احلقوق العينية:الشيء.
أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 06 جمادى االولى 1441 موافق 02 يناير2020.
على   2020 آكتوبر  املؤقت:07  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41080 - 15
تاريخ االيداع:04 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ:اليسد صالح عماري بن بوشعيب.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"سهب الدودة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"سهب الدودة"
نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة اكدانة؛دوار الزاوية فرقة شرقاوة.
مساحته: 02 هـ 77 آ 15 س تقريبا. 

حدوده:
شماال:فاطنة بنت احمد؛فاضل مصطفى؛ورثة محمد بن عباس؛

شرقا: عماري صالح؛زهرة بنت املير؛
جنوبا:عماري مصطفى؛

غربا:عماري جناة؛فاطنة بنت محمد بن العربي.
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:
رسم استمرار مؤرخ في 06 جمادى االولى 1441 موافق 02 يناير2020.

على   2020 آكتوبر  املؤقت:07  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41081 - 15
تاريخ االيداع:04 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ:السيد صالح عماري بن بوشعيب.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار البقرات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دار البقرات"
نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة اكدانة؛دوار الزاوية فرقة شرقاوة.
مساحته: 02 هـ 91 آ 73 س تقريبا. 

حدوده:
شماال:الطريق؛

شرقا: ورثة الشرقي بن الطاهر؛ورثة احمد بن الراضي؛
جنوبا:عماري جناة؛

غربا:ورثة محمد بن عمرو؛ورثة أمني محمد.
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:
رسم استمرار مؤرخ في 06 جمادى االولى 1441 موافق 02 يناير2020.

على   2020 آكتوبر  املؤقت:07  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 41082 - 15
تاريخ االيداع:07 اغسطس 2020.

طالبو التحفيظ:
بنسبة1/4 السيد يحيى موساوي بن محمد 

السيدة كرمية موساوي بنت يحيى  " 1/4
السيد محمد موساوي بن يحيى  " 1/4
السيد عمر موساوي بن يحيى  " 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"كدية عزة1"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"كدية عزة1"

نوعه:أرض فالحية.
موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة اكدانة؛دوار زاوية شرقاوة

مساحته: 05 هـ 40 آ 60 س تقريبا. 
حدوده:

شماال:شرافي امحمد؛رسم عقاري عدد 63169/15؛حريت دامية؛ورثة 
الشرقاوي محمد ؛نبيه الرداد؛

شرقا: ورثة حريت محمد بن عبدالسالم؛الطريق؛
جنوبا: ورثة حريت محمد بن عبدالسالم؛الطريق؛

غربا:نبيه عبدالسالم؛مطلب عدد 29900/15.
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:
رسم استمرار مؤرخ في 15 ذوالقعدة 1441 موافق 07 يوليو2020؛

رسم شراء مؤرخ في 17 ذوالقعدة 1441 موافق 09 يوليو2020.
على   2020 آكتوبر  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41083 - 15
تاريخ االيداع:07 اغسطس 2020.

طالبو التحفيظ:
بنسبة1/4 السيد يحيى موساوي بن محمد 

السيدة كرمية موساوي بنت يحيى  " 1/4
السيد محمد موساوي بن يحيى  " 1/4
السيد عمر موساوي بن يحيى  " 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"كدية عزة2"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"كدية عزة2"

نوعه:أرض فالحية.
موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة اكدانة؛دوار زاوية شرقاوة

مساحته: 90 آ 10 س تقريبا. 
حدوده:

شماال:ورثة محمد بن املير؛بنراضي امحمد؛
شرقا: مشراف املير؛ورثة مشراف امحمد؛
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جنوبا:ورثة محمد بن عبدالسالم؛

غربا:الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 15 ذوالقعدة 1441 موافق 07 يوليو2020؛

رسم شراء مؤرخ في 17 ذوالقعدة 1441 موافق 09 يوليو2020.

على   2020 آكتوبر  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "سيدي حلسن" 

مطلب رقم:4186 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4082 املؤرخة في 23 يناير1991.

مسطرة  فإن   ،2020 يونيو   19 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " سيدي حلسن " ذي املطلب رقم: 4186 - 15، 

الواقع بجماعة عني الضربان، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم طالب 

التحفيظ االصلي مبساحة تبلغ:02 هـ 18 آ 80 س عوضا عن املساحة 

املصرح بها سابقا واملقدرة ب:02 هـ تقريبا

وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا: 

رسم ملكية مؤرخ في 19 رجب1441 موافق 14 مارس2020.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات

محمد الزرهوني     

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53157 - 18

تاريخ اإليداع: 04 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :يونس التنفيوي بن بوجمعة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »احرش «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ادم «.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي دوار اوالد بريش.

مساحته: 5هـ 56 آر 02 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: وغادي بوعبيد بن زين الدين؛

شرقـا: الكبير داحد؛ 

جنوبـا: محمد ولد الصغير؛

غربـا:خدوج داحد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 16 موافق   1441 االولى  جمادى   20 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

يناير2020.

 11 موافق   1437 االولى  جمادى   02 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

فبراير2016.

 9 موافق   1402 محرم   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -
نوفمبر1981.

 19 موافق   1405 صفر   25 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -
نوفمبر1984.

 3 موافق   1406 شوال  في26  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -
يوليو1986.

- نسخة رسم شراء تعريف عدلي مؤرخ في 29 شعبان 1436 موافق 
17 يونيو 2015.

 25 موافق   1405 محرم   29 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -
اكتوبر1984.

 09 موافق   1433 شعبان   19 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -
يوليو2012.

- صورة طبق االصل نظير مخارجة عدلي مؤرخ في 24 شعبان 1436 
موافق 12 يونيو 2015.

مطلب رقم 53158 - 18
تاريخ اإليداع: 05 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :محمد جبراني بن محمد. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الزليليكة «.

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

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي سوق االثنني بني خيران.
مساحته: 01 آر تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: البركاوي زهرة؛

شرقـا: مطلب التحفيظ عدد 37840 - 18؛ 
جنوبـا: الطريق؛

غربـا:الرسم العقاري عدد 36586 - 18.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

 3 موافق   1407 محرم   7 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  امللك:  أصل 
اغسطس 1987.

مطلب رقم 53159 - 18
تاريخ اإليداع: 5 اغسطس 2020

طالب التحفيظ :جنيب كراب بن عبد القادر. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »احلرشة «.

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

موقعـه: دائرة وادي زم ، جماعة بني سمير دوار الورادة .
مساحته: 24آر 10 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الطريق ؛

شرقـا: الكبير بن صالح بن حمادي؛ 
جنوبـا: الطريق؛

غربـا:الطريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 21 موافق   1441 الثانية  جمادى   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

فبراير 2020.
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مطلب رقم 53160 - 18
تاريخ اإليداع:5 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : وصيري محمد بن امليلودي. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » دار محمد«.
نوعــه: دار للسكن من سفلي ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة وادي زم زاوية حي القريعة الزنقة 17 الرقم 02 وزاوية 
محج املسيرة اخلضراء .
مساحته: 90 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: كرمي لكبير؛

شرقـا: زنقة؛ 
جنوبـا: زنقة؛

غربـا:عطاف مصطفى.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 27 موافق   1429 االولى  جمادى   21 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

مايو2008 .
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 8 صفر 1424 موافق 11 ابريل 2003.

- صورة رسم شراء مؤرخ في 23 يوليو 1972.

مطلب رقم 53161 - 18
تاريخ اإليداع: 6 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :رضوان الطلب بن بوجمعة. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الكدية البيضاء«.
نوعــه: ارض فالحية بها ستة شجرات زيتون.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف دوار النغامشة.
مساحته: 84 آر 74 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: خديجة؛

شرقـا: عروش رقية، إدريس الطلب، حلسن الطلب؛ 
جنوبـا: حسني الطلب؛

غربـا:الطريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 08 موافق   1441 صفر   09 في  مؤرخ  عدلي  بنظائر  مخارجة  رسم   -

اكتوبر 2019.
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 مارس 1963.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ربيع االول 1395 موافق 10 ابريل1975.
 06 موافق   1410 الثانية  جمادى   08 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

يناير 19960.
- رسم مبادلة عدلي مؤرخ في 28 شعبان 1417 موافق 08 يناير 1997.
- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 21 شوال 128 موافق 2 نوفمبر 2007.

 01 موافق   1422 الثانية  جمادى   12 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم   -
سبتمبر 2001.

 18 موافق   1393 األولى  جمادى   17 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -
يونيو1973.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ذي القعدة 1302 موافق 04 ابريل1963.

مطلب رقم 53162 - 18
تاريخ اإليداع:10 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : صالح سمحنة بن علي. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » اللويزات«.

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

موقعـه: مدينة خريبكة دوار اوالد الشيخ علي.
مساحته:06 آر 24 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الرسم العقاري عدد: 8360/18؛

شرقـا: مطلب التحفيظ عدد: 29688/18؛ 
و   14399/18 عدد:  العقارية  الرسوم  السليماني،  بن  محمد  جنوبـا: 

15176/18 و 23084/18؛
عدد:  التحفيظ  مطلب  و   16550/18 عدد:  العقاري  الرسم  غربـا: 

.29436/18
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك: عقد بيع عرفي مؤرخ في 05 ابريل 1990

مطلب رقم 53163 - 18
تاريخ اإليداع:11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ: عبد الواحد غلة بن عبد القادر. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » «.

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

موقعـه: دائرة خريبكة ، جماعة اوالد عبدون دوار اوالد الغازي.
مساحته: 54آر 93س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
الطريق؛

شرقـا: فاطمة بلعرابي؛ 
جنوبـا: مطلب التحفيظ عدد : 2606/ت ؛

غربـا:غلة عبد العالي.
احلقوق 

- صورة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1434 موافق 04 
نوفمبر 2013

- صورة رسم قسمة عدلي مؤرخ في 18 ذي القعدة 1438 موافق 11 
اغسطس 2017.

مطلب رقم 53165 - 18
تاريخ اإليداع: 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :عديل البزازي بن محمد. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بزاز«.
نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم ، جماعة اوالد بوغادي ، دوار القوانت بني منصور.
مساحته: 2 هـ 10 آر تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: احلاج محمد ؛
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شرقـا: فاطنة البزازي ؛ 
جنوبـا: عبو البزازي ؛

غربـا:العومي احلاج لبصير .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 رمضان 1440 موافق 13 مايو 2019

 28 موافق   1419 شوال   10 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -
يناير1999

مطلب رقم 18 - 53166
تاريخ اإليداع: 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :خالد حربية بن صالح. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » احلرشة بيودة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » احلرشة بيودة«.
نوعــه: أرض فالحية بها مسكن قروي من سفلي وطابق اول وبئر.

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دواراوالد محمد بن قاسم.
مساحته: 92 آر 50 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: ورثة الوركة احلاج حمو ؛
شرقـا: الطريق و حميد زهراوي؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري عدد: 45665 - 18 الطريق؛
غربـا:الطريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

 19 موافق   1439 االولى  جمادى   01 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -
يناير2018.

 19 موافق   1439 رجب   01 في  مؤرخ  عدلي  شراء  برسم  استدراك   -
مارس 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 شعبان 1435 موافق 05 يونيو 2014.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 محرم 1438 موافق 03 اكتوبر 2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 شعبان 1435 موافق 05 يونيو 2014.
- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ربيع الثاني 1433 موافق 01 

مارس 2012.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 رجب 1440 موافق 12 مارس 2019. 

- نسخة رسم استدراك خطأ بشراء مؤرخ في 27 جمادى االولى 1433 
موافق 19 ابريل 2012.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 04 شوال 1428 موافق 16 
اكتوبر 2007.

مطلب رقم 18 - 53167
تاريخ اإليداع: 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :عبد اهلل حليب بن املصطفى. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ضاية الشباك«.
نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة اوالد عبدون دوار اوالد مسعود.
مساحته: 35 آر تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: اوالد العبدية ؛

شرقـا: احلاج العربي ولد قدور ؛ 
جنوبـا: احلاج العربي ولد قدور ؛

غربـا:صالح النوني .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 17 موافق   1435 االولى  جمادى   15 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

مارس2014.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 محرم 1436 موافق 28 اكتوبر 2014.

 15 موافق   1441 االولى  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -
يناير2020.

االول 1435موافق 21  ربيع  إراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 19  - رسم 
يناير 2014.

- رسم صلح في واجب مؤرخ في 03 جمادى الثانية 1419 موافق 25 
سبتمبر 1998.

 02 االول 1415 موافق  ربيع   24 إراثة عدلي مؤرخ في  - نسخة رسم 
سبتمبر 1994.

 02 ربيع االول 1415 موافق  - نسخة رسم تركة عدلي مؤرخ في 25 
سبتمبر 1994.

مطلب رقم 53168 - 18
تاريخ اإليداع: 12 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :عبد احلي خنطري بن محمد. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » املرس«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » احلمري«.
نوعــه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعـه: دائرة وادي زم،حماعة بني سمير ،دوار اوالد حداد.
مساحته: 01 هـ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: ورثة كرامي ؛

شرقـا: الطريق ؛ 
جنوبـا: محمد طيابي ؛

غربـا:ورثة كرامي و احلاج محمد الصغير.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 14 موافق   1404 االول  ربيع   13 في  مؤرخ  عدلي  إحصاء  رسم   -

ديسمبر1983.
- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 11 جمادى الثانية 1404 موافق 15 

مارس 1984.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 شوال 1423 موافق 27 ديسمبر 2002.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 جمادى االولى 1415 موافق 
18 اكتوبر 1994.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 جمادى االولى 1415 موافق 
18 اكتوبر 1994.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 شوال 1415 موافق 13 مارس 1995.
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

بوسيف عبد الكرمي     
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم  3590 - 20

تاريخ اإليداع : 06 اغسطس 2020 .

طالبو التحفيظ : السادة   والسيدات اآلتية أسماؤهم : 

1( الفكري رضوان ابن عبد الرحيم.

2( املسوكر امال بنت احمد

3( املسوكر احلبيب ابن احمد . 

4( املسوكر حياة بنت احمد .

5( املسوكر سناء بنت احمد .

6( املسوكر عبد اجلليل ابن احمد .

7( الفكري ام هاني بنت عبد الرحيم .

8( املسوكر محمد ابن احمد .

9( املسوكر بشرى بنت احمد .

10( املسوكر عبد القادر ابن احمد .

بينهم بنسبة 104  بنت احمد  مالكون شياعا  املسوكر حورية   )11

من 208 لألول وبنسبة 7من 208 لكل من الثانية والرابعة واخلامسة  

الثالث  من  لكل   208 من   14 وبنسبة  عشرة  واحلادية  والتاسعة 

والسادس والثامن  والعاشر وبنسبة  13من 208 للسابعة.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ألف ليلة وليلة "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ألف ليلة وليلة "

نوعه : قسارية الف ليلة وليلة.

احلجامني  وليلة  ليلة  الف  املدعو قسارية  احملل  املدينة  : سال  موقعه 

مقاطعة باب ملريسة.

مساحته : 02 آر 96 س تقريبا.

حدوده :    

شماال : النجار عبد السالم ، احلاج التباع ، احلاج زنيبر ، عبد السالم 

مول الرغيفة واألحباس .

شرقا : األحباس.                       

جنوبا : فندق القرشي. 

 ، املسعودي  خالد   ، أعونات  العياشي   ، مصطفى  العود  بل   : غربا 

األحباس ، محج  احلجامني.

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك:   

 )2020 يونيو   11(  1441 19 شوال  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

ضمن حتت   عدد 189 صحيفة 191  كناش  األمالك  رقم 35 بتاريخ 

30 يونيو 2020.

2 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 جمادى األولى 1421 )30 اغسطس 2000( 

عدد 270 كناش التركات 23 بتاريخ 31 اغسطس 2000.

3 - ثالث صور شمسية لوكاالت عدلية  مؤرختني على التوالي بتاريخ 

03 ديسمبر 2018 و 12 مارس 2019 و 04 سبتمبر 2019 مصادق عليها 

بتاريخ 05 اغسطس 2020.  

4 - صورتان لوكالتني عرفيتني مسلمتني من القنصلية العامة 

بتاريخ   التوالي   على  مؤرختني  مبونتيريال  املغربية  للملكة 

بتاريخ  عليهما  ومصادق    2020 فبراير  و26   2020 فبراير   14

05اغسطس 2020.

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 12 مارس 2019 حتت عدد 01.

2020 على  أكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.                                                                             

                      احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة 

العلمي النعيم   

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28126 - 22

تاريخ اإليداع : 04  اغسطس 2020

طالبو التحفيظ  السادة :

1 - عبد الرحيم مؤدن بن اخملتار بنسبة 2 - 7.

2 - فوزية مؤدن بنت اخملتار1 - 7.

3- رشيد مؤدن بن اخملتار2 - 7.

4 - عبد الصمد مؤدن بن اخملتار2 - 7.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اخملتار "     

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخملتار "                  

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول .

موقعه : قلعة السراغنة شارع اللة أمينة رقم 89.

مساحته : اران )  02 ار( تقريبا 

حدوده :

شماال :ورتة املهدي املؤدن          

شرقا : ممر 

جنوبـا : رابحة املعطاوي

غربـا : محمد دنون وورتة عبد الرحمان الهزميري.  

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية  : الشئ

أصل امللك  : 

1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 يناير 2020 املوافق 19 جمادى األولى 1441 

ضمن بعدد 303 صحيفة 406 كناش 60 بتاريخ 18 فبراير 2020 بتوثيق 

قلعة السراغنة .

2 -  ملحق لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 يوليوز 2020 املوافق 06 حجة 1441 

ضمن بعدد 394 صحيفة 404كناش 97 بتاريخ 28 يوليوز 2020 بتوثيق 

قلعة السراغنة .
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3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يونيو 2020 املوافق 24 شوال 1441 

بتوثيق   2020 يوليو  بتاريخ 14   62 60كناش  ضمن بعدد 49 صحيفة 

قلعة السراغنة .

4 - ملحق لرسم شراء عدلي مؤرخ في 27 يوليوز 2020 املوافق 06 حجة 1441 

ضمن بعدد 393 صحيفة 403كناش 97 بتاريخ 28 يوليو 2020 بتوثيق 

قلعة السراغنة .

على   2020 اكتوبر   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 28127 - 22

تاريخ اإليداع : 06 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة امحاصر "     

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بقعة امحاصر "

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

جماعة  صنهاجة  الصهريج  دائرة  السراغنة   قلعة  اقليم   : موقعه 

سور العز احملل املدعو سيدي ادريس

مساحته : ثمانية آرات  وسبعة وتالتون سنتيارا )08 آر 37س( تقريبا 

حدوده :

 شماال :  طريق .

شرقا : ورتة احلاج حسان .

جنوبـا : ورتة احلاج حسان

غربـا : طريق.

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية  : الشئ

أصل امللك  : 

- شهادة إدارية حتت عدد 506مؤرخة في 07 يوليو 2020.

على   2020 اكتوبر   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة)12h00min(قبل زوال  صباحا     

مطلب رقم 28128 - 22

تاريخ اإليداع : 06 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة ادريس 2"     

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بقعة ادريس 2"

نوعه : أرض فالحية.

جماعة  صنهاجة  الصهريج  دائرة  السراغنة   قلعة  اقليم   : موقعه 

سور العز احملل املدعو دوار سيدي ادريس.

مساحته : ثمانية عشر آرا وخمسة وتالتون سنتيارا )18آر35س( تقريبا 

حدوده :

شماال :  ورتة بن نقيب.

شرقا : طريق عمومي .

جنوبـا : طريق عمومي

غربـا :كبور ابن اعريبة.

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية  : الشئ

أصل امللك  : 

- شهادة إدارية حتت عدد 505مؤرخة في 07 يوليو 2020.

2020 على  اكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة)11h00min( صباحا.     

مطلب رقم 28129 - 22

تاريخ اإليداع : 06 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوسعيد 2 "     

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوسعيد 2 "

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

جماعة  صنهاجة  الصهريج  دائرة  السراغنة   قلعة  اقليم   : موقعه 

الواد اخلضر احملل املدعو دوار أوالد عيسى العنابرة.

مساحته : أتنى عشر آرا وخمسة وأربعون سنتيارا )12آر45س( تقريبا 

حدوده :

شماال :  فضول الزيتوني .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد8569 - 22 .

جنوبـا : ورتة أيت الشافع.

غربـا : الناصيري أحمد بن محمد+الناصيري أحمد+مصطفى أعراب.

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية  : الشئ

أصل امللك  : 

- شهادة إدارية حتت عدد 504مؤرخة في 07 يوليو 2020.

2020 على  اكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة )09h00min(  صباحا.     

احملافظ  على األمالك العقارية بقلعة السراغنة 

    خالد احليطي
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محافظة احملمدية

          

خالصة إصالحية  -  تتعلق بامللك املسمى" السانية "

مطلب رقم  3511 - 26 

الذي نشرت خالصة منه  باجلريدة الرسمية عدد 819 

املؤرخة في 10 - 09 - 2014 واالعالن عن انتهاء التحديد

املتعلق به باجلريدة الرسمية عدد 896 

بتاريخ 02 - 03 - 2016

مسطرة  فإن   2020 فبراير   18 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " السانية   " املسمى  امللك  حتفيظ 

3511 - 26 الكائن باحملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي بن 

عزوز، تتابع من االن فصاعدا في اسم  : 

1 -  برنية الروك بنت احلاج بنسبة 05 - 80

2 -  محمد الروك بن موسى بنسبة 14 - 80

3 -  امليلودي الروك بن موسى بنسبة 14 - 80

4 -  أحمد الروك بن موسى بنسبة 14 - 80

5 -  الشهبة الروك بنت موسى بنسبة 07 - 80

6 -  حمادي الروك بن موسى بنسبة 14 - 80

7 -  زهراء الروك بنت موسى بنسبة 07 - 80

8 -  عبد احلكيم الدحاني بن محمد بنسبة 05 - 80

املبينة  النسب  حسب  الشياع  على  التحفيظ  طالبي  بصفتهم 

تأييدا ملطلب  املودعة سابقا  الرسوم  و  الوثائق  ذلك مبقتضى  و  اعاله 

التحفيظ املذكور و كدا : 

1 -  حكم رقم 42 صادر عن احملكمة االبتدائية بتاريخ 20 - 02 - 2017

بتاريخ بالبيضاء  االستئناف  محكمة  عن  صادر   2506 رقم  قرار   -  2

2018 - 03 - 28

3 -  شهادة بعدم الطعن بالنقض عدد 58 - 2018 بتاريخ 12 - 07 - 2018

بتاريخ بالبيضاء  االستئناف  محكمة  عن  صادر   8412 رقم  قرار   -  4

 2018 - 11 - 28

5 - شهادة بعدم الطعن بالنقض عدد 903 - 2019 بتاريخ 06 - 05 - 2019

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية بالنيابة

محمد بوصبع    

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41458 - 27

تاريخ االيداع :  05 اغسطس 2020.  

طالب التحفيظ : رشيد بورحى بن علي  .    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رشيد "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ،  احملل املدعو: سيدي بوتزوكاغت  .

مساحته :   15 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بناصر علواني ؛

شرقا :  حاجبي عمار ؛

جنوبا : بناصر علواني ؛

غربا : بناصر علواني .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 -  رسم شراء عدلي عدد 78 مؤرخ في 17 اغسطس 2017  ؛

2 -  رسم شراء عدلي عدد 612 مؤرخ في 30 اكتوبر 2008  ؛  

3 -  شهادة ادارية عدد 62  مؤرخة في 19 فبراير 2020 . 

2020 على  اكتوبر   15  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 و30 د .

مطلب رقم 41459 - 27

تاريخ االيداع : 07 اغسطس 2020 .  

طالبا التحفيظ على الشياع سوية بينهما : 

1 -  محمد حادي بن احمد ؛

2 -  بلقاسم حادي بن احمد .

السم الذي يعرف به امللك:  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امنليوين "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، جماعة اكلمام ازكزا ، املكان املدعو: 

دوار ايت واحي ، ايت عمو عيسى  .

مساحته : 47 آر 29 س  تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12533 - 27 ؛

شرقا :  الشعبة  ، الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12533 - 27 ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 12533 - 27  .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

-  رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 364 مؤرخ في 06 ديسمبر 2018 .

2020  على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 اكتوبر 

الساعة  12 و 00 د    .
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مطلب رقم 41460 - 27

تاريخ االيداع : 10 اغسطس 2020 .  

طالب  التحفيظ : افتاتي ابراهيم بن مولود ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنات "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، جماعة موحى وحمو الزياني ، املكان 

املدعو : تيزي اشبار، دوار ايت بنيشي ، ايت حلسن اسعيد .

مساحته : 07 آر 27 س  تقريبا.

حدوده : 

شماال : اسماعيل كطوان ؛

شرقا :  منوز كطوان ؛ 

جنوبا : منوز كطوان ؛ 

غربا : الطريق ) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

1 -  رسم شراء عدلي عدد 17 مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 ؛

2 -  نسخة من رسم مقاسمة عدلي عدد 2731 مؤرخ في 11 ابريل 1994 ؛

3 -  نسخة من رسم شراء عدلي عدد 1085 مؤرخ في 27 فبراير 1992 ؛

4 -  شهادة ادارية عدد 09  مؤرخة في 08 يونيه 2020 .

2020 على  اكتوبر   16  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  09 و 30 د.

مطلب رقم 41461 - 27

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020 .  

طالب  التحفيظ : حسن اطويل بن املعطي ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حسن "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، ملحقة و جماعة ايت اسحاق 

، املكان املدعو : مزارع ايت شعو.

مساحته : 59 آر 22 س  تقريبا.

حدوده : 

شماال : باري منشيح ، الساقية ) ملك عمومي ( ؛

شرقا :  باري منشيح ؛ 

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : موح منشيح  .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

-  رسم شراء عدلي عدد 222 مؤرخ في 13 ابريل 2007 .

2020  على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 13 اكتوبر 

الساعة  12 و 30 د.

مطلب رقم 41462 - 27

تاريخ االيداع :  11 اغسطس 2020.  

طالبا التحفيظ على الشياع :

1 -  سعيد اعروال بن بن قسو بنسبة 03 - 04  ؛

2 -  خديجة اكنوز بنت عمر بنسبة 01 - 04 .   

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سعيد "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ،  احملل املدعو: حي السيري  .

مساحته :    60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا :  قايدي البومزوغي  ؛

جنوبا : موالي حلسن ؛

غربا : البابور احلاج موحى .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 -  رسم شراء عدلي عدد 342 - 87 مؤرخ في 13 فبراير 1987  ؛ 

2 -  شهادة ادارية عدد 104  مؤرخة في 23  يونيو 2020 . 

2020 على  :  15 اكتوبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة 12 و00 د .    

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة

     رمرام وسيم

محافظة الرماني 

مطلـب رقم 5393 - 29

تاريـخ اإليداع : 16 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ : 

1. محمد بوحجة بن احلاج بن الهاشمي بنسبة 28 - 48 سهما ؛

2. اعميرة بنت بوعزة بن سعيد بنسبة 7 - 48 سهما؛

3. امليلودية بنت بوعزة بن سعيد بنسبة 7 - 48 سهما ؛

4. اعلية بنت محمد بنسبة 6 - 48 سهما.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا :" الواد "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الواد سيدي بويقني ".

نـوعـه : " ارض فالحية".

مـوقعـه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة جمعة مول البالد 

احملل املدعو قبيلة النجدة 2 دوار احلوامد .

مسـاحتـه : 01 هـ 50 آرا 00 س تقريبا.

حدوده :  

شمـاال : ورثة محمد بن الضاوي؛

شـرقـا : ورثة قدور بن سعيد؛
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جنوبا : ورثة قدور بن حلسني؛

غـربـا : ورثة الزين بن الشريف وورثة العربي بن قدور .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك:  

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 - 10 - 1987؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 - 10 - 1987؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 - 06 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بالرماني

النوري التهامي     

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 45926 - 30  

تاريخ اإليداع : 07 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ :  السيد جواد بلبركة بن سي احمد بن احلاج محمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليا : "فدان الشكيرية".

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

سيدي امحمد الشلح، دوار اوالد سي بوحيى ارضات.

مساحته  : 17 هـ 01 آر 45 س تقريبا . 

حدوده :

شماال : عبد السالم الشتيوي، بوشتى بن التهامي بن الطيب و رسم 

عقاري رقم 30-7268 ؛

جنوبا : بوشتى بن شامة ؛

شرقا : واد ارضات ؛ 

غربا : واد الطني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت ربيع اآلخر 1441 28 نوفمبر 2019 

مضمن بعدد 113 صحيفة 146 كناش األمالك رقم 26 بقسم التوثيق 

بسيدي قاسم.

2020 على  أكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 45927 - 30  

تاريخ اإليـداع : 11 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ :  السيد محمد صالح بن احمد بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "الصخيرة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الصخيرة".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم وزان، دائرة الوحدة، قيادة و جماعة سيدي بوصبر ، دوار 

عني الرحى.

مساحته  :  01 آر 99 س تقريبا . 

حدوده :

شماال : زنقة عرضها 6 أمتار؛

جنوبا : منانة بنت محمد ؛

شرقا : محمد بن احمد ؛ 

غربا : عبد السالم بوحرامات.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 رجب 1441 16 مارس 2020 مضمن 

بعدد 54 صحيفة 51 كناش األمالك رقم 65 بقسم التوثيق بوزان.

2020 على  أكتوبر   12  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

احملافظ على األمالك  العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حساني   

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146115

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسن لطيف بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك : " تاللني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تاللني "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مركز ميراللفت " ،

مساحته : 02 آ تقريبا ،

حدوده :

شماال : الزنقة ،  

شرقا : علي لطيف ،

جنوبا : ورثة أروهال ،

غربا : فاطمة لطيف ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مؤرخ  في 29 يناير 2020 ،

نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 2012 

شهادة ادارية مؤرخة في 29 أغسطس 2014 عدد 404 .

2020 على  اكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10:00 صباحا .
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مطلب رقم 31-146116

تاريخ اإليداع : 05 أغسطس 2020 .

طالبو التحفيظ : 

السيد محمد حفضي بن العربي بنسبة 2 - 9 ،

السيدة فاضمة حفضي بنت العربي بنسبة 1 - 9 ، 

السيد عبد اهلل حفضي بن العربي بنسبة 2 - 9 ،

السيد الطيب حفضي بن العربي بنسبة 2 - 9 ،

السيد علي حفضي بن العربي بنسبة 2 - 9 ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " حفضي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حفضي "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " حي أفراك" ،

مساحته : 04 آ 86 س تقريبا ،

حدوده :

شماال : مالكي العربي ،  

شرقا : ورثة اهمو ابراهيم ،

جنوبا : ورثة مينة بنت اليزيد ،

غربا : ورثة سيدي ابريك ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 ماي 1989 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 23 أغسطس 2004 ،

2020 على  اكتوبر   09  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09:30 صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " تيزنيت الدولة 51 ق " 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 123 

بتاريخ 27 يونيو 2000 

حتفيظ  مسطرة  فإن   2020 يوليو   08 في  مؤرخ  توثيقي  عقد  مبقتضى 

امللك املسمى" تيزنيت الدولة 51 ق " مطلب التحفيظ رقم 8761 - 31 

الكائن باحملل املدعو" فريكريك "جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت 

تتابع من اآلن فصاعدا مجزأة على الشكل اآلتي :

- حتت االسم اجلديد " اجلوار 2 " في اسم جمعية حسن اجلوار مبساحة 

قدرها  01 هـ 58 آ 74 س في شخص ممثلها  رئيسها السيد ادريس 

اهروشن بن بوشتى

فيما    ) اخلاص  امللك   ( املغربية  الدولة  اسم  في  القدمي  االسم  - حتت 

تبقى من امللك ، 

وذلك بناءا على الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :

- عقد توتيقي مؤرخ في 08 يوليو 2020 ، 

- شهادة ادارية عدد 63  مؤرخة في 30 مارس 2020 ،

ملف تقني الكناش رقم 20 املقتطع رقم 42 بتاريخ 09 يونيو 2020 .

والباقي بدون تغيير 

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت بالنيابة

أصوفي البشير    

محافظة تاونات
 

مطلب رقم 77547 - 37

تاريخ اإليداع  : 06 اغسطس  2020  .

طالب التحفيظ : شركة "يشتومي " التي ينوب عنها ممثلها القانوني 

هشام اخلراط؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " أوالد  سعيد  "  ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : أوالد سعيد؛

مشتمالته : أرض عارية   ؛

موقعه : اقليم  و بلدية  تاونات  جماعة  تاونات احملل املدعو أوالد سعيد؛ 

مساحته : 02  ار 58 س    س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق تصميم التقومي التعميري عرضها 7 امتار؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 7503 - 37؛            

جنوبا : الطريق تصميم التقومي التعميري عرضها 7 امتار،      

غربا : الطريق تصميم التقومي التعميري  عرضها 10 امتار؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

رسم ملكية  عدلي بتاريخ  25 - 02 - 2005 ؛ 

رسم ملحق  إضافي  لرسم  ملكية  بتاريخ 1 - 7 - 2009 

رسم شراء عدلي بتاريح 03 - 07 - 2020 ؛ 

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05  أكتوبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77548 - 37

تاريخ اإليداع  : 06 اغسطس  2020  .

مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بتاونات  ؛
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "مجموعة مدارس بني احساين"  ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : مجموعة مدارس بني احساين؛

مشتمالته : أرض بها مدرسة    ؛

موقعه  : اقليم  و دائرة   تاونات  جماعة  بوهودة  احملل املدعو  بني احساين؛ 

مساحته : 16  ار 00 س    س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الكنوني احمد بن احمد؛ 

شرقا : الطريق؛            

جنوبا : الطريق ،      

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

حيازة هادئة و مستمرة  ؛ 

ملخص من كناش احملتويات  

 .h 11 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05  أكتوبر     2020 على الساعة

مطلب رقم 77549 - 37

تاريخ اإليداع  : 06 اغسطس  2020  .

مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بتاونات؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " مدرسة  الزاوية "؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : مدرسة الزاوية؛

مشتمالته : أرض بها مدرسة؛

موقعه  : اقليم  و دائرة   تاونات  جماعة  بوهودة  احملل املدعو  الزاوية؛ 

مساحته : 15  ار 00 س    س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الشقروني رحمة؛ 

شرقا : اعمر احلمداني؛            

جنوبا : االحباس  ،      

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

حيازة هادئة و مستمرة  ؛ 

ملخص من كناش احملتويات  

 .h 12 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05  أكتوبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77550 - 37

تاريخ اإليداع  : 06 اغسطس  2020  .

مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بتاونات  ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " مدرسة  بني حمزة "  ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : مدرسة بني حمزة؛

مشتمالته : أرض بها مدرسة    ؛

موقعه  : اقليم  و دائرة   تاونات  جماعة  بوهودة  احملل املدعو  بني حمزة ؛ 

مساحته : 07  ار 00 س    س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ارض اجلموع؛ 

شرقا : الطريق؛            

جنوبا : الطريق،      

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

حيازة هادئة و مستمرة  ؛ 

ملخص من كناش احملتويات  

 .h 13 30  :   التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05  أكتوبر  2020 على الساعة

مطلب رقم 77551 - 37

تاريخ اإليداع  : 07 اغسطس  2020  .

مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بتاونات  ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " مدرسة  أوالد وعالن  "  ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : مدرسة أوالد وعالن    ؛

مشتمالته : أرض بها مدرسة    ؛

موقعه  : اقليم  و دائرة   تاونات  جماعة  فناسة باب احليط احملل املدعو  

أوالد وعالن  ؛ 

مساحته : 10  ار 00 س    س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق؛ 

 شرقا : الطريق؛            

جنوبا : االحباس،      

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

حيازة هادئة و مستمرة  ؛ 

ملخص من كناش احملتويات  

 .h 9  : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 06  أكتوبر     2020 على الساعة

مطلب رقم 77552 - 37

تاريخ اإليداع  : 07 اغسطس  2020  .

مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بتاونات؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " مدرسة  ازواوة العليا"؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : مدرسة ازواوة العليا؛
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مشتمالته : أرض بها مدرسة؛

موقعه  : اقليم  و دائرة   تاونات  جماعة  فناسة باب احليط احملل املدعو  

ازواوة العليا؛ 

مساحته : 10  ار 00 س    س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الزغال محمد؛            

جنوبا : الشراط عبد القادر ،      

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

حيازة هادئة و مستمرة  ؛ 

ملخص من كناش احملتويات  

h 10  30 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 06  أكتوبر     2020 على الساعة

مطلب رقم 77553 - 37

تاريخ اإليداع  : 07 اغسطس  2020  .

مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بتاونات؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " مدرسة  ابختيني العليا"؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : مدرسة ابختيني العليا؛

مشتمالته : أرض بها مدرسة    ؛

موقعه : اقليم  و دائرة   تاونات  جماعة  تامضيت  احملل املدعو  باب الرملة ؛ 

مساحته : 30  ار 00 س    س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : املياه والغابات؛ 

شرقا : املياه والغابات؛            

جنوبا : املياه والغابات،      

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

حيازة هادئة و مستمرة  ؛ 

ملخص من كناش احملتويات  

h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 06  أكتوبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77554 - 37

تاريخ اإليداع  : 10 اغسطس  2020  .

مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بتاونات؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " الكفاح 1"؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : الكفاح 1؛

مشتمالته : أرض بها بنايات    ؛

موقعه  : اقليم  تاونات  دائرة تيسة جماعة  البسابسا   احملل املدعو  

تعاونية الكفاح؛ 

مساحته : 60  ار 00 س    س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : عدالن حلسن؛            

جنوبا : عدالن حلسن،      

غربا : الرسم العقاري عدد 746 - ف؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

حيازة هادئة و مستمرة  ؛ 

ملخص من كناش احملتويات  

h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 08  أكتوبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77555 - 37

تاريخ اإليداع  : 10 اغسطس  2020  .

مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بتاونات؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " القدس  1"  ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : القدس  1؛

مشتمالته : أرض عارية؛

املدعو   احملل  داوود  أوالد  تيسة جماعة   دائرة  تاونات   اقليم    : موقعه 

مركز أوالد داوود؛ 

مساحته : 24  ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : امسيمار احمد؛ 

شرقا : الطريق؛            

جنوبا : الطريق،      

غربا : الرسم العقاري عدد 340 - ف   ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

حيازة هادئة و مستمرة  ؛ 

ملخص من كناش احملتويات  

h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 08  أكتوبر 2020 على الساعة

احملافظ املكلف مبسطرة التحفيظ العقاري بتاونات

فتيحة الهاني    
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محافظة سيدي بنور

 إعالن عن إيداع الئحة املالك والتصميم التجزيئي

التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية املنطقة املدعوة "بوحمام"

) تطبيقا ملقتضيات الفصل 4 من الظهير 174-69-1 املؤرخ في 10 جمادى 
األولى 1389 ) 25 يوليوز 1969 ( في شأن التحفيظ اجلماعي لالمالك القروية (.

بإقليم  بوحمام  قيادة  قائد  مبكتب  وضع  أنه  العموم  علم  في  ليكن 

ودائرة سيدي بنور الئحة املالك والتصميم التجزيئي مبنطقة التحفيظ 

يطلع  أن  األمر  يهمه  من  كل  وسع  وفي  املدعوة "بوحمام"  اجلماعي 

احمللية  السلطة  مركز  في  التصميم  وهذا  الالئحة  هذه  على  مجانا 

وكذا باحملافظة العقارية.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور

املصطفى بومهدي     

محافظة أزيالل

 

مطلب رقم 33667 - 55 

تاريخ اإليداع 23 يونيو 2020

طالب التحفيظ : الداودي محمد بن باسو بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":الداو اغير نححان"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":ملك محمد" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أزيالل القدمي 

مساحته1: آ تقريبا 

حدوده:

شماال: الزنقة رقم 41 

شرقا: عدي نايت حتدوت 

جنوبا: اومحند 

غربا: حمواعلي نايت موح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21 فبراير 1993 

• شهادة إدارية بتاريخ 17يونيو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 سبتمبر 2020 على الساعة 

09 و 30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم33668 - 55 

تاريخ اإليداع 24يونيو 2020

طالب التحفيظ : نقاب بوجمعة بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":السينما"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":السينما"

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الفتح 

مساحته 1: آ 95 س تقريبا 

حدوده:

شماال: محمد الروداني

شرقا: امللك العام اجلماعي 

جنوبا: أورباط حلسن 

غربا: محمد أوجلمار و حسن أيت الزهراء 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 16يناير 2015 

• شهادة إدارية بتاريخ 10 يناير 2020 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25فبراير 2020 

• رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 8 يونيو 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 سبتمبر 2020 على الساعة 

08 و 45 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33669 - 55 

تاريخ اإليداع 25يونيو 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكالل 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكالل 2" 

مشتمالته: أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو ايت واكو 

مساحته 10: آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: عزيز واسو 

شرقا: عزيز واسو 

جنوبا: مولود ايت حلسن 

غربا: ملك األوقاف )مقبرة(

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• شهادة إدارية بتاريخ 31مارس 2020 

• حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 سبتمبر 2020 على الساعة 

12 زواال 

مطلب رقم 33670 - 55 

تاريخ اإليداع 25يونيو 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تكالل 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":تكالل1" 
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مشتمالته: أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو ايت واكو 

مساحته 17: آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: طريق 

شرقا: بن الصافي احلسني 

جنوبا: أراضي اجلموع 

غربا: احلسناوي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• شهادة إدارية بتاريخ 31مارس 2020 

• حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 سبتمبر 2020 على الساعة 

12 و30 دقيقة زواال 

مطلب رقم 33671 - 55 

تاريخ اإليداع 25يونيو 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":قرب املسجد"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قرب املسجد" 

مشتمالته: أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو ايت واكو 

مساحته 30: آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: امحند باهدي

شرقا: ملك األوقاف 

جنوبا: باهدي احماد و باهدي ناصر 

غربا: احلسني عدي و بسام محماد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• شهادة إدارية بتاريخ 31مارس 2020 

• حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 سبتمبر 2020 على الساعة 

13 بعد الزوال 

مطلب رقم 33672 - 55 

تاريخ اإليداع 25يونيو 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":فدان قرب الزاوية"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":فدان قرب الزاوية" 

مشتمالته: أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو ايت واكو 

مساحته 20: آ تقريبا 

حدوده:

شماال: ملك األوقاف 

شرقا: باهدي ناصر 

جنوبا: طريق 

غربا: باهدي احماد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• شهادة إدارية بتاريخ 31مارس 2020 

• حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 سبتمبر 2020 على الساعة 

13 و30 دقيقة بعد الزوال 

مطلب رقم 33673 - 55 

تاريخ اإليداع 25يونيو 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":بور ايت احلاج"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":بور ايت احلاج" 

مشتمالته: أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو ايت واكو 

مساحته 5: آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: طريق 

شرقا: باهدي احلسني 

جنوبا: باهدي احماد 

غربا: ورثة موحا أواحلاج 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• شهادة إدارية بتاريخ 31مارس 2020 

• حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 سبتمبر 2020 على الساعة 

14 بعد الزوال 

مطلب رقم 33674 - 55 

تاريخ اإليداع 25يونيو 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا":لوزة بن حلسن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك":لوزة بن حلسن"

مشتمالته: أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو ايت 

وحمان 

مساحته 1: هـ 60 آ تقريبا 
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حدوده : 

شماال: اليماني حدو

شرقا: اليماني احميدة 

جنوبا: اليماني احميدة 

غربا: اليماني احميدة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• شهادة إدارية بتاريخ 31مارس 2020 

• حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 سبتمبر 2020 على الساعة 

15 بعد الزوال 

مطلب رقم 33675 - 55 

تاريخ اإليداع 25يونيو 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تفراوت نيريك"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":تفراوت نيريك" 

مشتمالته: أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو ايت 

اجلابري 

مساحته 62 :آ تقريبا

حدوده : 

شماال: بوكوس العربي

شرقا: بوكوس العربي 

جنوبا: موحا ابيه 

غربا: حميد دايلو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• شهادة إدارية بتاريخ 31مارس 2020 

• حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 سبتمبر 2020 على الساعة 

16 بعد الزوال 

مطلب رقم 33676 - 55 

تاريخ اإليداع 25يونيو 2020

طالب التحفيظ : بوعمر عبد الهادي بن عبد الرحمان بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":أسروتو"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":جوهرة" 

مشتمالته: أرض عارية 

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

اسروتو

مساحته 1: آ 5 س تقريبا 

حدوده : 

شماال: طريق 

شرقا: ورثة بوعمر 

جنوبا: طريق 

غربا: طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22أكتوبر1999 

• عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 3 ديسمبر 2007 

• صورة شمسية من شهادة إدارية بتاريخ 24يونيو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 سبتمبر 2020 على الساعة 

15 و30 دقيقة بعد الزوال 

مطلب رقم 33677 - 55 

تاريخ اإليداع 26يونيو 2020

طالب التحفيظ : أومرمي عبد اهلل بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":نيك أغبالونايت العسري"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":عقار خليل" 

مشتمالته: أرض بها بناية من سفلي 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

مساحته 3 :آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: اومرمي محمد 

شرقا: اومرمي محمد 

جنوبا: ورثة سكني علي 

غربا: طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30نونبر 2000 

• شهادة إدارية بتاريخ 22يونيو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 سبتمبر 2020 على الساعة 

08 و45 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33678 - 55 

تاريخ اإليداع 30يونيو 2020

طالب التحفيظ : اوبال محمد بن ابراهيم بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا":قطعة ارضية بحي املسيرة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك":ملك اوبالل 1" 

مشتمالته: أرض عارية

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

حدوده : 

شماال: احمد عيساوي

شرقا: طالب التحفيظ 

جنوبا: امللك العام اجلماعي 

غربا: زينب أورتي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه صلح بتاريخ 14ماي1990 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23يونيو 2009

 • رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 4 نونبر 2009 

• شهادة إدارية بتاريخ 17مارس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 سبتمبر على الساعة 10 و45 

دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33679 - 55 

تاريخ اإليداع 30يونيو 2020

طالب التحفيظ : اوبال محمد بن ابراهيم بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":بقعة بحي املسيرة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":ملك أوبالل 2" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة 

مساحته 1: آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: عائشة أورتي

شرقا: عائشة أورتي 

جنوبا: امللك العام اجلماعي 

غربا: طالب التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• صورة طبق األصل من رسم عدلي بتاريخ 14ماي 1990 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11فبراير 2009 

• شهادة إدارية بتاريخ 17مارس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 سبتمبر 2020 على الساعة 

10 و15 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33680 - 55 

تاريخ اإليداع 30يونيو 2020

طالب التحفيظ : أيت سي محند فاظمة بنت احماد بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":امني"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":سلطانة" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أغبالو 

مساحته 94: س تقريبا 

حدوده : 

شماال: امللك العام اجلماعي 

شرقا: غالب فاطمة 

جنوبا: غالب فاطمة و مسلك عمومي 

غربا: مصطفى الكور 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

• صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 19 دجنبر 2019

 2 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •  

سبتمبر 2019 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30ابريل 2020

2020على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 سبتمبر 

12 و15 دقيقة زواال 

مطلب رقم 33681 - 55 

تاريخ اإليداع فاحت يوليو 2020

طالب التحفيظ : بوغروم جناة بنت موحى بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":فيال بحي تانوت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":ملك غني"

مشتمالته: أرض عبارة عن فيال من قبو و سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت 

مساحته 3 :آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: امللك العام اجلماعي 

شرقا: محمد مبارك 

جنوبا: امللك العام اجلماعي 

غربا: امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15ديسمبر 1986 

• رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 20ماي 1987 

• شهادة إدارية بتاريخ 24يونيو 2020

 • شهادتي مطابقة بتاريخ 30يونيو 2020 

2020 على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت29 سبتمبر 

09 و30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33682 - 55 

تاريخ اإليداع فاحت يوليو 2020

طالبا التحفيظ:

شرف فاطمة بن حمو بنسبة 1 / 2 

وحمان عبد اهلل بن علي بنسبة 1 / 2 
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تورارت "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":أمير علي"

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تفروين 

مساحته 1: آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: ورثة بنها بوهوش وبنها حمو و بنها باسو

شرقا: امللك العام اجلماعي 

جنوبا: بنها سعيد 

غربا: بنها حميد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 29 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •

يوليو2019 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20مارس 2020 

• شهادة إدارية بتاريخ 16يونيو 2020 

2020 على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت29 سبتمبر 

13 زواال 

مطلب رقم 33683 - 55 

تاريخ اإليداع :فاحت يوليو 2020

طالب التحفيظ : ايتوشطو حسن بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تغرويزت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":تغرويزت" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الرشاد 

مساحته 90: س تقريبا 

حدوده : 

شماال: ورثة ايت عال

شرقا: ابراهيم اخريض 

جنوبا: امللك العام اجلماعي 

غربا: فاطمة اخريض و عائشة ايت حلسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك:

 • رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 26 يوليو 2019

 • شهادة إدارية بتاريخ 26يونيو 2020 

2020 على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت29 سبتمبر 

11 و30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33684 - 55 

تاريخ اإليداع فاحت يوليو 2020

طالب التحفيظ : بلعيدي رشيد بن موالي علي بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":الفيض"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":رشيد "

مشتمالته: أرض فالحية 

موقعه : إقليم ازيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار ايت اسري 

مساحته 75: آ تقريبا

حدوده : 

شماال: سعيد اقدمي

شرقا: ايت حميد 

جنوبا: زايد نايت حميد 

غربا: طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 27ديسمبر 1983 

• رسم عدلي موضوعه تنازل بتاريخ 30يونيو 2015 

• رسم عدلي موضوعه تنازل بتاريخ 23ماي 2016 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 أغسطس 2018 

• رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 24يونيو 2019 

• شهادة إدارية بتاريخ 24 يوليو 2019 

• رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 27يونيو 2019 

2020على الساعة  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30 سبتمبر 

12 زواال 

مطلب رقم 33685 - 55 

تاريخ اإليداع 3 يوليو 2020

طالب التحفيظ : ملهاني أحمد بن عبد الهادي بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":ادورين"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":آية" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أكودي نلخير احملل املدعو مزارع أحنصال 

مساحته 28: آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: أيت موالي محمد وأيت موالي عائشة وأيت موالي فاضمة 

شرقا: ورثة أيت موالي محمد 

جنوبا: ورثة أيت موالي محمد 

غربا: ملهاني أحمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •

24أغسطس 1990 

• صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 19فبراير2014 
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• صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29ماي 2015

بتاريخ  ملحق  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •  

17مارس2016 

• صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 11ديسمبر 2019 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30 سبتمبر 2020 على الساعة 

09 صباحا 

مطلب رقم 33686 - 55 

تاريخ اإليداع 3 يوليو 2020

طالب التحفيظ : بني العباسي رقية بنت السيد اليازيد بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تبيوين"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":تبيوين" 

مشتمالته: أرض فالحية 

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

مساحته 26: آ 68 س تقريبا 

حدوده : 

شماال: هشام محمد

شرقا: بني العباسي حليمة 

جنوبا: بني العباسي حليمة 

غربا: بني العباسي أمينة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 5 ماي 2017 

• شهادة إدارية بتاريخ 29يونيو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 01 أكتوبر على الساعة 12 زواال 

مطلب رقم 33687 - 55 

تاريخ اإليداع 3 يوليو 2020

طالب التحفيظ : بني العباسي رقية بنت السيد اليازيد بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تفراوت نايت علي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":تفراوت" 

مشتمالته: أرض فالحية 

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

مساحته 2 :آ تقريبا

حدوده : 

شماال: طريق 

شرقا: نهري خديجة 

جنوبا: طريق 

غربا: بني العباسي أمينة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 4 ماي 2017 

• شهادة إدارية بتاريخ 29يونيو 2020 

الساعة  على   2020 أكتوبر   01 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

11 صباحا 

مطلب رقم 33688 - 55 

تاريخ اإليداع 3 يوليو 2020

طالب التحفيظ : بني العباسي رقية بنت السيد اليازيد بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":ثالث احلاج"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك":ثالث احلاج" 

مشتمالته: أرض فالحية من قطعتني 

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

مساحته: 40 آ 15 س تقريبا

حدوده : 

القطعة 1

شماال: بني العباسي حليمة 

شرقا: اجلرف

جنوبا: جنان ابراهيم 

غربا: طريق

القطعة 2

شماال: بني العباسي حليمة 

شرقا: طريق 

جنوبا: جنان ابراهيم 

غربا: ايت اومازير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 5 ماي 2017 

• شهادة إدارية بتاريخ 29يونيو 2020 

الساعة  على   2020 أكتوبر   01 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

13 زواال 

مطلب رقم 33689 - 55 

تاريخ اإليداع 6 يوليو 2020

طالب التحفيظ : الطالب سمير بن علي بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تغدة نغرويز"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":ملك الطالب"

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل جماعة احملل املدعو حي التقدم

مساحته 1: آ 33 س تقريبا 
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حدوده:

شماال: الطالب تودة

شرقا: أيت بنها علي 

جنوبا: الطالب رضوان 

غربا: امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 29سبتمبر 2017 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 01 أكتوبر 2020 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33690 - 55 

تاريخ اإليداع 6 يوليو 2020

طالب التحفيظ : عدي نادية بنت عبد الهادي بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":اغير نوفال"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":اغير نوفال" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم و أزيالل جماعة أيت تكال احملل املدعو دوار أوزود

مساحته 3: آ تقريبا

حدوده : 

شماال: مسلك عمومي و أكوراي محمد

شرقا: أكوراي محمد و مسلك عمومي 

جنوبا: أكوراي محمد 

غربا: أكوراي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك :

 17 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •  

يوليو2019

 • رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 أغسطس 2019 

• شهادة إدارية بتاريخ 18يونيو 2020 

الساعة  على   2020 أكتوبر   01 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

14 بعد الزوال 

مطلب رقم 33691 - 55 

تاريخ اإليداع 7 يوليو 2020

طالب التحفيظ : اوحدى محمد بن ميمون بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تعدوشت 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":تعدوشت 2"

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

مساحته 1: آ 30 س تقريبا 

حدوده : 

شماال: طالب التحفيظ 

شرقا: محمد أتغمارت 

جنوبا: امللك العام اجلماعي 

غربا: طالب التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك:

 • رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 27سبتمبر 2018

 • شهادة إدارية بتاريخ فاحت يوليو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 02 أكتوبر 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33692 - 55 

تاريخ اإليداع 7 يوليو 2020

طالب التحفيظ : اوحدى محمد بن ميمون بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تكرارت 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":تكرارت 2" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

مساحته 1: آ 23 س تقريبا 

حدوده : 

شماال: امللك العام اجلماعي 

شرقا: طالب التحفيظ 

جنوبا: ورثة تعدوشت خدوج 

غربا: امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 20 يوليو 2018 

• شهادة إدارية بتاريخ فاحت يوليو 2020 

الساعة  على   2020 أكتوبر   02 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

09 صباحا 

مطلب رقم 33693 - 55 

تاريخ اإليداع 7 يوليو 2020

طالب التحفيظ : اوحدى محمد بن ميمون بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":الزاوية"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":الزاوية"

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

مساحته1: آ تقريبا 
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حدوده : 

شماال: امللك العام اجلماعي 

شرقا: امللك العام اجلماعي 

جنوبا: ورثة تعدوشت خدوج 

غربا: ورثة تعدوشت خدوج 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك:

 • رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 27فبراير 2017 

• شهادة إدارية بتاريخ 2 مارس 2020 

الساعة  على   2020 أكتوبر   02 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

10 صباحا 

مطلب رقم 33694 - 55 

تاريخ اإليداع7 يوليو 2020

طالب التحفيظ : اوحدى محمد بن ميمون بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكرارت 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكرارت 2"

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

مساحته 98: س تقريبا 

حدوده : 

شماال: ورثة تعدوشت خدوج و طالب التحفيظ 

شرقا: ورثة تعدوشت خدوج 

جنوبا: امللك العام اجلماعي 

غربا: امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 20 يوليو 2018 

• شهادة إدارية بتاريخ فاحت يوليو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 أكتوبر 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33695 - 55 

تاريخ اإليداع 7 يوليو 2020

طالب التحفيظ : اوحدى محمد بن ميمون بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تكرارت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":تكرارت" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

مساحته: 90 س تقريبا

حدوده : 

شماال: امللك العام اجلماعي 

شرقا: طالب التحفيظ 

جنوبا: ورثة تعدوشت خدوج 

غربا: ورثة تعدوشت خدوج 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 5 يناير 2017 

• شهادة إدارية بتاريخ 02 مارس 2020

الساعة  على   2020 أكتوبر   02 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

11 صباحا 

مطلب رقم 33696 - 55 

تاريخ اإليداع 8 يوليو 2020

طالب التحفيظ : بليل مولود بن محماد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تالت احلاج"

 "DOMAINE M" : اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك

مشتمالته: أرض فالحية 

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

مساحته 17: آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: ورثة العباسي اليزيد 

شرقا: اجلرف

جنوبا: ورثة العباسي اليزيد 

غربا:ورثة ايت بوحو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك:

 • رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 13ابريل 2016 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11ماي 2016 

• شهادة إدارية بتاريخ 7 يوليو 2020 

الساعة  على   2020 أكتوبر   05 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

13 زواال 

مطلب رقم 33697 - 55 

تاريخ اإليداع 8 يوليو 2020

طالب التحفيظ : ايت احلاج محمد بن السي احماد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة بحي الرشاد"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بيت الرشاد"

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الرشاد
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مساحته 1: آ 18 س تقريبا 

حدوده : 

شماال: ورثة ايت حلسن حلسن 

شرقا: محمد العروسي و محمد ايت بهوش 

جنوبا: امللك العام اجلماعي 

غربا: امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 5 بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •

أغسطس 2003 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13ماي 2011 

• شهادة إدارية بتاريخ فاحت يوليو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 أكتوبر 2020 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33698 - 55 

تاريخ اإليداع 8 يوليو 2020

طالب التحفيظ : اتغالست سعيد بن عبد املالك بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا":بقعة أرضية بحي التقدم"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":وسام" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي التقدم 

مساحته 82: س تقريبا 

حدوده:

شماال: امللك العام اجلماعي 

شرقا: النائب عن ورثة التوامي محمد 

جنوبا: امللك العام اجلماعي 

غربا: التوامي التهامي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 2 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •

يناير2008 

• صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 22فبراير2010 

بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •

18سبتمبر2014 

• صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18يناير 2019 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 ديسمبر 2019 

• شهادة إدارية بتاريخ 10 يونيو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 أكتوبر 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33700 - 55 

تاريخ اإليداع 13 يوليو 2020

طالب التحفيظ : نصير مصطفى بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":بقعة بحي بوسيف بأزيالل"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":مصطفى نصير" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي بوسيف 

مساحته 85: س تقريبا

حدوده

شماال: وغاض حسناء

شرقا: عائشة وعراب 

جنوبا: وغاض حسناء 

غربا: امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •

18يناير2011 

بتاريخ  تصفح  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •

14سبتمبر 2011 

بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •

13ديسمبر2011 

• صورة طبق األصل رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18فبراير 2014

 • رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 سبتمبر 2019 

• شهادة إدارية بتاريخ 29يونيو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 أكتوبر 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33702 - 55 

تاريخ اإليداع 14 يوليو 2020

طالب التحفيظ : تامر حسن بن موحى بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":بومازير"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":اإلخوة" 

مشتمالته: أرض فالحية بها دار من سفلي 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أكودي نلخير احملل املدعو أيت بركة 

مساحته 3: هـ 2 آ 12 س تقريبا 

حدوده : 

شماال: الطاهر حمو وورثة علي ابركة 

شرقا: ورثة أمغار أيت علي 

جنوبا: أيت عدي حسن وورثة علي ابركة 

غربا: الطاهر حمو 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 9 أغسطس 2016 

• شهادة إدارية بتاريخ 25يونيو 2020

الساعة  على   2020 أكتوبر   06 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

13 زواال 

مطلب رقم 33703 - 55 

تاريخ اإليداع 14 يوليو 2020

طالب التحفيظ : تامر حسن بن موحى بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تبحارت ب1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عياد" 

مشتمالته: أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أكودي نلخير احملل املدعو أيت بركة 

مساحته 46: آ 23 س تقريبا

حدوده : 

شماال: الطاهر حمو وورثة أيت يحيى حلسن 

شرقا: ورثة علي ابركة 

جنوبا: طريق 

غربا: قافو حسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 9 أغسطس 2016

 • شهادة إدارية بتاريخ 25يونيو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 06 أكتوبر 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33704 - 55 

تاريخ اإليداع 14 يوليو 2020

طالب التحفيظ : تامر حسن بن موحى بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تبحارت ب2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":تامر" 

مشتمالته: أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أكودي نلخير احملل املدعو أيت بركة

مساحته42 : آ 43 س تقريبا

حدوده : 

شماال: طريق 

شرقا: ورثة علي ابركة 

جنوبا: شعبة 

غربا: أيت خويا موح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 9 أغسطس 2016 

• شهادة إدارية بتاريخ 25يونيو 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 06 أكتوبر 2020 على الساعة 12 

و15 دقيقة زواال 

مطلب رقم 33705 - 55 

تاريخ اإليداع 14 يوليو 2020

طالب التحفيظ : اعليوان الصاحلة بنت محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا": بقعة بتغرويزن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":هبة" 

مشتمالته: أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي التقدم

مساحته : 1 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: امللك العام اجلماعي 

شرقا: حسن ايت عال 

جنوبا: حسن ايتوشطو 

غربا: محمد احلياني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 23ابريل 1998

 • رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14ماي 1998 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت06 أكتوبر 2020 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33706 - 55 

تاريخ اإليداع 14 يوليو 2020

طالب التحفيظ : صابر سعيد بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تفروين"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":سعيد" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو تفروين 

مساحته 75 :س تقريبا

حدوده : 

شماال: احماد أيت اغزف

شرقا: امللك العام اجلماعي 

جنوبا: حلسن رفيق 

غربا: احماد أيت اغزف 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 11 يوليو 2018 

• صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 5 فبراير 2020 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 06 أكتوبر 2020 على الساعة 09 

و45دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33707 - 55 

تاريخ اإليداع :15 يوليو 2020

طالب التحفيظ : هياللي احلسني بن موحو بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":وامتشكران 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":وامتشكران 2" 

ومرافق  علويني  وطابقني  سفلي  من  بناية  بها  أرض  مشتمالته: 

بالسطح 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار وامتشكران 

مساحته 1 :آ 26 س تقريبا

حدوده : 

شماال: طالب التحفيظ 

شرقا: محماد الناصيري 

جنوبا: امللك العام اجلماعي 

غربا: امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18أغسطس 2009 

• رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 12يونيو 2017 

• شهادة إدارية بتاريخ 29يونيو 2020 

الساعة  على   2020 أكتوبر   07 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

12 زواال 

مطلب رقم 33708 - 55 

تاريخ اإليداع 15 يوليو 2020

طالب التحفيظ : هياللي احلسني بن موحو بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ": وامتشكران 3"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ": وامتشكران 3" 

مشتمالته: أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار وامتشكران

مساحته : 1 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: امللك العام اجلماعي 

شرقا: عبد العزيز بقال 

جنوبا: بوملان مصطفى 

غربا: امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18أغسطس 2009 

• رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 12يونيو 2017 

• شهادة إدارية بتاريخ 29يونيو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 07 أكتوبر 2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة بعد الزوال 

مطلب رقم 33709 - 55 

تاريخ اإليداع 15 يوليو 2020

طالب التحفيظ : هياللي احلسني بن موحو بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ": وامتشكران 4"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ": وامتشكران 4" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار وامتشكران 

مساحته 2: آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: كمار حسن

شرقا: كمار حسن 

جنوبا: امللك العام اجلماعي 

غربا: امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 يوليو 2009 

• شهادة إدارية بتاريخ 29يونيو 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 07 أكتوبر 2020 على الساعة 12 

و45 دقيقة زواال 

مطلب رقم 33710 - 55 

تاريخ اإليداع 15 يوليو 2020

طالب التحفيظ : فزناوي محمد بن ابراهيم بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تشبيت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":تشبيت" 

ومرافق  علويني  وطابقني  سفلي  من  بناية  بها  أرض  مشتمالته: 

بالسطح 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تشبيت 

مساحته 70: س تقريبا
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حدوده : 

شماال: ايت امزيل محمد

شرقا: امللك العام اجلماعي 

جنوبا: اخلنيفري حسن 

غربا: ابراهيم امحند 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 29ماي 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 07 أكتوبر 2020 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33711 - 55 

تاريخ اإليداع 15 يوليو 2020

طالب التحفيظ : احلكيمي نوال بنت عبد اهلل بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تغدة نسامر"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":نوال" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي التقدم

مساحته: 90 س تقريبا 

حدوده : 

شماال: امللك العام اجلماعي 

شرقا: الرسم العقاري رقم 5648 - 55 

جنوبا: عبد اهلل الفطواكي 

غربا: محمد العلواني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 9 أكتوبر 2018 

• شهادة إدارية بتاريخ 14 يوليو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 07 أكتوبر 2020 على الساعة 09 

و45 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33712 - 55 

تاريخ اإليداع 16 يوليو 2020

طالب التحفيظ : فرسي محمد بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":دار امحمد"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار امحمد"

مشتمالته: أرض عارية على جزء منها بناية من سفلي 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار امداحن 

مساحته: 1 آ 3 س تقريبا 

حدوده : 

شماال: فرسي احلسني

شرقا: امللك العام اجلماعي 

جنوبا: فرسي املصطفى 

غربا: فرسي املصطفى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 25ديسمبر 2019 

• شهادة إدارية بتاريخ 15 يوليو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت08 أكتوبر 2020 على الساعة 14 

و30 دقيقة بعد الزوال 

مطلب رقم 33713 - 55 

تاريخ اإليداع 21 يوليو 2020

طالب التحفيظ : باسو محمد بن احلسني بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":افرضن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":الزاويت" 

مشتمالته: أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيفني احملل املدعو دوار متديغة

مساحته 1: هـ 49 آ 5 س تقريبا 

حدوده : 

شماال: طريق 

شرقا: عبد الرحمن صبور 

جنوبا: محمد شامو 

غربا: ورثة عبد السالم وورثة عبد الرحمن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •

23أكتوبر2017 

بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •

23أكتوبر2017 

• رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 30ابريل 2018 

• رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 9 يوليو 2018 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 أغسطس 2018 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30ديسمبر 2019 

• شهادة إدارية بتاريخ 20 يوليو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 08 أكتوبر 2020 على الساعة 15 

و30 دقيقة بعد الزوال 

مطلب رقم 33714 - 55 

تاريخ اإليداع 21 يوليو 2020

طالب التحفيظ : ايت متودة محمد بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":دار باغير نحاحان"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":يحيى"

مشتمالته: أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تفروين 

مساحته 42 :س تقريبا 

حدوده : 

شماال: امللك العام اجلماعي 

شرقا: امللك العام اجلماعي 

جنوبا: أيت ابوح 

غربا: فاظمة اتكال 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12أغسطس 2005 

• شهادة إدارية بتاريخ 7 يوليو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد 08 أكتوبر 2020 املؤقت على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33715 - 55 

تاريخ اإليداع 24 يوليو 2020

طالب التحفيظ : املنصوري علي بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":الداو اغير نحاحة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":ملك علي" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تفروين 

مساحته 1: آ تقريبا 

حدوده : 

شماال: عبد السالم الدمناتي

شرقا: امللك العام اجلماعي 

جنوبا: ايت الطالب موح بن احماد ومن معه 

غربا: عبد اهلل الكطيوي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 يناير 1983

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 08 أكتوبر 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33716 - 55 

تاريخ اإليداع 27 يوليو 2020

طالب التحفيظ : زورير حسن بن بوجمعة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":اريزي نومزيل"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "نادية" 

مشتمالته: أرض بها بناية من سفلي 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو حي اللوز

مساحته 1 :آ 12 س تقريبا

حدوده : 

شماال: الكاس محمد

شرقا: ورثة أعموم صالح 

جنوبا: العسري حمو 

غربا: امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك:

 • صورة شمسية من عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 11نونبر2004 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22ديسمبر 2004 

• شهادة إدارية بتاريخ 24 يوليو 2020 

الساعة  على   2020 أكتوبر   08 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

12 زواال 

مطلب رقم 33723 - 55 

تاريخ اإليداع 4 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : مانوسي املصطفى بن علي بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا: "بقعة أرضية بحي امنترك"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":محمد هيثم" 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي النهضة

مساحته 1 :آ تقريبا 

حدوده:

شماال: الرسم العقاري رقم 7883 / 55 

شرقا: امللك العام اجلماعي 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 7620 / 55 

غربا: الرسم العقاري رقم 14313 / 55 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23أغسطس 2009

 • شهادة إدارية بتاريخ 23 يوليو 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12أكتوبر 2020 على الساعة 08 

و45 دقيقة 

مطلب رقم 33724 - 55 

تاريخ اإليداع 5 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : بغداوي عبد احلكيم بن محمد بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":احلروش"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":احلروش 1" 

مشتمالته: أرض فالحية 



عدد 1129 - 29 ذواحلجة 1441 )19 اغسطس 2020(3624

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ارفالة احملل املدعو دوار بوقارون

مساحته 27 :آ 34 س تقريبا 

حدوده : 

شماال: ورثة ناجم عامر بن صالح 

شرقا: ورثة ناجم عامر بن صالح 

جنوبا: منعيم محمد 

غربا: منعيم محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15 يناير 1990 

• رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 15 يناير 1990

 • رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 15 يوليو 2020 

• شهادة إدارية بتاريخ 21 يوليو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12أكتوبر 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33725 - 55 

تاريخ اإليداع 5 أغسطس 2020

طالب التحفيظ: بغداوي عبد احلكيم بن محمد بنسبة1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":احلروش"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":احلروش 2" 

مشتمالته: أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ارفالة احملل املدعو دوار بوقارون 

مساحته 89: آ 38 س تقريبا 

حدوده : 

شماال: ورثة اخليفة بن مبارك 

شرقا: ورثة ناجم عامر بن صالح و بومرواني سي عبد اهلل

جنوبا: ورثة ناجم عامر بن صالح 

غربا: منعيم محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21نونبر 1990 

• رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 21نونبر 1990 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 ماي 1991 

• رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 6 ماي 1991 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22 مارس 1993

 • رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 22 مارس 1993 

• رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ فاحت يوليو 2020

 • رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 15 يوليو 2020 

• شهادة إدارية بتاريخ 21 يوليو 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12أكتوبر 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة 

مطلب رقم 33726 - 55 

تاريخ اإليداع 5 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : برهوم خديجة بنت ابراهيم بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تغدة نتلباخوشت بدوار تشبيت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":برهوم"

مشتمالته: أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي وادي الذهب 

مساحته: 27 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: امللك العام اجلماعي 

شرقا: ايت حمو اسعيد 

جنوبا: فاضمة بنت حمو نيسمويا 

غربا: ايت حمو اسعيد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

• صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30نونبر 2011 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت سبتمبر 2014 

• شهادة إدارية بتاريخ 3 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12أكتوبر 2020 على الساعة 16 

بعد الزوال 

مطلب رقم 33727 - 55 

تاريخ اإليداع 5 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : ايت بنها يونس بن احمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":احملل التجاري املتواجد بحي وادي 

الذهب"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":محل 1"

مشتمالته: أرض بها بناية من سفلي عبارة عن محل جتاري 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي وادي الذهب 

مساحته 1: آ 86 س تقريبا 

حدوده : 

شماال: امللك العام اجلماعي 

شرقا: ورثة أيت بنها 

جنوبا: ورثة أيت بنها 

غربا: طالب التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك:

 • رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ فاحت مارس 2019 

• رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ فاحت مارس 2019 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13أكتوبر 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة صباحا 
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مطلب رقم 33728 - 55 

تاريخ اإليداع 5 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : ايت بنها يونس بن احمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ":احملل التجاري املتواجد بحي وادي 

الذهب"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محل 2" 

مشتمالته: أرض بها بناية من سفلي عبارة عن محل جتاري ومرافق

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي وادي الذهب

مساحته: 4 آ 36 س تقريبا

حدوده:

شماال: امللك العام اجلماعي 

شرقا: طالب التحفيظ وورثة أيت بنها 

جنوبا: بوملنازل 

غربا: عبد املالك أيت بنها وورثة أيت بنها 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

• رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 30يناير 2019 

• رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 8 فبراير 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13أكتوبر 2020 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33729 - 55 

تاريخ اإليداع 5 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : الناصري أحمد بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا":تغدة مننتكمي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":أحمد"

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت

مساحته 22 :آ 77 س تقريبا 

حدوده : 

شماال: ايت بركة زينب بنت حلسن

شرقا: طريق 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 7893 / 55 و ابراهيم املنصوري 

غربا: ممثل ودادية السعادة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

• نسخة طبق األصل من حكم ابتدائي بتاريخ 16 يوليو 1998 

• صورة طبق األصل من محضر تنفيذ بتاريخ 28سبتمبر 1998 

• صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 16سبتمبر 2013 

• رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 ديسمبر 2013

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13أكتوبر 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا

 خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "باب الزين"

الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 997 

املؤرخة في 07 فبراير 2018 ذي املطلب رقم 19984 55- الكائن 

بإقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو باب الزين.

مبقتضى مطلب مؤرخ في 14 يونيو 2020 صادر عن السيد ناظر أوقاف 

امللك موضوع  فإن عملية حتديد  العامة،  األوقاف  نيابة عن  بني مالل 

مطلب التحفيظ أعاله التي أجريت بتاريخ 28 مارس 2018 قد ألغيت 

مع ما ترتب عنها من معلومات هندسية بسبب تعذر القيام باملسح 

النهائي لضياع األرفات، وتقرر إجراء عملية جديدة بتاريخ 14 أكتوبر 

2020 على الساعة 13 زواال. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "تدارت افزاون"

 الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 1038 املؤرخة 

في 21 نونبر 2018 ذي املطلب رقم 23213 - 55 الكائن بإقليم أزيالل 

جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار امزوغ.

مبقتضى مطلب مؤرخ في 14 يونيو 2020 صادر عن السيد ناظر أوقاف 

امللك موضوع  فإن عملية حتديد  العامة،  األوقاف  نيابة عن  بني مالل 

مطلب التحفيظ أعاله التي أجريت بتاريخ 09 يناير 2019 قد ألغيت 

مع ما ترتب عنها من معلومات هندسية بسبب تعذر القيام باملسح 

النهائي لضياع األرفات، وتقرر إجراء عملية جديدة بتاريخ 14 أكتوبر 

2020 على الساعة 10 صباحا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بوعنو"

 ذي املطلب رقم 32420 -س الكائن بإقليم أزيالل منطقة ضم 

األراضي الفالحية املسماة "تيموليلت" املندرج في اخلالصة 

اإلجمالية ملنطقة ضم األراضي التي نشرت باجلريدة الرسمية 

املؤرخة في 06 فبراير 1959 حتت عدد 2413.

مبقتضى مطلب مؤرخ في 11 غشت 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  أعاله  التحفيظ  مطلب  موضوع 

السيد فوتيح محمد بن موحى بصفة منفردة، وذلك مبقتضى العقود 

املودعة سابقا للمطلب املذكور وكذا:

 • حكم ابتدائي عدد 53/12 بتاريخ 30 ماي 2012؛ 

 • حكم ابتدائي عدد 95/15 بتاريخ 09 يونيو 2015؛

 • حكم ابتدائي عدد 58/13 بتاريخ 24 أبريل 2013؛

 • شهادة عدم الطعن باالستئناف عدد 93/11 بتاريخ 26 نونبر 2012؛ 

 • رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 08 يناير 1970؛

 24 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •  

ديسمبر1998؛

 28 بتاريخ  شراء  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •  

أكتوبر1968؛

 27 بتاريخ  إشهاد  موضوعه  عرفي  عقد  من  األصل  طبق  صورة   •  

أكتوبر2011؛
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 07 بتاريخ  رسم عدلي موضوعه مخارجة  من  األصل  • صورة طبق   

ماي 2010؛

 27 بتاريخ  ملحق  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   •  

ماي2010؛

 • رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 23 يونيو 2010؛

 • رسم عدلي موضوعه تأكيد شراء بتاريخ 11 نونبر 2011؛

 • عقد عرفي موضوعه إشهاد بتاريخ 18 يوليو 2011. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "افاضيسن"

 الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1091 

املؤرخة في 27 نونبر 2019 ذي املطلب رقم 33465 - 55 الكائن 

بإقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو دوار ايت حلوان.

فإن   2020 غشت   11 في  اإلمضاء  مصحح  حضور  تقرير  مبقتضى 

من  تتابع  أعاله  التحفيظ  مطلب  موضوع  امللك  حتفيظ  مسطرة 

الرحمان  بنت عبد  احلسني  السيدة حفيظة  إسم  اآلن فصاعدا في 

مبقتضى  وذلك  بينهما،  مناصفة  سعيد  بن  باهوم  حسن  والسيد 

املذكور وكذا رسم عدلي موضوعه  املودعة سابقا للمطلب  العقود 

شراء مؤرخ في 28 يناير 2013 وعقد عرفي موضوعه اعتراف مصحح 

االمضاء بتاريخ 07 يوليو 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بأزيالل

   عبد العزيز احلاجبي

محافظة كلميم

مطلب رقم 22884 - 56

تاريخ اإليداع: 07 أغسطس 2020

طالب التحفيظ:

-1عبد الغني عاطف بن ابالل 

-2 رشيدة اننفو بنت بكار 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ملك عبد الغني ورشيدة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك عبد الغني ورشيدة

نوعه: أرض عارية 

موقعه: احملل املدعو: حي الرجاء في اهلل ، مدينة كلميم

مساحته: 60 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: مبارك محمد بن سالم وشريكه 

شرقا:الشركاوي شكري عبد احلق ؛

جنوبا: اخلدير عبد الرحيم ؛

غربا: الزنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك: 

 316 بعدد  مضمن   2019 مارس   28 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -1رسم 

سجل األمالك رقم 70 بتاريخ 11/04/2019 -2 عقد شراء عدلي مؤرخ 

األمالك  سجل   407 صحيفة   434 بعدد  مضمن   2013 ابريل   30 في 

األصل من نسخة شراء  -3 صورة طبق   20/05/2013 بتاريخ   55 رقم 

عدلية مؤرخة في 11 أكتوبر 1977 مضمنة بعدد 207 صحيفة 141 

إدارية مورخة في  -4شهادة  بتاريخ أغسطس 1996  الوثائق 4  سجل 

29 يناير 2020 رقم 12 ق ت.ت/ج ك -5 وكالة خاصة بالتحفيظ عرفية 

مصححة االمضاء في 04/03/2020 -6 صورة طبق االصل من وكالة 

طبق  صورة   7-  22/02/2013 في  االمضاء  مصححة  عرفية  مفوضة 

االصل من شهادة إدارية مؤرخة في 30/04/2013 حتت عدد 220ق.ت.ت/

ج.ح.ك

على   2020 أكتوبر   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة :12:00

مطلب رقم 22885 - 56

تاريخ اإليداع: 10 أغسطس 2020

طالب التحفيظ: خديجتو فجري بنت علي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: خديجتو فجري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: خديجتو فجري 

نوعه: دار للسكن بالسفلي 

مدينة   ، الغازي  سيدي  حي  الزرقطوني  زنقة  املدعو:  احملل  موقعه: 

كلميم

مساحته: 01 آر 43 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال:الشارع 

شرقا:علي بوسباكا ؛

جنوبا: حماد بن

مان ؛

غربا: محمد فاضل بن محمد ؛

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك: 

 2- -1عقد صدقة عرفي مصحح األمضاء في 22/01/2008 بكلميم 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 09 فبراير 1993مسجل بكناش اإليداع رقم 

06 عدد 6497

على   2020 أكتوبر   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة :09:00

مطلب رقم 22886 - 56

تاريخ اإليداع: 10 أغسطس 2020

طالب التحفيظ: محمد باريز بن احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: األمل
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: األمل

نوعه: أرض عارية 

موقعه: احملل املدعو: حي األمل مدينة بويزكارن إقليم كلميم

مساحته: 01 آر 04 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال:الزنقة 

شرقا:توفيق احربيل و حاليا الرسم العقاري عدد 3802 - 56؛

جنوبا: احلسن بليضو؛

غربا: الزنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك: 

رسم   2-  2005 ماي   24 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح  عرفي  بيع  -1عقد 

شراء عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 2015 مضمن بعدد 05 صحجيفة 

04 سجل األمالك رقم 10 بتاريخ 17/09/2015 -3 صورة شمسية من 

 4- بتاريخ 16 مارس 2016  وكالة مفوضة عرفية مصححة اإلمضاء 

شهادة إدارية مؤرخة في 06 يوليو 2020 حتت عدد 22/ب ب/م ت

على   2020 أكتوبر   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة :12:00

مطلب رقم 22887 - 56

تاريخ اإليداع: 10 أغسطس 2020

طالب التحفيظ: 

-1احلسان موالك بن اليزيد

-2حياة بن اعكيدة بنت احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: احلسان موالك و حياة بن اعكيدة

حياة  و  موالك  احلسان  للملك:  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

بن اعكيدة

نوعه: بناية بالسفلي و طابقني علويني 

موقعه: احملل املدعو: شارع احلسن الثاني مدينة كلميم

مساحته: 01 آر 62 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال:شارع احلسن الثاني

شرقا:خير عبد اهلل؛

جنوبا: بادة حمدي؛

غربا: لطفي اجلسني ؛

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك: 

-1عقد شراء عدلي مؤرخ في 09 ماي 1962 مضمن بعدد 36 صحيفة 

14 كناش رقم 3 عدد12 بتاريخ 29 يونيو 1962 -2 عقد حتديد عدلي 

 2 432 كناش  1483 صحيفة  بعدد  1962 مضمن  ماي   09 في  مؤرخ 

عدد 11 بتاريخ 02 يونيو 1962 -3 نسخة شراء عدلية مؤرخة في 09 

ماي 1962 مضمن أصلها بعدد 36 صحيفة 14 سجل األمالك رقم 12 

بتاريخ 29 يونيو 1962 -4 محضر بيع باملزاد العلني بتاريخ 01/04/2014 

 5- بتاريخ 27/07/2020  العلني  باملزاد  بيع  -25 ملحق إصالحي حملضر 

نسخة كاملة طبق األصل رقم 11 -6 شهادة بعدم الطعن بالنقض 

مؤرخة في 20/07/2020 -7 قرار صادر عن محكمة اإلستئناف بأكادير 

إراثة عدلية  من  األصل  -8 صورة طبق   27/11/2012 بتاريخ   439 رقم 

كناش   279 صحيفة   316 بعدد  مضمن   2008 يناير   13 في  مؤرخة 

التركات عدد 31 بتاريخ 13/02/2008 -9 نسخة عادية من حكم صادر 

عن احملكمة اإلبتدائية بكلميم عدد 130 بتاريخ 13 يونيو 2012.التاريخ 

الساعة  2020 على  أكتوبر   12 املؤقت:  التحديد  املقرر إلجراء عملية 

10:00:

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " أرض احلميدية 4 

)قطاع 5( "  مطلب رقم 17688 - 56 الـذي أدرجت 

خـالصة مـطلب حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 902 

املؤرخـة في : 13 ابريل 2016 

مسطرة  فإن   2020 يونيو   18  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

مطلب  موضوع   "  )5 )قطاع   4 احلميدية  أرض  املدعو"  امللك  حتفيظ 

التحفيظ عدد 17688 - 56 الكائن ب، جماعة وقيادة الشبيكة إقليم 

طانطان. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و 

للمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 658 هكتار 80آر 

07 سنتيار ،بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

املؤرخ في 11  احملتويات  -1 نسخة مستخرجة من كناش   : بناء على 

يونيو 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك حاجي " 

مطلب رقم 328 - 31 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 3810 املؤرخـة في : 06 نونبر 1985 

مسطرة  فإن   2020 يونيو   18  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " حاجي  ملك  املدعو"  امللك  حتفيظ 

إقليم  الصغير  األطلس  إفران  القروية  اجلماعة  ب،  الكائن   31  -  328

كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ و 

للموقع اجلديد اجلماعة القروية تيموالي إقليم كلميم

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك الشاوي " 

مطلب رقم 20788 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 918 املؤرخـة في : 03 أغسطس 2016 

مسطرة  فإن   2020 يوليو   13  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" ملك الشاوي " موضوع مطلب التحفيظ عدد 

56 الكائن بدوار تكموت، اجلماعة القروية تغجيجت إقليم   - 20788

كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و 

للمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 23 هكتار 86آر 
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65 سنتيار ،بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ 

و للحدود الواردة بالتصميم الهندسي للمطلب.

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

بناء على : -1 

شهادة إدارية مؤرخة في 29 يونيو 2020عدد 09/ق.ت.م.ش.ق -2 ملحق 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 يوليوز 2020 مضمن بسجل اخملتلفة 

رقم 13 حتت عدد 458 بتاريخ 06/07/2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " مخزن للمحروقات و 

مهبط للطائرات املروحية بالزاك " مطلب رقم 21336 - 56 الـذي 

أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 983 

املؤرخـة في : 01 نونبر 2017 

مسطرة  فإن   2020 يونيو   15  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" مخزن للمحروقات و مهبط للطائرات املروحية 

ب،  الكائن   56  -  21336 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " بالزاك 

اجلماعة احلضرية الزاك. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب 

التحفيظ و للمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 09 

هكتار66آر 83 سنتيار ،بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب 

التحفيظ .

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

املؤرخ في 05  احملتويات  -1 نسخة مستخرجة من كناش   : بناء على 

يونيو 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " أرض احلميدية 5 

القطاع 01 " مطلب رقم 22256 - 56 الـذي أدرجت خـالصة 

مـطلب حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 1007 املؤرخـة في : 18 

أبريل 2018 

مسطرة  فإن   2020 يونيو   15  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" أرض احلميدية 5 القطاع 01 " موضوع مطلب 

التحفيظ عدد 22256 - 56 الكائن ب، اجلماعة القروية الشبيكة إقليم 

طانطان. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و 

للمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 879 هكتار07آر 

42 سنتيار ،بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ .

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

املؤرخ في 08  احملتويات  -1 نسخة مستخرجة من كناش   : بناء على 

يونيو 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الشبيكة 01 " 

مطلب رقم 22637 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1078 املؤرخـة في : 28 أغسطس 2019 

مسطرة  فإن   2020 يونيو   15  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" الشبيكة 01 " موضوع مطلب التحفيظ عدد 

طانطان.  إقليم  الشبيكة  القروية  اجلماعة  ب،  الكائن   56  -  22637

ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة 

الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 434 هكتار08آر 76 سنتيار 

،بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ .

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 
املؤرخ في 03  احملتويات  -1 نسخة مستخرجة من كناش   : بناء على 

يونيو 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " حقل الرماية " 
مطلب رقم 4633 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 481 املؤرخـة في : 19 مارس 2008 
مسطرة  فإن   2020 يونيو   15  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو" حقل الرماية " موضوع مطلب التحفيظ عدد 
4633 - 56 الكائن ب، اجلماعة القروية أسرير إقليم كلميم. ستتابع 
من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة الناجتة 
عن التصميم الهندسي و البالغة 06 هكتار 56 آر 81 سنتيار ،بدال من 

املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ .
والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 
املؤرخ في 11  احملتويات  -1 نسخة مستخرجة من كناش   : بناء على 

يونيو 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " جتزئة النور " 
مطلب رقم 21099 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 952 املؤرخـة في : 29 مارس 2017 
مسطرة  فإن   2020 يونيو   15  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " النور  جتزئة  املدعو"  امللك  حتفيظ 
الزاك.  أسا  إقليم  تويزكي  القروية  اجلماعة  ب،  الكائن   56  -  21099
ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة 
الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 03 هكتار 99 آر 92 سنتيار 

،بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ .
والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 
املؤرخ في 11  احملتويات  -1 نسخة مستخرجة من كناش   : بناء على 

يونيو 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اكي واورير " 
مطلب رقم 22502 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1054 املؤرخـة في : 13 مارس 2019 
مسطرة  فإن  يوليوز2020   22  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " واورير  اكي  املدعو"  امللك  حتفيظ 
إفران  القروية  اجلماعة  ادوشقرا  توريرت  دوار  ب،  الكائن   56  -  22502
إسم  في  اآلن فصاعدا  من  إقليم كلميم. ستتابع  الصغير  األطلس 
نفس طالب التحفيظ و للمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي 
إيداع  إبان  بها  املصرح  املساحة  ،بدال من  22 سنتيار  آر   02 البالغة  و 

مطلب التحفيظ .
والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " لبديع " 
مطلب رقم 22297 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1012 املؤرخـة في : 23 ماي 2017 
مسطرة  فإن  يوليوز2020   22  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو" لبديع " موضوع مطلب التحفيظ عدد 22297 

- 56 الكائن ب، عني ايت ياسني اجلماعة القروية أفركط قيادة أسرير 
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طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع  كلميم.  إقليم 

التحفيظ و للمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 19 آر 

63 سنتيار ،بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ .

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بوفردان " 

مطلب رقم 22298 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1012 املؤرخـة في : 23 ماي 2018 

مسطرة  فإن  يوليوز2020   22  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" بوفردان " موضوع مطلب التحفيظ عدد 22298 

إقليم  أسرير  قيادة  أفركط  القروية  اجلماعة  احنابير  ب،  الكائن   56  -

كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و 

للمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 12 آر 31 سنتيار 

،بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ .

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " جماعة قصبة سيدي 

عبد اهلل بن مبارك " 

مطلب رقم 2156 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 272 املؤرخـة في : 17 مارس 2004 

مسطرة  فإن  يوليوز2020   20  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 " مبارك  بن  اهلل  عبد  سيدي  قصبة  جماعة  املدعو"  امللك  حتفيظ 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 2156 - 56 الكائن ب، اجلماعة القروية 

اآلن  من  ستتابع  طاطا.  إقليم  مبارك  بن  اهلل  عبد  سيدي  قصبة 

عن  الناجتة  للمساحة  و  التحفيظ  طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا 

املساحة  من  ،بدال  سنتيار   12 آر   35 البالغة  و  الهندسي  التصميم 

املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ .

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

بناء على : -1 صورة شمسية من رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 25 

2002 مضمن بعدد 205 صحيفة 197 سجل األمالك العقارية  يناير 

رقم 5 بتاريخ 13 فبراير 2003.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك البركة " 

مطلب رقم 722 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 103 املؤرخـة في : 20 دجنبر 2000 

مسطرة  فإن   2020 يونيو   17  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ عدد  " موضوع مطلب  البركة  املدعو" ملك  امللك  حتفيظ 

722 - 56 الكائن ب، اجلماعة القروية الشاطئ األبيض إقليم كلميم. 

ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ مع إصالح 

إسم احد طالب التحفيظ السيدة حدية الركراكي بنت الطيب بدال 

الناجتة  الركراكي بنت الطيب و للمساحة  من إسم السيدة وحيدة 

عن التصميم الهندسي و البالغة 86 هكتار 11 آر 12 سنتيار ،بدال من 

املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ و وفق احلدود التالية: 

*شماال: اجلبل *شرقا : اجلبل * جنوبا: طري عمومية *غربا : اجلبل .

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم

           عرظاوي محمد

محافظة إفران

مطلب رقم 6769 - 57

تاريخ اإليداع: 03 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : الهدمات عسو بن حمو .

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

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك: "ملك عسو " 

نوعه : أرض فالحية ،

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

الغنم".

مساحته: 02ه00 ار00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : لوتيد سعيد ،توتيخ حلسن،

شرقا : توتيخ حلسن ،

جنوبا: الطريق ،

غربا : جبار محمد ، 

احلقوق العينية : الشئ.

 13 بتاريخ  ص223  بعدد242  مضمن  عدلي  شراء  :رسم  امللك  أصل 

يونيو 2020 ،

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 02 اكتوبر2020 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا 

مطلب رقم 6770 - 57

تاريخ اإليداع: 04 أغسطس 2020

طالبة التحفيظ : الكاري فاطمة بنت املصطفى .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا: "البيت القدمي ".

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك: "املو " 

نوعه : أرض بها بناية قدمية ،

املدعو  ،احملل  ، جماعة سيدي اخملفي  ازرو  دائرة   ، افران  إقليم   : موقعه 

"ايت واحي".

مساحته: 43 س تقريبا.

حدوده :

شماال : زاهاروين،
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شرقا : الزنقة ،

جنوبا: الرسم العقاري عدد 11691 - 57 ،

غربا : محمد بن العربي ،مزوارابراهيم ، 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد299 ص212 بتاريخ 17/03/2020 ،

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد304 ص216 بتاريخ 17/03/2020 .

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 05 اكتوبر2020 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا

مطلب رقم 6771 - 57

تاريخ اإليداع: 04 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : محمد وعيسى بن عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا: "تداوت".

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك: "تداوت " 

نوعه : أرض فالحية بورية،

موقعه : إقليم افران ،دائرة ازرو ، جماعة متحضيت ،احملل املدعو "مزارع 

املرابطني".

مساحته: 03ه01 ار00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة موزون احلسني ، موحى اوغربي ،

شرقا : تقسمير ،

جنوبا: ورثة قاديري،

غربا : طريق عمومية ، 

احلقوق العينية : الشئ.

أ47  كناش  بعدد213  عدلي مضمن  ملكية  ثبوث  رسم   : امللك  أصل 

بتاريخ 03/09/2019 ،

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 05 اكتوبر2020 على الساعة الثانية 

عشرة والنصف زواال .

مطلب رقم 6772 - 57

تاريخ اإليداع: 04 أغسطس 2020

طالبوا التحفيظ :

1 - هيباوي محمد بن عبد الرحمان بنسبة 01/06 ،

2 - لويزة بوعزة بنت اسليمان بنسبة 01/06 ،

3 - هيباوي شيماء بنت محمد بنسبة 01/06 ،

4 - هيباوي زينب بنت محمد بنسبة 01/06 ،

5 - هيباوي نسرين بنت محمد بنسبة 01/06 ،

6 - هيباوي اية بنت محمد بنسبة 01/06 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا: "لهراهير ".

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك: "ملك هيباوي " 

نوعه : أرض فالحية بورية ،

موقعه : إقليم ودائرة افران ، جماعة ضاية عوا .

مساحته: 01 ه09ار35 س تقريبا.

حدوده :

شماال : احلسني كنو،

شرقا : برادةومحمد ارزين ،

جنوبا: الطريق ،

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : طريق عرضها 5 امتار تخترق امللك .

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد13 ص19 بتاريخ 02/05/2019،

بتاريخ  بعدد 07ص07  اصلها  عدلي ضمن  مقاسمة  رسم  نسخة   -

، 26/10/1999

بتاريخ  س11   499 بعدد  مضمن  بنظيرعدلي  مقاسمة  رسم   -

، 26/03/2019

- رسم ملحق عدلي مضمن بعدد 81 ص79 بتاريخ 29/08/2019 .

بعد  الثالثة  الساعة  على   2020 اكتوبر   05  : للتحديد  املقرر  التاريخ 

الزوال .

مطلب رقم 6773 - 57

تاريخ اإليداع: 07 أغسطس 2020

طالب التحفيظ :

بوزيد علي بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا: "احلرس ".

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك: "الشرفة " 

نوعه : أرض فالحية بورية ،

املدعو "  ، احملل  ، جماعة تيمحضيت  ازرو  ،دائرة  افران  إقليم   : موقعه 

املرس"

مساحته: 37ار57 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الساقية ،

شرقا : ورثة موحى وعلي ،

جنوبا: ورثة موحى وعلي ،

غربا : ورثة موحى وعلي ، 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : سم شراء عدلي مضمن بعدد30 ص25 بتاريخ 28/02/2020،

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 06 اكتوبر2020 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بافران

                  عبد اجلبار فرطاس
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محافظة إنزكان - أيت ملول
 

مطلب رقم 21094 - 60

تاريخ االيداع : 15 يونيو 2020

طالب التحفيظ: محمد نكات بن شتوي

اسم للملك: ملك نكات

نوع امللك: بناية قدمية من سفلي وطابق علوي في طور البناء.

موقعه: حي تراست جماعة انزكان عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 01آر تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : فاطمة العابد؛

شـرقا : بلحيل عبد اهلل؛

جنـوبا : حميد محب؛

غربـا : حلسن الشكنة.

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك:عقد بيع عرفي مؤرخ في 23/03/1983

الساعة   2020 سبتمبر   30 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

11:00 صباحا

مطلب رقم 21095 - 60

تاريخ االيداع : 16 يونيو 2020

طالب التحفيظ: كلثومة رميلي بنت سعيد

اسم للملك: السعادة

نوع امللك: بناية من سفلي وطابقني علويني.

موقعه: دوار تفرديت جماعة متسية عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 01آ تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : ملك عبد اللطيف؛

شـرقا : سعدية اخريشي؛

جنـوبا : طريق؛

غربـا : طريق.

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك:

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 10 أغسطس 1998

الساعة   2020 سبتمبر   23 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

11:00 صباحا

مطلب رقم 21096 - 60 

تاريخ االيداع :22 يونيو 2020

طالب التحفيظ: رضوان العيوج 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك العيوج

نوع امللك: دار سكنية من سفلي وطابق علوي.

موقعه: حي بنعنفر ، جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 01 آر تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : محماد اوبراهيم؛

غربـا : الزنقة؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2014.

- عقد البيع عرفي مؤرخ في 09 يونيو 2011؛

- عقد البيع عرفي مؤرخ في 13/12/1993؛

- شهادة عدم التجزئة بتاريخ 29 يوليو 2011 

الساعة   2020 سبتمبر   25 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

09:00 صباحا

مطلب رقم 21097 - 60

تاريخ االيداع :25 يونيو 2020

طالب التحفيظ: 

الصاحلة العميري

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك الصاحلة .

نوع امللك: دار سكنية من سفلي 

عمالة  القليعة،  جماعة  اخلمايس   ، الدوار  ساحل  بحيرة   ، موقعه: 

إنزكان أيت ملول.

مساحته: 50 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : احلمري عائشة؛

شـرقا : طريق 05 امتار ؛

جنـوبا : عمر تاكريدة ؛

غربـا : بن بيه محمد؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

نسخة -عقد بيع عرفي مؤرخ في 08/05/2006

- اشهاد عرفي مؤرخ في 18/12/2019

- نسخة شهادة وكالة مؤرخة في 26/12/2005؛

- نسخة ادخال التيار الكهربائي عدد 1128 بتاريخ 14 أكتوبر 2009؛

-تصميم موقعي للملك 

الساعة   2020 سبتمبر   25 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

10:00 صباحا

مطلب رقم 21098 - 60

تاريخ االيداع :29 يونيو 2020

طالب التحفيظ: عبداحلق ساسي 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك ساسي.
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نوع امللك: أرض بها بناية من سفلي وطابقني .

موقعه: ، حي توهمو، اجلماعة احلضرية ايت ملول ، عمــــالة إنزكان 

أيت ملول.

مساحته: 70 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : رقية الغول ؛

شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : ملك ورثة نعم؛

غربـا : ايت عبايدة ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

- رسم بيع عرفي مؤرخ في 11 سبتمبر 2003؛

- رخصة البناء عدد 571 مؤرخ في 25 أغسطس 2009

- رخصة السكن مؤرخ في 20 أكتوبر 2011 عدد 416

الساعة   2020 سبتمبر   23 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

12:00 زواال

مطلب رقم 21099 - 60

تاريخ االيداع :فاحت يوليو 2020

طالب التحفيظ: محمد ايت بوعريب بن علي

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك:ملك بوعريب

نوع امللك: ارض عارية 

موقعه: حي قصبة الطاهر، جماعة ايت ملول ، عمــــالة إنزكان أيت 

ملول.

مساحته: 01 آر 60 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : فاطمة ايت بوعريب ؛

شـرقا : ورثة ايت امجوض علي؛

جنـوبا : طريق وبعضا ورثة ايت امجوض علي ؛

غربـا : طريق

احلقوق العينية:الشئ.

اصل امللك :

نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مسجل بتاريخ 09/01/1951 دائرة 

اكادير الضاحية .

- اراثة مؤرخة في 13/12/1998؛

- اشهاد باملوافقة على التسليم مؤرخ في 05 يوليو 2019 

- اراثة مؤرخة في 16 أغسطس 2008؛

- عقد التسليم مؤرخ في 17/03/2011

- اذن اداري مؤرخ في 11 يوليو 2018

الساعة   2020 سبتمبر   23 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

14:00 زواال

مطلب رقم 21100 - 60

تاريخ االيداع :06 يوليو 2020

طالب التحفيظ: حسن أداسكو .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: بقعة 168 متر

نوع امللك: بقعة ارضية عارية.

موقعه: حي توهمو القبالني ، جماعة ايت ملول ، عمــــالة إنزكان 

أيت ملول.

مساحته: 01 آر 68 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : ورثة اداسكو جامع ؛

شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : ورثة ايت سي صالح؛

غربـا : ورثة اداسكو جامع؛

احلقوق العينية:الشئ.

اصل امللك:

 22 بتاريخ   84 امالك   156 ص   234 بعدد  مضمن  ستمرار  رسم   -

أغسطس 2019؛

عقد هبة مضمن بعدد 16 ص 12 امالك 89 بتاريخ 25 يونيو 2020؛

تصميم موقعي؛

الساعة   2020 سبتمبر   24 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

09:00 صباحا

مطلب رقم 21101 - 60

تاريخ االيداع :07 يوليو 2020

طالب التحفيظ: بازين محمد بن ايدير

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك:

منزل بازين محمد

نوع امللك: بناية سكنية من سفلي وطابق اول .

موقعه: حي ازرو ، جماعة ايت ملول ، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 80 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : سي محمد ؛

شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : مطلب التحفيظ عدد 25871/س؛

غربـا : وملني؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 05/11/1991

- عقد بيع عرفي مؤرخ 11/12/1991

الساعة   2020 سبتمبر   24 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

10:00 صباحا

مطلب رقم 21102 - 60

تاريخ االيداع :09 يوليو 2020

طالب التحفيظ: -املصطفى النجاري بن عبدالسالم

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك اخلير.

نوع امللك: دار سكنية من سفلي وطابق اول
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موقعه: حي اخلمايس ، جماعة القليعة ، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 36 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : عائشة ملفضل ؛

جنـوبا : محمد بومزراك ؛

غربـا : محمد بومزراك ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 09/11/2010

- شهادة عدم التجزئة عدد 2011/19 بتاريخ 14/01/2011.

الساعة   2020 سبتمبر   25 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

11:00 صباحا

مطلب رقم 21103 - 60

تاريخ االيداع :09 يوليو 2020

طالب التحفيظ: -مينة صدق ابنة موالي ملني

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: دار املستقبل

نوع امللك: دار من سفلي وطابق اول 

أيت  إنزكان  ، عمــــالة  التمسية  ، جماعة  ايت ملول  موقعه: احواز 

ملول.

مساحته: 58 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : ورثة علي اوبيه ؛

جنـوبا : ورثة حماد بن عبو؛

غربـا : موالي اخملتار ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 يونيو 2018

الساعة   2020 سبتمبر   23  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

12:00 زواال

مطلب رقم 21104 - 60

تاريخ االيداع :09 يوليو 2020

طالب التحفيظ: عبدالعزيز واقسيم

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: واقسيم

نوع امللك: ارض عارية

موقعه: جماعة القليعة، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 07 آر 52 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : ناصري كرومي ؛

شـرقا : فاطمة واقسيم؛

جنـوبا : الطريق ؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

-استمرار مؤرخ في 04/03/2020

-توكيل خاص مؤرخ في 02 أكتوبر 2019

الساعة   2020 سبتمبر   25 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

12:00 زواال

مطلب رقم 21105 - 60

تاريخ االيداع :09 يوليو 2020

طالب التحفيظ: عبدالعزيز واقسيم 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: صيدلية واقسيم

نوع امللك: أرض بها بناية

موقعه: ، جماعة القليعة، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 02 آر 31 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : احلسن اعمر ؛

شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : واقسيم بوسالم ؛

غربـا : الطريق اجلهوية ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

- استمرار مؤرخ في 04/03/2020 املودع مبطلب التحفيظ 21104 - 60

الساعة   2020 سبتمبر   25 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

14:00 زواال

مطلب رقم 21106 - 60

تاريخ االيداع :10 يوليو 2020

طالب التحفيظ: حلسن الوزاني بن علي

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: الوزاني

نوع امللك: ارض عارية

أيت  إنزكان  عمــــالة  انزكان،  جماعة  اجلرف  حي  متكراض  موقعه: 

ملول.

مساحته: 01 آر 15 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : رسم عقاري 24517 - 60 ؛

شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : شباش الرسم العقاري 26091/س ؛

غربـا : الوزاني حلسن ؛

احلقوق العينية:الشئ.
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أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 05/04/2004 

- شهادة ادارية عدد 267/2019 قسم التعمير جماعة انزكان توقيع: 

النائب السادس للرئيس.

تاريخالتحديد : 30 سبتمبر 2020 الساعة 12:00 زواال

مطلب رقم 21107 - 60

تاريخ االيداع :14 يوليو 2020

طالب التحفيظ: احملفوظ سبوك بن بوجمعة

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: دار اخلير.

نوع امللك: بناية للسكن

موقعه: حي العزيب، جماعة القليعة، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 06 آر 75 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : ايت بوجمعة بن علي سالم ؛

شـرقا : محمد بن صالح بن عمر؛

جنـوبا : الطريق بعضا وبعضا سعيد بن ج. احلسني ؛

غربـا : محمد بن احمد و محمد بن احلسني ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

-عقد بيع عرفي للمحامي كوثرا ابراهيم مؤرخ في 29/11/2019.

-عقد عرفي مؤرخ في 21/03/1967؛

- صورة شمسية لرسم اراثة مؤرخ في 08 أغسطس 2007؛

- صورة شمسية لرسم اراثة مؤرخ في 07/01/2008؛

الساعة   2020 سبتمبر   24 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

11:00 صباحا

مطلب رقم 21108 - 60

تاريخ االيداع :16 يوليو 2020

طالب التحفيظ: عبدالعزيز صحيبي بن عمر

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: صحيبي1

نوع امللك: منزل من سفلي.

عمــــالة   ، الدشيرة  جماعة   707 زنقة  العربي  ايت  حي  موقعه: 

إنزكان أيت ملول.

مساحته: 88 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : ممر وبعضا ورثة اسماعيل الساكنون حي ايت العربي زنقة 

707 الدشيرة اجلهادية ؛

شـرقا : زنقة؛

جنـوبا : بهوشي عائشة ؛

غربـا : موالي احلسني ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

- استمرار مؤرخ في 05/03/2000 

- قسمة ومخارجة رضائية مؤرخة في 21/05/2015؛

- وكالة خاص عرفية مؤرخة في 05 سبتمبر 2018؛

02 مارس  بتاريخ  البناء عدد 22/2016  - نسخة طبق االصل لرخصة 

2016 جماعة الدشيرة اجلهادية؛

- نسخة رخصة السكن رقم 19 بتاريخ 22/02/2019؛

الساعة   2020 سبتمبر   16  : عمليةالتحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

09:00 صباحا

مطلب رقم 21109 - 60

تاريخ االيداع :16 يوليو 2020

طالب التحفيظ: عبداهلل صحيبي بن عمر

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: صحيبي3.

نوع امللك: بناية للسكن من سفلي 

أيت  إنزكان  عمــــالة  الدشيرة،  جماعة  العربي،  ايت  درب  موقعه: 

ملول.

مساحته: 67 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : طالب التحفيظ ؛

شـرقا : ورثة احمد صحيبي؛

جنـوبا : الزنقة؛

غربـا : الزنقة ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

- استمرار مؤرخ في 05/03/2000

- قسمة ومخارجة رضائية مؤرخة في 21/05/2015؛

02 مارس  بتاريخ  البناء عدد 23/2016  - نسخة طبق االصل لرخصة 

2016 جماعة الدشيرة اجلهادية؛

- نسخة رخصة السكن رقم 20 بتاريخ 22/02/2019

- نسخة وكالة خاص عرفية مؤرخة في 05 سبتمبر 2018؛

الساعة   2020 سبتمبر   16 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

10:00 صباحا

مطلب رقم 21110 - 60

تاريخ االيداع :16 يوليو 2020

طالب التحفيظ: عبداهلل صحيبي بن عمر

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: صحيبي 2.

نوع امللك: بناية للسكن من سفلي وطابقني

أيت  إنزكان  عمــــالة  الدشيرة،  جماعة  العربي،  ايت  درب  موقعه: 

ملول.

مساحته: 64 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : زنقة ؛

شـرقا : احمد صحيبي؛

جنـوبا : ورثة احمد صحيبي ؛
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غربـا : الزنقة ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

- نسخة استمرار مؤرخ في 05/03/2000

- نسخة قسمة ومخارجة رضائية مؤرخة في 21/05/2015؛

يوليو   06 بتاريخ   04/130 عدد  البناء  لرخصة  االصل  طبق  نسخة   -

2004 جماعة الدشيرة اجلهادية؛

- نسخة وكالة خاص عرفية مؤرخة في 05 سبتمبر 2018؛

الساعة   2020 سبتمبر   16 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

11:00 صباحا

مطلب رقم 21111 - 60

تاريخ االيداع :16 يوليو 2020

طالب التحفيظ: عائشة بهوشي بنت احلسن

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: برهوشي 2.

نوع امللك: بناية للسكن من سفلي 

عمــــالة  الدشيرة،  جماعة   ،  707 زنقة  العربي  ايت  درب  موقعه: 

إنزكان أيت ملول.

مساحته: 84 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : عبدالعزيز صحيبي ؛

شـرقا : عبداهلل صحيبي؛

جنـوبا : الرسم العقاري 302 - 60 و الرسم العقاري 70637/09 ؛

غربـا : ابراهيم احلسني ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

- نسخة استمرار مؤرخ في 05/03/2000

- نسخة قسمة ومخارجة رضائية مؤرخة في 21/05/2015؛

02 مارس  بتاريخ  البناء عدد 21/2016  - نسخة طبق االصل لرخصة 

2016 جماعة الدشيرة اجلهادية؛

- نسخة وكالة خاص عرفية مؤرخة في 05 سبتمبر 2018؛

- نسخة رخصة السكن رقم 18مؤرخة في 22/02/2018؛

الساعة   2020 سبتمبر   16 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

12:00 زواال

مطلب رقم 21112 - 60

تاريخ االيداع :20 يوليو 2020

طالب التحفيظ: محمد منوار بن محمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: منوار.

نوع امللك: بناية للسكن من سفلي وطابقني علويني 

موقعه: حي السالم متكراض اجلرف جماعة انزكان، عمــــالة إنزكان 

أيت ملول.

مساحته: 50 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : احيازين بن حميد ؛

شـرقا : احيازين بن حميد ؛

جنـوبا : مومادي سالم ؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يونيو 2020

- رسم شراء عرفي مؤرخ في 03/05/2012

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15/01/1999

الساعة   2020 سبتمبر   21 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

09:00 صباحا

مطلب رقم 21113 - 60

تاريخ االيداع :21 يوليو 2020

طالب التحفيظ: رشيد املوحد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك املوحد.

نوع امللك: بناية للسكن من سفلي وطابقني علويني 

موقعه: حي تراست جماعة انزكان، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 69 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : املطلب عدد 31503/09 ؛

شـرقا : عباس في جزء وايت وخلشى في جزء اخر ؛

جنـوبا : السعدي حسن ومن معه ؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 31/12/2007

- اذن اداري للتسجيل والتحفيظ عدد 08/286 بتاريخ 17 يوليو 2008 

- نسخة وكالة مؤرخة في 22/05/2005 

الساعة   2020 سبتمبر   21 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

10:00 صباحا

مطلب رقم 21114 - 60

تاريخ االيداع :22 يوليو 2020

طالب التحفيظ: احملفوظ اد وحسني بن ابراهيم

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك ادوحسني.

نوع امللك: ارض عارية 

أيت  إنزكان  التمسية، عمــــالة  دار بن الشيخ جماعة  دوار  موقعه: 

ملول.

مساحته: 70 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : ادياسني محمد ؛

جنـوبا : الطريق ؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية:الشئ.
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أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 أكتوبر 2009

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 20/11/2007
- شهادة ادارية عدد 687 مؤرخة في 01/12/2011.

الساعة   2020 سبتمبر   21 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
14:00 بعد الزوال

مطلب رقم 21115 - 60
تاريخ االيداع :24 يوليو 2020

طالب التحفيظ: احلسني العمري بن احملفوظ
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: دار العمري.

نوع امللك: بناية للسكن من سفلي وطابق علوي
موقعه: حي العرب جماعة ايت ملول، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 01 آر تقريبا.
حدوده: 

شمـاال : الرسوم العقارية 6686/09 و 9126 - 60 و 60724/09 ؛
شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : الرسم العقاري 29620 - 60 ؛
غربـا : الرسم العقاري 54009/09 ؛

احلقوق العينية:الشئ.
أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 06/12/1979
الساعة   2020 سبتمبر   24 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

09:00 صباحا

مطلب رقم 21116 - 60
تاريخ االيداع :27 يوليو 2020

طالب التحفيظ: عمر البودريبلي بن اخملتار
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك البودريبلي.

نوع امللك: بناية للسكن من سفلي وطابق علوي
موقعه: حي تراست جماعة انزكان، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 50 س تقريبا.
حدوده: 

شمـاال : بيدر حدية ؛
شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : بيدر موالي محمد ؛
غربـا : الرايس العياشي ؛

احلقوق العينية:الشئ.
أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 03/01/1992
- نسخة رسم قسمة عرفي مؤرخ في 30/04/1991

- نسخة رخصة السكن عدد ab/841/95 مؤرخ في 21 يونيو 1995.
الساعة   2020 سبتمبر   28 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

09:00 صباحا

مطلب رقم 21117 - 60
تاريخ االيداع :16 يوليو 2020

طالب التحفيظ: حلسن هباد بن احمد
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك هباد.

نوع امللك: بناية للسكن من سفلي وطابق علوي

موقعه: دوار اخربان جماعة التمسية، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 01 آر تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : العربي ايت املعلم ؛

شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : ناجحي لغضف ؛

غربـا : العربي ايت املعلم ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

 10 في  مؤرخة  عرفية  خاصة  لوكالة  االصل  طبق  نسخة   -

أغسطس2019

- عقد تسليم عرفي ثابت التاريخ حرره احملامي محمد رسموكي مؤرخ 

في 20 يوليو 2018

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 31 يوليو 1996

التمسية  جماعة   22/01/2020 في  مؤرخ   08/2020 عدد  اداري  اذن   -

.مصلحة التعمير والتصاميم.

الساعة   2020 سبتمبر   28 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

14:00 بعد الزوال

مطلب رقم 21118 - 60

تاريخ االيداع :29 يوليو 2020

طالب التحفيظ: احلسني اهماد بن احمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: اهماد.

نوع امللك: بناية للسكن من سفلي وطابقني علويني 

موقعه: جماعة التمسية، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 53 س تقريبا.

حدوده: 

شمـاال : مغيميمة محمد ؛

شـرقا : عبداهلل سواح ؛

جنـوبا : موماجدي سالم ؛

غربـا : ابناي رقية ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 04/02/2007

- شهادة ادارية عدد 11 مؤرخ في 18/01/2018

الساعة   2020 سبتمبر   28 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

15:00 بعد الزوال

مطلب رقم 21119 - 60

تاريخ االيداع :04 أغسطس 2020

طالب التحفيظ: نعيمة بوهم بنت العربي 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: بوهم.

نوع امللك: بقعة ارضية عارية

موقعه: جماعة التمسية، عمــــالة إنزكان أيت ملول.
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مساحته: 60 س تقريبا.
حدوده: 

شمـاال : العربي املغاري ؛
شـرقا : طريق ؛

جنـوبا : التوفيق رقية ؛
غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية:الشئ.
أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 أكتوبر 2017
- عقد بيع عدلي مؤرخ في 08/05/2012

بتاريخ   406/2012 عدد  التجزئة  عدم  لشهادة  االصل  طبق  نسخة   -
23/05/2012

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: 05 أكتوبر 2020 الساعة 09:00 
صباحا

مطلب رقم 21120 - 60
تاريخ االيداع :06 أغسطس 2020

طالب التحفيظ: بلعيد فرحتي
- االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك بلعيد فرحتي

نوع امللك: بناية من طابق ارضي على شكل مستودع
موقعه: دوار متاللت اوالد دحو، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 02 آر 50 س تقريبا.
حدوده: 

شمـاال : فاحتي الزهرة ؛
شـرقا : فاحتي الزهرة ؛

جنـوبا : ورثة ابويه ؛
غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية:الشئ.
أصل امللك:

التنفيذ  ملف   26/12/2016 في  مؤرخ  العلني  باملزاد  البيع  محضر   -
29/2016 ابتدائية اكادير

 29/2016 التنفيذ  ملف   2016 يونيو   13 في  مؤرخ  التحمالت  دفتر   -
ابتدائية اكادير

- شهادة مطابقة االسم عدد 29/2016 مؤرخ في 13 يونيو 2016.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: 05 أكتوبر 2020 الساعة 14:00 

بعد الزوال

مطلب رقم 21121 - 60
تاريخ االيداع :06 أغسطس 2020

طالب التحفيظ: احمد بوسيك بن الناجيم
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك بوسيك

نوع امللك: منزل من طابق ارضي وطابقني علويني
موقعه: حي املسدورة، جماعة انزكان عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 00 آر 51 س تقريبا.
حدوده: 

شمـاال : الطريق ؛
شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : احلسني اورتي ؛
غربـا : ملك االحباس ؛

احلقوق العينية:الشئ.
أصل امللك:

بتاريخ  بانزكان  مسجل   15/12/2010 في  مؤرخ  عرفي  بيع  عقد   -
.13/01/2011

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: 09 أكتوبر 2020 الساعة 09:00 
صباحا

مطلب رقم 21122 - 60
تاريخ االيداع :11 أغسطس 2020

طالب التحفيظ: اسماعيل كروم بن التهامي
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك كروم

نوع امللك: بناية من طابق ارضي وطابقني علويني
موقعه: دوار تراست جماعة انزكان، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 60 س تقريبا.
حدوده: 

شمـاال : اسماعيل بوشكا ؛
شـرقا : محمد بوشكا ؛

جنـوبا : الزنقة ؛
غربـا : سعيد بوشكا ؛
احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:
- عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 يونيو 2003

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 30/12/2002؛
- رخصة البناء عدد 13 بتاريخ 21 يوليو 2003.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: 12 أكتوبر 2020 الساعة 09:00 
صباحا

مطلب رقم 21123 - 60
تاريخ االيداع :12 أغسطس 2020

طالب التحفيظ: يونس بن دياب بن حسن
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك بن دياب

نوع امللك: ارض عارية
موقعه: حي املزار جماعة ايت ملول، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته: 95 س تقريبا.
حدوده: 

شمـاال : الطريق ؛
شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : خديجة كونكور ؛
غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية:الشئ.
أصل امللك:

- عقد هبة عدلي مؤرخ في 08 سبتمبر 2016
- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17/11/2014؛

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2019
شهادة ادارية عدد 300 بتاريخ 26/11/2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: 12 أكتوبر 2020 الساعة 10:00 
صباحا

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول
     عبداحلليم فتح
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محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57492 - 75

تاريخ اإليداع : 04 اغسطس  2020

طالب التحفيظ السيد : يونس حريري بن محمد

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

نوعه : ارض فالحية بها بنايات.

دائرة  سيدي اسماعيل   جماعة  سيدي   ، إقليم اجلديدة    : موقعه 

اسماعيل  دوار العليوات.

مساحته : 01 هكتار 80 آر 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة العربي وورثة بن الغربي وورثة القاري عبد اهلل ؛

شرقا : ورثة القاري عبد الرحمان بن الكامل  وورثة عبد الكامل بن محمد؛

جنوبا : طريق عمومية وامحمد الغربي.

غربا : القاري بوشعيب

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ذو احلجة 1436 موافق 17 سبتمبر 2015

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ذو احلجة 1436 موافق 17 سبتمبر 2015

3 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 محرم 1436 موافق 30 اكتوبر 2014

4 -  محرر تابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 08 يونيو 2020

2020على  أكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57493 - 75

تاريخ اإليداع : 05 اغسطس  2020

طالب التحفيظ السيد : اسماعيل اليوبي بن عز العرب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض احلفرة البيضاء".

نوعه : ارض فالحية.

دائرة  سيدي اسماعيل   جماعة  سيدي   ، إقليم اجلديدة    : موقعه 

اسماعيل  دوار اوالد رافع.

مساحته : 69 آر 19 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مصطفى بولقوابع ومطلب عدد 73541 - 08 ؛

شرقا : املصطفى التركالي ؛

جنوبا : ورثة علي بن مبارك؛

غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1441 القعدة  ذو   03 في  مؤرخ  عدلي  باستغالل  اشهاد   -  1

25 يونيو 2020

2 - محرر تابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 08 يوليو2020

2020على  أكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57494 - 75

تاريخ اإليداع : 06 اغسطس  2020

طالب التحفيظ السيد : بوشعيب الفتيح بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السانية".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة  سيدي اسماعيل   جماعة  الشعيبات  

دوار اجعيدات.

مساحته : 01 هكتار 01  آر 08 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمد بن بوشعيب ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : امحمد بن محمد؛

غربا : امحمد بن عائشة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي  مصحح االمضاء بتاريخ 10 أكتوبر 2001

2020على  أكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57495 - 75

تاريخ اإليداع : 06 اغسطس  2020

طالب التحفيظ السيد : نور الدين ابو زيد بن مبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك ابو زيد".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : إقليم سيدي بنور  ، دائرة  الزمامرة   درب العفو  املركز.

مساحته : 01  آر 30 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمد بن اسماعيل ومن معه ؛

شرقا : اوالد امحمد ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 64687 - 08؛

غربا : الرسم العقاري عدد 64687 - 08؛

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

1 - عقد بيع عرفي  مصحح االمضاء بتاريخ 17دسمبر 1992.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 شعبان 1390 موافق 15 أكتوبر 1970

2020على  أكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57496 - 75

تاريخ اإليداع : 06 اغسطس  2020

طالبتا التحفيظ  : 

1 - لطيفة انتضام بنت عبد اهلل  بنسبة 1 - 2

2 - رشيدة انتضام بنت عبد اهلل بنسبة 1 - 2.

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

نوعه : ارض عارية.

موقعه : إقليم سيدي بنور  ، دائرة  الزمامرة   جماعة الواليدية  دوار 

حيوط الكاهية.

مساحته : 01  آر 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عرضها 05 امتار ؛

شرقا : ميلود العبقري ؛

جنوبا : ورثة زهرة بنت يعقوب؛

غربا : ورثة زهرة بنت يعقوب ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

-  محرر ثابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 19 اكتوبر 2015.

2020على  أكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57497 - 75

تاريخ اإليداع : 07 اغسطس  2020

طالب التحفيظ السيد : بوشعيب فرج بن محمد بن العربي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرمل".

نوعه : ارض فالحية.

اسماعيل   جماعة سيدي  دائرة  سيدي   ، اجلديدة   إقليم   : موقعه 

احساين بن عبد الرحمان  دوار حيوط الكاهية.

مساحته : 04  آر 32 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حاطيبي سعيد بن محمد ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : العربي عربان؛

غربا : حاطيبي سعيد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1440 الثانية  جمادى   27 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

.2019 - 03 - 05

2020على  أكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57498 - 75

تاريخ اإليداع : 07 اغسطس  2020

طالب التحفيظ السيد : الصديق جداري بن الصديق

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جداري".

نوعه : ارض عارية .

موقعه : إقليم سيدي بنور  ، دائرة  الزمامرة جماعة الواليدية   دوار 

حيوط الكاهية.

مساحته : 01  آر 10 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : روان مصطفى ؛

شرقا : وفقي الفاطمي  ؛

جنوبا : طريق بعرض 04 امتار؛

غربا : مليكة وفقي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- محرر ثابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 10يوليو  2020

2020على  أكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57499 - 75

تاريخ اإليداع : 07 اغسطس  2020

طالب التحفيظ السيد : حسن زمراني بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احملرشة".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم اجلديدة   ، دائرة  سيدي اسماعيل  جماعة اوالد حمدان   

دوار امليسات .

مساحته : 17  آر 50 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد ايساط وفاطمة حالبي  ؛

شرقا : مياه بوشعيب   ؛

جنوبا : مياه بوشعيب؛

غربا : طريق عرضها 05 امتار وحالبي عالية ؛

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

-  محرر ثابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 15 - 01 -  2020

2020على  أكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57500 - 75

تاريخ اإليداع : 07 اغسطس  2020

طالب التحفيظ السيد : احلسن هاشمي بن احلسني 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلطة".

نوعه : ارض فالحية .

، دائرة  سيدي اسماعيل  جماعة بولعوان     : إقليم اجلديدة    موقعه 

دوار العيشات .

مساحته : 66  آر 63 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : خديجة تقي قدميا واالن احلسن هاشمي  ؛

شرقا : خديجة تقي قدميا واالن احلسن هاشمي  ؛

جنوبا : محمد تقي؛

غربا : طريق عمومي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 جمادى االولى 1440 موافق 02 فبراير 2019.

2 -  صورة مطابقة لالصل من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 - 11 - 2008

2020على  أكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 صباحا

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل  -  الزمامرة

امبارك السوسي   

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5076  - 77

تاريخ اإليداع : 06 يوليو 2020

طالب التحفيظ : محمد عبد الوي بن ادريس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » سهب بوجمعة  «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » سهب بوجمعة «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اسقاينة ؛ 

مساحته : 34 ار 00 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد :  o - 9841 ؛

شرقا : ورثة بوعبدالوي علي ؛

جنوبا : واد متضماضت ؛

غربا : عبد الواحد بن سعيدي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

1 - رسم  ملكية  عدد 354 صحيفة 461 كناش 15  بتاريخ 22 ابريل 1998 ؛

2 - عقد شراء عدد 42 صحيفة  53 كناش 160  بتاريخ : 25 دجنبر 2018 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  06 اكتوبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 5077  - 77

تاريخ اإليداع : 07 يوليو 2020

طالب التحفيظ : بلعبيد يحيى بن موسى ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » سهب الشادلي  «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » سهب الشادلي «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

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

مساحته : 16 هـ 30 ار 15 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : حميدة بلحواشي ؛

شرقا : الواد ، حميدة بلحواشي والرسوم العقارية عدد : 102391 - 02 

،102396 - 02 ، 102381 - 77 ،102379 - 02 ؛

جنوبا : ورثة يامنة بنت ناصر ؛

غربا : جبل بنسور ؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

 21 كناش   56 صحيفة  بعدد44  اصلها  ضمن  ملكية   نسخة    -  1

بتاريخ 28 سبتمبر 1999 ؛

2 - رسم اراثة عدد 291 ص 362 كناش 49 بتاريخ : 10 اغسطس 2006 ؛

3 - رسم اراثة عدد 63 ص 77 كناش 63 بتاريخ : 21 ماي 2009 ؛

4 - – نسخة اراثة  ضمن اصلها بعدد 424 ص 433 كناش 4 ا بتاريخ : 

18 ماي 1995 ؛

5 - رسم شراء عدد 87 ص 100 كناش 171 بتاريخ : 19 اغسطس 2019 ؛

6 - وكالة عرفية مصادق على امضائها بتاريخ :  02 مارس 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  07 اكتوبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 5078  - 77

تاريخ اإليداع :  08 يوليو 2020

طالبة التحفيظ : خيرة مغراوي بنت العربي ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » الكعدة  «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » الكعدة «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار الغمارة ؛ 

مساحته : 01 هـ 62 ار 00 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : ورثة قدور مغراوي ؛

شرقا : طريق عمومية ؛
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جنوبا : ممر بعرض خمسة امتار ؛

غربا : الصبراوي محمد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

1 - رسم  ملكية  عدد 09 صحيفة 11  بكناش 171 بتاريخ 02 فبراير 2020 ؛

2 – شهادة ادارية عدد 46 بتاريخ : 13 يناير 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  08 اكتوبر 2020  على الساعة احلادية 

عشر صباحا .

مطلب رقم 5079  - 77

تاريخ اإليداع : 08 يوليو 2020

طالب التحفيظ : امليلود امساعد بن خلضر ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » سكة احلسني  «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » سكة احلسني «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار املراحيل ؛ 

مساحته : 02 هــ 19 ار 32 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد :  17481 - 02 وممر خاص بعرض خمسة امتار ؛

شرقا : امساعد جيهان ؛

جنوبا : طريق عمومي ؛

غربا : امساعد جيهان، فاطمة الزهراء، شهيناز ؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

1 - رسم  ملكية  عدد 62 صحيفة  79  بكناش 111 بتاريخ 20 اكتوبر 2014 ؛

2 – شهادة ادارية عدد 102 بتاريخ : 16 اكتوبر 2014 ؛

3 – عقد شراء عدد 194 صحيفة  239 كناش172 بتاريخ : 18 يونيو 2020 ؛

بتاريخ  149 كناش   497 صحيفة  عدد573  عدلية  وكالة   -  4

17 نوفمبر 2014 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  08 اكتوبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 5080  - 77

تاريخ اإليداع :  16 يوليو 2020

طالب التحفيظ : عبد الرحمان بولغشة بن بن علي ؛

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » ملك حسان «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اعزيزاين ؛ 

مساحته : 01 هـ 99 ار 60 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : ورثة عبد احلميد حساني ؛

شرقا : ميمون درار ؛

جنوبا : الطيب بولغشة ؛

غربا : طريق معبدة بعرض 30 متر ؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

1 - رسم  ملكية  عدد 02 صحيفة 02  كناش 150بتاريخ 08 فبراير 2018 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 06 بتاريخ : 01 فبراير 2018 ؛

3 - عقد شراء عدد 347 صحيفة 403  كناش 171بتاريخ : 16 مارس 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  05 اكتوبر 2020 على الساعة الثانية 

عشر زواال.

مطلب رقم 5081  - 77

تاريخ اإليداع :  16 يوليو 2020

طالب التحفيظ : يحيى الزروقي بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » تبرانت  «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » تبرانت «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد مرمي ؛ 

مساحته : 01 هــ 20 ار 02 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : طريق عمومية بعرض 10 امتار ؛

شرقا : خاثري عكاشة ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد :  114804 - 02 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد :  15910 - 77 والشعبة ؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

1 - رسم  ملكية  عدد 291 صحيفة 343  بكناش 137 بتاريخ 09 يوليو 2020 ؛

2 – شهادة ادارية عدد 18 بتاريخ : 06 يونيو 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  06 اكتوبر 2020 على الساعة احلادية 

عشر صباحا.

مطلب رقم 5082  - 77

تاريخ اإليداع :  23 يوليو 2020

طالب التحفيظ : عبد القادر بنعبو بن العيد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » تزيانني  «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » تزيانني «؛ 
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نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اعزيزاين ؛ 

مساحته : 96 ار 19 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري عدد :  65752 - 02 ومرميي عبد العزيز ؛

شرقا : ورثة رابح عزيزي واحلاج وعلي ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد :  70738 - 02 ؛

غربا : قداوي عبد القادر وعزيزي محمد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

1 - رسم  ملكية  عدد 317 صحيفة 420  كناش 130  بتاريخ 22 يونيو 2016 ؛

2 – شهادة ادارية عدد 26 بتاريخ : 28 فبراير 2018 ؛

 200 كناش  صحيفة324  عدد391  استدراكي  اصالحي  اشهاد   -  3

بتاريخ : 15 يناير 2020؛

4 - موجب اصالحي ملوجب ملكية عدد547 صحيفة 493 كناش 183 

بتاريخ 05 يوليو 2018 ؛

5  -  نسخة اشهاد ضمن اصلها بعدد 361 صحيفة 375 كناش 55 

بتاريخ 08 يونيو 2001 ؛

6 - عقد بيع عدد 137 صحيفة 172 كناش 172 بتاريخ 12 مارس 2020 ؛

7 - عقد وكالة عدد 214 صحيفة 158 كناش 199 بتاريخ 25 اغسطس 2018 ؛

8 - عقد وكالة عدد 165 صحيفة 142 كناش 184 بتاريخ 07 ماي 2018 ؛

9 - نسخة وكالة  ضمن اصلها بعدد 133 صحيفة 103 كناش 203 

بتاريخ 17 مارس 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  05 اكتوبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 5083  - 77

تاريخ اإليداع :  27 يوليو 2020

طالبا التحفيظ  : 

1 -  مصطفى بنموسى  بن بوعرفة  بنسبة ½؛

2 -  سميرة عثمان بنت احمد بنسبة ½؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » لبعير  «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » بوعرفة «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار ملراحيل ؛ 

مساحته : 01 هــ 22 ار 96 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : طريق عمومية بعرض اربعة امتار وعبد الرزاق امساعد ؛

شرقا : ادريس امساعد ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد :  108188 - 02 ؛

التحفيظ  ومطلب   02  -  20302 عدد  التحفيظ  مطلب   : غربا 

عدد14495 - 02 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

1 - نظير  ملكية  ضمن بكناش 135 عدد 166 صحيفة 222 بتاريخ 

09 نوفمبر 2016 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 37 بتاريخ : 13 اكتوبر 2016 ؛

3 - رسم شراء عدد 424 صحيفة492 بتاريخ : 21 يناير 2020؛

4 -  وكالة عرفية مصادق على امضائها بتاريخ :  12 مارس 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  07 اكتوبر 2020 على الساعة الثانية 

عشر زواال.

مطلب رقم 5084  - 77

تاريخ اإليداع :  27 يوليو 2020

طالب التحفيظ : محمد الكويط بن علي  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » احلمرة  «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » احلمرة «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار لغالليس لفاقة ؛ 

مساحته : 43 ار 40 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري عدد :  53884 - 02 ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد :  318 - 77 ؛

غربا : الدولة (امللك اخلاص)

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

1 - رسم ملكية  عدد 112 صحيفة 128 بتاريخ 07 اكتوبر 2019 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 1506 بتاريخ : 01 اكتوبر 2019 ؛

3 - رسم شراء عدد 99 صحيفة110  كناش 173 بتاريخ : 10 يوليو 2020؛

4 - وكالة عرفية مصادق على امضائها بتاريخ :  10 يوليو 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  23 اكتوبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 5085  - 77

تاريخ اإليداع :  05 اغسطس 2020

طالبو التحفيظ  : 

1 -  بلعربي ابراهيم بن احمد بنسبة 2 - 5 ؛

2 - بلعربي مليكة بنت احمد بنسبة 2 - 5 ؛

3 - بلعربي عبد احلميد بن احمد بنسبة 1 - 5 ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » ورثة بلعربي احمد بن احلسني  «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » ورثة بلعربي احمد بن احلسني «؛ 

نوعه : ارض عارية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد حلمام ؛ 

مساحته : 46 ار 09 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : الوادي وورثة الصنابي اخملتار ؛

شرقا : بلعربي احلسني وبلعربي الطيب ؛

جنوبا : ورثة بلعربي عمر بن احلسني ؛

غربا : ورثة العربي خلضر 

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

1  - رسم ملكية  عدد 56 صحيفة 72 سجل 96 بتاريخ 29 يوليو 2013 ؛
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2 - شهادة ادارية عدد 40 - 2013 بتاريخ : 19 يوليو 2013 ؛

3 - رسم اراثة عدد 195 صحيفة 269  سجل 76 بتاريخ : 08 سبتمبر 2011؛

4 -  وكالة  خاصة عرفية مصادق على امضائها بتاريخ :  27 يوليو 2020 ؛

احلادية  الساعة  2020 على  اكتوبر   06  : التحديد  إجراء عملية  تاريخ 

عشر صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد : 

    عونة كمال

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4738 - 79

تاريخ اإليداع : 12 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : الدولة – امللك اخلاص -  ينوب عنها  السيد مندوب 

أمالك الدولة بوجدة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مدرسة تامجيلت ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مدرسة  تامجيلت ".

نوعـه : أرض بها مدرسة.

موقعه : موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية بركني، احملل 

املدعو : " دوار تامجيلت ".

 مساحته : 18 آ 46 س تقريبا.

حدوده  : 

شماال : زمزوم أحمد وعبد اهلل اعسوس؛

شرقا : ايت رحو؛

جنوبا : ممر عمومي؛  

غربا : ملك جماعي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  نسخة من كناش احملتويات ألمالك الدولة بوجدة.

2020 على  أكتوبر   20  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 4739 - 79

تاريخ اإليداع : 12 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : الدولة – امللك اخلاص -  ينوب عنها  السيد مندوب 

أمالك الدولة بوجدة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مدرسة عني مزيزو ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مدرسة  عني مزيزو ".

نوعـه : أرض بها مدرسة.

القروية  اجلماعة  تادرت  دائرة  جرسيف،  إقليم   : موقعه   : موقعه 

مزكيتام، احملل املدعو : " مدرسة عني مزيزو ".

 مساحته : 11 آ 50 س تقريبا.

حدوده  : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : قريوح ادريس؛

جنوبا : شعبة؛  

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  نسخة من كناش احملتويات ألمالك الدولة بوجدة.

2020 على  أكتوبر   21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

 

مطلب رقم 4740 - 79

تاريخ اإليداع : 12 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : الدولة – امللك اخلاص -  ينوب عنها  السيد مندوب 

أمالك الدولة بوجدة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الثانوية اإلعدادية بوسكور ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الثانوية اإلعدادية بوسكور ".

نوعـه : أرض بها ثانوية إعدادية.

القروية  اجلماعة  تادرت  دائرة  جرسيف،  إقليم   : موقعه   : موقعه 

مزكيتام، احملل املدعو : " الثانوية اإلعدادية بوسكور ".

 مساحته : 01هـ 20 آ 87 س تقريبا.

حدوده  : 

شماال : ورثة الوالي؛

شرقا : الطريق املؤدية للمدرسة؛

جنوبا : شعبة؛  

غربا : ورثة مزكور.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  نسخة من كناش احملتويات ألمالك الدولة بوجدة.

2020 على  أكتوبر   21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4741 - 79

تاريخ اإليداع : 12 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : الدولة – امللك اخلاص -  ينوب عنها  السيد مندوب 

أمالك الدولة بوجدة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مدرسة غفولة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مدرسة غفولة ".

نوعـه : أرض بها مدرسة.

موقعه : موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد 

رحو، احملل املدعو : " مدرسة غفولة ".

 مساحته : 24 آ 44 س تقريبا.

حدوده  : 

شماال : كناش خلضر وكناش أحمد؛

شرقا : بوطالب سعيد؛
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جنوبا : الطريق؛  

غربا : بولنوار بوطالب.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  نسخة من كناش احملتويات ألمالك الدولة بوجدة.

2020 على  أكتوبر   21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف

ادريس املصلح.     

محافظة تيفلت 

مطلب رقم 5008 - 81

تاريخ اإليداع : 10 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :  حمو العايدي بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " مرس املواريد ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  " مرس املواريد ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى.

مساحته :  03 هـ 39 آر 80 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  الرسم العقاري 4843 - 16 ؛

شرقا :  الطريق العمومية ؛ 

جنوبا :  ورثة احمد احلاج ؛ 

غربا :  الرسم العقاري 10331 - ر. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

 52 رقم  العقار  كناش   14 ص   14 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

بتاريخ 09 - 05 - 2019 توثيق تيفلت.

2020 على  :  12 اكتوبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة 09  : 00 د.

 مطلب رقم 5009 - 81

تاريخ اإليداع : 12 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :  عبد احلي بنعدي بن محمد.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته :  01 هـ 73 آر 30 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  عبد اللطيف العبدالوي ومن معه الرسم العقاري 36781 - 16 ؛

شرقا :  الطريق العمومية ؛ 

جنوبا :  ورثة حمادي اوعال ؛ 

غربا :  واد تغريست. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

رقم 54  العقار  1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 291 ص 269 كناش 

بتاريخ 05 - 02 - 2020 توثيق تيفلت.

 51 رقم  العقار  كناش   01 ص   01 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  2.رسم 

بتاريخ 28 - 03 - 2019 توثيق تيفلت.

 117 ص   85 بعدد  اصله  ضمن  عدلي  اراثة  لرسم  رسمية  3.نسخة 

كناش التركات رقم 21 بتاريخ 22 - 11 - 2017 توثيق تيفلت.

4.شهادة ادارية عدد 55 بتاريخ 07 - 07 - 2020.

2020 على  :  14 اكتوبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة 09  : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "السعادة" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 14178 - 16

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 5 

بتاريخ 03 - 02 - 1999.

مسطرة  فان   2020  -  08  -  10 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " السعادة " الكائن مبدينة تيفلت احملل املدعو 

حي اوالد شريفة موضوع مطلب التحفيظ رقم 14178 - 16 ستتابع 

من االن فصاعدا في اسم السيدة حنان بومهراز بنت محمد .

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

- عقد توثيقي مؤرخ في 09 - 01 - 2020 عن املوثق ايوب بنعيشوش .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "عني بلمعيطي" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 20809 - 16

 الذي نشر االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 463 

مكرر بتاريخ 14 - 11 - 2007.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 19 - 12 - 2019 فان مسطرة حتفيظ 

عني  جماعة  تيفلت  بدائرة  الكائن   " بلمعيطي  عني   " املسمى  امللك 

التحفيظ رقم  الغواورة موضوع مطلب  دوار  اجلوهرة سيدي بوخلخال 

20809 - 16 ستتابع من االن فصاعدا في اسم نفس طالبي التحفيظ 

بينهما  سوية  محمد  بنت  زهرة  والبلبال  محمد  بنت  هنية  البلبال 

وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري 01 هـ 60 آر 40 س .

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

- رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 323 ص 406 كناش العقار رقم 35 

بتاريخ 11 - 11 - 2016 .

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة 

زافو محمد    



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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نوعه : : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ رقم O/10689؛

شرقا: شعبة؛ 

جنوبا : ورثة اعمر بن امحمد؛

.O/8479 غربا: مطلب التحفيظ رقم

طالبة التحفيظ السيدة: مصباح خديجة بنت احلسني. 

مطلب رقم 26768 - 02

اسم امللك : تافرنت.

موقعه: عمالة وجدة، قيادة واد إسلي القروية، جماعة سيدي بولنوار 

القروية، دوار لهراصلة.

مساحته: 72 آر 20 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال: مصباح عبد القادر؛

شرقا: الرسم العقاري عدد O/5074؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 26765 - 02 )القطعة األولى(؛

غربا: املصطفى محمد؛

طالبة التحفيظ السيدة: مصباح خديجة بنت احلسني.

مطلب رقم 26769 - 02

اسم امللك : ملك بوخانة.

موقعه: وجدة، حي محمد بلخضر، شارع صقلية.

مساحته: 01 آر 03 سنتيار .

نوعه : : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.

اجملاورون: 

شماال: طريق بعرض 06 امتار، طريق بعرض 20 متر؛

شرقا: طريق بعرض 20 متر، زملاطي احمد؛ 

جنوبا : زملاطي احمد ، حداوي حلومة؛

غربا: حداوي حلومة ، طريق بعرض 06 امتار.

طالب التحفيظ السيد: بوخانة عز الدين بن بنيونس.

مطلب رقم 26779 - 02

اسم امللك : زاوي.

موقعه: إقليم جرادة، جماعة سيدي بوبكر، قيادة سيدي بوبكر - رأس 

عصفور القروية، دوار أوالد علي.

مساحته: 07 هكتار 07 آر 19 سنتيار .

نوعه : : أرض فالحية.

اجملاورون: 

عدد  العقاري  الرسم   ،02  -  135139 عدد  العقاري  الرسم  شماال: 

129319 - 02؛

محافظة وجدة

مطلب رقم 26615 - 02

اسم امللك : بالد بحري.

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

دوار مزغنان.

مساحته: 05 هكتار 62 آر 56 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومي بعرض 06 أمتار ؛

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 26582 - 02، محمد ماحي وامليلود بادي؛ 

جنوبا : واد سهيل؛

غربا: راشدي امليلود.

طالبا التحفيظ: 

 - السيد محمد ماحي بن العيد.

 - السيد امليلود بادي بن بنسعيد

مناصفة بينهما.

مطلب رقم 26690 - 02

اسم امللك : فضل اهلل.

موقعه: إقليم فجيج، جماعة فجيج، احملل املدعو قصر زناقة.

مساحته: 01 آر 94 سنتيار 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.

اجملاورون: 

شماال: مرزوق محمد؛

شرقا: عبد اهلل مرزوق وورثة مرزوق محمد؛ 

جنوبا : ورثة مرزوق لكبير ؛

غربا: زنقة بعرض 2.2 متر.

طالب التحفيظ السيد: عبد اهلل مرزوقي بن محمد.

مطلب رقم 26766 - 02

اسم امللك : تيفاكرين.

موقعه: عمالة وجدة، قيادة واد إسلي القروية، جماعة سيدي بولنوار 

القروية، دوار لهراصلة.

مساحته: 02 هكتار 03 آر 62 سنتيار.



عدد 1129 - 29 ذواحلجة 1441 )19 اغسطس 2020(3646

شرقا: الرسم العقاري عدد 129319 - 02، دحماني؛ 

جنوبا : مطلب التحخفيظ رقم 21860 - 02؛

غربا: الرسم العقاري عدد 134416 - 02؛

طالب التحفيظ السيد، امليلود العابد بن عبد القادر.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة بالنيابة

سعيد مغار     

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 26555 - 05

اسم امللك: " اجملاهد "

موقعه : عمالة مكناس، موالي ادريس زرهون ، حي خيبر ،درب اخلطاطبة 

رقم 36؛؛

وقع حتديده: 26 فبراير 2018 ؛ 

مساحته : 65 س؛

نوعـه : دار للسكن بها سفلي وطابقني علويني ؛

اجملاورون : 

شماال: السيد امحمد كسوس؛

شرقا: السيدة فاطمة الزهراء ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا: السيدان مصطفى بلعيزي امحمد كسوس.

طالب التحفيظ: السيد احمد اجملاهد بن محمد.

مطلب رقم 29402 - 05

اسم امللك: " مقبرة الضريح عمر املقدم بكرمت"

موقعه: عمالة مكناس ، دائرة زرهون ، قيادة وجماعة وليلي، دوار كرمة 

بنسالم ؛

وقع حتديده بتاريخ: 11 يوليو 2018؛

مساحته : 1هـ 06آ 49 س؛

نوعـه: مقبرة بها بها ضريح وشجرة اخلروب وبناء من سفلي؛

اجملاورون

والسيد   ، كرمة  جماعة  بالد   ،  -  16052K: رقم  عقاري  رسم  شماال: 

اوعلي بن مزيان؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا : السيد أحمد لوكيلي ؛

غربا: طالب التحفيظ ، السيد محمد لوكيلي بن حلسن؛

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة .

مطلب رقم 29403 - 05

اسم امللك: " برادة "

موقعه: مبكناس ، جماعة ويسالن ، حي الرياض احملل املدعو : بالد موالي 

امحمد ؛

وقع حتديده بتاريخ: 09 نوفمبر 2018 ؛ 

مساحته : 52 س؛

نوعـه: دار للسكن بها سفلي وطابق علوي وسطح ؛

اجملاورون

شماال: السيد حميد البسطي ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا: طريق ، 

طالب التحفيظ: السيد بدر اسعيدي بن محمد. 

مطلب رقم 29432 - 05

اسم امللك: " السبع"

موقعه: عمالة مكناس ، جماعة احلضرية بوسالن، حي الرياض ؛

وقع حتديده بتاريخ: 15 أكتوبر2018 ؛

مساحته : 48 س ؛

نوعـه: دار للسكن بها سفلي وطابق أول؛ 

اجملاورون

شماال: طريق؛

شرقا: السيد عبد اجمليد قريقش ؛

جنوبا: السيدة اخلير بوشرى ؛

غربا : السيدة اخلير بوشرى.

طالب التحفيظ: السيد علي السبع بن عبدالسالم.

مطلب رقم 29434 - 05

اسم امللك: " عالوي"؛

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن ، زنقة احملمدية ، رقم 211؛

وقع حتديده: 29أكتوبر 2018 ؛ 

مساحته : 78 س؛

نوعـه : متجر بالسفلي سكنى بالطابق األول وسطح ؛

اجملاورون : 

شماال: السيد ميلود بنكيط ؛

شرقا: احمد بن عالل؛

جنوبا : السيد احلسني الزوجال ؛

غربا: زنقة احملمدية

طالب التحفيظ: السيد امحمد عالوي بن محمد . 

مطلب رقم 29456 - 05

اسم امللك: " منزل عياد "؛

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن ، حي النصر ، درب 7 رقم 2 

زنقة احملل : بالد بوعزةا؛
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وقع حتديده: 17 ديسمبر 2018 ؛ 

مساحته : 1 آ 20 س؛

نوعـه : دار للسكن بها سفلي وطابق علوي وسطح.

اجملاورون : 

شماال: السيدان محمد حسني وعبد اجمليد بوهيل ؛

شرقا: السيد محمد العمراني؛

جنوبا : درب ؛

غربا: زنقة؛

طالب التحفيظ: السيد عياد بوعواد.. 

مطلب رقم 29559 - 05

اسم امللك: " السعادة "

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن، حي القدس ، زنقة تطوان 

،رقم 3 ،

وقع حتديده: 29 يوليو 2019 ؛ 

مساحته : 1آ 39 س؛

نوعـه : سفلي جتاري وسكنى بالطابقني العلويني ومرافق بالسطح ؛

اجملاورون : 

شماال: زنقة

شرقا: زنقة ؛

جنوبا : رسم عقاري رقم : 130943 - 05 والسادة ورثة محمد الشوى ؛

غربا: السيد مسعود بزيو؛ 

طالب التحفيظ: السيدعبد الواحد بزيو بن عمر. 

مطلب رقم 29511 - 05

اسم امللك: " محمد "

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن، حي النصر ، زنقة أسفي؛

وقع حتديده: فاحت أبريل 2019 ؛ 

مساحته : 1آ 1 س؛

نوعـه : أرض عارية بها شجرة خروب ؛

اجملاورون : 

شماال: رسم عقاري رقم : 118009 - 05 ؛

شرقا: السيد عبد السالم لهزول ؛

جنوبا : بوشعيب الدكالي ؛

غربا: زنقة؛

طالب التحفيظ: السيد عالل الديكني بن احميدة.

مطلب رقم 29513 - 05

اسم امللك: " حسان "

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن، حي النصر ، دوار بوعزة ،

وقع حتديده: 4 أبريل 2019 ؛ 

مساحته : 1آ 29 س؛

نوعه :دار للسكن بها سفلي و وطابقني علويني وسطح ؛

اجملاورون : 

شماال: السيدان بن عياد محمد وعبد العزيز الشباب؛

شرقا: السيدان محمد العمراتي وعبد اهلل البلوطي ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا: السيد محد بن حمو 

طالب التحفيظ: السيد حسان حموش

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه املمضي أسفله 

ميتالورجيك،  مكناس  العقارية  املدنية  الشركة  أن  العموم  بإعالم 

مقرها االجتماعي زنقة مصطفى املعني رقم 20 الدارالبيضاء، طلبت 

املؤسس   ،k  -  1467 رقم  العقاري  للرسم  نظير جديد  لها  يسلم  أن 

للملك املدعو "فينانسيير مكناس 1" الكائن مبكناس املدينة اجلديدة، 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

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

أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه املمضي أسفله 

ميتالورجيك،  مكناس  العقارية  املدنية  الشركة  أن  العموم  بإعالم 

مقرها االجتماعي زنقة مصطفى املعني رقم 20 الدارالبيضاء، طلبت 

أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري رقم k - 15689، املؤسس 

املدينة  مبكناس  الكائن   "2 ميتالورجيك  "ماروكان  املدعو  للملك 

اجلديدة، وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

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

أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

بوشعيب دومار     

محافظة طنجة

مطلب رقم 27946 - 06
اسم امللك: اعراب

موقعه: طنجة جماعة طنجة احملل املدعو:املدينة القدمية، 

وقع حتديده في: 21 يناير2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 46س

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل وطابق واحد ومرفق؛

اجملاورون: 

شماال: احلاج توفيق املرابط؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: احلاج توقيق املرابط؛

غربا: احلاج توفيق املرابط.

طالب التحفيظ السيد: رباب اعراب بنت محمد.
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مطلب رقم 27947 - 06
اسم امللك: رباب

موقعه: طنجة جماعة طنجة احملا املدعو: مرشان، 
وقع حتديده في: 21 يناير2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 95س.
نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل ومرفق؛

اجملاورون: 
شماال: املليحي؛

شرقا: ممر خاص وملك الغير؛
جنوبا: طريق؛

غربا: ممر مشترك؛
طالب التحفيظ السيد: رباب اعراب بنت محمد.

مطلب رقم 27969 - 06
اسم امللك: رشيد

انفا  شارع  السواني   : املدعو  احملل  طنجة:  جماعة  طنجة  موقعه: 
زنقة53 رقم19، 

وقع حتديده في: 13 نونبر2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 8 س

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفلي، مابني الطابقني وطابق تاني 
والثالث مقلص؛

اجملاورون: 
شماال: الرسم العقاري عدد 85132 - 06،

شرقا: طريق عمومي ؛
جنوبا: الرسم العقاري عدد 32755 - 06 وورثة محمد الدرقاوي ؛

غربا: ملك الغير؛
طالب التحفيظ السيد: رشيد موموح بن شعيب.

مطلب رقم 27992 - 06
اسم امللك: كدية كرزة 

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل احملل املدعو: اسكدلة، 
وقع حتديده في: 23 دجنبر2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 79س99آر.
نوعه: أرض فالحية ؛

اجملاورون: 
شماال: الرسم العقاري عدد 57187 - 06

ومحمد   06  -  168592 عدد  العقاري  الرسم  امليلودي،  ورثة  شرقا: 
البرنوصي؛

جنوبا: مطلب حتفيظ عدد 27994 - 06 والرسم العقاري  57187 - 06؛
غربا: الرسم العقاري عدد 57187 - 06؛

طالب التحفيظ السيد: نظارة اوقاف طنجة.

مطلب رقم 27993 - 06
اسم امللك: كرزة 

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل احملل املدعو: اسكدلة، 
وقع حتديده في: 23 دجنبر2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 27س47آر.
نوعه: أرض فالحية ؛

اجملاورون: 

شماال: ارحيمو البدوي،
شرقا: ورثة لبيني ؛
جنوبا: ملك الغير ؛

غربا: الرسم العقاري عدد 162795 - 06 وورثة بوبدلي؛
طالب التحفيظ السيد: نظارة اوقاف طنجة.

احملافظ املساعد باحملافظة العقارية بطنجة 
       حسن السبسي

محافظة الناظور

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 24890 - 11 

امللك املسمى: : " الياسني "
الكائن بإقليم الناظور، جماعة سلوان، احملل املدعو: ضرضورة.

طالب التحفيظ السادة: 
- نيبو احلسن بن محمد.

- احمد برزيزوي بن محمد.
- فطيمة ادريس بنت محمد.

 ،855 الرسمية عدد  باجلريدة  الذي نشر  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 
املؤرخة في 20 /05 /2015. 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 
عدد 24432 - 11 ، الذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 571 بتاريخ 09/12/2009.
بدال من : 

طالب التحفيظ: ميمون احميان
اقرأ :

طالب التحفيظ: ميمون احميان ومن معه.
والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بالناضور
         البشير دحوتي

محافظة الرشيدية

 إصالح خطأ - يتعلق باملطلب رقم  35613 - 14
ان اخلطأ املادي الذي سبق نشره باجلريدة الرسمية 

رقم 729 املؤرخة في 19/12/2012 والذي يخص مطلب 
التحفيظ 35613/14 أصبح بدون موضوع.
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 إصالح خطأ - يتعلق باملطلب رقم  35610 - 14
ان اخلطأ املادي الذي سبق نشره باجلريدة الرسمية 

رقم 729 املؤرخة في 19/12/2012 والذي يخص مطلب
 التحفيظ 35610/14 أصبح بدون موضوع.

 إصالح خطأ - يتعلق باملطلب رقم  35612 - 14
ان اخلطأ املادي الذي سبق نشره باجلريدة الرسمية 

رقم 729 املؤرخة في 19/12/2012 والذي يخص مطلب 
التحفيظ 35612/14 أصبح بدون موضوع.

إصالح خطأ يتعلق بامللك املسمى : " تامناست " 
موضوع مطلب رقم 35618 - 14 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية
عدد 928 بتاريخ 12 ديسمبر 2012.

عوضا عن:
على   2013 يناير   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.
* وجتدر االشارة الى ان هذا املطلب قد اودع كتأكيد للتعرض 

 اجلزئي على التحديد االداري رقم 485 طبقا ملقتضيات الظهير
 الشريف املؤرخ في 18/02/1924 اخلاص بالتحديد االداري

 الراضي اجلماعات الساللية.
اقرأ :

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 23 يناير 2013 على
 الساعة : 10 صباحا.

والباقي بدون تغيير
                      احملافظ على األمالك العقارية بالرشيدية

                          احلسن ايت العرج

محافظة سطات

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلـب رقـم :4186 - 15
امللك املسمى: سيدي حلسن.

الكائن : باقليم سطات؛ابن احمد؛جماعة عني الضربان؛دوار الهراهرة.
وقع حتديده في : 19 فبراير1992.

مساحته :02هـ 18آ 80 س.
طالب التحفيظ : السيد ولد البيضة محمد بن احمد.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 
19 مارس2003 عدد 220.

  
إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض احلمري" 
مطلب رقم: 32066 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية ة

عدد 1059 املؤرخة في 17 ابريل2019.
عوضا عن:

طالب التحفيظ:السيد عبدالواحد مخطاوي بن محمد.

اقرأ : 

طالب التحفيظ:السيد عبدالواحد مخطاري بن محمد.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض بونوار"

مطلب رقم:32082 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1059 املؤرخة في 17 ابريل2020

عوضا عن:

مساحته: 42 آ 98 س.

اقرأ: 

مساحته:03 هـ 42 آ 98 س.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"احلوض"

مطلب رقم:32117 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1061 املؤرخة في 01 ماي2019.

عوضا عن :

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة بوكركوح.

اقرأ: 

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة بوكركوح؛دوار اوالد سي 

البطاح بني ريتون.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض خنيبة" 

مطلب رقم: 32126 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1062 املؤرخة في 08 ماي 2019.

عوضا عن :

طالب التحفيظ:السيد بوشهيب سحباني بن اجلياللي.

اقرأ : 

طالب التحفيظ:السيد بوشعيب سحباني بن اجلياللي.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"طويلع دحان"

 مطلب رقم: 40557 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1062 

املؤرخة في 08 ماي2019.

عوضا عن:

نوعه:أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اقرأ: 

نوعه:أرض عارية.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"الكارة" 

مطلب رقم: 40569 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1063 املؤرخة في 15 ماي2019.

عوضا عن :

طالب التحفيظ:السيد محمد تامني عاللي بن املصطفى.
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اقرأ : 

طالب التحفيظ:السيد محمد أمني عاللي بن املصطفى.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض بوحولة" 

مطلب رقم: 40579 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1064 املؤرخة في 22 ماي2019.

عوضا عن :

طالب التحفيظ:شركو بومو ارت بلو.

اقرأ: 

طالب التحفيظ:شركة برمو ارت بلو.

والباقي بدون تغيير.

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

بدوار  معه  اخملابرة  محل  اجلاعل  احمد  بن  الدرقاوي  أيوب  أن  للعموم 

العقاري  للرسم  له نظيرا جديدا  أن يسلم  احمد؛ طلب  بوحولة؛ابن 

رقم 1365ت املؤسس للملك املدعو " فدان العني " الكائن بدائرة ابن 

احمد املعاريف، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم لها سابقا.

وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه

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

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

 الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي لرميا إقليم سطات.

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  بسطات  العقاري  األمالك  على  احملافظ  إن 

أعاله  املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الواقعة باملنطقة املدعوة"رميا" الكائنة بإقليم ودائرة سطات، جماعة 

رميا قيادة كيسر ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن

 1389 األولى  جمادى   10 في  املؤرخ   174/69 عدد:  الشريف  الظهير   (

املوافق ل 25 يوليوز 1969 (.

 34786 - 34768 - 34691 - 33598 - 33524 - 33452 - 33068 - 33045

 -  35066  -  35065  -  35060  -  34999  -  34847  -  34820  -  34817  -

 35091 - 35087 - 35086 - 35083 - 35082 - 35081 - 35079 - 35067

 -  35139  -  35156  -  35152  -  35151  -  35150  -  35146  -  35112  -

 38626 - 38571 - 38272 - 37887 - 37019 - 36869 - 36693 - 36679

 -  38125  -  39013  -  38892  -  38890  -  38845  -  38717  -  38637  -

 39443 - 39419 - 39418 - 39378 - 39345 - 39270 - 39223 - 39214

 -  39584  -  39575  -  39563  -  39535  -  39519  -  39469  -  39457  -

 39748 - 39744 - 39742 - 39738 - 39727 - 39629 - 39623 - 39613

 -  40547  -  40518  -  40479  -  39973  -  39926  -  39874  -  39816  -

 33494 - 33488 - 33470 - 33456 - 33431 - 33428 - 33427 - 33426

 -  33609  -  33581  -  33580  -  33562  -  33554  -  33537  -  33515  -

 33813 - 33784 - 33699 - 33682 - 33635 - 33632 - 33626 - 33620

 -  33883  -  33880  -  33879  -  33876  -  33875  -  33874  -  33828  -

 34846 - 34824 - 34807 - 34800 - 34789 - 34692 - 34588 - 33886

 -  34998  -  34995  -  34994  -  34984  -  34982  -  34939  -  34922  -

 35184 - 35141 - 35139 - 35138 - 35077 - 35036 - 35014 - 35003

 -  36694  -  36108  -  35307  -  35258  -  35242  -  35210  -  35198  -

 38575 - 38558 - 38531 - 38494 - 38485 - 38462 - 37638 - 36964

 -  38920  -  38917  -  38912  -  38854  -  38853  -  38670  -  38643  -

 39117 - 39115 - 39076 - 39057 - 39008 - 39006 - 39005 - 38828

 -  39526  -  39524  -  39522  -  39520  -  39499  -  39436  -  39222  -

 39975 - 39972 - 39817 - 39562 - 39558 - 39552 - 39548 - 39530

 -  40001  -  39996  -  39993  -  39988  -  39987  -  39984  -  39977  -

 40254 - 40232 - 40179 - 40167 - 40157 - 40136 - 40064 - 40056

 -  32223  -  32220  -  32219  -  32218  -  32199  -  32176  -  32142  -

 32354 - 32353 - 32344 - 32343 - 32324 - 32241 - 32250 - 32224

 -  32563  -  32538  -  32499  -  32453  -  32376  -  32375  -  32361  -

 32782 - 32780 - 32779 - 32777 - 32776 - 32761 - 32665 - 32646

 -  33711  -  33661  -  33623  -  33600  -  33003  -  32901  -  32789  -

 34062 - 34027 - 33993 - 33932 - 33930 - 33928 - 33857 - 33721

 -  34310  -  34112  -  34111  -  34110  -  34108  -  34104  -  34065  -

 34515 - 34496 - 34398 - 34323 - 34322 - 34321 - 34316 - 34311

 -  35544  -  35475  -  35317  -  35238  -  35237  -  35132  -  34814  -

 35724 - 35719 - 35718 - 35714 - 35711 - 35706 - 35701 - 35684

 -  35804  -  35800  -  35799  -  35785  -  35759  -  35729  -  35726  -

 39667 - 39561 - 39550 - 39442 - 39296 - 37653 - 37573 - 37566

 39668 -

جميع هذ املطالب على الرمز 15

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات

    محمد الزرهوني 

محافظة العيون

إصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى " النعيلة 6" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 5191 - 17 الدي نشرت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1125

 بتاريخ 22 يوليو 2020 

اقرأ : 

مساحته: 450 هكتار تقريبا.
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عوضا عن :

مساحته: 100 هكتار تقريبا.

والباقي بدون تغيير 

   احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

               محمد فاري 

محافظة تطوان

مطلب رقم 55929 - 19

إسم امللك: " اجلعيدي ".

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

املدعو: مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد: 28 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 92 ار 08 س.

نوعــه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال:ورثة حبيبة احمادوش، ورثة ميمونة احسيسن، أحباس الوزانيني 

شرقا: أحباس ليلة القدر 

جنوبا : أحباس العم،

غربا: ورثة اخلليل بوعراب ومن معه ، أحمد األندلوسي،

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55926 - 19

إسم امللك: " ج النيشة 476 التابع ألحاس قبيلة ودراس ".

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

املدعو: مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد: 28 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 15 ار 56 س.

نوعــه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال: الطيب الوزاني ، محمد عبد السالم حمدوش 

شرقا: أحمد محمد عبد الغفور األندلوسي 

جنوبا : ورثة احلساني بوعراب ، عبد السالم مهدي األندلوسي،

غربا: ورثة محمد عبد الغفور األندلوسي ، أحباس ليلة القدر

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان

مطلب رقم 55893 - 19

إسم امللك: " ناهد ".

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

املدعو: دوار بونزال

تاريخ التحديد: 28 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 84 ار 52 س.

نوعــه: أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 101892/19 ، ملك الغير

شرقا: مطلب عدد: 46475/19 

جنوبا : مطلب عدد: 55894/19،

غربا: ملك الغير

طالب )ة( : يونس بن علي اعشير ومن معه.

مطلب رقم 55894 - 19

إسم امللك: " أمينة ".

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

املدعو: دوار بونزال

تاريخ التحديد: 28 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 49 ار 75 س.

نوعه: أرض فالحية وبها بناء يتكون من سفل مع بئرومستودع

اجملاورون:

شماال: مطلب عدد: 55893/19 

شرقا: مطلب عدد: 46475/19 

جنوبا : الطريق،األحباس

غربا: الطريق

طالب )ة( : يونس بن علي اعشير ومن معه.

مطلب رقم 55878 - 19

إسم امللك: " مرج الطويل 02 03 - 04 - 30618 ".

موقعه:إقليم شفشاون، قيادة وجماعة الدردارة، احملل املدعو: اعشايش.

تاريخ التحديد: 23 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 31 ار 94 س.

نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال: ورثة اوالد املقدم 

شرقا: مطلب عدد: 44640/19 

جنوبا : ورثة اوالد املقدم،

غربا: مطلب عدد: 46201/19

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55856 - 19

إسم امللك: " محمد - دليلة ".

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

ظهر الصور
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تاريخ التحديد: 03 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 68 س.

نوعــه: أرض عارية بها شجرتني .
اجملاورون:

شماال: الشريبي فؤاد احمد ، الشريبي لطفي 
شرقا: الشريبي فؤاد احمد

جنوبا : الشريبي فؤاد احمد ،
غربا: مطلب عدد: 45845/19

طالب )ة( : لبنى بنت محمد الشودري.

مطلب رقم 55808 - 19
إسم امللك: " هموش ".

احملل  بنقريش،  دار  جماعة   ، بنقريش  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 
املدعو: دار اخلياط ، فتولة.

تاريخ التحديد: 28 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 19 ار 31 س.

نوعــه: أرض فالحية .
اجملاورون:

شماال: عبد اجمليد السباعي 
شرقا: ورثة الزبير أحمد 

جنوبا : ورثة السباعي محمد بن احمد،
غربا: ممر

طالب )ة( : عبد الواحد بن محمد هموش.

مطلب رقم 55772 - 19
إسم امللك: " انزيف ".

موقعه : إقليم وزان ، قيادة مقريصات ، جماعة عني بيضاء، احملل املدعو: 
مزارع دوار بوكانوس ماء البيوض
تاريخ التحديد: 26 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 05 هـ 64 ار 38 س.
نوعــه: أرض فالحية بها أشجار مثمرة وأشجار 

الزيتون ، مع بناء يتكون من سفل وبئر
اجملاورون:

شماال: عبد العزيز شلغام 
شرقا: حميد بن أحمد مفضل ، حسن بن محمد مفضل 

جنوبا : ورثة محمد استستو مفضل
غربا: العيادي محمد القالي

طالب )ة( : أحمد بن محمد انزيف ومن معه.

مطلب رقم 55914 - 19
إسم امللك: " النويري ".

الكدية  املدعو:  احملل  لتطوان،  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 
السفلية

تاريخ التحديد: 22 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 57 س.

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من طابق حتت األرضي مع سفل وطابقني 
علويني .

اجملاورون:

شماال: احلسن السواري

شرقا: زنقة 

جنوبا : الزهرة خالد مزيان،

غربا: زنقة،

طالب )ة( : العربي بن محمد النويري

مطلب رقم 55996 - 19

إسم امللك: " فراس ".

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

املدعو: دوار تزمورت

تاريخ التحديد: 19 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 09 س

نوعــه: أرض عارية .

اجملاورون:

شماال: البقالي بن مرزوق

شرقا: عبد اخلالق أكدي 

جنوبا : زنقة

غربا: العياشي اكدار،

طالب )ة( : ياسني بن محمد مخلي.

مطلب رقم 56085 - 19

إسم امللك: " التركي ".

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

دوار املعاصم

تاريخ التحديد: 16 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 13 ار 44 س

نوعــه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال: الطريق

شرقا: رسم عقاري عدد: 93376/19 

جنوبا : ممر عمومي

غربا: العياشي بن عيسى

طالب )ة( : عبد الرحمان بن احمد هروش التركي ومن معه

مطلب رقم 56057 - 19

إسم امللك: " مرمي ".

دوار  املدعو:  احملل   ، املالليني  جماعة  و  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 

الريحانة

تاريخ التحديد: 12 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 05 ار 63 س

نوعــه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال: محمد داوود
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شرقا: عبد السالم بودوح 
جنوبا : أحمد حمدوش

غربا: ممر
طالب )ة( : علي بن بوطاهر معوية ومن معه.

مطلب رقم 56055 - 19
إسم امللك: " زيد ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة املالليني ، احملل املدعو: الكداوي
تاريخ التحديد: 11 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 97 س
نوعــه: أرض عارية.

اجملاورون:
شماال: مفضل السريف

شرقا: ممر 
جنوبا : نور الدين املصمودي
غربا: محمد ولد عبد القادر

طالب )ة( : جالل بن مصطفى النجار االنصاري ومن معه

مطلب رقم 56051 - 19
إسم امللك: " التخريفة ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة املالليني ، احملل املدعو: الكداوي 
العليا

تاريخ التحديد: 11 مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 03 ار 18 س

نوعــه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 86261/19
شرقا: مطلب عدد: 54846/19 

جنوبا : خدوج شيشي
غربا: ممر عمومي

طالب )ة( : عبد القادر بن حدو التخريفة .

مطلب رقم 56016 - 19
إسم امللك: " أراضي الهوتة ، امللعب ، مغارة الديب ، والنزلة التابعة 

للعقار اجلماعي احلالقة ".
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة جبل احلبيب ، احملل املدعو: دوار 

دار بن صدوق
تاريخ التحديد: 10 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 47 هـ 91 ار 90 س
نوعــه: أرض فالحية بها اشجار مثمرة ونباتات طبيعية مع بنايات. ، 

تتكون من قطعتني:
القطعة األولى:

اجملاورون:
شماال: مزارع دوار دار بن صدوق
شرقا: مزارع دوار دار بن صدوق

جنوبا : الواد
غربا: الطريق.

القطعة الثانبة:
اجملاورون:

شماال: اجلماعة الساللية دوار دار بن صدوق، عبد املالك املتني الساملي
شرقا: الطريق

جنوبا : الواد
غربا: الواد

طالب )ة( : اجلماعة الساللية دار بن صدوق الوصي عنها السيد وزير 
الداخلية.

مطلب رقم 56015 - 19
إسم امللك: " تويشتة املرج الكبير "

احملل   ، اخلروب  جماعة   ، احلبيب  جبل  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 
املدعو: دوار زاوية

تاريخ التحديد: 09 مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 09 هـ 47 ار 86 س

نوعــه: أرض بها نباتات طبيعية مع مقبرة ، تتكون من قطعتني:
القطعة األولى:

اجملاورون:
شماال: اجلماعة الساللية دوار الزاوية

شرقا: ممر عمومي
جنوبا : اجلماعة الساللية دوار الزاوية

غربا: اجلماعة الساللية دوار الزاوية
.القطعة الثانبة:

اجملاورون:
شماال: اجلماعة الساللية دوار الزاوية
شرقا: اجلماعة الساللية دوار الزاوية

جنوبا : ممر عمومي
غربا: اجلماعة الساللية دوار الزاوية

طالب )ة( : اجلماعة الساللية الزاوية الوصي عنها السيد وزير الداخلية

مطلب رقم 55775 - 19
إسم امللك: " غلوبو بوحسن واملعالي ".

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

تاريخ التحديد: 18 مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 52 هـ 40 ار 96 س

نوعــه: أرض فالحية بها نباتات طبيعية.
اجملاورون:

شماال: مطلب عدد: 55621/19
شرقا: اجلماعة الساللية عني هابط ، مطلبي 

التحفيظ عدد: 3049/19 ، 43763/19 ، بن حمار التريويس ، اخلراز
جنوبا : التريويس ، ملك الغير،

غربا: بن احلسن كراكش،
وزير  السيد  عنها  الوصي  هابط  عني  الساللية  اجلماعة   : )ة(  طالب 

الداخلية.
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

        املصطفى طريفة
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محافظة احملمدية

          

مطلب رقم 3448 - 25

اسم امللك : "دار الفراق "

موقعه : احملمدية، جماعة  سيدي موسى اجملدوب  دوار أوالد سيدي عزوز

نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 20 - 01 - 2005

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك 50 ار 28 سنتيار

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 10 أمتار

شرقا : الرسم العقاري 50537 - 26

غربا : الرسم العقاري 12752 - 25

طالب التحفيظ : بورعضة عبد اجمليد بن محمد

 مطلب رقم 3509 - 26

اسم امللك : "أرض منصف "

موقعه : احملمدية، جماعة  الشالالت دوار أوالد سيدي عبد النبي

نوعه : ارض فالحية بها أشجار و ورشة

وقع حتديده في : 01 - 10 - 2014

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك 01 هكتار 22 ار 05 سنتيار

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 10328 - 49

جنوبا : مسرب عرضه 03 امتار -  الرسم العقاري 30137 - 26

شرقا : الرسم العقاري 75104 - 26

غربا : معايديدي محمد -  حلمر حلسن -  الرسم العقاري 25423 - 49

طالب التحفيظ : سعيد منصف بن العربي

مطلب رقم 3747 - 26

اسم امللك : "مكزاز "

موقعه : احملمدية، جماعة  بني يخلف دوار اوالد حلسن

نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 20 - 03 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك 59  ار 32  سنتيار

حدوده : 

شماال : ورثة زهرة الهجامية

جنوبا : ورثة محمد بن ملليح

شرقا : الرسم العقاري 96088 - 26

غربا : الرسم العقاري 81722 - 26

طالبو التحفيظ : عائشة زميتي بنت محمد و من معها

مطلب رقم 3750 - 26

اسم امللك : "بالد اوالد محمد "

موقعه : احملمدية، جماعة  سيدي موسى بن علي دوار موالني العرصة 

نوعه : ارض فالحية بها بناية من طابق ارضي و بناية خفيفة و مخبأ 

محرك و بئر

وقع حتديده في : 02 - 04 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك 01 هكتار 23  ار 

69 سنتيار

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 26880 - س 

جنوبا : مسلك عرضه 15 متر 

شرقا : العرابي فاحتي -  محمد فاحتي

غربا : ورثة امحمد فاحتي

طالبو التحفيظ : غزالن فاحتي بنت محمد و من معها

مطلب رقم 3751 - 26

اسم امللك : "أرض احليط "

موقعه : احملمدية، جماعة  سيدي موسى اجملدوب دوار أوالد سيدي عزوز

نوعه : أرض فالحية بها بنايتني من طابق أرضي و اسطبل و بئر

وقع حتديده في : 08 - 04 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك 01 هكتار و  06 ار 18 سنتيار

حدوده : 

شماال : كرداد عزوز 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 10 امتار 

شرقا : مطلب التحفيظ 1937 - 26

غربا : الرسم العقاري 50421 - 26

طالبو التحفيظ : محمد كرداد بن احمد و من معه

مطلب رقم 3753 - 26

اسم امللك : "أرض السالم "

موقعه : احملمدية، جماعة  الشالالت دوار أوالد سيدي عبد النبي

نوعه : أرض فالحية  بها نخيل
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وقع حتديده في : 15 - 04 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك 16 ار 37 سنتيار

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 51185 - 26 

جنوبا : ورثة كريدة بوشعيب 

شرقا : ربيعة موسى

غربا : ارتفاق مرور عرضه 03 امتار -  ساقية واد حصار 

طالبة التحفيظ : نعيمة السخون بنت عزوز

مطلب رقم 3754 - 26

اسم امللك : "الشحاوطة "

موقعه : احملمدية،  الشحاوطة

نوعه : أرض بها متجر و سكنى بالطابق األرضي و طابقني علويني و 

بناية بالسطح

وقع حتديده في : 24 - 06 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك 76  سنتيار

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 29560 - 26

جنوبا : الرسم العقاري 45868 - س 

شرقا : بناية من طابق ارضي و طابقني علويني

غربا : الرسم العقاري 29585 - 26 

طالب التحفيظ : مبارك متمسك بن محمد

مطلب رقم 3758 - 26

اسم امللك : " أرض اخلير  "

موقعه : احملمدية،  جماعة الشالالت  دوار اوالد سيدي علي اشطيبة

نوعه : أرض بها بناية بالطابق األرضي و ثالثة بنايات خفيفة و اشجار

وقع حتديده في : 09 - 07 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك 05 ار 75  سنتيار

حدوده : 

شماال : اجلياللي صابر -  العربي عوجي

جنوبا : العربي عوجي -  املعطي الراجي 

شرقا : العربي عوجي

غربا : مطلب التحفيظ 3579 - 26 

طالبو التحفيظ : السمعلي حلدايدي بن محمد و من معه

مطلب رقم 3767 - 26

اسم امللك : " فدان حمري  "

موقعه : احملمدية،  جماعة سيدي موسى  اجملدوب  دوار اوالد سيدي عزوز

نوعه : أرض فالحية

وقع حتديده في : 08 - 01 - 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك 20 ار 10 سنتيار

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 49617 - 26

جنوبا : الصغراني الطيبي 

شرقا : الرسم العقاري 118752 - س

غربا : الرسم العقاري 98560 - 26 

طالب التحفيظ : أحمد صغراني بن احلاج

مطلب رقم 3772 - 26

اسم امللك : " أرض الدار  "

موقعه : احملمدية،  جماعة  بني يخلف دوار بني مغيث

نوعه : أرض فالحية بها بئر و بقايا بناء و جزء من بناء من طابق ارضي

وقع حتديده في : 17 - 12 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  43 ار 81 سنتيار 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 9709 - س 

جنوبا : مطلب التحفيظ 2836 - 25

شرقا : الرسم العقاري 30462 - 26

غربا : الرسم العقاري 14906 - 25  

طالبو التحفيظ : خطابي مباركة بنت بوزكارن و من معها

مطلب رقم 3773 - 26

اسم امللك : " أرض ياسني  "

موقعه : احملمدية،  جماعة الشالالت  دوار اوالد سيدي علي واركو

نوعه : أرض فالحية

وقع حتديده في : 23 - 12 - 2019

 09 و  امللك هكتارين  العقاري لهذا  التصميم  التي أظهرها  املساحة 

ار 48 سنتيار 

حدوده : 

شماال : ورثة العربي بن أحمد 

جنوبا : طريق معبدة

شرقا : ورثة محمد بن عبد الرحمان زريزع -  حريفش احمد

غربا : ورثة موسى بن احمد -  ورثة علي بن احمد 

طالب التحفيظ : علي الشيخ بن العربي

مطلب رقم 3776 - 26

اسم امللك : " أرض كمال  "

موقعه : احملمدية،  جماعة الشالالت  دوار اوالد سيدي علي  اشطيبة

نوعه : أرض فالحية
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وقع حتديده في : 07 - 01 - 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك 23 ار 01 سنتيار 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 52096 - 26

جنوبا : اجلياللي بن بوشعيب -  ورثة ام العز 

شرقا : بوشعيب بن حبوبة

غربا : الرسم العقاري 89566 - 26 

طالب التحفيظ : محمد كمال الشراط بن عبد العزيز

مطلب رقم 3778 - 26

اسم امللك : " ملك احلوسيني"

موقعه : احملمدية،  جماعة سيدي موسى بن علي  دوار العثامنة

نوعه : أرض فالحية

وقع حتديده في : 27 - 01 - 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  22 ار 96 سنتيار 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 57160 - 26

جنوبا : الرسم العقاري 57160 - 26 

شرقا : ممر عرضه 04 امتار

غربا : الرسم العقاري 57160 - 26

طالب التحفيظ : املصطفى حوسيني بن محمد

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 3511 - 26

اسم امللك : السانية

موقعه : احملمدية جماعة الشالالت  دوار أوالد سيدي علي بن عزوز

نوعه : ارض عارية بها كوخني في جزء منها و بئر 

وقع حتديده في  : 13 - 10 - 2014

طالبو التحفيظ : حمادي الرك  بن موسى و من معه

 896 الرسمية  عدد  الذي نشر باجلريدة  ان هذا اإلعالن يبطل اإلعالن 

بتاريخ 02 - 03 - 2016

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية بالنيابة

محمد بوصبع    

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 31267 - 27

اسم امللك : "  ليلة ".

موقعه : اقليم ودائرة خنيفرة ، جماعة لهري ، املكان املدعو : لهري املركز.

وقع حتديده في : 19 يونيو 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 آ 29 س
نوعه : ارض بها بناية متالشية.

اجملاورون :
شماال : اجوهر اللة زينب ، موحى ناعجيبة ؛

شرقا  : موحى نغنيمة ؛
جنوبا : الشعبة )ملك عمومي(؛
غربا :  الطريق )ملك عمومي( .

طالبة التحفيظ : ليلة اجوهر بنت احمد .
احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة

     رمرام وسيم

محافظة الرماني 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلـب رقم 365 - 29
امللك املسمى : شعبة الدياب.

احملل  السبيت  عني  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات  بإقليم  الكائن 
املدعو سوق ثالث ملعبات .

طالـب التحفيـظ: السيد آيت احلاج بوعزة بن بوعزة بن حماني .
وقع حتديده في : 15 أغسطس 1990 .

انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن عن 
الرسمية عدد 810 املؤرخة في : 09 - 07 - 2014.

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بالرماني
النوري التهامي     

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم  35930 - 30  
اسم امللك : "أنيس".

موقعه : إقليم و مدينة وزان، حي عني بوخطاب، شارع عالل بن عبد اهلل 
رقم 67.

مساحته: 1 آر 05 س.
نوعه : أرض بها سفلي قابل للهدم .

اجملاورون :
شماال : شارع عالل بن عبد اهلل ؛

جنوبا :  محمد لبطال و ممر؛ 
شرقا : رسم عقاري رقم 30957ر ؛

غربا : زبيدة بن مالك.
طالب التحفيظ : السيد أنيس بشير بن جنيب بن التهامي.
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إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني الدفالي"

إقليم سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب،

جماعة عني الدفالي وقيادة عني الدفالي.

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم يشرفه أن ينهي لعلم 

اسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  اخر  أن  العموم 

إقليم  الدفالي"  "عني  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة 

سيدي قاسم دائرة تالل الغرب قيادة عني الدفالي جماعة عني الدفالي، 

ينتهي بعد مضي شهرين ابتداءا من نشر هذا االعالن طبقا للظهير 

املوافق  1398 االولى  جمادى   10 في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف 

 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :

18281 - 18107 - 18003 - 17520 - 17423 - 17271 - 17130 - 16944

19090 - 18996 - 18791 - 18725 - 18631 - 18448 - 18410 - 18408

19878 - 19743 - 19725 - 19717 - 19589 - 19487 - 19452 - 19109

20838 - 20414 - 20379 - 20317 - 19931 - 19911 - 19906 - 19881

22409 - 21948 - 21676 - 21253 - 21216 - 21215 - 21039 - 21004

22722 - 22708 - 22625 - 22600 - 22568 - 22482 - 22454 - 22431

23387 - 23105 - 23089 - 23081 - 22900 - 22857 - 22799 - 22724

24740 - 23633 - 23597 - 23595 - 23526 - 23475 - 23464 - 23389

24445 - 24443 - 24337 - 24067 - 23822 - 23811 - 23751 - 24742

25145 - 25014 - 24871 - 24821 - 24811 - 24806 - 24638 - 24606

19948 - 19692 - 17016 - 16805 - 25448 - 25389 - 25194 - 25178

25000 - 24946 - 24889 - 24879 - 22982 - 22978 - 22657 - 20415

25330 - 25243 - 25241 - 25231 - 25058 - 25052 - 25047 - 25027

. 25435 - 25363

الكل حتت الرقم 30

واملطالب التالية :

 17216 - 17066 - 17049 - 17037 - 17005 - 16991 - 16837 - 16786

 -  18079  -  18000  -  17832  -  17554  -  17505  -  17499  -  17438  -

 19050 - 18873 - 18872 - 18354 - 18262 - 18179 - 18172 - 18151

 -  22549  -  22512  -  22300  -  20035  -  19658  -  19464  -  19457  -

- 25142 - 22609

الكل حتت الرقم 30

احملافظ على األمالك  العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حسان   

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-1360

امللك املسمى : " الضايت "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مركز ميراللفت " ،

مساحته : 16 آ 05 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر عمومي ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي بعضا وملك الغير بعضا آخر،

شرقا : شلح أحمد ،

جنوبا : ممر عمومي وورثة باموسى ،

غربا : ملك الغير،

طالبو التحفيظ السيد املوش العربي بن بلعيد ومن معه .

مطلب رقم 31-61561

امللك املسمى : " بوسنكار"

موقعه : جماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو 

" بوسنكار دوار انو نعدو" ،

مساحته : 06 هـ 33 آ 26 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممرالراجلني أو مطلب التحفيظ رقم 31-128454،

شرقا : ورثة احلاج عبد القادر اوشن ومطلب التحفيظ رقم 31-17089،

جنوبا : الطريق املعبدة ،

غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 17089-31 و 31-61563 ،

طالبو التحفيظ السيد أحمد سعداوي بن حلسن ومن معه .

مطلب رقم 31-61562

امللك املسمى : " بوسنكار"

موقعه : جماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو 

" بوسنكار دوار انو نعدو" ،

مساحته : 01 هـ 76 آ 52 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممرالراجلني أو مطلب التحفيظ رقم 31-128454،

شرقا : مطلبي التحفيظ رقمي 17089-31 و 31-61563،
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جنوبا : الطريق املعبدة ،

غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 17089-31 او 31-61565 ،

طالبو التحفيظ السيد علي امرا بن ابراهيم ومن معه .

مطلب رقم 31-61563

امللك املسمى : " بوسنكار"

موقعه : جماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو 

" بوسنكار دوار انو نعدو" ،

مساحته : 01 هـ 59 آ 33 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممرالراجلني أو مطلب التحفيظ رقم 31-128454،

شرقا : مطلبي التحفيظ رقمي 17089-31 و 31-61561،

جنوبا : الطريق املعبدة ،

غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 17089-31 او 31-61562 ،

طالب التحفيظ السيد الهاشم سرحان بن أحمد .

مطلب رقم 31-61565

امللك املسمى : " بوسنكار"

موقعه : جماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو 

" بوسنكار دوار انو نعدو" ،

مساحته : 05 هـ 53 آ 22 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممرالراجلني أو مطلب التحفيظ رقم 31-128454،

شرقا : مطلبي التحفيظ رقمي 17089-31 و 31-61562،

جنوبا : الطريق املعبدة ،

غربا : مطالب التحفيظ أرقام -31-23633-31-32632-31-61365-31

61362-31-61331-31-31-17089-31-32631-31-61363-31-23643-

، 31-61330-31-61364-31-128454

طالبو التحفيظ السيدة فاضمة ايت حمو بنت احملفوظ ومن معها .

مطلب رقم 31-128557

امللك املسمى : " فدان البحيرة "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  املعدر  جماعة   : موقعه 

املدعو " فدان البحيرة " ،

مساحته : 18 آ 16 س ،

والباقي عبارة عن  بناية سفلية  : أرض فالحية بجزء منها بها  نوعه 

حديقة بها ثالثة مطفيات  وصهريج ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق املعبدة ،

شرقا : ورثة ميتاكوشت ،

جنوبا : املودن محمد وممر،

غربا : رع رقم 31-63213 ،

طالب التحفيظ السيد احلسن املودن بن أحمد .

مطلب رقم 31-128810

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 498 حضري "

موقعه : بلدية وباشوية  تيزنيت باحملل املدعو " تيزنيت املركز" ،

مساحته : 01 هـ 15 آ 63 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها اعدادية ومرافقها وسكن 

وظيفي والباقي عبارة عن حديقة ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة و رع رقم 31-36417 ،

شرقا : رع رقم 11880-31 و31-36419 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-512 ،

غربا : رع رقمي 28044-31 28045-31- واملك اخلا ص للدولة املغربية ،

طالب التحفيظ السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية.

مطلب رقم 31-138861

امللك املسمى : " حمزة بن دريس "

موقعه : بلدية وباشوية  سيدي ايفني باحملل املدعو " شارع  بئر انزران " ،

مساحته : 01 آ 23 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : كانوفاكي بول بعضا ورع رقم 18424-31 بعضا آخر،

شرقا : الفاريس روخو ،

جنوبا : زنقة بئر انزران ،

غربا : عبد القادر بن ادريس ،

طالب التحفيظ السيد حمزة بن دريس .

مطلب رقم 31-138864

امللك املسمى : " ادهموش "

موقعه : جماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو 

" دوار العيون " ،

مساحته : 39 آ 26 س ،
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مطفية    ، صهريج   ، سفلية  بنايات  بها  منها  بجزء  أرض   : نوعه 

ويخترقها ممر في عرض مترين والباقي بها اشجار الزيتون ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 40365-31 و رع رقم 31-68098

شرقا : رع رقم : 31-55258،

جنوبا : ورثة ادبراهيم بعضا و رع رقم 31-54912 ،

غربا : الطريق املعبدة اجتاه العيون اسا ،

طالب التحفيظ السيد العربي ادهموش بن احلسني .

مطلب رقم 31-138903

امللك املسمى : " اكي العني "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار العني " ،

مساحته : 04 هـ  13 آ 30 س ،

نوعه : أرض بورية بها منخفض أرضي ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ومطلبي رقمي 35705-31 و 31-35707 ،

، ) la source ( شرقا : أرض العني

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 6218-31 و رع رقم 31-28026 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-138782 ،

طالبة التحفيظ السيدة عائشة الرامي بنت محمد .

مطلب رقم 31-138946

امللك املسمى : " النشيرة "

موقعه : بلدية وباشوية  تيزنيت باحملل املدعو " ممر اقشوش حي ادزكري " ،

مساحته : 60 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابقني علويني ومرافق بالسطح ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ادبيه ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 14464-31 ، أغمي وممر مسقف ،

جنوبا : ممر للراجلني ،

غربا : احلسني أكونني ،

طالب التحفيظ السيد عبد اجمليد النشيرة بن الكوشي .

مطلب رقم 31-138996

امللك املسمى : " العربات 2 "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " مزارع 

الفيض " ،

مساحته : 16 آ 04 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع  رقم 31-70920،

شرقا : ورثة العربي بن خضير ،

جنوبا : العريبات فاطمة ،

غربا : رع أرقام 70927-31 70924-31- و31-70923 ،

طالب التحفيظ السيد احميدا بن فقيه بن البشير .

مطلب رقم 31-139005

امللك املسمى : " بوقريان "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

سيدي بوالفضايل " ،

مساحته : 04 آ 01 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر ، 

اجملاورون : 

شماال : مارش علي وممر،

شرقا : حسن عبكري وابخشاش عادل ،

جنوبا : ممر،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 19431-31 وممر،

طالبو التحفيظ السيد احمد بوليس بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139052

امللك املسمى : " وجامع "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " فوق تبريدة " ،

مساحته : 01 آ 15 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : محمد بن بلخير ومحمد بن احلسني ،

شرقا : رع رقم -31 32196 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : ورثة ادوفكراس ،

طالب التحفيظ السيد احلسني وجامع بن أحمد .

مطلب رقم 31-139060

امللك املسمى : " ملك عند ظفيرة اب هرو "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " تدوارت " ،

مساحته : 01 هـ 07 آ 98 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 56901-31 وورثة ادوكمار،

شرقا : الكثمور فاطمة ،
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جنوبا : رع رقم 31-80659 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-22841 ،

طالب التحفيظ السيد احمد الكثمور بن محمد .

مطلب رقم 31-139068

امللك املسمى : " حجر النسر "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

ثالث نفتاح " ،

مساحته : 23 آ 89 س ،

نوعه : أرض فالحية محاطة بسور جزئيا مشترك وبها شجر األركان 

ونبات غابوية متنوعة ، 

اجملاورون : 

شماال : الهوفي مبارك بن محمد ،

شرقا : ورثة حالو البشير ،

جنوبا : ورثة فاضمة بنت احلسني ،

غربا : ورثة بيهي بن محمد ،

طالب التحفيظ السيد محمد ابوري بن احلسني .

مطلب رقم 31-139069

امللك املسمى : " شعبة احلاج عبد اهلل "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

دوار الكرمية " ،

مساحته : 38 آ 51 س ،

نوعه : أرض بها قطعتني فالحيتني بهما نبات الصبار االولى جزء منها 

محاط بسور والثانية بجزء منها بها حايط من احلجر ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : بني حجاج ،

شرقا : ورثة هوفي بيهي بن محمد ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ورثة هوفي بيهي بن محمد ،

القطعة الثيانية : 

شماال : الطريق ،

شرقا : ورثة هوفي بيهي بن محمد ،

جنوبا : فاضمة بنت احلسني ،

غربا : ورثة هوفي بيهي بن محمد ،

طالب التحفيظ السيد محمد ابوري بن احلسني .

مطلب رقم 31-139075

امللك املسمى : " فوق النوادر"

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " دوار العوينة " ،

مساحته : 03 آ 77 س ،

نوعه : أرض عارية بها اشجار األركان ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة أغرغور،

شرقا : ورثة بوبريك  واملنصوري العربي ،

جنوبا : صاديق محمد ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-138927 ،

طالب التحفيظ السيد مبارك صابري بن محمد .

مطلب رقم 31-139139

امللك املسمى : " جمالي "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " دوار تادوارت " ،

مساحته : 02 هـ 19 آ 75 س ،

نوعه : أرض فالحية  يخترقها ممر، 

اجملاورون : 

شماال : احلاج املدني ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقمي 10406-31 و31-56846 ،

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-8761

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 51 ق ".

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" فريكريك " ، 

طالب التحفيظ السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ، 

 351 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 21 سبتمبر 2005 .

مطلب رقم 31-138775

امللك املسمى : " الهزات الهروي 08 ".

موقعه : جماعة اسبويا قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل 

املدعو" النعالة " ، 

مساحته 13 هـ 12 آ 98 س ،

طالب التحفيظ السيد مبارك الهروي بن محمد ، 

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1105 

املؤرخة في 04 مارس  2020 .

مطلب رقم 31-138776

امللك املسمى : " الهزات الهروي 02 ".

موقعه : جماعة اسبويا قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل 

املدعو" النعالة " ، 

مساحته 04 هـ 84 آ 94 س ،

طالب التحفيظ السيد امبارك الهروي بن محمد ، 

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1105 

املؤرخة في 04 مارس 2020 .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت بالنيابة

أصوفي البشير    
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محافظة الصويرة

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " أقرمود" 

اقليم ودائرة الصويرة

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل   آخر  ان  العموم 

اقليم  أقرمود  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة   اسفله 

ودائرة الصويرة ، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا  االعالن  

االولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا 

1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :

 -  33073  -  42374  -  33072  -  42352  -  33018  -  42338  -  32159  -

 36005 - 42409 - 35604 - 42403 - 35315 - 42393 - 33151 - 42380

 -  42438  -  37632  -  42437  -  37008  -  42423  -  36686  -  42417  -

 42454 - 37979 - 42453 - 37916 - 42449 - 37751 - 42445 - 37676

 -  38373  -  42515  -  38274  -  42512  -  38272  -  42468  -  38176  -

 38880 - 42671 - 38773 - 42627 - 38599 - 42609 - 38573 - 42603

 -  42842  -  39567  -  42836  -  39195  -  42831  -  39074  -  42711  -

 42899 - 40391 - 42898 - 40336 - 42893 - 40020 - 42847 - 39729

 -  40579  -  43001  -  40559  -  42966  -  40483  -  42943  -  40476  -

 40920 - 43119 - 40703 - 43028 - 40665 - 43014 - 40605 - 43012

 -  43188  -  41061  -  43149  -  41048  -  43135  -  41027  -  43122  -

 43250 - 41249 - 43246 - 41244 - 43232 - 41176 - 43223 - 41130

 -  41297  -  43302  -  41279  -  43293  -  41275  -  43252  -  41270  -

 41322 - 43337 - 41313 - 43322 - 41312 - 43311 - 41309 - 43305

 -  43395  -  41332  -  43381  -  41328  -  43359  -  41323  -  43344  -

 43463 - 41374 - 43435 - 41348 - 43424 - 41347 - 43412 - 41344

 -  41398  -  43513  -  41395  -  43471  -  41394  -  43466  -  41393  -

 41446 - 43565 - 41439 - 43557 - 41432 - 43546 - 41431 - 43532

 -  43604  -  41463  -  43601  -  41462  -  43586  -  41456  -  43574  -

 43650 - 41489 - 43639 - 41482 - 43620 - 41481 - 43611 - 41470

 -  41582  -  43857  -  41569  -  43812  -  41505  -  43810  -  41504  -

 41633 - 44044 - 41613 - 44041 - 41606 - 43970 - 41597 - 43858

 -  44437  -  41679  -  44184  -  41673  -  44107  -  41638  -  44045  -

 44485 - 41790 - 44453 - 41743 - 44442 - 41726 - 44440 - 41724

 -  41856  -  44810  -  41819  -  44612  -  41807  -  44586  -  41803  -

 41895 - 45093 - 41891 - 45082 - 41882 - 44901 - 41880 - 44818

 -  45229  -  41926  -  45174  -  41913  -  45121  -  41910  -  45115  -

 45483 - 42005 - 45465 - 41955 - 45312 - 41947 - 45282 - 41929

 -  42089  -  45693  -  42023  -  45591  -  42011  -  45565  -  42010  -

 42127 - 45783 - 42119 - 45746 - 42116 - 45741 - 42105 - 45730

 -  45880  -  42246  -  45878  -  42210  -  45823  -  42136  -  45798  -

 45910 - 42300 - 45904 - 42277 - 45898 - 42260 - 45884 - 42249

- 46208  - 46122 - 42337 - 45966 - 42302 -

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "املواريد" 

دائرة احلنشان قيادة مسكالة اقليم الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

أن آخر اجل  للتعرض على حتفيظ بعض املطالب املذكورة  العموم 

"املواريد"  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة   اسفله 

مضي  بعد  ينتهي  الصويرة،  اقليم  مسكالة  قيادة  احلنشان  دائرة 

الشريف عدد  للظهير  االعالن  طبقا  ابتداء من نشر هذا   شهرين 

1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969

وهي كالتالي :

 -  27104 - 29441 - 27033 - 29434 - 26967 - 29415 - 26937 - 

 27446 - 29907 - 27319 - 29739 - 27319 - 29586 - 27286 - 29466

 -  30098  -  28118  -  30061  -  27667  -  30045  -  27447  -  29977  -

 30445 - 28239 - 30430 - 28239 - 30430 - 28226 - 30230 - 28126

 -  28528  -  30497  -  28488  -  30496  -  28321  -  30496  -  28248  -

 28823 - 30599 - 28823 - 30562 - 28734 - 30508 - 28694 - 30508

- 30813 - 29199 - 30759 - 29031 - 30681 -

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بالصويرة 

     مونية املكروني
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محافظة أزيالل

مطلب رقم 33452 - 55 

إسم امللك : مروة 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي النهضة 

تاريخ حتديده : 08-01-2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90 س 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال: ورثة التوامي التهامي 

شرقا: التوامي السعدية 

جنوبا: امللك العام اجلماعي 

غربا: التوامي عائشة

طالب التحفيظ : محمد حازم بن موحى

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 32420 - س

إسم امللك : بوعنو

الفالحية  األراضي  ضم  منطقة  تيموليلت  جماعة  إقليم   : موقعه 

املسماة "تيموليلت"

احملدد في يوليو 1970 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 ه 26 آر 69 س 

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال: املطلب رقم 33160/س 

شرقا: املطلب رقم 32408/س

جنوبا: املطلب رقم 33158/س

غربا: قناة مائية

طالب التحفيظ : فوتيح محمد بن موحى

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "ملك الراشدي" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 23209 - 55 ، والذي أدرج إعالن إنتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1121 املؤرخة في 24 يونيو 2020

 اقرأ :

اسم امللك: "ملك الراشدي"

بدال من :

اسم امللك: "الريدوات"

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بأزيالل

    عبد العزيز احلاجبي

محافظة كلميم

مطلب رقم 22725 - 56

اسم امللك: "بوعيش"

موقعه: احملل املدعو: حي الرحمة ، مدينة كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 94 سنتيار. 

نوعه: دار للسكن بالسفلي وطابق علوي واحد 

اجملاورون: 

شماال: بوشديد بلخير، 

شرقا: سعيد الزروالي.

جنوبا: الزنقة رقم 04 من عرض 04 أمتار.

غربا: الركيك مبارك .

طالب التحفيظ: احلسني بوعيش ابن احلسن

مطلب رقم 22731 - 56

اسم امللك: "دار جامع".

موقعه: احملل املدعو: حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 04 سنتيار. 

نوعه: بناية مكونة من مستودع بالسفلي وطابقني علويني .

اجملاورون: 

شماال: فاطمة بغراسن ، 

شرقا: رقية بنت موسى.

جنوبا: زنقة أسية بنتو موزاحيم ) من عرض 07 أمتار(.

غربا: زنقة من عرض 05 أمتار

طالب التحفيظ: السيد جامع بوعلوش ابن أحمد.

مطلب رقم 22734 - 56

اسم امللك: "ادمومالل".

األطلس  إفران  وقيادة  جماعة  شقرا  إدو  توريرت  املدعو:  احملل  موقعه: 

الصغير دائرة بويزكارن إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 33 سنتيار. 

نوعه: بناية بالسفلي في جزء و أرض عارية بها شجرة في اجلزء األخر .

اجملاورون: 

شماال: الطريق من عرض 4.7 متر ، 

شرقا: ورثة آيت عدي.

جنوبا: فايزة اسماعيل

غربا: الطريق من عرض 2.8 متر

األوقاف  عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  التحفيظ:  طالب 

العامة.

مطلب رقم 11658 - 09

اسم امللك: " واعرون 09 ".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية اسرير قيادة آسرير إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:22 هكتار 70 آر 40 سنتيار. 
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نوعه: أرض عارية مكونة من قطعتني:

*القطعة األولى : 

نوعها : أرض عارية

مساحتها: 05 هكتار 60 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: ممر ، 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 11655/09

جنوبا: الطريق الرابطة بني طانطان و كلميم ، 

غربا: مطلب التحفيظ عدد 11666/09

*القطعة الثانية : 

نوعها : أرض عارية

مساحتها:17 هكتار 69 آر 80 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: الطريق الرابطة بني طانطان و كلميم 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 11655/09

جنوبا: جبل توباع ، 

غربا: مطلب التحفيظ عدد 11666/09

التوتر  عالي  كهربائي  خط   : العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

يخترق القطعة الثانية

طالب التحفيظ: بلقاسم مايوحل بن علي ومن معه.

مطلب رقم 22256 - 56

اسم امللك: "أرض احلميدية 1 القطاع 5 "

وقيادة  جماعة   5 القطاع   1 احلميدية  أرض  املدعو:  احملل  موقعه: 

الشبيكة دائرة إقليم طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 879 هكتار 07 آر 42 سنتيار 

نوعه: أرض بورية في جزء منها وجبلية في اجلزء األخر 

اجملاورون: 

التحفيظ  مطلب   56-  -  /17631 عدد  التحفيظ  مطلب  شماال: 

عدد5617743 

شرقا: ملك الدولة اخلاص

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 6364 - 56 

غربا: مطلب التحفيظ عدد 22327 - 56 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية :امللك تخترقه شعبة وواد

طالب التحفيظ: الدولة املغربية )امللك اخلاص(

مطلب رقم 21336 - 56

اسم امللك: "مخزن للمحروقات ومهبط للطائرات املروحية بالزاك".

موقعه: احملل املدعو: جماعة وباشوية الزاك إقليم آسا الزاك 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 هكتار 66 آر 83 سنتيار. 

للطائرات  مهبط  و  التشغيلي  للوقود  مخزن  بها  عارية  أرض  نوعه: 

املروحية وأسالك شائكة و أنقاض مبنيى. 

اجملاورون: 

شماال: ملك الدولة اخلاص. 

شرقا: الطريق الوطنية رقم 103

جنوبا: ملك الدولة اخلاص ، 

غربا: الواد ؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : امللك تخترقه ممرات

وخط كهربائي منخفض التوتر

طالب التحفيظ: الدولة املغربية )امللك اخلاص(

مطلب رقم 21099 - 56

اسم امللك: "جتزئة النور" 

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية تويزكي إقليم آسا الزاك

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 هكتار 99 آر 92 سنتيار 

نوعه: أرض عارية بها بناية بالسفلي .

اجملاورون: 

شماال: ملك الدولة اخلاص ؛

شرقا: ملك الدولة اخلاص 

جنوبا: ملك الدولة اخلاص ؛

غربا: مطلب التحفيظ عدد 21353 - 56 –ملك الدولة اخلاص.

:امللك يخترقه ممر عمومي من  العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

عرض خمسة امتار و بالوعات

طالب التحفيظ: الدولة املغربية )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 22637 - 56

اسم امللك: "الشبيكة 1 ".

موقعه: احملل املدعو: جماعة وقيادة الشبيكة إقليم طانطان . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:434 هكتار 08 آر76 سنتيار

نوعه: أرض بورية 

اجملاورون: 

شماال: ملك الدولة اخلاص

شرقا : واد أعبار 

جنوبا: ملك الدولة اخلاص؛

غربا: طريق معبدة 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : أن امللك تخترقه شعب 

طالب التحفيظ: الدولة املغربية )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 20844 - 56

اسم امللك: " املقاطعة الثالثة بأسا ".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة احلضرية بأسا إقليم أسا الزاك .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 47 سنتيار
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نوعه: أرض محاطة بسور بها بناية بالسفلي وبناية بالسفلي وطابق 

علوي واحد ومستودع 

اجملاورون: 

شماال: امللك اخلاص للدولة

شرقا: امللك اخلاص للدولة 

جنوبا: طريق معبدة 

غربا: طريق معبدة 

طالب التحفيظ: الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

مطلب رقم 21237 - 56

اسم امللك: "أرض الشبيكة القطاع رقم 02 القطعة "ب "

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية الشبيكة إقليم طانطان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 307هكتار 88 آر 55 سنتيار 

نوعه: أرض عارية غير مستوية بها أنقاض مبنى

اجملاورون: 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8078 - 56

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 21354 - 56 – ملك الدولة اخلاص 

جنوبا: واد أعبار

غربا: واد أعبار 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : أن امللك تخترقه شعب وممر 

طالب التحفيظ: الدولة املغربية )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 7112 - 56

اسم امللك: "الرايس ".

موقعه: احملل املدعو: حي ادبن سالم ، مدينة بويزكارن إقليم كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 70 سنتيار 

نوعه: أرض عارية

اجملاورون: 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 18098/09 - اوباعوس عبد اللطيف 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 18098/09 - اوباعوس عبد اللطيف 

جنوبا: الزنقة - مطلب التحفيظ عدد 18098/09

غربا: أبو الضاهر ابراهيم

طالب التحفيظ: السيد حسن الرايس ابن احلسني. 

مطلب رقم 21108 - 56

اسم امللك: "جتزئة الهناء ".

موقعه: احملل املدعو: جتزئة الهناء ، مدينة طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هكتار 69 آر 80 سنتيار .

نوعه: جتزئة 

اجملاورون: 

شماال: الطريق

شرقا: الطريق .

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 2082 - 31

غربا: الزنقة

وخط  شعبة  تخترقه  امللك   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

وبالوعات  كهربائية  أعمدة  وبه  وزنقة  التوتر  منخفض  كهربائي 

للصرف الصحي.

طالب التحفيظ: الدولة املغربية )امللك اخلاص(

مطلب رقم 7015 - 56

اسم امللك: "النداي".

 ، واعرون  زنقة  مارس   03 شارع  العشار  أم  بور  املدعو:  احملل  موقعه: 

مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 55 سنتيار

نوعه: دار مكونة من سفلي و مستودعات وطابق علوي واحد 

اجملاورون: 

شماال: البشير النداي والراي محمد

شرقا : زنقة واعرون

جنوبا: شارع 03 مارس ؛

غربا: السماوي محمد 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية: جدار مشترك مابني العالمات 

)ع2 – ع3 (

طالب التحفيظ: البشير النداي ابن أحمد

مطلب رقم 22420 - 56

اسم امللك: "ملك لكرامز".

موقعه: احملل املدعو: حي امحيريش مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 99سنتيار. 

نوعه: أرض عارية

اجملاورون: 

شماال: ورثة ولد الصاحلني، 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 8209 - 56.

جنوبا: ورثة طلحة.

غربا: الزنقة .

طالب التحفيظ: االمني لكرامز ابن طلحة ومن معه

مطلب رقم 21374 - 56

اسم امللك: "اوركود ".

موقعه: احملل املدعو: حي التواغيل ،مدينة كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 52 سنتيار. 

نوعه: دار للسكن مكونة من سفلي وطابق علوي واحد

اجملاورون: 

شماال: عبد احلي بويا 

شرقا: ملك الغير
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جنوبا: سيدي أحمد جعنان

غربا: زنقة معبدة 

طالب التحفيظ السيدة: منينة اوركود بنت عبيد

مطلب رقم 22404 - 56

اسم امللك: "ناصر".

موقعه: احملل املدعو: حي التواغيل ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01 آر 75 سنتيار. 

نوعه: دار للسكن بالسفلي وطابق علوي واحد.

اجملاورون: 

شماال: حديقة يابا ، 

شرقا: الفقيه- ستايلي

جنوبا: الزنقة.

غربا: الرسم العقاري عدد 4740 - 56 - عياد

طالب التحفيظ: احلسن ناصر ابن العبيد

مطلب رقم 22493 - 56

اسم امللك: "حقلة دو متزكيدة".

إفران األطلس  القروية  ادوشقرا اجلماعة  توريرت  املدعو:  احملل  موقعه: 

الصغير قيادة إفران األطلس الصغير دائرة بويزكارن إقليم كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 11 آر 78 سنتيار. 

غير  وأخرى  مثمرة  وأشجار  الدرقاوية  الزاوية  بها  عارية  أرض  نوعه: 

مثمرة و أشجار النخيل 

اجملاورون: 

شماال: ورثة محمد رجا فاهلل ، 

شرقا: الساقية

جنوبا: محمد الغضار.

غربا: طريق معبدة

عمومي  ممر  يخترقه  :امللك  العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

ومثقل بحق اإلرتفاق لفائدة املسجد.

األوقاف  عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  التحفيظ:  طالب 

العامة 

مطلب رقم 21161 - 56

اسم امللك: " ملك اشتيوي "

موقعه: احملل املدعو: حي التواغيل ، مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 26 سنتيار

نوعه: حوش

اجملاورون: 

شماال: احلافظ بوتنخار

شرقا: الزنقة

جنوبا: ابراهيم اخلطيرة 

غربا: الزنقة

طالب التحفيظ: اشتيوى ملريبطى ابن البشير

مطلب رقم 4345 - 31

اسم امللك:" القاصيدي".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية ايت وابلي قيادة آيت وابلي دائرة 

آقا إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 1122 هكتار 48 سنتيار

نوعه: أرض بورية مكونة من قطعتني.

* القطعة األولى:

مساحتها: 467 هـكتارـ08 آر73 سنتيار.

نوعها:أرض بورية بها اشجار الطلح .

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي ذو عرض متغير

شرقا: واد ؛

جنوبا:مطلب التحفيظ  3359 - 31 – مطلب التحفيظ  3366 - 31 ؛

غربا:مطلب التحفيظ عدد 5566 - 56 – ايت عبد اهلل بلوش؛

*القطعة الثانية :

مساحتها 654 هـكتار 91 آر75سنتيار .

نوعها:أرض بورية بها أشجار الطلح و هضاب صخرية و صخور.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي ذو عرض متغير - بياض

شرقا: بياض

جنوبا مطلب التحفيظ عدد 3359 - 31 - واد

غربا: واد ؛

طالب التحفيظ: السيد ادراز محمد ابن احمد

مطلب رقم 7130 - 56

اسم امللك:" ياسني "

موقعه: احملل املدعو: رأس اجلبل اجلماعة القروية آيت وابلي قيادة آيت 

وابلي دائرة آقا إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 238 هكتار 87 آر81 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بورية مكونة من قطعتني.

* القطعة األولى:

مساحتها: 101 هـكتار17 آر62 سنتيار.

نوعها:أرض فالحية بورية.

اجملاورون:

شماال: اجلبل ؛

شرقا: واد ؛

جنوبا: اجلبل
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غربا:مطلب التحفيظ عددد 7097 - 56؛

*القطعة الثانية :

نوعها:أرض فالحية بورية بها أربع آبار 

مساحتها 137 هـكتار 70 آر19 سنتيار .

اجملاورون:

شماال: اجلبل ؛

شرقا:واد ؛

جنوبا ملك الغير؛

غربا: واد ؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية :امللك يخترقه ممر ذو عرض متغير 

و قناة حتت أرضية كما أن القطعة األولى تخترقها شعب.

طالب التحفيظ: السيد طارق السليماني ابن سعيد ومن معه.

مطلب رقم 21306 - 56

اسم امللك: "ضالل1 ".

إقليم  القصابي  قيادة  أباينو  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 هكتار 11 آر 62 سنتيار. 

و  بئر  و  أنقاض مبنى  و  الزيتون  بها اشجار  بورية  أرض فالحية  نوعه: 

حوض مائي . 

اجملاورون: 

شماال: واد اسرسار- مطلب التحفيظ عدد3824 - 31 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد3824 - 31 ،

جنوبا: ورثة الكومي محمد ابن مبارك اومسعود- ضالل احلسن ومن 

معه - الرسم العقاري عدد 5744 - 56

غربا: الرسم العقاري عدد 5744 - -56ممر عمومي ذو عرض متغير- واد 

اسرسار .

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : امللك تخترقه خطوط و أعمدة 

كهربائية ذات التوتر املنخفض وممر عمومي

طالب التحفيظ: السيدة رقية ارباع بنت علي ومن معها.

مطلب رقم 1449 - 31

اسم امللك: "ملك مسلم محمد".

القصابي  القروية  اجلماعة  العشار  أم  شطيب  املدعو:  احملل  موقعه: 

قيادة القصابي اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 هكتار 22 آر 31 سنتيار

نوعه: أرض فالحية بها مزرعة وبيت للمحرك و بعض أشجار الزيتون 

و بئر واسطبل

اجملاورون: 

شماال: الطريق الرابطة بني كلميم والقصابي. 

شرقا: مصطفى ارزامة

جنوبا: ممر 

غربا: ابراهيم بن علي .

طالب التحفيظ: ارزامة املصطفى ابن الطاهر

مطلب رقم 7160 - 56

اسم امللك: " بوكركور 2 ".

فم  القروية  اجلماعة  تلغيشت  احواز  بوكركور  املدعو:  احملل  موقعه: 

احلصن إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:

1269 هكتار 61 آر 04 سنتيار

نوعه:أرض عارية صخرية .

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 5801 - -56 مطلب التحفيظ  7165 - 56 

- مطلب التحفيظ عدد 7152 - 56

شرقا: جبل ادرار ازوكار

جنوبا: مطلب التحفيظ  7161 - 56 -مطلب التحفيظ  7165 - 56 

- ورثة زهور.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 7165 - -56 مطلب التحفيظ  7152 - 56

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : أن امللك تخترقه شعبة وطريق 

عمومية من عرض خمسة أمتار

القانوني  ممثلها  شخص  في  أنفست  فتح  شركة  التحفيظ:  طالب 

السيد هشام شبورة ابن أحمد.

مطلب رقم 7412 - 56

اسم امللك: "النادي النسوي".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية أسرير قيادة أسرير إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 94 سنتيار .

نوعه: بناية من سفلي محاطة بسور و حديقة و فضاء مفتوح.

اجملاورون: 

شماال: ممر عرضه مترين

شرقا: بولعيد محمد

جنوبا: ادرض عالي

غربا: الزنقة

طالب التحفيظ: اجلماعة القروية أسرير

مطلب رقم 8400 - 56

اسم امللك: "أهل البالعيد 4 ".

فاصك  القروية  اجلماعة  أحمد  أيت  توريرت  دوار  املدعو:  احملل  موقعه: 

قيادة فاصك إقليم كلميم.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17 آر 24سنتيار 

نوعه: أرض بها اشجار النخيل

اجملاورون: 

شماال : طريق عمومية الرابطة بني أسرير و أيت بكو

شرقا: جنان أهل النزاهة لعروسي

جنوبا: اهل أحمد النزاهة ، 

غربا: نزاهة سويلم ابن أحمد معطى اهلل – ملك الغير.

طالب التحفيظ: السيد : علي متزكيدي ابن جامع ومن معه.

مطلب رقم 7414 - 56

اسم امللك: "سوق الثالثاء األسبوعي " 

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية أسرير قيادة أسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 30 آر 18 سنتيار.

نوعه: أرض عارية بها اشجار الكالبتوس و النخيل و مطفية وحوض 

مائي و بناية من سفلي. 

اجملاورون: 

شماال: اجلماعة القروية أسرير

شرقا: الطريق 

جنوبا: واد- ورثة سالم أوبركة

غربا: مقبرة

كهربائي  خط  يخترقه  :امللك  العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

منخفض التوتر واخر عالي التوتر و ممر من عرض ثالثة أمتار و قناة حتت 

أرضية تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

طالب التحفيظ: اجلماعة القروية أسرير

مطلب رقم 21305 - 56

اسم امللك: "ضالل 2 ".

القصابي  دائرة  أباينو  القروية  اجلماعة  السهب  املدعو:  احملل  موقعه: 

إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 هكتار 73 آر 94سنتيار

نوعه: أرض فالحية بورية 

اجملاورون: 

شماال: واد أسرسار.

شرقا : طريق عمومية ذات عرض متغير

جنوبا: حسن ضالل ومن معه 

غربا: واد أسرسار 

طالب التحفيظ السيدة: رقية أرباع بنت علي ومن معها.

مطلب رقم 20894 - 56

اسم امللك: "امسمسد".

القروية  ايت مسعود اجلماعة  اروالن  املدعو: امسمسد  موقعه: احملل 

فاصك قيادة فاصك اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10 هكتار 19 آر 06 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بورية؛

اجملاورون: 

شماال: ورثة بوهداش؛

شرقا: تساغ ؛

جنوبا: ورثة بن جلون احملجوب؛

غربا: شعيبية بومنان ؛

طالب التحفيظ السيد: احلسن بنجلون بن احملجوب .

مطلب رقم 21388 - 56

اسم امللك: "ملك هيت ".

موقعه: احملل املدعو: دوار واورير جماعة وقيادة أداي دائرة بويزكارن إقليم 

كلميم. 

نوعه: أرض فالحية بورية بها منزل بالسفلي وبئر و حوض مائي وقناة 

مائية وألواح شمسية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 45 هكتار 43 آر 74 سنتيار 

اجملاورون: 

شماال: الطريق

شرقا: ورثة إد موماد- ورثة عرفان إد سيدي علي 

جنوبا: ورثة إتبيرين حلسن ابن موسى 

الطريق   – عمر-شعبة  هيت  و  محمد  هيت  –ورثة  باها  إد  ورثة  غربا: 

اإلقليمية الرابطة بني أداي و أمتضي. 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية :امللك تخترقه شعبتني

طالب التحفيظ: السيد ابراهيم هيت ابن أحمد

مطلب رقم 1412 - 56

اسم امللك: " ملك أيت علي ".

موقعه: احملل املدعو: دوار اكدي اجلماعةالقروية توزونني دائرة آقا إقليم 

طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 300 هكتار 52 آر 98 سنتيار

نوعه: أرض عارية بها أشجار الطلح 

اجملاورون: 

- أشنبات   56 - 4024 4546 - 31 - مطلب عدد  شماال: مطلب عدد 

اخملتار 

شرقا: أوبلوش عمر –مطلب التحفيظ عدد 4546 - 31

جنوبا: كايو احلسني- مطلب عدد 4546 - 31 .

غربا: كايو حلسني - مطلب عدد 4546 - -31 مطلب عدد4024 - -56 

أشنبات اخملتار ؛ 

طالب التحفيظ: السيد : محند ضيش 

مطلب رقم 899 - 56

اسم امللك: "علي الشيعة ".

موقعه: احملل املدعو: شارع 03 مارس مدينة كلميم . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02آر 04 سنتيار . 
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نوعه:دار للسكن بالسفلي وطابق علوي واحد 

اجملاورون: 

شماال: ورثة احلبيب البوموكوتي 

شرقا: محمد السعدي 

جنوبا: شارع 03 مارس 

غربا: محمد املوسى أو علي 

طالب التحفيظ: السيد موهيم علي بن الشيعة 

مطلب رقم 22664 - 56

اسم امللك: "فتح اهلل 2 ".

موقعه: احملل املدعو: مزارع اكوك آيت علي اجلماعة القروية أباينو قيادة 

القصابي إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هكتار06 آر 71سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 21230 - 56 

شرقا: خلريبات حلسن

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 22 - 56.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 22591 - -56 بهيدا محمود.

طالب التحفيظ: أحمد اكنو ابن محمد ومن معه.

مطلب رقم 13282 /09

اسم امللك: "اغير اخلميس"

قيادة  الصغير  األطلس  افران  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

افران األطلس الصغير دائرة بويزكارن اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هكتار 50 آر 23 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية مكونة من قطعتني : 

القطعة األولى: 

نوعها : أرض فالحية.

مساحتها : 07 آر 52 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: ممر بعرض 10 أمتار ؛

شرقا: الساقية ؛

جنوبا: امنون عابد و امنون حماد؛

غربا: الطريق الرابطة بني تافراوت و إفران األطلس الصغير ؛

القطعة الثانية: 

نوعها : أرض فالحية تضم جبل بها بنايات وحوض مائي

مساحتها : 01 هكتار 42 آر 71 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: ورثة الكوكبي محمد بن ابراهيم ؛

بعضا  الصغير  األطلس  إفران  و  تافراوت  بني  الرابطة  الطريق  شرقا: 

وبلعيد و ادوفقير في البعض األخر ؛

جنوبا: بلعيد و ادوفقير؛

غربا: مطلب التحفيظ عدد 14193/09 سابقا )أرض غير مستوية(

طالب التحفيظ السيد: موالي محمد امنون بن سعيد .

مطلب رقم 7642 - 56

اسم امللك: "ناجمة"

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية ايت وابلي قيادة آيت وابلي دائرة 

آقا اقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 302 هكتار 56 آر 77 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بورية بها هضاب ؛

اجملاورون: 

 7605 7389 - 56 - مطلب التحفيظ  شماال: مطلب التحفيظ عدد 

- 56 ؛

شرقا: خنكة ملريرة بعضا وجبل في البعض االخر ؛

جنوبا: جبل؛

غربا: مطلب التحفيظ 4417 - 56 - مطلب التحفيظ 7389 - 56؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : أن امللك تخترقه شعب

طالب التحفيظ السيد: اسلمني املهدي بن امحمد

مطلب رقم 6425 - 56

اسم امللك: "خولة"

اقا  دائرة  توزونني  القروية  اجلماعة  اكضي  دوار  املدعو:  احملل  موقعه: 

اقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 91 هكتار 68 آر 13 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بورية بها بئر ومضخة ماء تضم جبل 

اجملاورون: 

شماال: الطريق الوطنية رقم 12 ؛

شرقا: عمر ابلوش ؛

جنوبا: عمر ابلوش؛ 

غربا: بودادن احلسني ومطلب التحفيظ عدد 298 - 31

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : أن امللك تخترقه ممرات و قناة 

مائية تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ؛

طالب التحفيظ السيد: عبد الفتاح احلجوشي ومن معه.

مطلب رقم 6712 - 56

اسم امللك: حتت الفدادين.

موقعه: احملل املدعو: حتت الفدادين اجلماعة القروية أديس قيادة أديس 

دائرة واقليم طاطا
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 16هكتار 23 آر 46 سنتيار.

نوعه:أرض فالحية بها بئرين وحوضني مائيني وإسطبل وبناية بالسفلي 

وغرفة محرك و محطة لضخ املياه وأشجار الطلح والنخيل ؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومية ؛

شرقا: مبارك اواحماد ؛

جنوبا: مبارك او احماد؛

غربا: اجلماعة الساللية أديس ؛

طالب التحفيظ السيد: مبارك اواحمد بن عبدالرحمان .

مطلب رقم 7960 - 56

اسم امللك: "السالم".

موقعه: احملل املدعو: شارع احلسن الثاني، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 89 سنتيار.

نوعه: مستودعني بالسفلي 

اجملاورون: 

شماال: شارع احلسن الثاني ؛

شرقا: ورثة محمد الصديق بيروك ؛

جنوبا: ورثة محمد الصديق بيروك- الرسم العقاري عدد 2326 - 56 

غربا: بوعجل احلسني ؛

العالمات  بني  مشترك  جدار   : العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

B2.B3( ) B4.B5( ) B5.B1(؛

طالب التحفيظ السيد: شركة هولدينغ العيون ش.م.م. في شخص 

ممثلها القانوني السيد احضيه شقرون .

مطلب رقم 7999 - 56

اسم امللك: تاركا 2.

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية فم احلصن إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 428 هكتار 23 آر 43 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بورية بها اشجار الطلح تضم جبل؛

اجملاورون: 

شماال: مطلبي التحفيظ عدد 7666 - 56 و 7667 - 56 بعضا ومجاور 

غير معروف في البعض االخر ؛

شرقا: جبل ازاك موزوار ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 7998 - 56؛

غربا: جبل ازاك موزوار ؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : امللك يخترقه شعب و ممر من 

عرض خمسة أمتار.

طالب التحفيظ السيد: طارق اسليمني بن سعيد ومن معه .

مطلب رقم 17665 - 56

اسم امللك: "الفتح".

موقعه: احملل املدعو: حي الفتح، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 5 هكتار 11 آر 63 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بورية ؛

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 5351 - 56 ؛

شرقا: مغاربي عبداتي ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 3944 - 56؛

غربا: ملك حدهم ؛

طالب التحفيظ السيد: عبدالسالم جداي بن خليفة ومن معه.

مطلب رقم 7998 - 56

اسم امللك: تاركا 1.

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية فم احلصن ، إقليم طاطا .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 422 هكتار 24 آر 37 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بورية بها اشجار الطلح تضم هضاب وجبل؛

اجملاورون: 

شماال:مطلب التحفيظ عدد 7999 - 56 ؛

شرقا: جبل ازاك موزوار ؛

جنوبا: فيجة بيركي ؛

غربا: جبل ازاك موزوار ؛

طالب التحفيظ السيد: محمد اسليمني بن سعيد ومن معه .

مطلب رقم 22670 - 56

اسم امللك: " ملك الوفاء ".

موقعه: احملل املدعو: الرويسات جماعة وقيادة القصابي إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10هكتار81 آر 20 سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية تخترقها شعبة وممر ذو عرض متغير.

اجملاورون: 

شماال: واد ملريرة

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 16547 - 56

جنوبا: الكوري زيني

غربا: مطلب التحفيظ عدد 22671 - 56.

دو  وممر  تخترقه شعبة  امللك   : العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

عرض متغير

طالب التحفيظ: عبد اهلل جالب ابن صالح

مطلب رقم 22657 - 56

اسم امللك: "ملك املسطور ".

موقعه: احملل املدعو: حي أمحيريش مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 45 سنتيار. 

نوعه: أرض محاطة بسور يقسمها جدار



عدد 1129 - 29 ذواحلجة 1441 )19 اغسطس 2020(3670

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 2493 - 56

شرقا: الزنقة.

جنوبا: الزنقة

غربا: طريق معبدة.

طالب التحفيظ: ياسني املسطور ابن احلسن ومن معه.

مطلب رقم 22604 - 56

اسم امللك: "مدرسة طارق بن زياد".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة احلضرية أسا إقليم أسا الزاك.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 66 آر 21 سنتيار. 

نوعه: أرض بنيت فوقها مدرسة طارق بن زياد

اجملاورون: 

شماال: الزنقة

شرقا: الزنقة.

جنوبا: الطريق الوطنيةرقم 12 .

غربا: الزنقة

طالب التحفيظ: الدولة املغربية )امللك اخلاص(

مطلب رقم 7420 - 56

اسم امللك: "ملعب رياضي".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية أسرير قيادة أسرير اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 54 آر 27 سنتيار.

نوعه: أرض عارية ) ملعب كرة القدم (؛

اجملاورون: 

شماال: ملك اجلماعة ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: طريق معبدة الرابطة بني كلميم و أسرير؛

غربا: ملك اجلماعة ؛

طالب التحفيظ: اجلماعة القروية اسرير.

مطلب رقم 7422 - 56

اسم امللك: "سوق اخلميس"

موقعه: احملل املدعو: دوار تيغمرت اجلماعة القروية أسرير قيادة أسرير 

اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 27 آر 26 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بورية بها أشجار النخيل ؛

اجملاورون: 

شماال: نكاش محمد مولود ؛

شرقا: بوه ؛

جنوبا: الساقية؛

غربا: أرض جموع ؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية: أن امللك تخترقها طرق عمومية 

للماء  الوطني  للمكتب  تابعة  مائية  قناة  و  أمتار  أربعة  عرض  من 

الصالح للشرب.

طالب التحفيظ السيد: اجلماعة القروية أسرير

مطلب رقم 6617 - 56

اسم امللك: "النجاح".

موقعه: احملل املدعو: معدر الزاوية بويزكارن املركز اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 27 سنتيار.

نوعه: أرض محاطة بسور بها مرآب ؛

اجملاورون: 

شماال: واد اكجكال ؛

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 4774 - 56 ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 4774 - 56 -الطريق ؛

الصالح  للماء  الوطني  للمكتب  تابعة  بالسفلي  -بناية  طريق  غربا: 

للشرب ؛

امللك يخترقه خط كهربائي   : العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

متوسط التوتر.

طالب التحفيظ السيد: احمد بهوش بن محمد .

مطلب رقم 22402 - 56

اسم امللك: " ملك ودا".

موقعه: احملل املدعو: حتونة الغربية اجلماعة احلضرية أسا اقليم اسا 

الزاك .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 هكتار08 آر 07 سنتيار. 

نوعه: أرض عارية بها نبات الطلح

اجملاورون: 

شماال: الناصيري بوجمعة

شرقا: الناصيري بوجمعة.

جنوبا: طريق معبدة – الثانوية التأهيلية ابن سينا .

غربا: الناصيري بوجمعة.

طالب التحفيظ: علي ودا ابن فراجي.

مطلب رقم 22643 - 56

اسم امللك: "ملك كوثر ".

موقعه: احملل املدعو: الدير اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي إقليم 

كلميم. 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 26 هكتار 98 آر 57 سنتيار .

نوعه: أرض بورية 

اجملاورون: 

شماال: املياه و الغابات – ممر ذو عرض متغير 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 22514 - 56

جنوبا: ورثة بوتشكات ،

غربا: شعبة 

: أن امللك يخترقه ممر ذو عرض  احلقوق العينية و التحمالت العقارية 

متغير ومجاري للمياه

طالب التحفيظ: السيد احلبيب شيال بن علي

مطلب رقم 1357 - 56

اسم امللك: "ملك اإلخوان ".

موقعه: احملل املدعو: واعرون اجلماعة القروية أسرير قيادة أسرير إقليم 

كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 12هكتار 45 آر 30 سنتيار 

نوعه:مزرعة بها بناية وبئر ومحطة لضخ املياه 

اجملاورون: 

شماال : مونوكو خطارات 

شرقا: ابراهيم جماني 

جنوبا: ساقية حمو ، 

غربا: أحمد جماني 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية: امللك يخترقه طريق من عرض 

ثالثة أمتار.

طالب التحفيظ: السيد : علي سالم الشرقي بن احملجوب ومن معه .

مطلب رقم 1901 - 56

اسم امللك: " ملك طياري ".

احلضرية  اجلماعة  العيون  طريق  الصناعي  احلي  املدعو:  احملل  موقعه: 

الوطية اقليم طانطان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 60 آر 21 سنتيار 

نوعه: أرض عارية بها بناية بالسفلي و حديقة وبئر )عبارة عن معمل(

اجملاورون: 

شماال : الكروف موالي- مطلب التحفيظ عدد 914 - 56

شرقا: الطريق الوطنية رقم 01 الرابطة بني العيون و طانطان 

جنوبا: مطلب التحفيظ  1902 - 56 -مطلب التحفيظ عدد 914 - 56

غربا: مطلب التحفيظ عدد 914 - 56

طالب التحفيظ: السيد محمد طياري بن محمد

مطلب رقم 22262 - 56

اسم امللك:"معدر فاصك "

موقعه: اجلماعة القروية فاصك قيادة فاصك اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 94 هكتار 90 آر 95 سنتيار.

نوعه: أرض بورية غير مستوية مكونة من قطعتني.

* القطعة األولى:

مساحتها: 24 هــكتار87 آر64 سنتيار.

نوعها:أرض بورية غير مستوية بها أشجار األركان و بئر.

اجملاورون:

شماال: جبل ادموتشي؛

شرقا:طالب التحفيظ- جبل تيمزليت

جنوبا: واد بيفراتن

غربا:طلحي محمد؛

*القطعة الثانية :

مساحتها 70 هـكتار 03 آر31 سنتيار .

نوعها:أرض بورية غير مستوية بها أشجار األركان.

اجملاورون:

شماال: واد بيفراتن ؛

شرقا: جبل تيمزليت؛

جنوبا جبل توغزيفني؛

غربا: طلحي محمد - طالب التحفيظ 

ذو  ممر  و  يخترقه شعب  :امللك  العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

عرض متغير 

طالب التحفيظ: السيد حسن خلف ابن احلسني.

مطلب رقم 6373 - 56

اسم امللك: "روشي و فرانسواز".

موقعه: احملل املدعو: شارع سيدي الكرن مدينة الوطية ،إقليم طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 95 سنتيار. 

نوعه: فيال بالسفلي

اجملاورون: 

شماال: بوجا – مطلب التحفيظ عدد 916 - 56

شرقا: أحمد اوشرا – مطلب التحفيظ عدد 916 - 56 .

جنوبا: مطلب التحفيظ  258 - 56 - مطلب التحفيظ عدد 916 - 56 

غربا: شارع سيدي الكرن - مطلب التحفيظ عدد 916 - 56 

طالب التحفيظ: روش جون بير ومن معه.

مطلب رقم 4701  - 31

وادي  زولطن على  أمسول قصبة  الهيدرولوجية  "احملطة  امللك:  اسم 

طاطا".

موقعه: احملل املدعو: دوار تيغرمت اقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 75 سنتيار

نوعه: أرض محاطة بسور بها بناية بالسفلي



عدد 1129 - 29 ذواحلجة 1441 )19 اغسطس 2020(3672

اجملاورون: 

شماال: أوعبو امبارك 

شرقا: أوعبو امبارك 

جنوبا: الزنقة – ملك الغير

غربا: واد طاطا.

طالب التحفيظ: امللك العام للدولة .

مطلب رقم 7033 - 56

اسم امللك: " بوتركني ".

القصابي  قيادة  أباينو  القروية  اجلماعة  توتلني  املدعو:  احملل  موقعه: 

اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 37 هكتار 78 آر 71سنتيار 

نوعه: أرض عارية 

اجملاورون: 

شماال : سيفر

عدد  التحفيظ  مطلب   -  56  -  4950 عدد  التحفيظ  مطلب  شرقا: 

56 - 4162

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 3933 - 56 ، 

غربا: بوبكر 

عمومي  ممر  يخترقه  امللك  أن  العقارية:  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

عرضه ثالث أمتار

طالب التحفيظ: السيدة : سعدية خالل بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 1404 - 56

اسم امللك: "ملك اشرا عبد اهلل 1".

موقعه: احملل املدعو: زنقة األمل احلي اإلقتصادي مدينة الوطية ، إقليم 

طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 44 سنتيار. 

نوعه: منزلني بالسفلي و حديقة 

اجملاورون: 

شماال: اغلغول محمد 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 1403 - 56 

جنوبا: الشيهب علي 

غربا: زنقة األمل 

طالب التحفيظ: اشرا عبد اهلل بن محمد

مطلب رقم 1063 - 31

اسم امللك:" ملك أدراز 3".

موقعه: احملل املدعو املعدر بوكجوف دوار ايت مسعود اجلماعة القروية 

أسرير قيادة أسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 16 هكتار 55 آر 75 سنتيار

نوعه: أرض فالحية بورية.

اجملاورون:

شماال: بوسكسو احلسن؛

شرقا:مطلب التحفيظ عدد 1062 - 31 ؛

جنوبا:أهل محمد امبارك ؛

غربا:بداز حلسن بن محمد ؛

طالب التحفيظ: السيد فضلي احلسن بن املدني

مطلب رقم 264 - 56

اسم امللك: "البنك الشعبي طانطان الوطية ".

موقعه: احملل املدعو: شارع احلسن الثاني احلي اإلداري مدينة الوطية ، 

إقليم طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17 آر 38 سنتيار.

نوعه: مقر مكتب البنك الشعبي

اجملاورون: 

شماال: زنقة غير مسماة على املطلب رقم 916 - 56

شرقا: املطلب رقم 729 - 56 – مكان عمومي - مطلب رقم 916 - 56

جنوبا: شارع احلسن الثاني على مطلب رقم 916 - 56 .

غربا: مطلب التحفيظ رقم 916 - 56 – محل – مطلب التحفيظ عدد 

 56 - 4009

طالب التحفيظ: مؤسسة البنك الشعبي بتزنيت

مطلب رقم 3366 - 31

اسم امللك: "اوبلوش 2 ".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية ايت وابلي دائرة آقا إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 248 هكتار 22 آر 56 سنتيار.

نوعه: أرض بورية بها أشجار الطلح 

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 4345 - 31 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 3366 - 31 

جنوبا: الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بني فم حلصن و طاطا

غربا: مطلب التحفيظ عدد 5566 - 56

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : أن امللك يخترقه خط كهربائي 

متوسط التوتر و شعبة.

طالب التحفيظ: قاصيدي محمد

مطلب رقم 3359 - 31

اسم امللك:" اوبلوش".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية ايت وابلي دائرة آقا إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 354 هكتار 36 آر 89 سنتيار.

نوعه: أرض بورية مكونة من قطعتني.
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* القطعة األولى:

مساحتها: 147 هــكتار90 آر27 سنتيار.

نوعها:أرض بورية صخرية بها اشجار الطلح 

اجملاورون:

شماال: خالد قاصيدي - مطلب التحفيظ عدد 4345 - 31؛

شرقا: بياض ؛

جنوبا: واد

غربا: خالد قاصيدي - مطلب التحفيظ عدد 4345 - 31 

*القطعة الثانية :

مساحتها 206 هـكتار 46 آر62 سنتيار .

نوعها:أرض بورية بها اشجار الطلح 

اجملاورون:

شماال: واد ؛

شرقا: بياض؛

جنوبا الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بني فم حلصن و طاطا.

مطلب   - قاصيدي  -خالد   31  -  3366 عدد  التحفيظ  مطلب  غربا: 

التحفيظ عدد 4345 - 31؛

امللك  من  الثانية  القطعة  أن   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر و أعمدة كهربائية وممر عمومي 

ذو عرض متغير و شعبة .

طالب التحفيظ: قاصيدي محمد 

مطلب رقم 3657 - 31

اسم امللك: "معدار بصردان 1".

فاصك  قيادة  فاصك  القروية  اجلماعة  بصردان  املدعو:  احملل  موقعه: 

اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 21 هكتار 80 آر 79 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بورية 

اجملاورون: 

شماال : واد بيصيدان ، 

شرقا: ملك تكانت - الطريق ،

جنوبا: رزقي امبارك ومن معه

غربا: ملك الغير 

ذو عرض  ممر  يخترقه  امللك  أن   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

عشرة أمتار.

طالب التحفيظ: اكرواز مبارك ابن احلسن ومن معه.

مطلب رقم 1062 - 31

اسم امللك: " ملك ادراز2 ".

موقعه: احملل املدعو: املعدر بوكجوف دوار ايت مسعود اجلماعة القروية 

أسرير قيادة أسرير اقليم كلميم . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 16 هكتار 89 أر 56 سنتيار

نوعه: أرض فالحية بورية.

اجملاورون: 

شماال: بوسكسو احلسن ، 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 1061 - 31 ،

جنوبا: اهل محمد امبارك

غربا: مطلب التحفيظ عدد 1063 - 31

طالب التحفيظ: السيد فضلي حلسن

مطلب رقم 4433 - 31

اسم امللك: " لقصابي الدولة 9 قروي".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية القصابي قيادة القصابي اقليم 

كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 37 هكتار 08 آر 40 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بها ثكنة عسكرية قدمية لبوجريف تشتمل على 

أنقاض مبنيني و برجني. 

اجملاورون: 

شماال: ملك الغير ، 

شرقا: ملك الغير 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 1449 - 56 ، 

غربا: ملك الغير

احلقوق العينية و التحمالت العقارية :ممرات تخترق امللك

طالب التحفيظ: الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

مطلب رقم 21403 - 56

اسم امللك: "ضالل ".

موقعه: احملل املدعو: سهب ماء واد الذيب ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 60 سنتيار .

نوعه: أرض عارية 

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 8495 - 56 ؛

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 8495 - 56 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 8495 - 56 

غربا: مطلب التحفيظ عدد 8495 - 56

طالب التحفيظ: احلسن ضالل بن محمد ومن معه . 

مطلب رقم 270 - 56

اسم امللك: "ملك الشرفاء السراغنة".

إقليم  تلمزون  قيادة  تلمزون  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

طانطان.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 هكتار 12 سنتيار .

علوي  وطابق  بالسفلي  للسكن  منزل  بها  بورية  فالحية  أرض  نوعه: 

واحد وأرض محاطة بسور و أشجار الزيتون غير مثمرة و بئرين و غرفتني 

للمحرك وبعض أشجار الكالبتويس و الطلح و النخيل.

اجملاورون: 

شماال: محمد السعيدي – ورثة بوعنان حسن و بوعنان محمد 

شرقا: ورثة بوعنان حسن و بوعنان محمد.

جنوبا: عليوات محمد

غربا: واد بن خليل

احلقوق العينية و التحمالت العقارية: أن امللك يخترقه ممر خاص.

طالب التحفيظ: محمد بعنان ومن معه. 

مطلب رقم 22524 - 56

اسم امللك: "أحمد سالم".

مدينة  الغازي،  سيدي  حي  هشام  موالي  شارع  املدعو:  احملل  موقعه: 

كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 37سنتيار. 

نوعه: دكانني بالسفلي.

اجملاورون: 

شماال: شارع موالي هشام

شرقا: محمد بولنوار 

جنوبا: عبد اهلل بوخريف – محمد بولنوار.

غربا: احلاج محمود 

بالعالمات  احملدد  الهواء  حق   : العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

قدره  لعلو  األول  الطابق  ابتداءا من مستوى   )  1-b2-b3-b4-b5b6-b(

b1- 2,92 متر لفائدة ورثة محمد بولنوار- جدار مشترك بني العالمات

b2-b3-b4-b5

طالب التحفيظ: أحمد سالم بولنوار بن مولود

مطلب رقم 20775 - 56

اسم امللك: "يحيى ".

موقعه: احملل املدعو: حي الشهداء سهب ماء واد الذيب ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 19سنتيار 

نوعه:أرض عارية

اجملاورون: 

شماال : الزنقة

شرقا: الشارع

جنوبا: جوان أحمد ، 

غربا: مطلب التحفيظ  1082 - 31 – مطلب التحفيظ عدد 3912 - 56 

طالب التحفيظ: السيد : محمد ترفيس ابن أحمد سالم ومن معه.

مطلب رقم 20791 - 56

اسم امللك: "ملك اعبايد ".

موقعه: احملل املدعو: دوار تغمرت اجلماعة القروية أسرير قيادة أسرير 

إقليم كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 

نوعه: أرض عارية

اجملاورون: 

شماال: ورثة أهل علي بنشني

شرقا: احلسان بنشني 

جنوبا: احلسان بنشني 

غربا: الزنقة 

طالب التحفيظ: السيد محمد اعبايد ابن أحمد

مطلب رقم 21453 - 56

اسم امللك: "الديك".

موقعه: احملل املدعو: حي األمل ،مدينة بويزكارن إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 76 سنتيار

نوعه: دار للسكن مكونة من سفلي و ثالث طوابق ومرآب؛

اجملاورون: 

شماال: الطريق الوطنية الرابطة بني بويزكارن و أكادير، 

شرقا: الزنقة

جنوبا: إعزة

غربا: احليان

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : امللك يخترقه ممر

طالب التحفيظ: محمد الديك ابن أحمد

مطلب رقم 21479 - 56

اسم امللك: " افقيرن".

موقعه: احملل املدعو: أسيف اوضاض اجلماعة القروية تكزميرت قيادة 

أديس إقليم طاطا .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 هكتار 01 أر 20 سنتيار

نوعه: أرض فالحية بورية بها أشجار الطلح 

اجملاورون: 

شماال: التحديد اإلداري عدد 482)القطعة 1( - عبد الهادي إفقيرن ، 

شرقا: اسبيك احلسني - التحديد اإلداري عدد 482 )القطعة 1( .

جنوبا: الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بني تسينت وطاطا ، 

غربا: مطلب التحفيظ عدد 21507 - 56 - التحديد اإلداري عدد 482 

)القطعة 1( - مطلب التحفيظ عدد 21416 - 56 ؛
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كهربائي  خط  يخترقه  امللك   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

متوسط التوتر و عمود كهربائي و ممرين

طالب التحفيظ: عبد الهادي افقيرن ابن إبراهيم

مطلب رقم 21507 - 56

اسم امللك: " تزكزوت ".

موقعه: احملل املدعو: أسيف أوضاض اجلماعة القروية تكزميرت قيادة 

أديس إقليم طاطا 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 هكتار 08 آر 76 سنتيار

نوعه: أرض بورية.

اجملاورون: 

شماال: التحديد اإلداري عدد 482 - مطلب التحفيظ عدد 21416 - 56 ، 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 21479 - 56 - التحديد اإلداري عدد 482 ،

جنوبا: الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بني طاطا وتسينت.

غربا: التحديد اإلداري عدد 482 - مطلب التحفيظ عدد 21416 - 56 ؛

كهربائي  خط  يخترقه  امللك   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

متوسط التوتر و ممر ذو عرض متغير.

طالب التحفيظ: محمد خيران ابن علي ومن معه.

مطلب رقم 2157 - 56

اسم امللك: "احلديقة اجلماعية ".

بن  اهلل  عبد  سيدي  لقصبة  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

مبارك دائرة آقا إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17 آر 58 سنتيار

نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون: 

شماال: الزنقة ، 

شرقا: امللك اخلاص للجماعة 

جنوبا: امللك اخلاص للجماعة 

غربا: الزنقة 

طالب التحفيظ: اجلماعة القروية قصبة سيدي عبد اهلل بن مبارك . 

مطلب رقم 21416 - 56

اسم امللك: "ملك دويه ".

موقعه: احملل املدعو: أسيف اوضاض اجلماعة القروية تكزميرت قيادة 

أديس إقليم طاطا 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 11 هكتار 23 آر 82 سنتيار. 

نوعه: أرض بورية بها أشجار غير مثمرة 

اجملاورون: 

شماال: التحديد االداري عدد 482)القطعة 1( )تغرمت(. 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 21479 - 56 - التحديد اإلداري عدد 482 

عبد   –  56  -  21507 عدد  التحفيظ  مطلب   – )تغرمت(   )1 )القطعة 

الهادي افقيرن

جنوبا: طريق معبدة ) الطريق الوطنية رقم 12( الرابطة بني طاطا و 

تسينت . 

عدد  االداري  التحديد   -  56  -  21508 عدد  التحفيظ  مطلب  غربا: 

482)القطعة 1( )تغرمت(؛

كهربائي  خط  يخترقه  امللك   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

متوسط التوتر وعمود كهربائي وشعب وممر ذو عرض متغير. 

طالب التحفيظ: السيد اخملتار دويه ابن محمد

مطلب رقم 22700 - 56

اسم امللك: "جنان علي بن لفضيل ".

موقعه: احملل املدعو: دوار توتلني اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي 

إقليم كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05آر 30 سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون و نخلة

اجملاورون: 

شماال: أمدان حلسن، 

شرقا: ورثة إد عثمان اتبير

جنوبا. أمدان عبد اهلل

غربا: طريق ذات عرض متغير.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: امللك يخترقه سوران من حجر.

طالب التحفيظ: محمد امدان ابن علي.

مطلب رقم 22719 - 56

اسم امللك: "نور".

موقعه: احملل املدعو: حي القصبة مدينة كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 69سنتيار. 

نوعه: مستودع و سكنى بالسفلي وطابقني علويني في طور البناء 

اجملاورون: 

شماال: دار األطفال، 

شرقا: شارع اخملتار السوسي 

جنوبا: أحمد ابن أحمد الياسيني 

غربا: مولود بن األشهب املسعودي

طالب التحفيظ: أحمد اجملاهد بن محمد

مطلب رقم 22372 - 56

اسم امللك: "ملك أديس".

موقعه: احملل املدعو: حي أمحيريش ،مدينة كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03آر 44 سنتيار. 

نوعه: أرض عارية
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اجملاورون: 

شماال: الزنقة، 

شرقا: واد أم العشار.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 7929 - 56 - أهل باري.

غربا: الزنقة .

طالب التحفيظ: سيد أحمد اديس ابن محمد

مطلب رقم 2571 - 56

اسم امللك: "أميه".

موقعه: احملل املدعو زنقة أهل بركة ، مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 13سنتيار. 

نوعه: دار للسكن بالسفلي وطابق علوي واحد.

اجملاورون: 

شماال: الزنقة ، مسجد أهل بركة 

شرقا: ورثة الناجم.

جنوبا: احلسني.

غربا: الزنقة 

طالب التحفيظ: فاحتة أميه

مطلب رقم 886 - 56

اسم امللك: " ملك الرموشي اخملتار ".

إقليم  فاصك  قيادة  فاصك  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

كلميم . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هكتار 37 آر 36 سنتيار.

نوعه : أرض مكونة من أربع قطع :

القطعة األولى 

مساحتها : 34 آر 03 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل وخزان للمياه . 

اجملاورون: 

شماال: الطريق ، 

شرقا: مولود دحمان 

جنوبا: الشيخ محمد ، 

غربا: مولود دحمان ؛

القطعة الثانية : 

نوعه :أرض عارية 

مساحتها : 22 آر 02 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: الوراث –طريق ، 

شرقا: الطريق-اخلزازي 

جنوبا: الطريق ، 

غربا: الوراث احلسني – احلسني الصافي ؛

القطعة الثالثة :

مساحتها : 25 آر 69 سنتيار 

نوعه : أرض عارية في جزء وبناية بالسفلي في اجلزء اآلخر.

اجملاورون: 

شماال: سوكة ، 

شرقا: ملك الغير – الطريق 

جنوبا: الشيخ محمد ، 

غربا: الطريق ؛

القطعة الرابعة : 

نوعه : أرض عارية 

مساحتها : 55 آر 62 سنتيار 

اجملاورون: 

شماال: مدرسة القدس ، 

شرقا: الطريق 

جنوبا: ملك الغير ، 

غربا: ملك الغير ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : القطعة الثانية بها ساقية.

طالب التحفيظ: السيد اخملتار الرموشي بن السالك ومن معه.

مطلب رقم 21488 - 56

اسم امللك: "ملك العمري".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية تكزميرت إقليم ودائرة طاطا. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 49 هكتار 31 آر 40 سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية بورية بها اشجار الطلح. 

اجملاورون: 

شماال: الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بني طاطا وتيسنت. 

شرقا: شعبة

جنوبا: شعبة . 

غربا: الصديق رشيدة

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : امللك يخترقه ممر و شعبتني

طالب التحفيظ: السيد احلسني العمري ابن محمد.

مطلب رقم 21406 - 56

اسم امللك: "إكي نشانطي " 

موقعه: احملل املدعو: توزنت اللة ملوكة اجلماعة القروية أداي قيادة أداي 

دائرة بويزكارن إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 98 آر 47 سنتيار.
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نوعه: أرض عارية .

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومية ؛

شرقا: طريق عمومية ذو عرض متغير

جنوبا: الطريق الرابطة بني إفران األطلس الصغير و أداي ؛

غربا: شعبة

طالب التحفيظ: السيد عبد اهلل ادعلي ابن محمد

مطلب رقم 1201 - 56

اسم امللك: "ملك أيت مرزوك " 

موقعه: احملل املدعو: دوار أباينو اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي 

اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 24آر 66 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال: أهل باكرمي ؛

شرقا: سعيد بن براهيم ؛ 

جنوبا: مبارك ولد علي أو يحيا ؛

غربا: ملك الغير 

طالب التحفيظ: السيد احلسني مرزوك بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 21510 - 56

اسم امللك: "ملك الكجولي 1".

موقعه: احملل املدعو: أسيف اوضاض اجلماعة القروية تكزميرت قيادة 

أديس إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 هكتار 14 آر 25سنتيار

نوعه: أرض فالحية بورية بها بئر؛

اجملاورون: 

شماال: الطريق الوطنية رقم12 الرابطة بني طاطا وتيسنت 

شرقا: التحديد اإلداري عدد 597 والتحديد اإلداري عدد 482 – مطلب 

التحفيظ عدد 21422 - 56

جنوبا: التحديد اإلداري عدد 597 و التحديد االداري عدد 482 – واد فوق 

تبانيت

– مطلب   482 عدد  اإلداري  والتحديد   597 عدد  االداري  التحديد  غربا: 

التحفيظ عدد 21425 - 56 .

عرض  ذو  ممر  يخترقه  امللك   : العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

متغير و شعبة

طالب التحفيظ: محمد كجولي ابن حمو

مطلب رقم 7740 - 56

اسم امللك: " أكرور إدموافار2".

دائرة  الصغير  األطلس  إفران  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

بويزكارن إقليم كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 أر 76 سنتيار

نوعه: أرض فالحية بورية بها أشجار 

اجملاورون: 

شماال: كيا احلسني ابن حلسن ، 

شرقا: علي اومبارك إد بيضان .

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 1578 - 56 ، 

غربا: إد مولود

األوقاف  عن  نيابة  وملحقاتها  تزنيت  أوقاف  التحفيظ:ناظر  طالب 

العامة.

مطلب رقم 7965 - 56

اسم امللك: " ملك احضيه 5 ".

موقعه: احملل املدعو: شارع احلسن الثاني ، مدينة كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 59 سنتيار

نوعه: محل جتاري بالسفلي.

اجملاورون: 

شماال: شارع احلسن الثاني ، 

شرقا: احضيه شقرون ،

جنوبا: قيسارية احضيه شقرون 

غربا: مطلب التحفيظ عدد 7969 - 56 ؛

طالب التحفيظ: شقرون احضيه ابن محمد.

مطلب رقم 21520 - 56

اسم امللك: "األنوار".

موقعه: احملل املدعو: حي أمحيريش ، مدينة كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 99 سنتيار. 

نوعه: أرض عارية

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد2065 - 56 ، 

شرقا: الزنقة ،

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 3671 - 56

غربا: احلاج الطيب ابن حواص ؛

طالب التحفيظ: محمد بولنوار ابن الوافي.

مطلب رقم 21492 - 56

اسم امللك: "ملك ملشيشي ".

موقعه: احملل املدعو: دوار أنبد اجلماعة القروية تكزميرت دائرة و إقليم 

طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10هكتار 15 آر 31 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بورية بها أشجار الطلح .
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اجملاورون: 

شماال: الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة مابني طاطا و فم زكيد 

شرقا: علي هبول و التحديد اإلداري  597 والتحديد االداري عدد 482 

جنوبا: طالب التحفيظ و التحديد اإلداري عدد 597 و التحديد اإلداري 

عدد 482 

غربا: التحديد اإلداري عدد 597 والتحديد اإلداري عدد 482 – واد أسيف 

أوضاض.

ومجاري  ممرات  تخترقه  امللك   : العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

مائية .

طالب التحفيظ: موالي محمد ملشيشي ابن موالي عبد اهلل.

مطلب رقم 22369 - 56

اسم امللك: "ملك األخوان".

موقعه: احملل املدعو: حي الشهداء ، مدينة كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 11 سنتيار. 

نوعه: أرض عارية 

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 21335 - 56 

شرقا: الرسم العقاري عدد 10852 - 56.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 15273 - 56

غربا: طريق معبدة

طالب التحفيظ: العربي شكراني ابن احلبيب ومن معه.

مطلب رقم 22303 - 56

اسم امللك: "اكوادير1".

موقعه: احملل املدعو: حي املسيرة زنقة 07 مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 10سنتيار. 

نوعه: أرض محاطة بسور

اجملاورون: 

شماال: الزنقة، 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 22304 - 56.

جنوبا: الزويكي محمد.

غربا: الزنقة .

طالب التحفيظ: سالم أكوادير ابن جامع.

مطلب رقم 21511 - 56

اسم امللك: "ملك كجولي 2".

موقعه: احملل املدعو: اسيف أوضاض اجلماعة القروية تكزميرت قيادة 

أديس إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:74 هكتار 51 آر 99 سنتيار

نوعه: أرض عارية بها هضبة و بئر.

اجملاورون: 

شماال: جبل إفجوا و التحديد اإلداري عدد 482 ، 

شرقا: واد فوق تبانيت و التحديد اإلداري عدد 482

جنوبا: الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بني طاطا و تيسنت.

غربا: التحديد االداري عدد 482 و مطلب التحفيظ عدد 21478 - 56.

امللك يخترقه خط كهربائي   : العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

متوسط التوثر واعمدة كهربائية وممر ومجاري مائية وشعبة.

طالب التحفيظ: محمد كجولي ابن حمو.

مطلب رقم 21046 - 56

اسم امللك: " ملك حميدوش".

موقعه: احملل املدعو: دوار اكيسل اجلماعة القروية اباينو قيادة لقصابي 

إقليم كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 هكتار 58 آر 68 سنتيار

نوعه: أرض فالحية بورية

اجملاورون: 

شماال: بيفيس املهدي ، 

شرقا: ممر عمومي ذو عرض متغير،

جنوبا: ورثة أحمد اونوش

غربا: طريق معبدة ؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : أن امللك يخترقه ممر عمومي ذو 

عرض متغير

طالب التحفيظ: حميدوش شرف الدين بن عابد.

مطلب رقم 7445 - 56

اسم امللك: "اجلنان ".

موقعه: احملل املدعو: كويرة تامبولت اجلماعة احلضرية كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 38 آر 97 سنتيار. 

نوعه: أرض عارية مكونة من سبع قطع:

*القطعة األولى : 

نوعها : أرض عارية

مساحتها: 03 ار و91 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: ابراهيم ابوزيد 

شرقا: الزنقة 

جنوبا: بازيد سالم 

غربا: الزنقة 

*القطعة الثانية : 
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نوعها : أرض عارية

مساحتها: 01 آر 79 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: بازيد سالم

شرقا: الزنقة

جنوبا: الزنقة 

غربا: الزنقة 

القطعة الثالثة : 

نوعها : أرض عارية في جزء وبناية بالسفلي في طور البناء في اجلزء 

االخر

مساحتها: 10 آر و21 سنتيار

اجملاورون: 

شماال : الزنقة

شرقا: الزنقة

جنوبا: الزنقة

غربا: الزنقة – مطلب التحفيظ عدد 7445 - 56 القطعة اخلامسة – 

عدي حماد

*القطعة الرابعة: 

نوعها : أرض عارية

مساحتها: 14 آر 36 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: ابراهيم ابوزيد-املسجد 

شرقا: الزنقة 

جنوبا: الزنقة 

غربا: الزنقة-ملك الغير –الزهرة ميروش-زاوية

*القطعة اخلامسة: 

نوعها : أرض عارية

مساحتها: 01 ار و63 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 7445 - 56 القطعة الثالثة

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 7445 - 56 القطعة الثالثة

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 7445 - 56 القطعة الثالثة

غربا: الزنقة

*القطعة السادسة: 

نوعها : أرض عارية

مساحتها: 01 ار 92 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: ابراهيم ابوزيد

شرقا: ابراهيم ابوزيد

جنوبا: ابراهيم ابوزيد

غربا: ملك الغير-ميروش علي

*القطعة السابعة: 

نوعها : أرض عارية

مساحتها: 05 ار 15 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: ابراهيم ابوزيد

شرقا: زهراوي علي-ملك الغير-متاري بومراح-البوهي

جنوبا: الزنقة

غربا: الزنقة

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : خط كهربائي منخفض التوتر 

يخترق القطعة السادسة

طالب التحفيظ: ابراهيم ابوزيد ابن احمد سالك.

مطلب رقم 21495 - 56

اسم امللك: "بوعجاج بطاطا".

موقعه: احملل املدعو: بوعجاج اجلماعة القروية اديس قيادة اديس اقليم 

طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 29 هكتار 92 آر 41سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية بورية بها انقاض مبنى

اجملاورون: 

شماال: اوالد رمضان – التحديد االداري 619، 

شرقا: التحديد االداري -619 اجلبل.

جنوبا: اوالد رمضان – التحديد االداري 619.

غربا: الطريق الوطنية رقم 12 .

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : أن امللك يخترقه خط كهربائي 

مرتفع التوثر وبه عمود كهربائي

طالب التحفيظ: عبد اهلل الدامي ابن محمد ومن معه.

مطلب رقم 22676 - 56

اسم امللك: "تبحيرت نتيغيرت".

اقا  دائرة  وابلي  ايت  القروية  اجلماعة  تزكي  دوار  املدعو:  احملل  موقعه: 

اقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 63سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية بها اشجار النخيل

اجملاورون: 

شماال: وداني محمد، 

شرقا: مصرف – ممر عمومي.

جنوبا: ايت بحمان.

غربا: ورثة اوالد بلعيد .

األوقاف  عن  نيابة  وملحقاتها  تزنيت  أوقاف  ناظر  التحفيظ:  طالب 

العامة.
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مطلب رقم 22702 - 56

اسم امللك: "تبحرت إرو".

اقا  دائرة  وابلي  ايت  القروية  اجلماعة  تزكي  دوار  املدعو:  احملل  موقعه: 

اقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 42سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية بها اشجار النخيل وأنقاض جدار

اجملاورون: 

شماال: ورثة ايت مرزوك، 

شرقا: ممر بعرض 3.5 متر.

جنوبا: ممر بعرض 3.5 متر.

غربا: ورثة ايت يحيى .

األوقاف  عن  نيابة  وملحقاتها  تزنيت  أوقاف  ناظر  التحفيظ:  طالب 

العامة.

مطلب رقم 22698 - 56

اسم امللك: " متللني ".

موقعه: احملل املدعو: دوار توتلني اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي 

إقليم كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 62 آر 02 سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية مكونة من قطعتني:

*القطعة األولى : 

نوعها : أرض فالحية

مساحتها: 29آر 67 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: امدان حلسن- ممر بعرض 6 امتار ، 

شرقا: مممر عمومي ذو عرض متغير

جنوبا: امدان امبارك- ممر بعرض 6 امتار ، 

غربا: ورثة حلسن بن احلسني

*القطعة الثانية : 

نوعها : أرض فالحية بها اشجار النخيل والزيتون

مساحتها: 32 آر 35 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: امدان حلسن

شرقا: واد تيملني

جنوبا: امدان مبارك ، 

غربا: ممر عمومي ذو عرض متغير 

طالب التحفيظ: محمد امدان بن علي.

مطلب رقم 22631 - 56

اسم امللك: " اومليل ".

إقليم  لبيار  قيادة  امليل  رأس  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 21 هكتار 82 آر 47 سنتيار. 

نوعه: أرض جبلية مكونة من قطعتني:

*القطعة األولى : 

نوعها : أرض جبلية

مساحتها: 06 هكتار 28آر 69 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 18101 - 56 ، 

شرقا: الرسم العقاري 16147 - 56

جنوبا: شعبة ، 

غربا: نافع ابركان

*القطعة الثانية : 

: أرض جبلية في جزء وعارية في جزء اخر بها مطفية وبناية  نوعها 

وانقاض جدار 

مساحتها: 15 هكتار 53 آر 78 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: شعبة

شرقا: الرسم العقاري 16147 - 56

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 22500 - 56 – الطريق الوطنية رقم 1 ، 

غربا: نافع ابركان – مبارك ولد جامع – الرسم العقاري عدد 4920 - 56 

كهربائي  خط  يخترقه  :امللك  العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

متوسط التوثر وبه عمودين كهربائيني

طالب التحفيظ: اسليمان بركان بن سيد احمد.

مطلب رقم 22671 - 56

اسم امللك: "ملك النعيم".

قيادة  الرويسات  القصابي  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

القصابي اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 19 هكتار 98 آر 24سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية بها بئرين

اجملاورون: 

شماال: واد ملريرة، 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 22670 - 56.

جنوبا: الكوري زين.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 22672 - 56 .

: أن امللك يخترقه ممر ذو عرض  احلقوق العينية و التحمالت العقارية 

متغير وشعبتني

طالب التحفيظ: عبداهلل جالب بن صالح.

مطلب رقم 22648 - 56

اسم امللك: "ملك شهير".

موقعه: احملل املدعو: حي تيرت العليا مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 72سنتيار. 
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نوعه: أرض محاطة بسور

اجملاورون: 

شماال: الزنقة ، 

شرقا: شارع عمر بن عبد العزيز.

جنوبا: الزنقة.

غربا: احملجوب تركزي- ابكشو محمد .

طالب التحفيظ: مولود شهير بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 22724 - 56

اسم امللك: "ملك حمو علي".

موقعه: احملل املدعو: حي الرجاء في اهلل مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 94سنتيار. 

نوعه: دار للسكن مكونة من سفلي وطابق أول

اجملاورون: 

شماال: الزنقة بعرض 5.4 متر ، 

شرقا: ممر بعرض 4.86 متر.

جنوبا: منت امبارك بن ابيه.

غربا: عبداهلل بن محمد .

طالب التحفيظ: احمد حمو علي بن محمد.

مطلب رقم 22768 - 56

اسم امللك: "برهمي".

موقعه: احملل املدعو: حي املوحدين مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 71سنتيار. 

نوعه: دار للسكن مكونة من سفلي وطابق أول

اجملاورون: 

شماال: رقيضي عالي – بوسحاب احلروكي ، 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 22769 - 56.

جنوبا: زنقة بعرض 6 امتار.

غربا: لهنا البشير .

طالب التحفيظ: رشيد برهمي بن فاحت.

مطلب رقم 22737 - 56

اسم امللك: "ترييست".

اقليم  الصغير  االطلس  افران  قيادة  امسرا  دوار  املدعو:  احملل  موقعه: 

كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:03 آر 65سنتيار. 

نوعه: ارض عارية في جزء وارض محاطة بسورعبارة عن مصلى وفضاء 

مفتوح في جزء اخر

اجملاورون: 

شماال: ورثة تفيت ، 

شرقا: ورثة تفيت.

جنوبا: ممر بعرض 6.90 متر.

غربا: ممر بعرض 3.60 متر .

األوقاف  عن  نيابة  وملحقاتها  تزنيت  أوقاف  ناظر  التحفيظ:  طالب 

العامة.

مطلب رقم 22610 - 56

اسم امللك: "دار بوحايك".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية اسرير قيادة اسرير اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:05 آر 34سنتيار. 

نوعه: ارض محاطة بسور مكونة من مستودعني بالسفلي وطابق اول 

وحوش وبها اشجار

اجملاورون: 

شماال: ممر عمومي ذو عرض متغير ، 

شرقا: طريق معبدة.

جنوبا: افنيد بيشا.

غربا: بوحايك حلبيب .

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : أن امللك يخترقه خط كهربائي 

منخفض التوثر 

طالب التحفيظ: علي بوحايك بن محمد.

مطلب رقم 22605 - 56

اسم امللك: "ثانوية الزاك".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة احلضرية الزاك اقليم اسا الزاك.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هكتار 47 آر 16 سنتيار

بنايات  واربع  بالسفلي  بنايات  خمس  بها  بسور  محاطة  أرض  نوعه: 

بالسفلي وطابق اول وست مالعب رياضية وبئر ؛

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 20333 - 56 ؛

شرقا: امللك اخلاص للدولة ؛

جنوبا: طريق معبدة

غربا: امللك اخلاص للدولة

طالب التحفيظ: الدولة املغربية )امللك اخلاص(

مطلب رقم 22710 - 56

اسم امللك: "علوان".

موقعه: احملل املدعو: حي الفيال مدينةكلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 88 سنتيار

نوعه: دار للسكن بالسفلي ؛
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اجملاورون: 

شماال: فاطمة صابر ؛

شرقا: الزنقة ؛

جنوبا: رقية اقريش

غربا: مبارك حكيف- الهامل بوجمعة

طالب التحفيظ: حلسن علوان بن عالي

مطلب رقم 22756 - 56

اسم امللك: "زليف 1".

موقعه: احملل املدعو: كويرة اليهودية مدينةكلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01آر 99 سنتيار

نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون: 

شماال: احلسناوي احلسني ؛

شرقا: طريق معبدة ؛

جنوبا: طريق معبدة

غربا: طريق معبدة

طالب التحفيظ: حليمة الشلح بنت موحى ومن معها.

مطلب رقم 22776 - 56

اسم امللك: "الشتوكي".

اقليم  القصابي  اباينو قيادة  توتلني جماعة  دوار  املدعو:  موقعه: احملل 

كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 99 سنتيار

نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون: 

شماال: بوبكر شاموش ؛

شرقا: محمد احملجوبي ؛

جنوبا: الزنقة

غربا: الشتوكي حامت

طالب التحفيظ: الزهرة الشتوكي بنت احلسني.

مطلب رقم 22746 - 56

اسم امللك: "ملك الغفيري".

موقعه: احملل املدعو: بوقراب مدينةكلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 48 سنتيار

نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون: 

شماال: ملك الناجم شطاط ؛

شرقا: ملك احلاجة العبوس ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 6441 - 56

غربا: الزنقة

طالب التحفيظ: احمد الغفيري بن احملجوب.

مطلب رقم 22745 - 56

اسم امللك: "اجلنان".

قيادة  تكوست  القصابي  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

القصابي اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 19 آر 95 سنتيار

نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومي بعرض 5 امتار ؛

شرقا: ورثة احمد السالك – ورثة اهل مخو ؛

جنوبا: ورثة اهل باهية

غربا: ورثة املكبولة بنت احلسني

طالب التحفيظ: موالي احمد حيدرا بن موالي ابراهيم.

مطلب رقم 22769 - 56

اسم امللك: "السامري".

موقعه: احملل املدعو: حي املوحدين مدينةكلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 71 سنتيار

نوعه: دار للسكن بالسفلي وطابق علوي واحد ؛

اجملاورون: 

شماال: بوسحاب احلروكي ؛

شرقا: ملباركي احمد ؛

جنوبا: الزنقة

غربا: مطلب التحفيظ عدد 22768 - 56

طالب التحفيظ: عمر السامري بن محماد.

مطلب رقم 22680 - 56

اسم امللك: "الغردك".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية لبيار الغردك قيادة لبيار اقليم 

كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 12 هكتار 54 آر 50 سنتيار

نوعه: ارض بورية بها مطفية ؛

اجملاورون: 

شماال: ورثة كريدش احلسني – ورثة اهل عبداهلل ؛

شرقا: ربوة لفتيك – ممر عمومي- ورثة محمد مولود ؛

جنوبا: غرفوش محمد اومسعيد- مدرسة اكويام امللك اخلاص للدولة 

– ورثة حلبيب ولد مولود

غربا: جبل بولبدا

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : أن امللك يخترقه خط كهربائي 

منخفض التوثر وخط كهربائي متوسط التوثر واعمدة كهربائية وممر 

ذو عرض متغير

طالب التحفيظ: يحظيه كريدش بن ابراهيم.
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مطلب رقم 22708 - 56

اسم امللك: "أكفاي".

اقليم  القصابي  قيادة  اباينو  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 6آر 74 سنتيار

نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون: 

شماال: طريق معبدة الرابطة بني اباينو واكيسل ؛

شرقا: انزيض احلسني ؛

جنوبا: ولد الصاحلني- مطلب التحفيظ عدد 4449 - 56

غربا: محمد بن تاكرا- ابقيش عالل

طالب التحفيظ: علي بن برمي بن عبدالرحمان.

مطلب رقم 21496 - 56

اسم امللك: "بوعجاج بطاطا".

موقعه: احملل املدعو: بوعجاج اجلماعة القروية اديس قيادة اديس اقليم 

طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 33 هكتار 73 آر 34 سنتيار

نوعه: أرض فالحية بورية ؛

اجملاورون: 

شماال: التحديد اإلداري 619 – ساملي حلسن ؛

شرقا: التحديد اإلداري -619 جبل ؛

التحفيظ عدد  الركيبي- مطلب  -619 احمد  اإلداري  التحديد  جنوبا: 

56 - 22513

غربا: الطريق الوطنية رقم 12

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : أن امللك يخترقه خط كهربائي 

مرتفع التوتر وعمود كهربائي

طالب التحفيظ: عبد اهلل الدامي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 6389 - 56

اسم امللك: " برنتضكي مزين ".

موقعه: احملل املدعو: برنتضكي مزين اجلماعة القروية متنارت دائرة اقا 

إقليم طاطا .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:51 هكتار 70 آر 34 سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية بورية مكونة من قطعتني:

*القطعة األولى : 

نوعها : أرض فالحية بورية بها بعض اشجار األركان

مساحتها: 21 هكتار 20 آر 57 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: محمد كلحيان ، 

شرقا: ممر عمومي

جنوبا: ممر عمومي ، 

غربا: احلاج محمد بن علي - الشعبة

*القطعة الثانية : 

نوعها : أرض فالحية بورية بها بعض اشجار االركان

مساحتها:30 هكتار 49 آر 77 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: الواد

شرقا: الواد

جنوبا: تزكزوين ، 

غربا: احلاج محمد بن علي وممر عمومي 

امتار   3 بعرض  وممر  شعبة   : العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

يخترق القطعة األولى

طالب التحفيظ: محمد كواحليان بن امبارك.

مطلب رقم 21434 - 56

اسم امللك: "عالي الراك".

موقعه: احملل املدعو: حي الفالحة حي الفتح مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 1آر 02 سنتيار

نوعه: دار للسكن بالسفلي ؛

اجملاورون: 

شماال: الزنقة رقم 13 ؛

شرقا: ابراهيم شكيكيض ؛

جنوبا: الطيب الراك

غربا: حسن الراك

طالب التحفيظ: عالي الراك بن سالم.

مطلب رقم 910 - 56

اسم امللك: "ملك علي".

موقعه: احملل املدعو: دوار تغمرت جماعة وقيادة اسرير اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 47آر 99 سنتيار

نوعه: ثالثة بنايات بالسفلي ومسبح وحمام وبئر وحديقة ؛

اجملاورون: 

شماال: بوشعيب بن بوجمعة ايور ؛

شرقا: الشاطير ؛

جنوبا: الزنقة

غربا: طالب التحفيظ
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العالمات  بني  مشترك  جدار   : العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

.B15-B16.B16-B17

طالب التحفيظ: فرانكو زيدا ومن معه.

مطلب رقم 5578 - 56

اسم امللك: "السمهري".

اقليم  القصابي  القروية  اجلماعة  الرويسات  املدعو:  احملل  موقعه: 

كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 77هكتار 28آر 82سنتيار

نوعه: أرض فالحية بورية ؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 14816 - -56 املكي يحظيه ؛

شرقا: مجرى املاء ؛

جنوبا: القطعة رقم 1606 –مبارك ولد البشير وحلسن السمهري

غربا: الشيخ شكاف مبارك 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : ان امللك تخترقه شعبات

طالب التحفيظ: حلسن السمهري بن بهية.

مطلب رقم 22542 - 56

اسم امللك: "تلمعدرت".

موقعه: احملل املدعو: دوار تيموالي افال اجلماعة القروية تيموالي قيادة 

إفران األطلس الصغير دائرة بويزكارن اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01هكتار 45آر 39سنتيار

نوعه: أرض فالحية محاطة بسور بها حوض وساقية واشجار الزيتون 

وبناية بالسفلي ؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة ذات عرض متغير ؛

شرقا: بركة احلسني ؛

جنوبا: ورثة بركة – ورثة بطاش

غربا: طريق معبدة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ان امللك تخترقه قناة مائية.

طالب التحفيظ: عبداهلل كسار بن محمد.

مطلب رقم 22715 - 56

اسم امللك: "الشتاء".

قيادة  الرويسات  القصابي  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

القصابي اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 39هكتار 56آر 51سنتيار

ونبات  بالسفلي  وبناية  وبئر  مطفية  بها  بورية  فالحية  أرض  نوعه: 

صبار؛

اجملاورون: 

شماال: واد ملريرة ؛

شرقا: جالب عبداهلل ؛

جنوبا: وعنان عبدالرحمان

غربا: جالب عبداهلل- جالب صالح 

ذو عرض  ممر  يخترقه  امللك  ان   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

متغير وشعبات وممر.

طالب التحفيظ: عبد اهلل جالب بن صالح.

مطلب رقم 22453 - 56

اسم امللك: "ملك املستقبل".

موقعه: احملل املدعو: حي اد بن سالم اجلماعة احلضرية بويزكارن اقليم 

كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 32آر 22سنتيار

الزيتون  واشجار  مثمرة  غير  اشجار  بها  بسور  محاطة  أرض  نوعه: 

وبناية غير مكتملة ؛

اجملاورون: 

شماال: ورثة كالل احلسني ؛

شرقا: ورثة كالل احلسني – عبد اجمليد كالل ؛

جنوبا: مبارك الساملي

غربا: طريق معبدة 

طالب التحفيظ: محمد اوحلسن بن ابراهيم.

مطلب رقم 22740 - 56

اسم امللك: "توفليت".

القصابي  دائرة  اكيسل  اباينو  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 20هكتار 08آر 47سنتيار

نوعه: أرض فالحية بها انقاض بنايتني بالسفلي وبئر ؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 8278 - 56 ؛

شرقا: احمد سنكار ؛

الرسم  املسكني-  -56احلسني   -  8195 عدد  العقاري  الرسم  جنوبا: 

العقاري 6197 - 56

غربا: ممر 

عمومي  ممر  يخترقه  امللك  ان   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

بعرض بعرض 3امتار وخط كهربائي منخفض التوثر واعمدة كهربائية.

طالب التحفيظ: احلسني سنكار بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 8174 - 56

اسم امللك: "لكرواز".

موقعه: احملل املدعو: حي الليسي مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 99 سنتيار
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نوعه: دار للسكن بالسفلي ؛

اجملاورون: 

شماال: الغزواني موالي احمد ومطلب التحفيظ عدد 20803 - 56؛

شرقا: زنقة بعرض 8 امتار ؛

جنوبا: الزماني ابراهيم

غربا: الرسم العقاري عدد 2961 - 56

طالب التحفيظ: محمد لكرواز بن عياد.

مطلب رقم 22569 - 56

اسم امللك: "ملك البشير".

اقليم  لبيار  قيادة  امليل  راس  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 39 سنتيار

نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون: 

شماال: بوشعابة عائشة ومن معها ؛

شرقا: محمد بوشعاب ولشكر مولود – ممر بعرض مترين ؛

جنوبا: الطريق الوطنية رقم 1

غربا: سليمة اميدان- ممر بعرض مترين

طالب التحفيظ: البشير بركان بن سيد احمد.

مطلب رقم 393 - 56

اسم امللك: "ملك عبد الفتاح 1".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة احلضرية الوطية اقليم طانطان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 09 سنتيار

نوعه: فيال بالسفلي وطابق اول ؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 916 - 56 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 4119 - -31 مطلب التحفيظ  916 - 56؛

جنوبا: الزنقة – مطلب التحفيظ عدد 916 - 56

غربا: مطلب التحفيظ عدد 916 - 56

طالب التحفيظ: عبد الفتاح السالوي بن محمد.

مطلب رقم 458 - 56

اسم امللك: "حوش عبد الفتاح سالوي5".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة احلضرية الوطية اقليم طانطان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 آر 78 سنتيار

نوعه: مستودع للياجور به بناية بالسفلي ومرآب ؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 916 - 56 

متر-   4.85 بعرض  ممر   56-  -  916 عدد  التحفيظ  مطلب  شرقا: 

عبدالفتاح سالوي ؛

جنوبا: الزنقة – مطلب التحفيظ عدد 916 - 56

غربا: مطلب التحفيظ عدد 916 - -56 مطلب التحفيظ  392 - 56

طالب التحفيظ: عبد الفتاح السالوي بن محمد.

مطلب رقم 730 - 56

اسم امللك: "ملك الوعبان نافع".

اقليم  الوطية  احلضرية  اجلماعة  اإلداري  احلي  املدعو:  احملل  موقعه: 

طانطان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 11 سنتيار

نوعه: مستودع بالسفلي وثالثة طوابق علوية ؛

اجملاورون: 

شماال: شارع بعرض 13 متر – مطلب التحفيظ عدد 916 - 56؛

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 729 - 56 – مطلب التحفيظ  916 - 56 ؛

جنوبا: مطلب 264 - 56 )البنك الشعبي(- مطلب عدد 916 - 56

غربا: زنقة بعرض 10 امتار- مطلب التحفيظ عدد 916 - 56

مغطى  ممر  يخترقه  امللك  ان   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

بعرض 3 امتار

طالب التحفيظ: نافع الوعبان بن احمد.

مطلب رقم 4449 - 56

اسم امللك: "حفيظ 5".

اقليم  القصابي  قيادة  اباينو  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10 آر 75 سنتيار

نوعه: ارض عارية ؛

اجملاورون: 

شماال: الطريق الرابطة بني اباينو واكيسل؛

اديحيى  عالي-  مرزوكي   56-  -  22708 عدد  التحفيظ  مطلب  شرقا: 

ومرزوكي محمد- مطلب التحفيظ عدد 21371 - 56 ؛

جنوبا: ورثة املتوكل

غربا: ورثة املتوكل – عالل ابقيش

طالب التحفيظ: حفيظ ولد الصاحلني.

مطلب رقم 5018 - 31

اسم امللك: "ابومرمي".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية توزونني دائرة اقا اقليم طاطا.

 65 آر   60 هكتار   2854 العقاري:  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

سنتيار
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نوعه: أرض عارية بورية بها اشجار الطلح وهضاب؛

اجملاورون: 

شماال: واد اقا – مطلب التحفيظ عدد 5840 - 56 ؛

شرقا: جبل كليز ؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 2729 - -56 مطلب التحفيظ عدد 441 - 

-56 اوبلوش عمر

غربا: اباعقيل- مطلب التحفيظ عدد 3006 - 31

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : أن امللك يخترقه ممر بعرض 4 

امتار والطريق العمومية الرابطة بني توزونني وبويدارن كما يخترقه واد 

عني اومخشون

طالب التحفيظ: محمد قاصيدي بن احلاج احمد.

مطلب رقم 22547 - 56

اسم امللك: "اسالمن".

اقا  دائرة  وابلي  ايت  القروية  اجلماعة  تزكي  دوار  املدعو:  احملل  موقعه: 

اقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03آر 13 سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية بها اشجار النخيل.

اجملاورون: 

شماال: مصرف املاء ، 

شرقا: احلسني وكوس.

جنوبا: الطريق

غربا: الطريق – مصرف املاء

األوقاف  عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  التحفيظ:  طالب 

العامة.

مطلب رقم 22551 - 56

اسم امللك: "تلوحت اسالمن".

اقا  دائرة  وابلي  ايت  القروية  اجلماعة  تزكي  دوار  املدعو:  احملل  موقعه: 

اقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:07آر 87 سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية بها اشجار النخيل.

اجملاورون: 

شماال: مصرف املاء ، 

شرقا: ايت يحيى.

جنوبا: وكوس احلسني – مصرف املاء

غربا: الطريق – مصرف املاء

األوقاف  عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  التحفيظ:  طالب 

العامة.

مطلب رقم 3608 - 56

اسم امللك: "ملك جيكيط".

موقعه: احملل املدعو: طريق افني الرك االصفر كلميم املركز

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 2آر 99 سنتيار. 

نوعه: أرض عارية مكونة من قطعتني:

*القطعة األولى : 

نوعها : أرض عارية

مساحتها: 01آر 99 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: محمد فاضل ، 

شرقا: زنقة بعرض 8 امتار

جنوبا: سيداتي حباد ، 

غربا: زنقة بعرض 8 امتار

*القطعة الثانية : 

نوعها : أرض عارية

مساحتها: 01 آر 

اجملاورون: 

شماال: محمد فاضل 

شرقا: زنقة بعرض 8 امتار

جنوبا: سيداتي حباد ، 

غربا: عبدالفتاح حباد

طالب التحفيظ: محمد ملني جيكيط بن احملجوب.

مطلب رقم 3150 - 56

اسم امللك: "ملك باجملروف".

موقعه: احملل املدعو: حي الرحمة اجلماعة احلضرية كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 99 سنتيار

نوعه: دار للسكن بالسفلي وطابق اول ؛

اجملاورون: 

شماال: ملك الغير؛

شرقا: مبارك بيهي ؛

جنوبا: زنقة بعرض 6.80 متر

غربا: رمضان حرماس

طالب التحفيظ: ابراهيم باجملروف بن احمد.

مطلب رقم 18041 - 09

اسم امللك: "تعاونية جومال".

اقليم  القصابي  قيادة  اباينو  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 67 هكتار 04آر 08 سنتيار. 

نوعه: أرض عارية مكونة من ثالثة قطع:

*القطعة األولى : 

نوعها : أرض عارية بها مستودع
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مساحتها: 26هكتار 84 آر 74 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: ملك الغير 

شرقا: ملك الغير

جنوبا: الواد ، 

غربا: طريق عمومي

*القطعة الثانية : 

نوعها : أرض عارية

مساحتها: 01هكتار 37 آر 76 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: الواد 

شرقا: ملك الغير

جنوبا: طريق عمومي ، 

غربا: طريق عمومي

*القطعة الثالثة : 

نوعها : أرض عارية بها بئرين وبناية بالسفلي ومسبح

مساحتها: 38هكتار 81آر 58 سنتيار

اجملاورون: 

شماال: ملك الغير ، 

شرقا: طريق عمومي

جنوبا: واد ، 

غربا: طريق عمومي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ان امللك تخترقه شعبة

طالب التحفيظ: جومال احلسني بن احلسن.

مطلب رقم 2329 - 56

اسم امللك: "ملك الكلولي".

موقعه: احملل املدعو: دوار اباينو اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي 

اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 02 سنتيار

نوعه: ارض عارية ؛

اجملاورون: 

شماال: مبارك اخليضر؛

شرقا: محمد املوسطاش ؛

جنوبا: احلسني خلواض

غربا: اخليضر مبارك – محمد املوسطاش

طالب التحفيظ: حفيظ ولد الصاحلني بن محمد

مطلب رقم 1259 - 31

اسم امللك: "ملك اجلوهري".

موقعه: احملل املدعو: شارع سيدي الكرن مدينة الوطية ،إقليم طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 59 سنتيار. 

نوعه: مقهى بالسفلي وفندق مكون من غرفتني وثالثة مستودعات

اجملاورون: 

شماال: زنقة بعرض 15 متر 

شرقا: ساحة عمومية .

جنوبا: احمد موالي .

غربا: شارع سيدي الكرن.

طالب التحفيظ: اجلوهري محمد بن احمد.

مطلب رقم 3627 - 31

اسم امللك: "ماء العينني".

موقعه: احملل املدعو: الوطية املركز ،إقليم طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 97 سنتيار. 

نوعه: فيال بالسفلي

اجملاورون: 

شماال: الزنقة 

شرقا: ابراهيم السالم .

جنوبا: الزنقة .

غربا: امللك اخلاص للدولة.

طالب التحفيظ: ماء العينني ابشرنا بن الشيخ محمد االغضف.

مطلب رقم 1634 - 31

اسم امللك: "باعزي".

موقعه: احملل املدعو: حي االمل جماعة الوطية ،إقليم طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 11 سنتيار. 

نوعه: دار للسكن بالسفلي

اجملاورون: 

شماال: الزنقة 

شرقا: الزنقة .

جنوبا: حلسن بوعسرية .

غربا: سويح محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ان امللك يخترقه خط كهربائي 

متوسط التوثر

طالب التحفيظ: محمد باعزي بن احلسني.

مطلب رقم 22773 - 56

اسم امللك: "ملك حلسني خربوشي".

موقعه: احملل املدعو: حي امحيريش مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 79سنتيار. 

نوعه: أرض عارية
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اجملاورون: 

شماال: مستبشر عبد اهلل 

شرقا: الرسم العقاري عدد 19912 - 56

جنوبا: الزنقة

غربا: ملك خيزو

طالب التحفيظ: حلسني خربوشي بن محمد

مطلب رقم 22591 - 56

اسم امللك: "فتح اهلل 1".

موقعه: احملل املدعو: مزارع اكوك ايت علي اجلماعة القروية اباينو قيادة 

القصابي اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02هكتار 64 آر 45سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون: 

شماال: بهيدا محمود 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 22664 - 56

جنوبا: اكنو احمد 

غربا: الطريق

طالب التحفيظ: احمد اكنو بن محمد

مطلب رقم 22615 - 56

اسم امللك: "حلبيبة 1".

موقعه: احملل املدعو: حي تيرت العليا مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 

نوعه: أرض عارية

اجملاورون: 

شماال: الزنقة 

شرقا: ملك محمد سالم لبكم

جنوبا: الرسم العقاري عدد 20117 - 56

غربا: مطلب التحفيظ عدد 6545 - 56

طالب التحفيظ: احلبيبة بيب بنت ابراهيم 

مطلب رقم 22716 - 56

اسم امللك: "ملك جوهر ".

موقعه: احملل املدعو: حي الكرامز مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 

نوعه: أرض عارية

اجملاورون: 

شماال: علي فال ابوزيد 

شرقا: الرسم العقاري عدد 2986 - 56

جنوبا: الزنقة

غربا: لعبيد هابي

طالب التحفيظ: احلسن جوهر بن عبد اهلل

مطلب رقم 2156 - 56

اسم امللك: "مقر اجلماعة القروية ".

بن  اهلل  عبد  سيدي  لقصبة  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

مبارك دائرة آقا إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 35 آر 12سنتيار

نوعه: أرض محاطة بسور بها بنايات بالسفلي وخزان ماء وبئر

اجملاورون: 

شماال: الزنقة وامللك اخلاص للدولة 

شرقا: الزنقة

جنوبا: الزنقة

غربا: الزنقة

طالب التحفيظ: اجلماعة القروية لقصبة سيدي عبد اهلل بن مبارك

مطلب رقم 22297 - 56

اسم امللك: "لبديع ".

اقليم  اسرير  قيادة  افركط  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 19 آر 63سنتيار

نوعه: مقبرة محاطة بسور

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 9314 - 56 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 9321 - 56 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 9321 - 56 

غربا: مطلب التحفيظ عدد 9314 - 56 

األوقاف  عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  التحفيظ:  طالب 

العامة.

مطلب رقم 22298 - 56

اسم امللك: "بوفرادن ".

اسرير  قيادة  افركط  القروية  اجلماعة  احنابير  املدعو:  احملل  موقعه: 

اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 12 آر 31سنتيار

نوعه: مقبرة محاطة بسور

اجملاورون: 

شماال: قطعة عدد 569 

شرقا: قطعة عدد 569 

جنوبا: قطعة عدد 569 
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غربا: قطعة عدد 569 

األوقاف  عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  التحفيظ:  طالب 

العامة.

مطلب رقم 22502 - 56

اسم امللك: "اكي واورير ".

افران  القروية  اجلماعة  ادوشقرا  توريرت  دوار  املدعو:  احملل  موقعه: 

االطلس الصغير دائرة بويزكارن اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 22 سنتيار

نوعه: أرض فالحية بها بئر وقناة وبالوعة تصريف املياه وبعض اشجار 

التني والزيتون والنخيل

اجملاورون: 

شماال: الساقية 

شرقا: الساقية 

جنوبا: اد بناصر

غربا: رزاق طيب

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :امللك تخترقه ساكية

األوقاف  عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  التحفيظ:  طالب 

العامة.

مطلب رقم 20788 - 56

اسم امللك: "ملك الشاوي ".

دائرة  تغجيجت  وقيادة  جماعة  تكموت  دوار  املدعو:  احملل  موقعه: 

بويزكارن اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:23هكتار 86 آر 65سنتيار

نوعه: أرض فالحية بورية بها انقاض حائط وانقاض غرفة وحائط وبئر

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومية دات عرض متغير 

احلسني-الفوا  بنحمو-بيدارن  حماد-ورثة  بلفاقير-ورثة  محمد  شرقا: 

احلسني-وانزيد محمد اوعلي

جنوبا: الفقير مبارك-الفقير حماد

غربا: واد صياد

دو  عمومي  ممر  يخترقه  :امللك  العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

عرض متغير وشعبة

طالب التحفيظ: احلسن الشاوي بن احلسني

مطلب رقم 17688 - 56

اسم امللك: "ارض احلميدية 4 قطاع 5 ".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية الشبيكة قيادة الشبيكة اقليم 

طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:658هكتار 80 آر 07 سنتيار

نوعه: أرض بورية 

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 20942 - 56 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 17679 - 56 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة

غربا: امللك اخلاص للدولة

دو  عمومي  ممر  يخترقه  :امللك  العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

عرض متغير وممر الستعمال فالحي وشعب 

طالب التحفيظ: مندوب امالك الدولة بكلميم نيابة عن امللك اخلاص 

للدولة

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 722 - 56

اسم امللك: "ملك البركة ".

موقعه: احملل املدعو: اجلماعة القروية الشاطئ األبيض ، قيادة الشاطئ 

االبيض، إقليم كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 86 هكتار 11 آر 12 سنتيار. 

نوعه: أرض فالحية بورية بها بنايتني بالسفلي و بئر و انقاض مبنيني 

اجملاورون: 

شماال: اجلبل ، 

شرقا: اجلبل

جنوبا: طريق عمومية 

غربا: اجلبل

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : امللك يخترقه ممر و شعبة

طالب التحفيظ: محمود املدكري ابن ابراهيم ومن معه.

إن هذا االعالن يلغي االعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 638 بتاريخ 

23/03/2011

مطلب رقم 4633 - 56

اسم امللك: "حقل الرماية".

القروية أسرير قيادة أسرير  تيرت اجلماعة  املدعو: جوف  موقعه: احملل 

إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 هكتار 56 آر 81 سنتيار

نوعه: أرض عارية بها حقل للرماية ؛

اجملاورون: 

شماال: عثمان الهينان ؛

شرقا: جبل تيرت ؛

جنوبا: عثمان الهينان
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غربا: عثمان الهينان
طالب التحفيظ: الدولة املغربية )امللك اخلاص(

باجلريدة  نشر  الذي  التحديد  إنتهاء  عن  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن 
الرسمية عدد 597 املؤرخة في 09-06-2010.

مطلب رقم 6344 - 56
اسم امللك: "ملك بوتا".

اسرير  قيادة  اسرير  القروية  اجلماعة  بوكجوف  املدعو:  احملل  موقعه: 
إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 7 هكتار 94 آر 47 سنتيار. 
نوعه: أرض فالحية بها بناية بالسفلي واسطبل وبئر واشجار

اجملاورون: 
شماال: الطريق الرابطة بني اسا وكلميم.

شرقا: الرسم العقاري 2419 - 56
جنوبا: واد صياد .

غربا: بوتا محمد مولود واحلسني بوتا بن ابرهيم.
احلقوق العينية و التحمالت العقارية : أن امللك يخترقه ممر بعرض 5 

امتار وخط كهربائي مرتفع التوثر وعمود كهربائي 
طالب التحفيظ: محمد مولود بوتا بن ابراهيم ومن معه

 734 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  يلغي  االعالن  هذا  ان 
املؤرخة في 23/01/2013

مطلب رقم 7976 - 56
اسم امللك: "بوساتي".

موقعه: احملل املدعو: حي القصبة مدينة كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 2آر 59 سنتيار

نوعه: بناية قدمية بالسفلي بها غرف وارض محاطة بسور ؛
اجملاورون: 

شماال: زنقة قدماء احملاربني ؛
شرقا: زنقة بعرض 4.70 متر ؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 16453 - 56
غربا: كشاد يحضيه – املولود جمال

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ان امللك مثقل بجدار مشترك 
بني العالمات ) b6( و )b7( مع الرسم العقاري عدد 16453 - 56.

طالب التحفيظ: جمال املولود بن احمد
 876 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  يلغي  االعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 14/10/2015

مطلب رقم 7198 - 56
اسم امللك: "خوجاني".

موقعه: احملل املدعو: جتنانت اجلماعة القروية اسرير قيادة اسرير اقليم 
كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر36 سنتيار
نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون: 
شماال: موالي مبارك ؛

شرقا: عالي حلويج ؛

جنوبا: بركى بودان ومن معه

غربا: طريق عمومي

طالب التحفيظ: موالي مبارك خوجاني بن لكبير.

 977 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  يلغي  االعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 20/09/2017

مطلب رقم 7694 - 56

اسم امللك: "نادى نعمة اهلل".

اقليم  القصابي  دائرة  اباينو  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 31 هكتار 44 آر 74 سنتيار

نوعه: أرض فالحية بورية بها اسطبل وبناية بالسفلي وبئر واشجار 

الزيتون وانقاض مبنى ؛

اجملاورون: 

شماال: احمد مبارك – مطلب التحفيظ عدد 127621 - 31 ؛

شرقا: حدوش احلسني بن سالم ؛

سالم-  بن  احلسني  حدوش   56-  -  1792 التحفيظ  مطلب  جنوبا: 

عبدالرحمان التومي ومن معه

غربا: ملك الغير - مطلب التحفيظ عدد 1786 - -31 مطلب التحفيظ 

عدد 127621 - 31

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ان امللك يخترقه خط كهربائي 

منخفض التوثر

طالب التحفيظ: عبداللطيف بلكبير بن محمد.

 860 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  يلغي  االعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 24/06/2015

مطلب رقم 1710 - 56

اسم امللك: "فتح اخلير".

القصابي  قيادة  اباينو  القروية  اجلماعة  توريت  املدعو:  احملل  موقعه: 

اقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:60 هكتار 05 آر 44سنتيار

نوعه: ارض فالحية ؛

اجملاورون: 

عدد  التحفيظ  مطلب   56-  -  3368 عدد  التحفيظ  مطلب  شماال: 

2167 - 56؛

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 3368 - 56؛

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 3368 - 56

غربا: مطلب التحفيظ عدد 3368 - -56 شعبة

طالب التحفيظ: البشير القاضي بن خطري.

إن هذا االعالن يلغي االعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 433 مكرر 

املؤرخة في 18/04/2007

مطلب رقم 5584 - 56

اسم امللك: "اخراز 4 ".

موقعه: احملل املدعو: جماعة وقيادة اداي دائرة بويزكارن اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 22 آر 26 سنتيار
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نوعه: أرض عارية

اجملاورون: 

شماال: الواد 

شرقا: احمادي احمد

جنوبا: ادر اخراز

غربا: احمادي احمد

طالب التحفيظ: احلسن اخراز بن ادر

 582 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  يلغي  االعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 24/02/2010

مطلب رقم 328 - 31

اسم امللك: "ملك حاجي ".

االطلس  افران  قيادة  تيموالي  القروية  اجلماعة  املدعو:  احملل  موقعه: 

الصغيردائرة بويزكارن اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:68 هكتار 18 آر 98 سنتيار

نوعه: أرض عارية في جزء وارض فالحية في اجلزء االخر بها حوض مائي 

و 5 ابيار وبعض اشجار الزيتون ونخلتان وبناية بالسفلي

اجملاورون: 

شماال: الطريق 

شرقا: مطلب التحفيظ 4238 - 56 وعبيد بن احمد بن حسون وورثة 

باشيخ وورثة باها بن باها

جنوبا: الواد –احمد بن املنفود بن محمد-احلسني اهدار-الرسم العقاري 

عدد 5427 - 56

مطلب   56-  -  60 عدد  العقاري  الرسم  املا-  عزمان-فراق  كدية  غربا: 

التحفيظ 5609 - -56 مطلب التحفيظ 6540 - 56

طالب التحفيظ: بوفوس فاطمة بنت محمد ومن معها

 756 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  يلغي  االعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 26/06/2013

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى: " ملك وداي "

موضوع مطلب التحفيظ عدد:22273 - 56 الـذي أدرج اإلعالن عن 

خالصة املطلب بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد 1009 املؤرخـة 

في: 02 ماي 2018 ،و التي تسرب إليها خطأ مادي . 

حيث تقرأ :

أسماء طالب التحفيظ و أنصبتهم:

رشيدة وادي بنت محمد بنسبة 1/12

عبد اجمليد وداي بنسبة 1/12

نعيمة وداي بنت محمد بنسبة 1/12

جمال وداي بن محمد بنسبة 1/12

جناة وداي بنسبة 1/12

فاطنة الشليح بنت محمد بنسبة 6/12

حافيظ وادي بنسبة 1/12

بدال من: 

رشيدة وداي بنت محمد بنسبة 1/14

عبد اجمليد وداي بنسبة 1/14

نعيمة وداي بنت محمد بنسبة 1/14

جمال وداي بن محمد بنسبة 1/14

جناة وداي بنسبة 1/14

فاطنة الشليح بنت محمد بنسبة 8/14

حافيظ وداي بنسبة 1/14

والباقي بدون تغيير .

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى: " محمد بوصكعا "

موضوع مطلب التحفيظ عدد:2588 - 56 الـذي أدرج اإلعالن عن 

إنتهاء التحديد بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد 547 املؤرخـة 

في: 24 يونيو 2009 ،و التي تسرب إليها خطأ مادي . 

حيث تقرأ :

إسم طالب التحفيظ: محمد بوصكعا بن احلبيب و من معه

بدال من: 

محمد بوصكعا بن احلبيب

والباقي بدون تغيير .

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى: "الديك2"

موضوع مطلب التحفيظ عدد: 6744 - 56 الـذي أدرج اإلعالن عن 

إنتهاء التحديد بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد: 678 املؤرخـة 

في: 28/12/2011 ، والتي تسرب إليها خطأ مادي.

حيث تقرأ 

مساحة وحدود امللك:

املساحة: 01 ار

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد : 6469 - 56 

شرقا: لشكر حاج محمد 

جنوبا: سماعيل اوباعوس

غربا: الزنقة 

بدال من: 

املساحة: 01 ار 01 سنتيار

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد : 6469 - 56 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد : 6469 - 56 

جنوبا: بولوز عابد

غربا: الزنقة 

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم

           عرظاوي محمد



عدد 1129 - 29 ذواحلجة 1441 )19 اغسطس 2020(3692

محافظة بسال اجلديدة

مطلب رقم 150 - 58

إسم امللك : عني حلبش 

موقعه : سال جماعة السهول مزارع أوالد علوان 

تاريخ حتديده : 20-04-2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39ار  و 12سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: مطلب عدد 1205/20 

شرقا: الساملي احلاج ابراهيم 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 2916/راء 

غربا: الرسم العقاري عدد 19442/58 و الساملي احلاج ابراهيم 

طالبة التحفيظ : ملغينبرة عائشة بنت عبداهلل 

مطلب رقم 4563 - 58

إسم امللك : ظهر رحال 

موقعه : سال جماعة احصني دوار العساكرة. 

تاريخ حتديده : 06-12-2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33ار و 68سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

 11194/58 عدد  عقاري  رسم  و   11856/58 عدد  عقاري  رسم  شماال: 

والرسم   12036/58 ورسم عقاري عدد   11855/58 ورسم عقاري عدد 

العقاري عدد 11814/58 

شرقا: طريق عمومية عرضه 06 أمتار 

جنوبا: ورثة احميدة بن القرشي 

غربا: الرسم العقاري 47941/58 

طالب التحفيظ : طاليب حسن 

مطلب رقم 4570 - 58

إسم امللك : عني العنب حمري رمل 

موقعه : دوار الرياح احصني سال اجلديدة 

تاريخ حتديده : 2019-05-08

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2هكتار  و 13ار و 69سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: ممر عمومي عرضه 10 امتار 

شرقا: ممر عمومي عرضه 05 امتار 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 47397/58 ومطلب  18228/راء )ملغى(.

غربا: حسن بريبري ومن معه 

طالب التحفيظ : موالي عبد العالي فرحات بن عمرو 

مطلب رقم 4585 - 58

إسم امللك : جنان لواكح 

موقعه : سال دوار اجلياهنة جماعة السهول 

تاريخ حتديده : 10-06-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هكتار  و 1ار و 47سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: مطلب عدد 885/20 

شرقا: الرسم العقاري عدد 55021/58 

جنوبا: الشعبة 

غربا: الرسم العقاري عدد 15626/58 

طالب التحفيظ : خلوقي محمد بن بوعمرو 

مطلب رقم 4593 - 58

إسم امللك : حمري 

موقعه : بسال دوار اوالد عيسى جماعة السهول 

تاريخ حتديده : 26-11-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2هكتار و 68ار و 55سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: واد ابي رقراق 

شرقا: رسم عقاري عدد 46794/58 

جنوبا: رسم عقاري عدد:40128ر46793-ر 

غربا: رسم عقاري عدد 50401/58 و مطلب عدد 4051/58 و الشعبة 

طالب التحفيظ : لطفي رضى بن عبد الرحمان 

مطلب رقم 4596 - 58

إسم امللك : دار العياالت 

موقعه : بسال جماعة بوقنادل دوار دو سليم الغربية 

تاريخ حتديده : 31-12-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 49ار و 54سنتيار. 

مشتمالته : اجملاورون : 

شماال: رسم عقاري عدد 11792/58 

 P 4031 شرقا: طريق

جنوبا: مطلب عقاري 26986راء )ملغى(
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غربا: رسم عقاري عدد 11792/58 

طالب التحفيظ : الناصري بناصر ابن الطيب 

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة

حسن الشاوي    

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25272 - 61

اسم امللك: " بئر ازعوم "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو احرارين ؛

وقع حتديده بتاريخ: 16 دجنبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 12ار 59س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال: طريق ؛

شرقا: ورثة بلحاج ؛

جنوبا: طريق دائري ؛

غربا: برورة محمد؛

طالب التحفيظ: فاطمة ازحاف و من معها ؛

مطلب رقم 20022 - 61

اسم امللك: " ظهار املدور 3386 "

، مقاطعة بني مكادة  ، عمالة طنجة اصيلة  : والية طنجة  موقعه 

احملل املدعو بني سعيد ؛

وقع حتديده بتاريخ: 1 اكتوبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 39ار 79 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها براكة ؛

اجملاورون :

شماال: ورثة الصغير ؛

شرقا: طريق دائري ؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 16265 - 61 ؛

غربا :الرسم العقاري عدد 25515 - 61 ؛

طالب التحفيظ: ناظر االوقاف بطنجة ؛

مطلب رقم 24917 - 61

اسم امللك: " اسمارة "

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

احملل املدعو العوامة الشرقية ؛

وقع حتديده بتاريخ: 27 ماي 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 54ار 73س ؛

و  ادارة  و  سفليني  من  تتكون  اسمارة  مدرسة  بها  عارية  ارض  نوعه: 

ملعب للرياضة و اقسام ؛

اجملاورون :

شماال: طريق ؛

شرقا: ورثة خدوج بنت عبد السالم ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 59439/06 ، الرسم العقاري عدد 59060 - 

61 ، الرسم العقاري عدد 59059 - 61 ، الرسم العقاري 59439/06 ؛

طالب التحفيظ: الدولة امللك اخلاص ؛

مطلب رقم 25227 - 61

اسم امللك: " ظهر عواد السعدية "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو املنبار ؛

وقع حتديده بتاريخ: 25 نونبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 74س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال: الياس النكر و من معه ؛

شرقا: الياس النكر و من معه ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: طريق ؛

طالب التحفيظ: السعدية اسالمة ؛

مطلب رقم 25109 - 61

اسم امللك: " هدى "

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو كرارة ؛

وقع حتديده بتاريخ: 29 غشت 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 32ار 85س ؛

نوعه : ارض فالجية بها بئر و سفلي ؛

اجملاورون :

القطعة االولى:

شماال: علي الراضي ؛

شرقا: اعزيبو ؛

جنوبا: ورثة اوالد بن احمد ؛

غربا: ؛
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القطعة الثانية :

شماال: طريق ؛

شرقا: ورثة اوالد بن احمد ؛

جنوبا: واد ؛

غربا : علي الراضي ؛

طالب التحفيظ: عبد العزيز العور؛

مطلب رقم 25245 - 61

اسم امللك: " الزريبة "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة اجلماعة القروية ملوسة 

، احملل املدعو عني حمراء ؛

وقع حتديده بتاريخ: 4 دجنبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 16ار 45س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال: طريق ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: عبد السالم الريفي ؛

غربا : محمد حمدان ؛

طالب التحفيظ: مصطفى مدرك ؛

مطلب رقم 25256 - 61

اسم امللك: " السواحل "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو عني حمراء ؛

وقع حتديده بتاريخ:10 دجنبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 هكتار 68 ار 66س ؛

نوعه: ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال: طريق ؛

شرقا: ورثة احمد الزكاف ؛

جنوبا: ورثة احمد الزكاف ؛

غربا : خندق ، طالب التحفيظ ؛

طالب التحفيظ: مصطفى الدهدوه ؛

مطلب رقم 25253 - 61

اسم امللك: " فدان العرف "

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو عني حمراء ؛

وقع حتديده بتاريخ: 10دجنبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 40ار 32س؛

نوعه :ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال: طريق ؛

شرقا: رحمة املكري ، محمد صرصور ؛

جنوبا: خندق ؛

غربا: ورثة محمد الزكاف ؛

طالب التحفيظ: مصطفى الدهدوه ؛

مطلب رقم 25255 - 61

اسم امللك: " كدية الواد "

القروية ملوسة  ، اجلماعة  اجنرة  اقليم فحص  : والية طنجة  موقعه 

احملل املدعو عني حمراء ؛

وقع حتديده بتاريخ: 10 دجنبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 41ار 34س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال: عبد العزيز العرفي ، ورثة العصكري ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: محمد الدواس ؛

غربا: عبد العزيز العرفي ؛

طالب التحفيظ: مصطفى الدهدوه ؛

مطلب رقم 25257 - 61

اسم امللك: " الزيتونة "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو عني حمراء ؛

وقع حتديده بتاريخ: 10 دجنبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 88ار 91س ؛

نوعه :ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال: اخملتار الزكاف ؛

شرقا: اخملتار الزكاف ؛

جنوبا: احمد الزكاف ؛

غربا :خندق ؛

طالب التحفيظ: مصطفى الدهدوه ؛
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مطلب رقم 24207 - 61

اسم امللك: " بيبرازا 2"

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو مدشر غوجني ؛

وقع حتديده بتاريخ: 9 دجنبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 32س ؛

نوعه: ارض عارية؛

اجملاورون :

شماال: عبد الغني الرهوني ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: عبد السالم عياد ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ: احمد الرهوني ؛

مطلب رقم 25088 - 61

اسم امللك: " عمر "

القصر  القروية  اجلماعة  اجنرة  الفحص  اقليم  والية طنجة   : موقعه 

الصغير احملل املدعو واد اليان ؛

وقع حتديده بتاريخ:23 غشت 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 15ار 3س؛

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون :

شماال: الدهدوه قاسم ؛

شرقا: ورثة اللغميش محمد ؛

جنوبا: احمد اللغميش ؛

غربا: طريق ؛

طالب التحفيظ:اسماء بنعجيبة ؛

مطلب رقم 25201 - 61

اسم امللك: " يعقوب "

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو واد اليان ؛

وقع حتديده بتاريخ: 13 نونبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 16ار 85س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال: مطلب حتفيظ عدد 162 - 61 ؛

شرقا: مطلب حتفيظ عدد 162 - 61 ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 25200 - 61 ؛

غربا: الرسم العقاري عدد 63838 - 61؛

طالب التحفيظ:عبد النبي البقالي ؛

مطلب رقم 25248 - 61

اسم امللك: " ضرضارة "

القصر  القروية  اجلماعة  اجنرة  فحص  اقليم   ، طنجة  والية   : موقعه 

الصغير ، احملل املدعو واد اليان ؛

وقع حتديده بتاريخ: 9 دجنبر 22019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 93س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال: فاطمة امغار ؛

شرقا: احمد امغار ؛

جنوبا: ملك الغير ؛

غربا :خندق ؛

طالب التحفيظ: ابتهاج حدوش ؛

مطلب رقم 25269 - 61

اسم امللك: " مراد 3 "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو خندق الزرارع ؛

وقع حتديده بتاريخ: 16 دجنبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 61س ؛

نوعه: ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال: طريق ؛

شرقا: احمد عبد اهلل اللغميش ؛

جنوبا: محمد عبد املالك اللغميش ؛

غربا : محمد عبد املالك اللغميش ؛

طالب التحفيظ: مراد ايت ابراهيم ؛

مطلب رقم 25270 - 61

اسم امللك: " مراد 2"

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير ، احملل املدعو خندق الزرارع ؛

وقع حتديده بتاريخ: 16 دجنبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 15ار 19س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال: خندق ؛

شرقا: ورثة احمد الريفي الطنجي ؛
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جنوبا: طريق ؛

غربا: ورثة احمد الريفي الطنجي ؛

طالب التحفيظ: مراد ايت ابراهيم ؛

مطلب رقم 25176 - 61

اسم امللك: " قناة القصر اجملاز م و 5 م ص ش رقم 17 "

القروية قصر  اجلماعة   ، اجنرة  الفحص  والية طنجة عمالة   : موقعه 

اجملاز احملل املدعو بوينتي ؛

وقع حتديده بتاريخ: 15 اكتوبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :6ار 71س ؛

نوعه : ارض عارية بها مجري ؛

اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري عدد 19654 - 61 ؛

شرقا: عبد السالم احلتاش ، خندق ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: طريق ؛

املاء  و  للكهرباء  الوطني  للمكتب  العام  املدير  التحفيظ:  طالب 

الصالح للشرب ؛

مطلب رقم 25297 - 61

اسم امللك: " رمل االول "

، اجلماعة القروية احد  ، عمالة طنجة اصيلة  : والية طنجة  موقعه 

الغربية احملل املدعو النعيميني ؛

وقع حتديده بتاريخ: 24 دجنبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 11ار 54س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال: منانة حسون ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: ماحمد حسون ، ورثة االدريسي ؛

غربا :الصافية حسون ؛

طالب التحفيظ: الزهرة حسون ؛

مطلب رقم 24866 - 61

اسم امللك: " الشرقاوي "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة طنجة اصيلة ، جماعة الساحل 

الشمالي دوار الرهونة ؛

وقع حتديده بتاريخ: 10 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 15ار 82س؛

نوعه: ارض فالحية بها بنايات ايلة للسقوط ؛

اجملاورون :

شماال: طريق ، ورثة سلمون ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ: اخلضير الشرقاوي ؛

مطلب رقم 25247 - 61

اسم امللك: " اية "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية اصيلة 

احملل املدعو شارع االمام احمد بن حنبل ؛

وقع حتديده بتاريخ: 9 دجنبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 13س ؛

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابقني و الثالت مقلص ؛

اجملاورون :

شماال: ورثة محمد سعيد ؛

شرقا: شارع االمام احمد بن حنبل ؛

جنوبا: ورثة محمد الشركي ؛

غربا: محمد االبراهيمي ، مطلب التحفيظ عدد 19353/06؛

طالب التحفيظ: حبيبة مصباح ؛

مطلب رقم 24606 - 61

اسم امللك: " غرسة بن يوسف 66317 "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي غرسة بن يوسف ؛

وقع حتديده بتاريخ: 15 يناير 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 9ار 55س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال: طريق ، ورثة احمد االدريسي ؛

شرقا: ورثة احمد االدريسي ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: طريق ؛

طالب التحفيظ: االوقاف العامة بالعرائش ؛

مطلب رقم 25312 - 61

اسم امللك: " الشقارة 6 "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو مدشر السالويني ؛

وقع حتديده بتاريخ: 13 دجنبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 57س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛
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اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري عدد 68258 - 61 ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 2884/ط ؛

جنوبا: الرسم 24230 - 61؛

غربا: محمد املزواري ؛

طالب التحفيظ: ربيعة املزواري ؛

مطلب رقم 25304 - 61 

اسم امللك: " ظهر عواد 1 "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ: 26 دجنبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 61ار ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال: طريق ؛

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 25302 ؛

جنوبا: ادريس الزاكي ؛

غربا: محمد حاجي ؛

طالب التحفيظ: محمد اخلادري ؛ 

مطلب رقم 24805 - 61

اسم امللك: " النور "

القصر  القروية  اجلماعة   ، اجنرة  فحص  اقليم  طنجة  والية   : موقعه 

الصغير احملل املدعو سيدي قنقوش ؛

وقع حتديده بتاريخ: 27 يناير 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2 ار 63س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري عدد 22571 - 61 ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: الرسم العقاري 46681 - 61؛

طالب التحفيظ: جمال الدهدوه ؛ 

مطلب رقم 25305 - 61

اسم امللك: " حوسى "

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية البحراويني 

احملل املدعو فدان السعيدي ؛

وقع حتديده بتاريخ: 26 دجنبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 4ار 17س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال: طريق ؛

شرقا: طريق ، مصطفى الشعيري ؛

جنوبا: مصطفى الشعيري ؛
غربا: طريق ؛

طالب التحفيظ: محمد العربي بن حوسى ؛ 

مطلب رقم 24843 - 61
اسم امللك: " سيدي امغايث الشطر 1 "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية الساحل 
الشمالي احملل املدعو سيدي مغايث ؛

وقع حتديده بتاريخ: 6 ماي 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 2 هكتار11 ار 13س ؛

نوعه : ارض فالحية بها بنايات ؛
اجملاورون :

شماال: طريق ، الرسم العقاري عدد 56900 - 61 ، مطلب التحفيظ 
عدد 22052/06 ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 56900 - 61 ، ورثة احمد القلعي ؛
جنوبا: خندق ، واد دويبات ، امللك العام البحري ؛

غربا: امللك العام البحري ؛
طالب التحفيظ: ناظر اوقاف العرائش ؛ 

مطلب رقم 18939 - 19
اسم امللك: " رمي "

القروية قصر  اجلماعة   ، اجنرة  الفحص  والية طنجة عمالة   : موقعه 
اجملاز احملل املدعو فدان احلسن الطالل ؛

وقع حتديده بتاريخ: 19 يونيو 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 2ار 13س؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون :

شماال: طريق ؛
شرقا: طريق ؛

جنوبا: محمد حسن الطالل ؛
غربا: طريق ؛

طالب التحفيظ: شركة بنزاو اميو ش م م؛ 

مطلب رقم 17390 - 06 
اسم امللك: " ملك عبد السالم زرو "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية اصيلة 
احملل املدعو العني اجلديدة ؛

وقع حتديده بتاريخ: 18 يونيو 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 95س؛

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سقلي و طابق واحد و مرفق ؛
اجملاورون :

شماال: ملك الغير ، اجملدوبي محمد ؛
شرقا: ملك الغير ؛

جنوبا: الطاهري محمد ؛
غربا: ممر عمومي ، ملك الغير ؛

طالب التحفيظ: ادريس باويدر و من معه ؛
احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة

              عبد احلي السباعي



عدد 1129 - 29 ذواحلجة 1441 )19 اغسطس 2020(3698

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 26085 - ر
اسم امللك : ››جنان احلاج علي‹‹.

موقعه :  دائرة سيدي سليمان– جماعة  املساعدة –دوار املالقط.

وقع حتديده في : 20 أبريل 1970

مساحتة : 8 أرات 40 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية،                                                         

اجملاورون :

شماال : مطلب عدد 26086 - ر ،

شرقا : مطلب عدد 26088 - ر،

جنوبا :  مطلب عدد26087 - ر واملطلب عدد 26084 - ر،

غربا : املطلب عدد25937 - ر،

طالبو التحفيظ : السيد بعيسى بن احلاج علي بن الهاشمي ومن معه،

             

مطلب رقم 37166 - ر
اسم امللك :  ››بوجنوني1‹‹.

موقعه :  مدينة سيدي سليمان، حي الغماريني،

وقع حتديده في : 19 يناير 1993

مساحتة : 99 سنتيارا.

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول،                                                         

اجملاورون :

شماال : زنقة رقم 33،

شرقا : مطلب عدد 33000 - ر،

جنوبا : دار للسكن ، 

غربا : مطلب عدد 37180 - ر،

طالب التحفيظ : السيد قاسم بن مصطفى البوجنوني،

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان،

محمد احلسناوي    

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6075 - 67
اسم امللك :  مقبرة ايت مرغاد.

موقعه :  إقليم احلاجب ،جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في :  09 ديسمبر 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم :  54 ار 97 س.

نوعه : مقبرة بها بناية من سفلي و ضريح

اجملاورون : 

شماال :  الرسم العقاري عدد 3709 - ك؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3709 - ك ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 3709 - ك ؛   

غربا : الرسم العقاري عدد 3709 - ك ؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة – ينوب عنها ناظر االوقاف مبكناس .

 

مطلب رقم 6077 - 67

اسم امللك :  مقبرة باحلضراوي.

موقعه :  إقليم احلاجب،جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في :  09 ديسمبر 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هــ 49 ار 12 س.

نوعه : مقبرة بها ضريح

اجملاورون : 

القطعة 1  : 

شماال : واد باحلضراوي ؛ 

جنوبا  : مطلب التحفيظ عدد 1982 - 59 ؛

شرقا  : مطلبي التحفيظ عدد 19095 - ك و 6036 - 67 ؛  

غربا  : طريق ؛

القطعة 2  : 

شماال :  واد باحلضراوي ؛  

جنوبا  : ورثة رحو بن سعيد ؛

شرقا  : طريق ؛  

غربا : ورثة رحو بن سعيد

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة – ينوب عنها ناظر االوقاف مبكناس .

مطلب رقم 6081 - 67

اسم امللك : تاشهبونت .

موقعه :  إقليم احلاجب،جماعة راس جيري دوار ايت زوكة. 

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هــ 26 ار 19 س  .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : واد سيدي بلغيت ؛ 

جنوبا  : طريق ؛

شرقا  : مطلب التحفيظ 5550 - 67 ؛  

غربا  : مطلب التحفيظ عدد 3234 - 67 ؛

طالب التحفيظ  : بنعسو مليكة بنت حلسن ومن معها  

مطلب رقم 6082  - 67

اسم امللك : ملك فتيحة.

موقعه :  إقليم احلاجب،سبع عيون ايت يدير. 

وقع حتديده في :  23 ديسمبر 2019 . 
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املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 02 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : هال يطو ؛ 

جنوبا  : هال يطو و قاسم بلعربي ؛

شرقا  : حلسن جدور ؛  

غربا  : طريق ؛

طالبة التحفيظ : ازرقان فتيحة بنت احمد .

مطلب رقم 6083  - 67

اسم امللك : اهروي.

موقعه :  إقليم احلاجب،جماعة ايت يعزم دوار ايت عزو. 

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 73 ار 02 س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 11686 - 67 ؛ 

جنوبا  : طريق؛

شرقا : طريق؛  

غربا  : الرسم العقاري 19447 - 67 ؛

طالبو التحفيظ : اهروي حميد بن سليمان ومن معه.

 

مطلب رقم 6060  - 67

اسم امللك : السباعي 1.

موقعه :  إقليم احلاجب،جماعة اقدار دوار اجلعبة. 

وقع حتديده في :  07 اكتوبر 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هــ 94 ار 30 س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار البلوط.

اجملاورون : 

شماال : الطريق اجلهوية 707 ؛ 

جنوبا  : مطلب التحفيظ عدد 1671 - 57 ؛

شرقا  : مطلب التحفيظ عدد 1874 - 59 ؛  

غربا : الرسم العقاري 1337 - 67؛

طالب التحفيظ :  السباعي يوسف بن الطاهر.

مطلب رقم 6066 - 67

اسم امللك : ابو احلسني.

موقعه :  إقليم احلاجب،سبع عيون دوار ايت يدير. 

وقع حتديده في :  28 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 21 س.

نوعه :  بناية من سفلي و طابق اول .

اجملاورون : 

شماال : حياة البزاز ؛ 

جنوبا  : طريق ؛

شرقا  : طريق ؛  

غربا : مزياني محمد؛

طالب التحفيظ  : ابو احلسني املصطفى بن بنعيسى .

 

مطلب رقم 6070  - 67

اسم امللك : ملك اخلير.

موقعه :  إقليم احلاجب،سبع عيون دوار ايت مزوز اجلديد. 

وقع حتديده في :  12 نونبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 88 س .

نوعه :  بناية من سفلي و طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : ليكومني محمد،عبد الرحمان اليموري ؛ 

جنوبا  : عزيزةاليموري ومن معها ؛

شرقا : ممر؛  

غربا  : الرسم العقاري 19477 - 67 و عبد الرحمان اليموري  ؛

طالب التحفيظ : اليموري احلسني بن علي .

مطلب رقم 6072  - 67

اسم امللك : ايوب.

موقعه :  إقليم احلاجب،جماعة راس جيري دوار ايت مسعود. 

وقع حتديده في : 25 نونبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم : 85 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : شهيد احلسن ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 23963 - 05؛

شرقا  : طريق ؛  

غربا  : الرسم العقاري عدد 14040 - 67 ؛

طالب التحفيظ  : امزيل ايوب بن عقة .

 

مطلب رقم 6058  - 67

اسم امللك : تيشوكت.

موقعه :  إقليم احلاجب،جماعة راس جيري دوار ايت زوكة. 

وقع حتديده في : 01 اكتوبر 2019 . 
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املساحة التي أظهرها التصميم : 56 ار 46 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال :  طريق؛ 

جنوبا  : مطلب التحفيظ عدد 3016 - 67 ؛

شرقا : امازيغ فاطمة،امازيغ حكيمة،امازيغ زوبيدة؛  

غربا  : الرسمني العقاريني 21036 - 67 ، 21002 - 67 ؛

طالب التحفيظ : امزيغ الغازي بن ادريس. 

مطلب رقم 6059  - 67

اسم امللك : السباعي.

موقعه :  إقليم احلاجب،جماعة اقدار احملل املدعو " اجلعبة ". 

وقع حتديده في : 07 اكتوبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هــ 40 ار 73 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون و البلوط و بنايات .

اجملاورون : 

شماال :  الطريق اجلهوية رقم 707؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 1671 - 57؛

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 707 ؛  

غربا : مطذلب التحفيظ عدد 1874 - 59 ؛

طالب التحفيظ : السباعي يوسف بن الطاهر. 

مطلب رقم 6067  - 67

اسم امللك : املشتى.

موقعه :  إقليم احلاجب،جماعة لقصير ،ايت حلسن و يوسف. 

وقع حتديده في : 28 اكتوبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 ار 57 س.

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي .

اجملاورون : 

شماال : تبدوت احلسني،الرسم العقاري عدد 19259 - 67 ؛ 

جنوبا  : بولهبال عبد اهلل،بولهبال نعيمة ؛

شرقا : طريق؛  

غربا  : طريق ؛

طالب التحفيظ : تبدوت محمد بن عبد الكرمي.

مطلب رقم 6071  - 67

اسم امللك : احلرتي.

موقعه :  إقليم احلاجب،جماعة سبت جحجوح ايت حلسن. 

وقع حتديده في :  14اكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 50 س.

نوعه : بناية من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛ 

جنوبا  : فاطمة العدوشي ؛

شرقا : فاطمة العدوشي ؛  

غربا : بنعيسى وعزيز ؛

طالب التحفيظ : احلرتي ادريس بن محمد. 

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باحلاجب 

حلريشي محمد     

محافظة جرسيف

مطلب رقم 2308 - 79

اسم امللك : ملك طاوسي.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " سيدي بن جعفر".

تاريخ حتديده : 16 يوليو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 84 آ 70 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة طاوسي محمد والرسم العقاري رقم 5194 - وف؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : ورثة أحمد بن يعكوب؛

غربا : الطريق الرابطة بني جرسيف وبركني.

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز طاوسي بن محمد.

مطلب رقم 4429 - 79

اسم امللك : امطل 1.

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

" بني خلفنت ".

تاريخ حتديده : 07 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آ 76 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : عالل صبار؛

شرقا : عالل صبار؛

جنوبا : الوادي؛

غربا : عالل صبار.

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

مطلب رقم 4432 - 79

اسم امللك : جنان ادمر بالد اجلامع.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية املريجة.

تاريخ حتديده : 09 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 29 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
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اجملاورون : 
شماال : حدادة احلاج؛

شرقا : بوطيب بليماني؛
جنوبا : بوطيب بليماني؛

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

مطلب رقم 4522 - 79
اسم امللك : مجموعة مدارس أبياض املركز.

موقعه : إقليم جرسيف،  دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس القصر.
تاريخ حتديده : 21 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 25 آ 79 س.
دراسية  أقسام  عن  عبارة  بنايات  به  منها  جزء  عارية  أرض   : نوعه 

ومسكن وبئر.
اجملاورون : 

شماال : ورثة جابر يخلف؛
شرقا : طالب التحفيظ، ممر خاص، زنايدي محمد وطريق عمومية؛

جنوبا : جابر امحمد؛
غربا : جابر امحمد.

طالب التحفيظ : الدولة – امللك اخلاص – ينوب عنها السيد مندوب 
أمالك الدولة بوجدة.

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيد : عبد اهلل راوي الساكن واجلاعل محل اخملابرة معه 
نظير  له  يسلم  أن  طلب  جرسيف،   شهاب،  جتزئة   33 رقم   1 بزنقة 

جديد للرسم العقاري رقم 11111 - 21 املؤسس للملك املسمى : " 

شهاب 60 "، الكائن مبدينة جرسيف، جتزئة شهاب وذلك بسبب ضياع 

النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف

ادريس املصلح.     

محافظة تيفلت 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 20809 - 16

اسم امللك :  " عني بلمعيطي ".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار الغواورة.

طالب التحفيظ :  البلبال هنية بنت محمد ومن معها.

وقع حتديده في :  20 - 11 - 2006.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 463 مكرر بتاريخ 14 - 11 - 2007.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة 

زافو محمد     


