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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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جنوبا : ورثة الفجيجي أحمد؛
غربا: ممر مغلق عرضه مترين.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك :

رقم  كناش   334 صحيفة   251 عدد  عدلي  ملكية  موجب  نظير   -  1
158 بتاريخ 24 ديسمبر 2018 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة 

االبتدائية بوجدة(.
إدارية عدد 09/ق.ت.ب مؤرخة في 29/11/2018 صادرة عن  2 - شهادة 

امللحقة اإلدارية الثالثة بوجدة.
على   2020 نوفمبر   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة     

عمر أزرقان      

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 152222 - 08 
تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد فؤاد الصادق بن محمد .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلداد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلداد 
نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار القواسم .
مساحته : 26 آ 70 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : الرسم العقاري عدد 192072 - 08 .
شرقا : الرسم العقاري عدد 194159 - 08 . 
جنوبا : الرسم العقاري عدد 194159 - 08 . 

غربا : الطريق .
احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:
رقم 121 مؤرخ في االمالك  بعدد 72 كناش  - رسم شراء مضمن   1

17 ربيع اا 1441)14/12/2019(.
2 - رسم ملكية مضمن بعدد 152 ص 171 كناش االمالك 119 مؤرخ 

في 17 ربيع ا 1441)15/11/2019( .
3 - شهادة ادارية عدد 557 مؤرخة في 14/11/2019.

على   2020 نوفمبر   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 152223 - 08 
تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد بريسول .

محافظة وجدة

مطلب رقم 26885 - 02

تاريخ االيداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : خليفة يحيو بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ملزارع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملزارع.

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه: إقليم جرادة، جماعة سيدي بوبكر القروية، دوار أوالد مزيان.

مساحته : 08 هكتار 23 آر 00 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا: ورثة بوطيب بلقاسم بن محمد؛ 

جنوبا : الواد؛

غربا: ورثة حصحاصي موسى بن التهامي. 

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 76 صحيفة 103 كناش رقم 121 

بتاريخ 07 شتنبر 2015 )قسم قضاء االسرة – شعبة التوثيق- التابع 

للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

على   2020 نوفمبر   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26886 - 02

تاريخ االيداع : 11 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: حفيظة افقير بنت محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: املباصو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املباصو.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن منزل.

موقعه: وجدة، درب امباصو، زنقة 1 رقم 50.

مساحته : 01 آر 30 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : عضمي محمد؛

شرقا: احمد جمال الدين؛ 
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بن فرجية .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بن فرجية .

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار اجلغيوات .

مساحته : 11 آ 09 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق من ورائها رضوان شايب وورثة حسن بريسول.

شرقا : عز الدين بريسول. 

جنوبا : املصطفى بريسول. 

غربا : الطريق وراءها العياشي بريسول .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: - رسم ملكية مضمن بعدد 23 كناش االمالك رقم 122 

بتاريخ 09 يناير 2020. 

على   2020 نوفمبر   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 152224 - 08 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد احمد بريسول .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض البير .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض البير .

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار اجلغيوات .

مساحته : 16 آ 64 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رشيد بريسول واملطلب عدد 101769 - 08 وحرم البير والطريق .

شرقا : الطريق واملطلب عدد 101769 - 08 . 

جنوبا : عز الدين بريسول . 

غربا : املكي بريسول وورثة بريسول احلسن وعائشة الرقام .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: - رسم ملكية مضمن بعدد 23 كناش االمالك رقم 122 

بتاريخ 09 يناير 2020. 

على   2020 نوفمبر   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 152225 - 08 

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل شهيد بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض جنوب ضاية .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض جنوب ضاية 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار السراحنة .

مساحته : 06 آ 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة شتيوي حسن .

شرقا : ورثة بن سي اخملتار. 

جنوبا : املمر . 

غربا : الرسم العقاري عدد 145255 - 08 .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 138 ص 196 كناش االمالك رقم 123 

مؤرخ في 10 شوال 1441)02/06/2020(.

2 - شهاد ادارية مؤرخة في 25/02/2020 عدد 72 .

على   2020 نوفمبر   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 152226 - 08 

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل شهيد بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض جنان الطاهر .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض جنان الطاهر 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار القراقشة .

مساحته : 29 آ 18 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوحية عائشة وطاهر شهيد .

شرقا : الزنقة. 

جنوبا : بوهنيد املصطفى . 

غربا : طاهر شهيد وبوحية محمد .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 140 ص 199 كناش االمالك رقم 123 

مؤرخ في 10 شوال 1441)02/06/2020(.

2 - شهاد ادارية مؤرخة في 25/02/2020 عدد 70 .

على   2020 نوفمبر   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 152227 - 08 

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل شهيد بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكرمية .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكرمية 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار السراحنة .

مساحته : 13 آ 04 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : امحمد سويدي وعبد اهلل سويدي .

شرقا : ورثة احلسني شقرةن وعبد اهلل سويدي. 

جنوبا : محمد ملهري . 

غربا : امحمد سويدي .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 139 ص 198 كناش االمالك رقم 123 

مؤرخ في 10 شوال 1441)02/06/2020(.

2 - شهاد ادارية مؤرخة في 25/02/2020 عدد 72 .

على   2020 نوفمبر   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11صباحا. 

مطلب رقم 152228 - 08 

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد اسماعيل فليل بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بالد يطو .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : التسير . 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار الدحوش .

مساحته : 11 آ 97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : كلثوم قاسط .

شرقا : الطريق . 

جنوبا : بوشعيب حلسيني . 

غربا : اسماعيل فليل .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:

 98 رقم  االمالك  كناش  ص196   196 بعدد  مضمن  ملكية  رسم   -  1

مؤرخ في 28 جمادى اا 1441 )23/02/2020(.

2 - عقد شراء عدلي مضمن بعدد 124 ص 173 كناش االمالك 122 

مؤرخ في 12 مارش 2020.

على   2020 نوفمبر   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا . 

مطلب رقم 152229 - 08 

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد فليل بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الشلوح .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اخلير . 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار البواشتة .

مساحته : 29 آ 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احمد برطاز .

شرقا : بوشعيب برطاز . 

جنوبا : محمد فليل . 

غربا : عبد العزيز ومينة بنت سعيد .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:

1 - رسم شراء مضمن بعدد 452 ص468 كناش االمالك رقم 118مؤرخ 

في )28/07/2020(.

2 - رسم ملكية مضمن بعدد 265 ص 370 كناش االمالك 122 مؤرخ 

في )24/12/2019( .

3 - رسم شراء مضمن بعدد 451 ص 467كناش االمالك 118 مؤرخ في 

. )28/07/2020(

في  مؤرخ   122 االمالك  كناش   177 بعدد  مضمن  ملكية  رسم   -  4

. )03/07/2019(

على   2020 نوفمبر   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال . 

مطلب رقم 152230 - 08 

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد فليل بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بواد بلخلفي .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض البركة . 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار الركراكي .

مساحته : 31 آ 74 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد اهلل قصي ومحمد فليل .

شرقا : عبد اللطيف اليافي واسماعيل اليافي . 

جنوبا : اسماعيل اليافي . 

غربا : الرسم العقاري عدد 207281 - 08 .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:

1 - رسم شراء مضمن بعدد 452 ص468 كناش االمالك رقم 118مؤرخ 

في )28/07/2020(.

2 - رسم ملكية مضمن بعدد 265 ص 370 كناش االمالك 122 مؤرخ 

في )24/12/2019( .

3 - رسم شراء مضمن بعدد 451 ص 467كناش االمالك 118 مؤرخ في 

. )28/07/2020(
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في  مؤرخ   122 االمالك  كناش   177 بعدد  مضمن  ملكية  رسم   -  4

. )03/07/2019(

على   2020 نوفمبر   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال . 

مطلب رقم 152231 - 08 

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل والضحى بن الرداد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احمارة 

نوعه : أرض بها حطة سكنية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار العشايش .

مساحته : 16 آ 55 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوشعيب والضحى .

شرقا : حرم املكتب الوطني للماء الشروب . 

جنوبا : رسم عقاري عدد 70535 - 08 . 

غربا : بوشعيب بسامي .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

/2020 مضمن بعدد   08  -  06 أصل امللك: - رسم ملكية مؤرخة في 

241 كناش االمالك رقم 120 في )19 - 08 /2020( .

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا . 

مطلب رقم 152232 - 08 

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي ابرودي .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ارض الصابرة .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الصابرة . 

نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، دوار احلاج عباس .

مساحته : 01 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 45947 - 08 .

شرقا : فاطمة الدعبوجي . 

جنوبا : زنقة من 02 امتار . 

غربا : الصولي عز الدين .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 313 ص329كناش االمالك رقم 55مؤرخ 

في 09 ربيع اا 1429 )16/04/2008(.

بتاريخ   88 كناش   47 بعدد  مضمن  عدلي  استدراك  رسم   -  2

.14/10/2019

3 - شهادة ادارية عدد 20/2019 مؤرخة في 29/06/2019.

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا . 

مطلب رقم 152233 - 08 

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيدة مباركة الزوين بنت حلسن .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ارض السانية .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض السانية . 

نوعه : دار للسكن 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، دوار الغربة .

مساحته : 01 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة عرضها 04 امتار .

شرقا : مليكة مفضال . 

جنوبا : حاجة طامو .

غربا : محمد مغفور .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: - رسم ملكية مؤرخ في 30 دجنبر 2019 مضمن بعدد 64 

كناش االمالك رقم 121 بتاريخ 21 يناير 2020.

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا . 

مطلب رقم 152234 - 08 

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : بوشعيب بنغنو بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكدية .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكدية 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة،موالي عبد اهلل دوار احلفضان.

مساحته : 06 آ 16س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 68740 - 08 و 119263 - 08 .

شرقا : الرسم العقاري عدد 119262 - 08 و 119646 - 08 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 119646 - 08 

غربا : الرسم العقاري عدد 119646 - 08 و 68740 - 08 

احلقوق العينيــة : الشيء. 
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أصل امللك:

االمالك86مؤرخ  كناش  بعدد183ص259  مضمن  شراء  رسم   -  1

في12شوال عام1438)07/07/2017(

2 - رسم ملكية مضمن بعدد 240ص302كناش االمالك 84 مؤرخ في 

14 رمضان عام 1438)09/06/2017(

3 - شهادة ادارية عدد245 مؤرخة في 07/06/2017

4.شهادة إدارية عدد 35 مؤرخة في31/01/2017 

    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

      عبد الرحمان دريوش 

 

محافظة بني مالل 
 

مطلب رقم 55782 - 10 

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020.

طالبو التحفيظ :

1 -السيد احمد ناسيم بن اعلي بنسبة 01/3.

2 -السيد احمد ناسيم بن املصطفى بنسبة 01/3

3 -السيد عبد الغني ناسيم بن احملجوب بنسبة 01/3 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ناسيم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ناسيم". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر احملل املدعو 

القنيطرة اوالد سعيد دوار القراقب 

مساحته : 01 هـ 25 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 67745 / 10 

غربا: الرسم العقاري رقم 73606 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

ل املوافق   2001 30ابريل  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

6 صفر 1422 

املوافق   2020 15يناير  بتاريخ  صدقة  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ19 جمادى األولى 1441 

لـ19  املوافق   2020 15يناير  بتاريخ  صدقة  موضوعه  عدلي  -رسم   3

جمادى األولى 1441 

لـ19  املوافق   2020 15يناير  بتاريخ  صدقة  موضوعه  عدلي  -رسم   4

جمادى األولى 1441

5 -شهادة إدارية بتاريخ 17يونيو 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 23  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55783 - 10 

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيد ة مرمي صاحلي بنت احمد . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رانيا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رانيا". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة الفرج رقم 43. 

مساحته : 79س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: اسطمبولي عبد اللطيف 

غربا : اسطمبولي عبد اللطيف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق   1990 24يناير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ26 جمادى اآلخرة 1410 . 

2 -عقد عرفي موضوعه مخارجة بتاريخ 10  نوفمبر 2004

3 - عقد عرفي تابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 20يوليوز 2020 .

4 - شهادة إدارية بتاريخ 2 سبتمبر 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر   26 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

13 و00 دقيقة 

مطلب رقم 55784 - 10 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حدو الناجم بن همون. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تافرنت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تافرنت". 

وبجزء  بئر  بها  الزيتون  باشجار  مغروسة  فالحية  أرض   : مشتمالته 

منها دار للسكنى دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو ايت احمد. 

مساحته : 46 آ 31 س تقريبا. 

حدوده

 شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: احلاج عبد احلميد 

غربا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  2009 28يناير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

 لـ2 صفر 1430

2 -شهادة إدارية عدد 08 بتاريخ 4 يونيو 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 27  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55785 - 10 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حدو الناجم بن همون. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اسكانتردى".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اسكانتردى". 

مشتمالته : دار للسكنى دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو ايت احمد. 

مساحته : 01 آ 17 س تقريبا. 

حدوده

شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل واجمللس اجلماعي بتاكزيرت،

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل ،

جنوبا: سعداوي يطو ،

غربا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

ل املوافق   1992 ديسمبر   10 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

15 جمادى التانية 1413

2 -شهادة إدارية عدد 09 بتاريخ 4 يونيو 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 27  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55786 - 10 

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى شعبي بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "حنان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "حنان". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو طريق مراكش. 

مساحته : : 45 آ 49 س تقريبا. 

حدوده

 شماال: ورثة ربيع خال ،

شرقا : ورثة ايت حمادي و ورثة سعيد اوبرشة ،

رقم  التحفيظ  و مطلب   10  /  43233 رقم  التحفيظ  جنوبا: مطلب 

43234 / 10 و الرسم العقاري رقم 51901 / 10 

غربا: ورثة ربيع خال 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ فاحت يناير 2020 املوافق لـ5 

جمادى االولى 1441

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29فبراير 2020 املوافق لـ5 رجب 

 . 1441

الساعة  2020 على  نوفمبر   25 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و00 دقيقة.

مطلب قم 55787 - 10 

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني اعقى بن ابراهيم. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اعقى".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اعقى". 

مشتمالته: أرض عارية به غرفة قدمية . 

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

القصيبة احملل املدعو انكرومان. 

مساحته : 05 آ 43 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اعقى محمد ،

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل ،

جنوبا: اجمللس اجلماعي بدير القصيبة ،

غربا: صالح اوحدو و همون اولغازي ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ املوافق   2014 31ماي  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

2 شعبان 1435

ل املوافق   2017 ماي   5 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

8 شعبان 1438

3 -شهادة إدارية عدد 41 بتاريخ 31أغسطس 2020

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 30  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب ر قم 55788 - 10 

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد خالطي الكبير بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اللة فاطمة".

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

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد ايعيش احملل 

املدعو السعيدانية. 

مساحته : 25 24 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة اخلالطي 

شرقا: ورثة اخلالطي 

جنوبا: وديد عالل و وديد مصطفى 

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1992 24سبتمبر  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

 املوافق لـ26 ربيع األول 1413 

بتاريخ االمضاء  مصححة  عرفية  لوكالة  شمسية  صورة   -  2

 4 يوليوز 2019 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 30  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و30 دقيقة

مطلب رقم 55789 - 10 

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد غزاوي حسن بن الكبير. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ايت عبد الواسع".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ايت عبد الواسع". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

كطاية احملل املدعو ايت عبد الواسع. 

مساحته : 02 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة غزاوي محمد 

شرقا: تعاونية احلليب 

جنوبا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

غربا: ورثة غزاوي محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -شهادة إدارية عدد 03 بتاريخ 9 مارس 2020

 2020 مارس   10 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   2

املوافق لـ15 رجب 1441 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 30  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

12 و30 دقيقة

مطلب رقم 55790 - 10 

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد خيراني احلسن بن ادريس. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "احلرش".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "احلرش". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني ميالل احملل املدعو حي اوربيع. 

مساحته : 01آ 19 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ايزة احلاج و رميقي عبد الرزاق 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20يناير 2020 املوافق 

لـ24 جمادى األولى 1441

2 -عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 4 فبراير 2020 

املوافق   2020 20فبراير  بتاريخ  صدقة  موضوعه  عدلي  -رسم   3

لـ25 جمادى اآلخرة 1441.

4 - شهادة إدارية بتاريخ 22يونيو 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 23  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

13 و30 دقيقة.

   احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

         الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 43797 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: محمد الرحاوي بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " الرحاوي". 

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار.

مساحته: 01 آر 39 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: فظمة عوجة

شرقا: شفيق الفشتالي.

جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.



عدد 1134 - 05 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(4186

أصل امللك : 

- نسخة من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 03/07/2000.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28/08/2012.

- عقد ملحق لرسم شراء عدلي مؤرخ في 26/09/2017.

- نسخة من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 03/10/2000.

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

الساعة 00:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43798 - 11 

تاريخ اإليداع: 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- نفيسة بوجندار بنت محمد.

- انيسة بوجندار بنت محمد.

- نادية بوجندار بنت محمد.

- احلسني بوجندار بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " بوجندار3". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار.

 مساحته: 02 آر 24 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الرسم العقاري عدد: 36167/11.

شرقا: الرسم العقاري عدد: 14852/11..

جنوبا: ورثة محمد بن فرجي بوجندار.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24/12/2019.

- صورة طبق األصل لنسخة مكن رسم االراثة عدلي مصححة االضاء 

بتاريخ 12/03/2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح االضاء بتاريخ 15/06/2020.

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

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43799 - 11 

تاريخ اإليداع: 08 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ: أسماء مضروني بنت موسى.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مضروني". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو: البرج.

 مساحته: 02 آر 00 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 2669/11.

جنوبا: سرينو محمد.

غربا: سرينو محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09/08/2019.

- صورة طبق األصل من رسم ملكية عدلي مصحح االمضاء بتاريخ 

.02/10/2019

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

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43800 - 11 

تاريخ اإليداع: 08 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ: رشيد دليل بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " رشيد دليل". 

نوعه:بناية مكونة من سفلي وطابق علوي. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

 مساحته: 01 آر 27 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: شاشة عبد احلميد.

شرقا: عبد الوهاب الوجدي.

جنوبا: زنقة.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 30/04/2004.

االمضاء  مصحح  عدلي  اراثة  رسم  نظير  من  األصل  طبق  صورة   -

بتاريخ 13/06/2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/10/2019.

- نسخة من رسم الشراء عدلي مؤرخ في 18/03/2005.

بتاريخ  االمضاء  رسم شراء عدلي مصحح  من  األصل  - صورة طبق 

.18/03/2005

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

الساعة 00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43801 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- محمد ايباز بن شعيب.
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- سعيد ايباز شعيب.

- بحري ايباز شعيب.

- بنعيسى ايباز شعيب.

- ميمونت ايباز شعيب.

- ملبكة ايباز شعيب.

- رشيدة ايباز شعيب.

- حكيم اجلبلي بن عبد القادر

- رضوان اجلبلي بن عبد القادر

- جمال اجلبلي بن عبد القادر

- نادية اجلبلي بن عبد القادر

- نورة اجلبلي بن عبد القادر

- جناة اجلبلي بن عبد القادر

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " ايباز". 

نوعه: أرض عارية. 

موقعه: مدينة الناظور، حي براقة.

مساحته: 03 آر 95 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق

شرقا: الطريق

جنوبا: الطريق

غربا: الرسم العقاري عدد: 39139/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05/02/2019.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20/04/2011.

- نظير اراثة عدلي مؤرخ في 20/04/2020.

- اشهاد ملحق عدلي مؤرخ في 28/08/2019.

- اصالح فريضة عدلي مؤرخ في 07/02/2018.

في  مؤرخ  عدلي  االراثة  رسم  من  لنسخة  االصل  طبق  صورة   -

.16/09/2002

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

الساعة 30:10 صباحا.

مطلب رقم 43802 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد امزيان بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " تاوريرت بوعمامة". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني سيدال لوطا، احملل املدعو: افنطراس.

مساحته: 05 ه 22 آر 67 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : ممر.

شرقا: ملك غابوي.

جنوبا: الطريق.

غربا: ممر.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14/08/2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 11 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43803 - 11 

تاريخ اإليداع: 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد امزيان بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "حلنانش". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني سيدال لوطا.

مساحته: 01 ه 63 آر 87 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة محمودي.

شرقا: ورثة محمود.

جنوبا: ورثة حدوق.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

بتاريخ  عليه  مصادق  عدلي  امللكية  رسم  من  االصل  طبق  صورة   -

. 31/08/2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 11 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:10 صباحا.

مطلب رقم 43804 - 11 

تاريخ اإليداع: 11 سبتمبر 2020.

ممثلها  طرف  من   KLAZID 208 IMMOB شركة  التحفيظ:  طالب 

السيد يزيد كالبيلي بن حلبيب.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " يزيد2". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

مساحته: 01 آر 20 س تقريبا.
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حدوده: 

شماال: ورثة محمد الوردي.

شرقا: رسم عقاري عدد: 30966/11.

جنوبا: ورثة محمد الوردي.

غربا: الشارع

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 13/09/2018 .

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21/02/2019.

- عقد وكالة عدلي مؤرخ في 06/07/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 11 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43805 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

ممثلها  طرف  من   KLAZID 208 IMMOB شركة  التحفيظ:  طالب 

السيد يزيد كالبيلي بن حلبيب.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " يزيد1". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

 مساحته: 01 آر 01 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: رسم عقاري عدد: 30966/11.

جنوبا: عبد اهلل الوردي.

غربا: الطريق

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 13/09/2018 .

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21/02/2019.

- عقد وكالة عدلي مؤرخ في 06/09/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 11 نوفمبر 2020 على 

الساعة 00:16 عصرا.

مطلب رقم 43806 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- اسراج سعيد بن احمد.

- فضمة افراس بنت حدو.

- محمد اسراج بن احمد.

- عبد اهلل اسراج بن احمد.

- اسراج فاطمة بنت اجمد.

- اسراج عبد الرحيم بن احمد.

- اسراج ميمونة بنت احمد.

- اسراج نزيهة بنت احمد.

- اسراج عبد اللطيف بن احمد.

- اسراج امينة بنت احمد.

- اسراج رشيد بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أسراج". 

نوعه: بتاية مكونة من سفلي وثالثة طوابق.

موقعه: مدينة الناظور، حي لعراصي.

مساحته: 00 آر 82 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الشارع.

شرقا: احمد أبو النشاط.

جنوبا: الشارع.

غربا: العيادي اعمار.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 15/09/1972.

- عقد بيع وشراء عرفي مسجل بالناظور بتاريخ 28/08/1976.

بتاريخ  عليها  مصادق  عدلي  االراثة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

.12/08/2020

- ملحق رسم اراثة وفريضة عدلي مصادق عليه بتاريخ 12/08/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 11 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:14 بعد الزوال. 

مطلب رقم 43807 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: برداعي شعيب بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"برداعي". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي وثالثة طوابق.

موقعه: مدينة الناظور، حي اصبانا.

مساحته: 01 آر 55 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: فندق املغرب العربي.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ميمونت محمادي وتاليتماس.

غربا: ورثة احمد قدور اصبان.

احلقوق العينية: ال شيء.
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أصل امللك : 

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء بتاريح 29/07/1992.

- نسخة من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 15/05/1982.

بتاريخ  عليه  مصادق  عدلي  وكالة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

.15/10/2019

- نسخة من رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 18/05/1982.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 11 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:13 زواال.

 

مطلب رقم 43808 - 11 

تاريخ اإليداع: 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد العزماني بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ثفراتني". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة أزالف، احملل املدعو: ثيفراتني.

مساحته: 61 آر 49 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة اقدور

شرقا: ورثة احمد عبد الرحمان بلحاج.

جنوبا: الطريق.

غربا: ورثة حاجي محند حموش.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23/07/2020.

بتاريخ  عليها  مصادق  عدلية  وكالة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

.24/08/2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 16 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43809 - 11 

تاريخ اإليداع: 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد القادر أشن بن محمادي.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أشن". 

نوعه: ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة أيت مايت.

مساحته: 06 ه 01 آر 15 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة كسريوي منصور وحمادي.

شرقا: شعبة وقناة.

جنوبا: قناة.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16/06/2020.

بتاريخ  عليه  مصادق  عدلي  وكالة  عقد  من  األصل  طبق  صورة   -

.03/09/2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 16 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:11 صباحا.

مطلب رقم 43810 - 11 

تاريخ اإليداع: 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد بلحاج بن حسن.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بلحاج". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانا.

مساحته: 11 آر 43 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: احمد محمد عمرو.

جنوبا: ملك املياه والغابات.

غربا: ورثة السيد عيسى شناهور.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11/02/2020.

بتاريخ  عليها  مصادق  عرفية  وكالة  عقد  من  شمسية  صورة   -

.01/09/2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 16 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:12 زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " مساوي"، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 40369 - 11، والذي نشر اعالن عن انتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية رقم 1063، املؤرخة في 15/05/2019.

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

حتفيظ امللك املسمى " مساوي" ذي مطلب التحفيظ عدد 40369 - 11 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم   ، الناظور، احلي االداري  الكائن مبدينة 

السادة:

- نادية مساوي بنسبة 267725 من اصل 3168000 سهما.

- جمال مساوي بنسبة 535450 من اصل 3168000 سهما.

- كرمية مساوي بنسبة 267725 من اصل 3168000 سهما.
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- فريد مساوي بنسبة 535450 من اصل 3168000 سهما.

- مصطفى مساوي بنسبة 535450 من اصل 3168000 سهما.

- ميينة مساوي بنسبة 267725 من اصل 3168000 سهما.

- عائشة مساوي بنسبة 267725 من اصل 3168000 سهما.

- رقية املرابط بنسبة 490750 من اصل 3168000 سهما.

وذلك بناءا على العقود املودعة سابقا وكذا عقد تأكيد البيع العدلي 

بتاريخ  االمضاء  املصحح  العرفي  والتنازل   30/06/2020 في  املؤرخ 

.12/12/2002

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " دبي57"، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 40054 - 11، والذي نشرت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 1002،

 املؤرخة في 14/03/2018.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 14/09/2020، مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " دبي57" ذي مطلب التحفيظ عدد 40054 - 11 

الكائن مبدينة الناظور، حي عاريض ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم 

السيد: عبيدة مجاطي بن ميمون، 

وذلك بناءا على رسم الشراء العدلي املؤرخ في 11/09/2020 ونسخة 

من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 12/06/2018، وكذا العقود املودعة 

باملطلب سابقا.

    احملافظ على األمالك العقارية بالناظورر

        البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب 44277 - 12

تاريخ اإليداع :  15 سبتمبر  2019 .

طالبا التحفيظ السادة:

- املصطف زوبير بن عبد اهلل.

- حسن زوبير بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " بالد دريات". 

احملل   ،" زوبير  ارض   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

املدعو "حي الوحدة 1 ".

نوعه : أرض عارية ؛  

موقعه :عمالة مقاطعات بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة 1.

مساحته : 80 سنتيار  تقريبا.

حدوده: 

شماال: طريق في طور اإلجناز  ؛

جنوبا: الزنقة 1 حي الوحدة 1  ؛

شرقا: الزنقة 11حي الوحدة 1  ؛

غربا : نعيمة نتوبي ؛

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 شعبان 1440 ) 13 ابريل 2019 (؛

2 - شهادة ادارية عدد 93/2019 مؤرخة في 26 مارس 2019؛

3 - تصميم موقعي.

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: اليوم 16 نوفمبر السنة 2019 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "زكرياء" 

مطلب رقم 43674 - 12 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 405 املؤرخة في 04 اكتوبر 2006 

متبوعة بخالصة اصالحية مدرجة باجلريدة الرسمية 

عدد 858 مؤرخة 10/06/2015

مبقتضى مطلب مؤرخ 15/09/2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو 

" زكرياء " موضوع مطلب التحفيظ رقم 43674 - 12 الكائن ببلدية 

التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  مديونة 

العقاري وهي 13 آر  واحد و 39 سنتيار بدال من تلك املصرح بها في 

مطلب التحفيظ والبالغة 08 آر و 60 سنتيارا  تقريبا .

و ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:

-  رسم حتقيق مساحة عدلي مؤرخ في23 جمادى اثانية 1435موافق 

23ابريل 2016 .

 06 -  رسم اصالح  عدلي مؤرخ في 10 جمادى االولى  1441 املوافق 

يناير 2020 .

            احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

     طارق اشتوي

محافظة سطات

مطلب رقم 41144 - 15 

تاريخ االيداع : 07 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: السيد املكي عماد بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"احلطة "

نوعه:أرض بها بناية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة سيدي العايدي، دوار احلوامد.

مساحته: 01 آ 18 س تقريبا. 
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حدوده:

شماال : ورثة سعيد بن العربي بن الهاشمي؛

شرقا : امحمد مدكر بن الهاشمي؛

جنوبا : الطريق والطريق اإلقليمية رقم: 3607؛

غربا : كذلك.

احلقوق العينية:الشيء.

 13  (  1441 احلجة  ذي   23 في  مؤرخ  استمرار  رسم  امللك:  أصل 

اغسطس2020(

2020 على  : 12 نوفمبر  التحديد املؤقت  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41145 - 15 

تاريخ االيداع : 07 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الكبير بومليكي بن الدنكير . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"القيرع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"القيرع "

نوعه:أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة املزامزة اجلنوبية، دوار القدامرة.

مساحته: 32 آ و20 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة احلاج عبد القادر؛

شرقا : الصغير بن األحمر؛

جنوبا : الطريق اجلهوية رقم: 308؛

غربا : املصطفى بن األحمر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم استمرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية 1440 ) 23 فبراير 2019؛(

2 - رسم شراء مؤرخ في 21 جمادى الثانية 1440 ) 27 فبراير 2019(.

على   2020 12نوفمبر   : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41146 - 15 

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب عرابي بن احلاج . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"أرض واد بورجيالت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"أرض واد بورجيالت"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة أوالد سعيد ، دوار اوالد عالل.

مساحته: 30 آ و34 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : طريق معبدة؛

شرقا : ورثة اجلياللي بن احلاج، ممر يوجد خلفه امحمد عربي ؛

جنوبا : محمد ولد احلاج أحمد؛

غربا : كذلك.

احلقوق العينية:الشيء.

 13 موافق   1439 الثاني  ربيع   25 في  مؤرخ  ملكية  امللك:رسم  أصل 

يناير2018.

على   2020 12نوفمبر   : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41147 - 15 

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

1 - السيد املصطفى سنجاش بن عبد القادر . 

2 - السيد إدريس سنجاش بن عبد القادر. بالتساوي بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"مرس تاحلطة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"مرس احلطة "

نوعه:أرض فالحية بها بئران وأشجار الزيتون.

موقعه : اقليم سطات، دائرة ابن أحمد، جماعة امريزيك، دوار أوالد عبد 

اهلل بن سعيد.

مساحته: 26 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : طريق من 3 م؛

شرقا : ادريس بن عبد القادر؛

جنوبا : العربي بن الشرقي؛

غربا : ورثة عبد القادر.

احلقوق العينية:عمود كهربائي من الضغط املنخفض.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخ في 20 ذي القعدة 1440 موافق 23 يوليو 2019؛

2 - رسم صدقة مؤرخ في نفس التاريخ؛

3 - شهادة إدارية بتاريخ 07 سبتمبر 2020.

على   2020 12نوفمبر   : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41148 - 15 

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد الزيتوني فنوني بن صالح . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"أرض شرقاوة "

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

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة ابني يكرين ، دوار املكانسة.

مساحته: 18 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : احلاج اجلياللي مسافر؛

شرقا : طالب التحفيظ ومن معه؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة امليلودية بنت احلاج عباس.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق   1440 شوال   23 في  مؤرخ  استمرار  رسم  من  نسخة   -  1

27 يونيو 2019؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 22 شوال 1427 موافق 15 نوفمبر 2006؛

3 - شهادة إدارية بتاريخ 25 اغسطس 2020.

2020 على  : 12 نوفمبر  التحديد املؤقت  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف.

مطلب رقم 41149 - 15 

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى صابر بن امحمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" أرض حلفاري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" أرض حلفاري"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة املزامزة اجلنوبية، دوار القدامرة.

مساحته: 07 هـ و80 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة دحان ولد الضاوية، ورثة محمد ولد الضاوية، ورثة لشهب 

ور.ع رقم: 2600 ض ؛

شرقا : طريق من 3 م؛

جنوبا : ورثة سي بوعزة ومحمد ولد الطاهر؛

غربا : ورثة احلاج بوعزة، ورثة الصويلحات ور.ع رقم: 54330 ض.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم استمرار مؤرخ في 26 جمادى االولى 1436 ) 17 مارس 2015(؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 11 جمادى الثانية 1436 ) 01 ابريل 2015(.

على   2020 املؤقت:13نوفمبر  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41150 - 15 

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى صابر بن امحمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" أرض الصفاح "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" أرض الصفاح"

نوعه:أرض فالحية بها بئر.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة املزامزة اجلنوبية، دوار البسيطات.

مساحته: 01 هـ 45 آ و76 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ممر من 4 م وصنبار بوعزة ؛

شرقا : مقبرة سيدي الرغاي؛

جنوبا : ورثة اوالد الداودي؛

غربا : الطريق اجلهوية رقم 308.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم استمرار مؤرخ في 10 صفر 1438 موافق 10 نوفمبر 2016؛

2 - رسم اراثة مؤرخ في 05 جمادى االولى 1437 موافق 14 فبراير 2016؛

3 - رسم شراء مؤرخ في 29 صفر 1438 موافق 29 نوفمبر 2016؛

4 - ملحق اصالحي مؤرخ في 07 محرم 1442 ) 27 أغسطس 2020(.

على   2020 املؤقت:13نوفمبر  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41151 - 15 

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد امحمد صابر بن رحال . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" قريبسات-أرض حجرة لعبار "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" قريبسات-أرض حجرة 

لعبار"

نوعه:أرض فالحية بها بنايات، إسطبالت، 3 آبار ومسبح.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة املزامزة اجلنوبية، دوار القدامرة.

مساحته: 04 هـ 24 آ و27 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : اوالد احلاج عمر، ورثة احلاج رحال ور.ع رقم: 71100/15 ؛

شرقا : ر.ع رقم: 71100/15؛

جنوبا : ر.ع رقم: 44097/15، ورثة اوالد حمو، ورثة احلاج محمد االدريسي، 

بوشعيب ولد بن داود، فاطنة غزالي، الطريق الوطنية رقم: 308، ر.ع 

رقم: 27192/15، ورثة اوالد عبد القادر بن محمد ور.ع رقم: 27268/15؛

غربا : ر.ع رقم: 27268/15 و25922/15.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم استمرار مؤرخ في فاحت ذو القعدة 1433 ) 18 سبتمبر 2012(؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 05 ذي القعدة 1433 ) 22 سبتمبر 2012(؛

3 - رسم استمرار مؤرخ في فاحت ذو القعدة 1433 ) 18 سبتمبر 2012(؛

4 - رسم شراء مؤرخ في 05 ذي القعدة 1433 ) 22 سبتمبر 2012(؛
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5 - نسخة من رسم شراء مؤرخ في 21 ذي احلجة 1441 موافق

 11 اغسطس 2020؛

6 - نسخة من رسم شراء مؤرخ في نفس التاريخ؛

7 - رسم شراء مؤرخ في 15 رمضان 1432 موافق 16 اغسطس 2011؛

8 - ملحق استدراكي مؤرخ في 09 محرم 1442 ) 29 اغسطس 2020(؛

9 - وكالة مؤرخة في 03 سبتمبر 2020.

على   2020 املؤقت:13نوفمبر  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41152 - 15 

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى صابر بن امحمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بالد مرت الزيتوني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد مرت الزيتوني"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة املزامزة اجلنوبية، دوار القدامرة.

مساحته: 03 هـ و74 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : بوشعيب ولد فاحت وورثة احلاج عمر ؛

شرقا : طريق من 10 م؛

جنوبا : بوشعيب ولد فاحت، لكبير ولد عبد اهلل واحلاجة الضاوية؛

غربا : عبد الكبير ولد بن عبد اهلل.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم استمرار مؤرخ في 23 ذي احلجة 1435 ) 18 اكتوبر 2014(؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 25 ذي احلجة 1435 موافق 20 اكتوبر 2014؛

3 - رسم شراء مؤرخ في 02 جمادى األولى 1435 ) 21 فبراير 2014(.

على   2020 13نوفمبر   : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41153 - 15 

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد اليماني لرجت بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"احلفرة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" احلفرة "

نوعه:أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة احلوازة، دوار أوالد مومن.

مساحته: 83 آ و33 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة البهلول بن صالح؛

شرقا : الشيخ ناشيطي والكبير ناشيطي؛

جنوبا : طريق من 02 م؛

غربا : ورثة البهلول بن صالح.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم استمرار مؤرخ في 15 ذي القعدة 1435 ) 11 سبتمبر 2014(؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 13 ذي احلجة 1435 موافق 08 أكتوبر 2014؛

3 - رسم شراء مؤرخ في 08 ذي القعدة 1441 موافق 30 يونيو 2020.

على   2020 املؤقت:13نوفمبر  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 41154 - 15 

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة جميلة الفهيد بنت بوشعيب. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"مرس عمران "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"مرس عمران "

نوعه:أرض فالحية.

موقعه : اقليم سطات، دائرة ابن احمد، جماعة سيدي الذهبي ، دوار 

اوالد الشيخ اوالد بن عريف.

مساحته: 02 هـ و83 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة صالح بن الزبير ؛

شرقا : احلاج بوعزة البوشاري وبوي الزوهرة؛

جنوبا : بوي الزوهرة وورثة العربي بن اجلياللي؛

غربا : ورثة محمد بن عالل.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخ في 15 رمضان 1440 موافق 21 ماي 2019؛

2 - وكالة بتاريخ 04 سبتمبر 2020.

2020 على  : 13 نوفمبر  التحديد املؤقت  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات

      محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38504 - 16 

تاريخ االيداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : حميد ارحو بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فرح 1 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فرح 1 ".
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نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينةاخلميسات ودادية الفرح 1.

مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 50596/16 ؛

جنوبا : بقعة رقم 668 ؛

شرقا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

احلجة 1437 موافق  ذو   3 : رسم ملكية عدلي مؤرخ في  امللك  اصل 

5 سبتمبر 2016 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 11 نوفمبر 2020 الساعة 

التاسعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38505 - 16 

تاريخ االيداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : لشكر فاطمة بنت بناصر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان موالي عبد السالم ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان موالي عبد السالم ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور ايت احمد يعقوب.

مساحته : 40 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 34300/16 ؛

جنوبا : مطلب 33397/ر ؛

 شرقا : عبد لقادر بن موسى ؛

غربا : ورثة بوهرارة حسن ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق  1421 االخرة  جمادى  فاحت  في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

31 اغسطس 2000 ؛

- رسم اثبات ملكية عدلي مؤرخ في فاحت جمادى االخرة1413 موافق 

26 نوفمبر 1992 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 11 نوفمبر 2020 الساعة 

الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38506 - 16 

تاريخ االيداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : حكيم بنطاهر بن احمد.

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ملك بنطاهر ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي .

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.

مساحته : 70 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : العربي احمري ؛

شرقا : يامنة ملتتس ؛

غربا : حلسن رميك ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 من شوال 1439 موافق 06/07/2018 ؛

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 14/05/2010 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 07/09/2020 عدد 13 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 16 نوفمبر 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38507 - 16 

تاريخ االيداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

1/ عبد السالم زويتني بن بوعزوة بنسبة1/2 .

2/ محمد زويتني بن بوعزة بنسبـــــــــة1/2 .

بصفتهما طالبا التحفيظ على الشياع حسب النسبتني اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الفرح 440 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " الفرح 440".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي وطابقني علويني وملحقة؛

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفرح 1؛

مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : طنطاني حميد ، طنطاني عائشة ؛

جنوبا : ورثة املير احلسني ؛

شرقا : الزنقة ؛

غربا : الرسم العقاري 41159/ر ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 18/08/1997 ؛

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 14/01/1974 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 21/07/2020 عدد 10 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 16 نوفمبر 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

   احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات

        عزالدين شاكر
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محافظة خريبكة
 

مطلب رقم 53211 - 18 

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد خطيب بن بلكاسم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الرمل«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بئرمزوي، دوارالبعاعزة.

مساحته: 24 آر41 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة خطيب بلكاسم؛

شرقـا: مباركة منكاد؛ 

جنوبـا: مطلب التحفيظ عدد 52750/18؛

غربـا: مباركة منكاد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- صورة مصادق عليها لرسم مخارجة عدلي بتاريخ 20 شعبان 1412 

موافق 25 فبرير 1992.

موافق  1441 القعدة  ذو   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

 02 يوليو 2020.

مطلب رقم 53212 - 18 

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة يزة البوهالي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » املرس«.

نوعــه: ارض فالحية بها مسكن قروي.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوارأوالد حمادي.

مساحته: 01 هكتار 10 آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: آمحمد الشطيبي بن محمد؛

شرقـا: ورثة الشطيبي العربي بن املولودي؛ 

جنوبـا: أحمد الشطيبي بن محمد، املعطي الشطيبي بن لشهب؛

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك : رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 05 من ربيع الثاني 1431 

موافق 26 مارس 2010.

موافق   1440 الثاني  ربيع  من   03 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

11 دجنبر 2018.

موافق   1431 األولى  جمادى   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

26 أبريل 2010.

مطلب رقم 53213 - 18 

تاريخ اإليداع: 07 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيد سعيد احلمزاوي بن بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » أرض احلمزاوي«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة ابي اجلعد، درب السلطان.

مساحته: 75 سنتيار تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: عمر الكهدة؛

شرقـا: الزنقة؛ 

جنوبـا: محمد الشرفادي، الصالح الشرقاوي بن احلسن؛

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- عقد بيع عرفي 17 يناير 2011،

- موافقة عرفية بتاريخ 04 سبتمبر 2020.

مطلب رقم 53214 - 18 

تاريخ اإليداع : 07 سبتمر 2020.

طالبة التحفيظ : السيد احلاج الدردوري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بياضي«.

نوعــه: ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة أوالد عيسى، دوارالعبادنة.

مساحته: 01 هكتار 07 آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الدردوري محمد، ورثة العيساوي اجلياللي؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: الدردوري عبد السالم؛

غربـا: الدردوري املعطي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق   1439 الثاني  ربيع   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

12 يناير 2018.

موافق  1437 القعدة  ذي   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

26 أغسطس 2016.

مطلب رقم 53215 - 18 

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : حامت أحميدوش بن الكبير.

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

نوعــه: ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوارالرمامني احلوازم.

مساحته: 01 هـ 05 آر07 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري عدد 62243/18، حامت الزعري؛

صالح  ورثة  محمد،  الزوهري  الضاوي،  املعطي  ورثة  الطريق،  شرقـا: 

زهري ؛ 

جنوبـا: صالح حامت، زهري عبد السالم؛

غربـا: ورثة عالل الزهري ، الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 من محرم 1442 موافق 

27 أغسطس 2020.

مطلب رقم 53216 - 18 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : حامت أحميدوش بن الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حمرية«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوارالرمامني احلوازم.

مساحته: 99 آر20 س تقريبا.

حـدوده :

شمـاال: الطريق؛

شرقـا: صالح حامت ومن معه ؛ 

جنوبـا: محمد زوهري؛

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 من محرم 1442 موافق 

27 أغسطس 2020.

مطلب رقم 53217 - 18 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد السالم زهري بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حليليفة«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوارالرمامني احلوازم.

مساحته: 01 هـ 91 آر84 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: آمحمد زهري؛

شرقـا: ورثة محمد مهداوي، ورثة العربي مهداوي؛ 

جنوبـا: محمد زوهري؛

غربـا: ورثة الكبير حامت، عبد السالم زهري، املصطفى زهري؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 من محرم 1442 موافق 

27 أغسطس 2020.

مطلب رقم 53218 - 18 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالبي التحفيظ :

- عبد السالم زهري بن صالح بنسبة ½.

-آمحمد زهري بن صالح بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حمري«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوارالرمامني احلوازم.

مساحته: 60 آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: مطلب التحفيظ عدد 37852/18؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري عدد 88075/18، ورثة صالح زوهري بن إبراهيم؛

غربـا: الرسم العقاري 67737/س؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 من محرم 1442 موافق 

27 أغسطس 2020.

مطلب رقم 53219 - 18 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : آمحمد زهري بن صالح .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حليليفة«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوارالرمامني احلوازم.

مساحته: 01 هـ 35 آر14 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: آمحمد زهري؛

شرقـا: ورثة آمحمد مهداوي؛ 

جنوبـا: عبد السالم زهري؛

غربـا: ورثة الكبير حامت؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 من محرم 1442 موافق 

27 أغسطس 2020.

مطلب رقم 53220 - 18 

تاريخ اإليداع: 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : راشيد بدر بن عبد الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.



4197 عدد 1134 - 05 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » دار راشيد بدر «.

نوعــه: أرض بها دار للسكن من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة وادي زم، حي احلرشة.

مساحته: 66 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: حجار بوعزة؛ 

جنوبـا: عبد القادر احلساني؛

غربـا: الزياني الفقيه؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 01 ديسمبر2011.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 مايو 1999.

مطلب رقم 53221 - 18 

تاريخ اإليداع: 08 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : رجاء لعبيد بنت عباس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »رمل «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » رمل2«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دواراملشاهرة.

مساحته: 40 آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: عباس العبيد؛

شرقـا: ورثة العبيد احمد بن حمو ؛ 

جنوبـا: لعبيد الكبيرة؛

غربـا: لعبيد عبد القادر بن البداوي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1439 ) 02 يناير (2018.

إراثة عدلي مؤرخ في 17 محرم 1414  - صورة مصادق عليها لرسم 

موافق 08 يوليوز1993.

- صورة مصادق عليها لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 ربيع االول 1433 

موافق 07 فبراير 2012.

-رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 19 ربيع االول 1437 ) 31 ديسمبر 2015.(

-رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 26 ربيع االول 1435 ) 28 يناير 2014.(

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 ربيع األول 1433 ) 17 فبراير 2012.(

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 27 نوفمبر 2020 على 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 53222 - 18 

تاريخ اإليداع: 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عباس لعبيد بن البداوي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »رمل «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » رمل1«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دواراملشاهرة.

مساحته: 31 آ86 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة العبيد احمد بن حمو؛

شرقـا: عباس لعبيد؛ 

جنوبـا: محمد مسناوي؛

غربـا: اوالد نفيلة، محمد مسناوي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 رجب 1433 موافق 05 يونيو 2012.

إراثة عدلي مؤرخ في 17 محرم 1414  - صورة مصادق عليها لرسم 

موافق 08 يوليوز1993.

- صورة مصادق عليها لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 ربيع االول 1433 

موافق 07 فبراير 2012.

-رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 19 ربيع االول 1437 ) 31 ديسمبر 2015.(

-رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 26 ربيع االول 1435 ) 28 يناير 2014.(

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 ربيع األول 1433 ) 17 فبراير 2012.(

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 27 نوفمبر 2020 على 

الساعة 10 و 30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 53223 - 18 

تاريخ اإليداع: 08 سبتمبر 2020.

طالبي التحفيظ :

-عز الدين خلود بن محمد بنسبة ½.

-خلود مراد بن محمد بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » السعادة1«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، جتزئة السعادة 1.

مساحته: 80 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: رسم عقاري عدد 12754/18؛

شرقـا: مطلب عدد 2020/18؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا: الزنقة.
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 10 ربيع الثاني 1439 ) 29 ديسمبر 2017.(

موافق  1404 الثاني  ربيع   27 في  مؤرخ  عدلي  لرسم شراء  نسخة   -

 31 يناير 1984.

- صورة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 03 من ربيع الثاني 1404 موافق 

07 فبراير 1984.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ربيع الثاني 1439 ) 29 ديسمبر 2017 (

 2020 نوفمبر   27 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  -التاريخ 

على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 53224 - 18 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : إيوبي نبيلة بنت الطاهر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

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

نوعــه: ارض بها سكن من سفلي.

موقعـه: مدينة واد زم، زنقة احملدود.

مساحته: 79 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة محمد بن الغزواني؛ 

شرقـا: ممر، امباركة قنطار؛ 

جنوبـا: العربي السعيدي؛

غربـا: ورثى محمد بن الغزواني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 22 ربيع األول 1440 ) 30 نوفمبر 2018.(

موافق  1430 القعدة  ذي  من   09 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

28 اكتوبر 2009.

 2020 املؤقت: يوم 27 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ   -

على الساعة 09 صباحا.

 خالصة إصالحية-تتعلق بامللك املسمى » فندق وادي زم« 

مطلب التحفيظ رقم 84 -خ الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 3456 املؤرخة في20/01/1979.

فان مسطرة   ،2020 07 غشت  في  مؤرخة  إصالحي  مبقتضى مطلب 

حتفيظ امللك املدعـــو » فندق وادي زم « مطلب التحفيظ رقم : 84 -خ 

الكائن مبدينة وادي زم ، تتابع في إسم الشركة املذنية العقارية الدوش 

مبساحة قدرها 01 هـ 61 أ 56 س الناجتة عن التصميم العقاري وذلك 

مبقتضى العقود املودعة سابقا تاييدا للمطلب املذكور وكذا :

-محضر إرساء املزاد مؤرخ في 08 ديسمبر 1989. 

-عقد بيع موثق مؤرخ في 18 و 21 مايو 2007.

-تصريح بالشرف مؤرخ في 25 سبتمبر 2007. 

-قرار مجلس الوصاية رقم 38 بتاريخ 10 أبريل 2008.

-قرار عامل إقليم خريبكة رقم 20 بتاريخ 07 أبريل 2010.

-قرار مجلس جماعة وادي زم مؤرخ في 02/2011.

- شهادة إدارية عدد 06 بتاريخ 16/02/2012.
-عقد بيع مؤرخ في 22 أكتوبر2010.

-عقد بيع موثق مؤرخ في 02 مارس 2016.
-مراسلة رئيس اجمللس البلدي لوادي زم بتاريخ 28 أبريل 2019.

-موافقة السيد وزير الداخلية بتاريخ 05 يوليو 1990.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى» أرض بالد أوالد الرامي 01« 
مطلب التحفيظ رقم 18675 - 18 الذي ادرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 517 
املؤرخة في 26 نوفمبر 2008. 

2020، فإن مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 16 سبتمبر 
حتفيظ امللك املدعــــــو »ارض بالد أوالد الرامي 01 « مطلب التحفيظ 
رقم 18675 - 18 الكائن بدائرة خريبكة، بجماعة أوالد عبدون، دوار أوالد 
أحمد، تتابع في إسم طالب التحفيظ األصليـني مبساحــة قدرها 02 

هـ 68 أ 88 س الناجتة عن التصميم العقاري . 
و ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا ;

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 4 صفر 1434 موافق18 ديسمبر 2012.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى»ملك كرمية واملوستاوي« 
مطلب التحفيظ رقم 6407 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 4256 املؤرخة في 25/5/1994 

واالعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 4486 
بتاريخ 21/10/1998. 

2020،وتطبيقا  غشت   12 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
تعديله  مت  كما  العقاري  التحفيظ  من ظهير   83 الفصل  ملقتضيات 
وتتميمه فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعــو » ملك كرمية واملوستاوي« 
مطلب التحفيظ رقم 6407 - 18 الكائن مبدينة وادي زم احلي الصناعي، 
الصديق   : السيد  إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابــع 
الوحيد.  التحفيظ  طالب  بصفته  حلسن  بن  رياض 
وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

عقد موثق مؤرخ في14 يوليو 2020. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى »محجر« 
مطلب التحفيظ رقم 35591 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 907 املؤرخة في18/05/2016
واالعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية 

عدد 929 املؤرخة في 19/10/2016. 
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 07/08/2020، فإن مسطرة حتفيظ 
18،الكائن   -  35591 رقم  التحفيظ  مطلب  »محجر«  املدعو  امللك 

بدائرة وادي زم، جماعة قصبة الطرش دوار الزعارطة، 
و ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور ستتابع 

على الشكل اآلتي :
حتت  العربي  بن  رضواني  محمد  اسم  في  57آر  قدرها  مبساحة   -

التسمية اجلديدة " محجر اا ".
- مبا تبقى من املساحة اإلجمالية ي اسم طالبي التحفيظ األصليني 

بامللك املدعو " احملجر ".
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1418 موافق 27 أبريل 1998.
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ربيع الثاني 1420 موافق
 04 اغسطس 1999.

- حكم ابتدائي عدد 132 بتاريخ 09/07/2019.
- شهادة عدم االستئناف بتاريخ 10/12/2019.

    احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة 
عبد الكرمي بوسيف     

محافظة تطوان

مطلب رقم 71271 - 19
تاريخ اإليداع : 3 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 
1 - اوالد علي بوتينة بنت عبد السالم بنسبة 1 / 2. 

2 - عليلو فاطمة بنت عبد السالم بنسبة 1 / 2. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فاطمة 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فاطمة 1". 
مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: 
ظهر الصور. 

مساحته 1 آ 60 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الطريق 
شرقا: الطريق 

جنوبا: الشريف الرياحي 
غربا: مصطفى عزيز 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19يوليوز 1986
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26يوليوز 2006 

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 6 يوليوز 2020 . 
شهادة إدارية بتاريخ 14يوليوز 2020 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15يوليوز 2020.
 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4  نوفمبر2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71272 - 19 
تاريخ اإليداع 4 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : قالط عبد السالم بن العربي بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرماس".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: 
دوار املعاصم ، أرماس. 

مساحته 1 هـ 20 آ 97 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: محمد احلمودي و محمد املرابط 

شرقا: السيد الهادي 
جنوبا: ورثة احمد اورغلي 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19سبتمبر 2008 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 يونيو 2012 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14أكتوبر 2014 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17فبراير 2015 . 

شهادة إدارية بتاريخ 31ديسمبر 2019
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 21يوليوز 2020 . 

الساعة  نوفمبر2020 على  املؤقت 09   التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
14 و00 دقيقة.

مطلب رقم 71273 - 19 
تاريخ اإليداع :7 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : الغناي جناة بنت محمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرحمة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرحمة". 
مشتمالته: أرض بها بناية . 

الطوابل  املدعو:  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 
السفلى شارع التهامي الوزاني زنقة البصرة رقم 42. 

مساحته : 1 آ 54 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: درب 
شرقا: اعكوك و محمد الشيباني 

جنوبا: شارع 
غربا: محمد املنصوري و السعيدي ولشقر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه اعتراف بتاريخ 2 سبتمبر 1962 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 أغسطس 1993

شهادة إدارية بتاريخ 8 يوليوز 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9  نوفمبر2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71274 - 19 
تاريخ اإليداع :8 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 
1 - الدوعا الراضي بن محمد بنسبة 1 / 2. 

2 - الدوعا العياشي بن محمد بنسبة 1 / 2. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مزارع غاروزمي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مزارع غاروزمي". 
مشتمالته: أرض عارية . 

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

مساحته : 2 آ 61 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الطريق 
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شرقا: ورثة برهون 
جنوبا: برهون رشيد 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
نسخة من رسم عدلي موضوعه ثبوت متخلف بتاريخ 23يوليوز 2015

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 يونيو 2016
نسخة من رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 23مارس 2017

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 ابريل 2017 . 
رسم عدلي موضوعه إشهاد بتاريخ 30ماي 2019 

شهادة إدارية . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11 نوفمبر2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71275 - 19 
تاريخ اإليداع 11سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السوسي املنبهي أمينة بنت أحمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "امنة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امنة". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من فيال من سفل وطابقني علويني 

ومسبح وشرفة . 
احملل   ، بوزرة  بني  ، جماعة  بواحمد  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 

املدعو: محاريث دوار افركان ، البرج. 
مساحته 2 آ 70 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: محمد العياشي فرتان 
شرقا: محمد العياشي فرتان 

جنوبا: الطريق 
غربا: محمد األبيض 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20يناير 1997 . 
نسخة من رسم شهادة لفيف على حيازة عدلي بتاريخ 20يناير 1997

رسم عدلي موضوعه إثبات بيع وشراء بتاريخ 15ديسمبر 2011. 
صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 29ماي 2015 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 يونيو 2015 . 
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 3 يناير 2017 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24فبراير 2017 . 
بتاريخ  وكالة  رسم عدلي موضوعه  لنسخة من  األصل  صورة طبق 

19سبتمبر 2017 . 
شهادة إدارية بتاريخ 27سبتمبر 2017 . 

ملحق إصالحي لعقدين بتاريخ 3 أكتوبر 2017 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 نوفمبر2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71276 - 19 
تاريخ اإليداع 14سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : بوشمال مينة بنت محمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تزروت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تزروت". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم ، 

احملل املدعو: دوار املاء املسوس ، قاع أمجري. 

مساحته 2 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: حليمة الزراد 

شرقا: فامة الزراد 

جنوبا: عائشة الزراد 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28 نوفمبر2018 . 

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 8  نوفمبر2019 

شهادة إدارية بتاريخ 14يوليوز 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 21يوليوز 2020 . 

بتاريخ  متروك  إحصاء  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة 

28أغسطس2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 نوفمبر2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71277 - 19 

تاريخ اإليداع :14سبتمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - بنعجيبة محمد بن املفضل بنسبة 1 / 4. 

2 - اوالد بن القايد زينب بنت احمد بنسبة 1 / 4. 

3 - امعرو رحيمو بنت محمد بنسبة 1 / 4. 

4 - امعرو أميمة بنت محمد بنسبة 1 / 4. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سلطان 1".

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

مشتمالته: أرض عارية . 

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

العليا. 

مساحته 3 آ 69 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: خدوج شيش 

شرقا: الطريق 

جنوبا: فاطمة شيش 

غربا: اخلندق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 11ديسمبر 2012

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 8 يوليوز 2014 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22 نوفمبر2019 . 

بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة 

31ديسمبر2019. 



4201 عدد 1134 - 05 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(

رسم عدلي موضوعه تنازل بتاريخ 10 يناير 2020 . 
شهادة إدارية بتاريخ 17فبراير 2020

بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة 
16مارس2020. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 نوفمبر2020 على الساعة 14 
و30 دقيقة.

مطلب رقم 71278 - 19 
تاريخ اإليداع : 14سبتمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 
1 - بنعجيبة محمد بن املفضل بنسبة 1 / 4. 

2 - اوالد بن القايد زينب بنت احمد بنسبة 1 / 4. 
3 - امعرو رحيمو بنت محمد بنسبة 1 / 4. 
3 - امعرو أميمة بنت محمد بنسبة 1 / 4. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سلطان 2".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سلطان 2". 

مشتمالته: أرض عارية . 
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: الكداوي 

العليا. 
مساحته 3 آ 64 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: اميان شيش 

شرقا: الطريق 
جنوبا: ليلى شيش 

غربا: اخلندق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :
صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 11ديسمبر 2012

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 8 يوليوز 2014 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21 نوفمبر2019 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 31ديسمبر 2019 . 
رسم عدلي موضوعه تنازل بتاريخ 10 يناير 2020 . 

شهادة إدارية بتاريخ 17فبراير 2020
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 16مارس 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 نوفمبر2020 على الساعة 15 

و 00 دقيقة.

مطلب رقم 71279 - 19 
تاريخ اإليداع 15سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : بالتي عائشة بنت قاسم بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أمني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أمني". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من كراج . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: 
ظهر الصور. 

مساحته 2 آ 19 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: مصطفى اخليفة 

شرقا: الطريق 
جنوبا: الطريق 

غربا: الرسم العقاري رقم 6254 / 19 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 14يونيو 1971

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 23يناير 2004 .
شهادة إدارية بتاريخ 27أغسطس 2018 . 

رسم شراء عدلي مضمن بتاريخ 30 أكتوبر 2006.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 نوفمبر2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71280 - 19 
تاريخ اإليداع 15سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 
1 - فضيل مرمي بنت الرداد بنسبة 1 / 2. 

2 - جبران محمد بن سيدي محمد بنسبة 1 / 2. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرمي -محمد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرمي -محمد". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

احملل   ، بنقريش  دار  جماعة   ، بنقريش  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 
املدعو: أزغار. 

مساحته 14 آ 77 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: السيد ادريس 
شرقا: محمد الكبداني و الطريق 

جنوبا: ارض اجلماعة 
غربا: احمد الريفي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 29أكتوبر 1986
رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 24مارس 2017.
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 ابريل 2017 . 

رسم عدلي موضوعه استمرار امللك بتاريخ 2 سبتمبر 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 نوفمبر2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اوالد بن علي "
مطلب التحفيظ رقم 59330 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية  عدد 1128 بتاريخ: 12/08/2020
في  يومه  غاية  إلى  تتابع  أعاله  املذكور  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 
إسم السيد عثمان بن محمد املعزوزي طبقا للفصل 83 من ظهير 

التحفيظ العقاري ، بناء على العقود التالية:
1 -رسم شراء عدلي مضمن بتاريخ 07 أغسطس 2020.

2 -رسم توكيل عدلي مضمن بتاريخ 24 يوليوز 2020.
3 -طلب تقييد مؤرخ في 12 أغسطس 2020.

   احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
       املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 21278 - 21

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيـظ : عبداهلل املطالع بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزوبية

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بسمة

نوعه : ارض فالحية بها بها بنائني األول يتكون من سفلي وطابق أول، 

والتاني من سفلي 

موقعه : اقليم تازة ، دائرة واد أمليل ، قيادة وجماعة أوالد زبايير احملل 

املدعو : دوار القصيبة .

مساحته : 07 ار61 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : إدريس املطالع

جنوبا : املطالع محمد .

غربا : الطاهر بودغام 

احلقوق العينية : الشيء 

اصل التملك : 

موافق   1441 األولى  جمادى   14 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم 

ل10 يناير 2020

شهادة إدارية عدد /ق أ ز05 مؤرخة في 09 يناير 2020

2020 على  : 17 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 21279 - 21

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالبي التحفيـظ : عادل املسياح بن التهامي بنسبة 

عبد الوهاب املسياح بن أدريس بنسبة على الشياع مناصفة بينهما .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مزروع 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مزروع 2

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

موقعه : اقليم تازة ، دائرة واد أمليل ، قيادة وجماعة مكناسة الغربية 

، احملل املدعو : دوار جلراف .

مساحته : 47 ار81 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 14136 - 21

شرقا : ورثة احلموشي .

جنوبا : ممر عمومي .

غربا : ورثة غرباج محمد . 

احلقوق العينية : الشيء 

اصل التملك : 

موافق   1441 األولى  جمادى   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم 

ل21 يناير 2020

رسم شراء كلي عدلي مؤرخ في 17رجب 1441 موافق ل 13 مارس 2020

26 محرم 1441  نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخة في 

موافق ل 26 سبتمبر 2019

2020 على  : 17 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 21280 - 21

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020

طالب التحفيـظ : علي حموش ابن حمو .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوكنون 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حموش 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم تازة ، مدينة تازة ، احملل املدعو : دوار املصارة .

مساحته : 80 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : منزل الغير

شرقا : طريق .

جنوبا : معيش عزوز ومن معه .

غربا : رسم عقاري عدد 28735 - 21. 

احلقوق العينية : الشيء 

اصل التملك : 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 شعبان 1412 موافق 

ل 13 فبراير 1992

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 14شعبان 1394 موافق 

ل 02 سبتمبر 1974

عقد وكالة عرفية مؤرخة في 8 يناير 2019

شهادة إدارية عدد ج.ت/ ق.ت.ث. م 000332 مؤرخة في 04 فبراير 2019

2020 على  : 17 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21281 - 21

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر  2020

طالب التحفيـظ : عبد السالم الوزاني املاحلي بن التهامي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرياض

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرياض 

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني .

موقعه : اقليم تازة ، دائرة واد أمليل ، قيادة وجماعة أوالد أزباير، احملل 

املدعو : الرياض .

مساحته : 01 ار25سنتيار تقريبا. 



4203 عدد 1134 - 05 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : ورثة عبد السالم بن الطاهر .

جنوبا : بلحبيب محمد بن عامر .

غربا : بلحبيب محمد . 

احلقوق العينية : الشيء 

اصل التملك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 ذو القعدة 1435 موافق ل 19 سبتمبر 2014 .

شهادة إدارية من أجل التحفيظ مؤرخة مؤرخة في 10 اغسطس 2020

2020 على  : 17 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 21282 - 21

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر  2020

طالب التحفيـظ مالك على الشياع بنسب : 

رحمة عطيطة بنت محمد بنسبة 10/80

الغالية حمادة بنت أحمد بنسبة 7/80

محمد حمادة بن أحمد بنسبة 14/80

صفية حمادة بنت أحمد بنسبة 7/80

نعيمة حمادة بنت أحمد بنسبة 7/80

رقية حمادة بنت أحمد بنسبة 7/80

حسن حمادة بن أحمد بنسبة 14/80 

فتيحة حمادة بنت أحمد بنسبة 7/80

راضية حمادة بنت أحمد بنسبة 7/80

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدقيقة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدقيقة 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

موقعه : اقليم تازة ، دائرة واد أمليل ، قيادة وجماعة غياتة الغربية ، 

احملل املدعو : دوار الدشير بني مكارة .

مساحته : 01 هكتار 50 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : مجرى املاء .

جنوبا : محمد افكيكس.

غربا : حمادة إدريس . 

احلقوق العينية : الشيء 

اصل التملك : 

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 ربيع األول 1410 موافق ل 

24 اكتوبر 1989 .

نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 شعبان 1434 موافق ل 08 

يوليو 2013 .

إخبار عرفي مؤرخ في 02 سبتمبر 2020 

2020 على  : 17 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التانية عشرة زواال

مطلب رقم 21283 - 21

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر  2020

طالب التحفيـظ : عبد اهلل لشهب بن العربي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الروف

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الروف

نوعه : أرض فالحية بها بعض األشجاروبناء من سفلي وطابق أول ،وإصطبل .

 : املدعو  تازة، قيادة وجماعة كلدمان احملل  دائرة   ، تازة  اقليم   : موقعه 

دوار الروف .

مساحته : 40 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبد املالك لشهب 

شرقا : محمد برطال .

جنوبا : محمد لشهب .

غربا : طريق عمومية . 

احلقوق العينية : الشيء 

 1415 التاني  ربيع   29 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : التملك  اصل 

موافق ل 06 اكتوبر 1994 . 

2020 على  : 19 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 21284 - 21

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر  2020

طالب التحفيـظ : أحمد زريق بن إدريس 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حوض البصار

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسكن األمل 

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول.

موقعه : اقليم تازة ، جماعة تاهلة ، احملل املدعو : حي الفتح .

مساحته : 01 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة

شرقا : زنقة .

جنوبا : حمو بن بوكرين .

غربا : شحور العربي . 

احلقوق العينية : الشيء 

اصل التملك : 

رسم شراءعدلي مؤرخ في 01 ربيع األول 1423 موافق ل 28 ماي 2002 . 

شهادة إدارية عدد 58 ج.ت/ م.ت.ب. مؤرخة في 28 اغسطس 2020

2020 على  : 19 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا 
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مطلب رقم 21285 - 21

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر  2020

طالب التحفيـظ : عبد العزيز الطاهري بن علي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سداري احلكام

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السالم 

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول.

موقعه : اقليم تازة ، دائرة واد أمليل ، قيادة و جماعة أوالد أزباير، 

مساحته : 01 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر

شرقا : طريق.

جنوبا : ممر.

غربا : اليوبي عبد احلبيب . 

احلقوق العينية : الشيء 

اصل التملك : 

عقد شراءعرفي مؤرخ في 13 اكتوبر 2000. 

شهادة إدارية عدد 42/2015 مؤرخة في 23 مارس 2015

2020 على  : 19 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التانية عشرة زواال .

مطلب رقم 21286 - 21

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر  2020

طالبة التحفيـظ : الدولة امللك اخلاص 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة تاشربنت ملك عدد 67/ قروي

النقبة ملك  : "مدرسة  االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك 

عدد 67/ قروي 

نوعه : أرض بها مدرسة .

موقعه : اقليم تازة، دائرة وقيادة أكنول ، جماعة جزيابة اجلنوبية ، احملل 

املدعو : اتاشربنت .

مساحته : 12 أر 20 سنتيارتقريبا . 

حدوده : 

شماال : ورثة لغمارتي

شرقا : محمد الغول .

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : وادي غمرات . 

احلقوق العينية : الشيء 

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 67/قروي

2020 على  : 23 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21287 - 21

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالبة التحفيـظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة اغبال ازقال ملك عدد 75/ قروي ".

ازقال  : " مدرسة اغبال  التحفيظ للملك  الذي أعطاه طالب  االسم 

ملك عدد 75/ قروي ".

نوعه : ارض بها مدرسة .

موقعه : اقليم تازة ، دائرة وقيادة أكنول ، جماعة جزيابة اجلنوبية ، احملل 

املدعو : اغبال ازقال .

مساحته : 43 ار20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : قبيلة اوالد حلسن،

شرقا : قبيلة اوالد حلسن .

جنوبا : الشعبة .

غربا : الشعبة 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 75/ قروي

2020 على  : 23 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التانية عشرة والنصف بعد الزوال

مطلب رقم 21288 - 21

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالبة التحفيـظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة النقبة ملك عدد 1232/ قروي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة النقبة ملك 

عدد 1232/ قروي ".

نوعه : ارض بها مدرسة .

موقعه : اقليم تازة ، دائرة وقيادة أكنول ، جماعة جزيابة اجلنوبية ، احملل 

املدعو : النقبة .

مساحته : 4ار50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق،

شرقا : ممر .

جنوبا : ورثة بلحسن عبد السالم محمد .

غربا : ورثة بلحسن عبد السالم

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 1232 /قروي

2020 على  : 23 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التانية والنصف بعد الزوال.
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مطلب رقم 21289 - 21

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالبة التحفيـظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة ازروملك عدد 31/ قروي 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة ازروملك عدد 31/ قروي.

نوعه : ارض بها مدرسة .

موقعه : اقليم تازة ، دائرة تايناست ، قيادة وجماعة كاف الغار ، احملل 

املدعو : ازرو .

مساحته : 06 ار70 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق،

شرقا : طريق .

جنوبا : مقبرة .

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 31/ قروي

2020 على  24 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21290 - 21

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالبة التحفيـظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة الركبة ملك عدد 32/ قروي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة الركبة ملك 

عدد 32/ قروي ".

نوعه : ارض بها مدرسة .

موقعه : اقليم تازة ، دائرة تايناست ، قيادة وجماعة كاف الغار ، احملل 

املدعو : الركبة .

مساحته : 09 ار 40 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق،

شرقا : ورثة التازي .

جنوبا : احلموي الزهري، وورثة التازي .

غربا : عبروق أحمد ، الصنهاجي

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 32/ قروي

2020 على  24 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21291 - 21

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالة التحفيـظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة بني بوجطو ملك عدد 37/ قروي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة بني بوجطو 

ملك عدد 37/ قروي ".

نوعه : ارض بها مدرسة .

موقعه : اقليم تازة ، دائرة أكنول ، قيادة تيزي وسلي ، جماعة سيدي 

علي بورقبة ، احملل املدعو : بني بوجطو .

مساحته : 16 أر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق،

شرقا : الشعبة .

جنوبا : الشعبة .

غربا : مسجد

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 37/ قروي

2020 على  25 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21292 - 21

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالبة التحفيـظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة باب األربعاء ملك عدد 128/قروي ".

: " مدرسة باب األربعاء  االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك 

ملك عدد 128/ قروي 

نوعه : ارض بها مدرسة .

موقعه : دائرة تازة ، قيادة وجماعة مغراوة ، احملل املدعو : باب األربعاء .

مساحته : 14 ار 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق،

شرقا : املياه والغابات .

جنوبا : طالب التحفيظ .

غربا : الرسم العقاري عدد 48814 - 21

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 128/ قروي

2020 على  26 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 21293 - 21

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالب التحفيـظ : محمد زفو بن عبد السالم .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ساحل الغيران ".

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

نوعه : ارض بها بناء من سفلي وطابق أول .

موقعه : اقليم تازة ، بلدية واد أمليل ، احملل املدعو : حي أكال .

مساحته : 01ارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : عياد بومهدي،

شرقا : زنقة .

جنوبا : زفو محمد .

غربا : محمد الروشي

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 رجب 1417 موافق 12 ذ 1996

رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 رجب 1417 موافق 12 نوفمبر 1996

2020 على  : 09 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21294 - 21

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020

طالب التحفيـظ : محمادي وهابي بن عبد اهلل .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوفراح ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوفراح ".

نوعه : ارض فالحية بها أشجارمختلفة وبناء من سفلي .

موقعه : اقليم تازة ، دائرة تايناست ، قيادة تايناست ، جماعة الكوزات .

مساحته : 85 ار62 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد فاهيم و عبد العزيز الوهابي ،

شرقا : عبد العزيز الوهابي .

جنوبا : عبد العزيز الوهابي .

غربا : واد

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 شوال 1435 موافق 24 اغسطس 2014

نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 27 ق ت/ م ش د مؤرخة 

في 30 يونيو 2014.

2020 على  20 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة بالنيابة

خيي شكري    

محافظة اسفي

مطلب رقم 125816 - 23

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020 

طالبة التحفيظ : احلافظ محجوبة بنت مبارك بن العربي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد ضاية باعمران" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد ضاية باعمران" 

نوعـه : أرض فالحية يخترقها ممر عمومي

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار البيزان

مساحته : 10 هك 02 آر 74 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : لوريني بوجمعة 

شرقا : كروج مبارك – وبن الزعيم مبارك

جنوبا : لوريني بوجمعة 

غربا : املهداجي – والعربي بن كبور- واملهدي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- صورة من شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 13 يناير 2011

- صورة من شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 14 يناير 2011

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20 مارس 2011

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 26 اغسطس 2020

على   2020 نوفمبر   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125817 - 23

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020 

طالبة التحفيظ : احلافظ محجوبة بنت مبارك بن العربي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد املقاييس" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد املقاييس" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار البيزان

مساحته : 04 هك 95 آر 67 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : كروج مبارك 

شرقا : بن السرغيني سالم

جنوبا : لوريني ابراهيم- والغوتي عبد الرحيم 

غربا : الشاوي اجلياللي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 
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أصل امللك : 

- صورة من شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 13 يناير 2011

- صورة من شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 24 يناير 2011

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20 مارس 2011

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 26 اغسطس 2020

على   2020 نوفمبر   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال. 

ةمطلب رقم 125818 - 23

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : احلافظ محجوبة بنت مبارك بن العربي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد فدان الضرابني" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد فدان الضرابني" 

تتكون من قطعتني تفصلهما طريق عمومية  أرض فالحية   : نوعـه 

وبها سكنى سفلية بهوائها مساحتها 80 م م 

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار البيزان

مساحته : 01 هك 73 آر 03 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : لوريني بوجمعة

شرقا : اجملاز 

جنوبا : ممر

غربا : لوريني بوجمعة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- صورة من شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 13 يناير 2011

- صورة من شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 24 يناير 2011

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20 مارس 2011

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 26 اغسطس 2020

على   2020 نوفمبر   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125819 - 23 

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : أحمد رفيق ابن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اظهر بلعلع" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اظهر بلعلع" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة املعشات، دوار احلمدشات

مساحته : 03 آر39 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : أحمد لكرمج 

شرقا : أحمد لكرمج

جنوبا : محمد عتوق

غربا : الشانطي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 فبراير 2020 

- شهادة ادارية مؤرخة في 21 يونيو 2020

على   2020 نوفمبر   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 125820 - 23 

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : سموح كمال ابن احمد بن عالل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك سموح" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك سموح" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اسفي، حي سيدي بوزيد، زنقة واسكينة

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : احبيرق

شرقا : بنت علي اهنية.

جنوبا : بن عزا فاطمة الزهراء

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في فاحت اغسطس 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2019 

على   2020 نوفمبر   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال. 

إعالن عن إيداع البيان والتصميم التجزيئيني

ليكن في علم العموم أنه مت إيداع البيان والتصميم التجزيئيني ملنطقة 

التحفيظ العقاري اجلماعي املدعوة احرارة مبكتب قائد احرارة دائرة احرارة، 

رقم  الشريف  الظهير  من   4 الفصل  ملقتضيات  تطبيقا  اسفي،  إقليم 

1-69-174 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بشأن التحفيظ 

العقاري لألمالك القروية.

مبقر  البيان  هذا  على  مجانا  اإلطالع  األمر  يهمه  من  لكل  ويجوز 

السلطة احمللية و احملافظة العقارية عمال مبقتضيات الفصل 11 من 

الظهير املذكور.
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إعالن عن إيداع البيان والتصميم التجزيئيني

ملنطقة  التجزيئيني  التصميم  و  البيان  إيداع  مت  أنه  العموم  علم  في  ليكن 

التحفيظ العقاري اجلماعي املدعوة دار سي عيسى مبكتب قائد قيادة دار سي 

عيسى دائرة احرارة ، اقليم اسفي، تطبيقا ملقتضيات الفصل 4 من الظهير 

الشريف رقم 1-69-174 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بشأن 

التحفيظ العقاري لألمالك القروية.

مبقر  البيان  هذا  على  مجانا  اإلطالع  األمر  يهمه  من  لكل  ويجوز 

الفصل 11 من  العقارية عمال مبقتضيات  واحملافظة  احمللية  السلطة 

الظهير املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" دراع السكوم" 

مطلب رقم 55447 - 23 الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلـريدة الرسميـة عدد 862 املؤرخة في 08 يونيو 2015

فان مسطرة   2020 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 14 سبتمبر 

حتفيظ امللك املدعـو"دراع السكوم" مطلب عدد 55447 - 23 الكائن 

اسم طالبة  في  يومه  تتابع  السي عيسى،  دار  قيادة  أسفي،  بإقليم 

التحفيظ بلخيمة منى بنت عبد القادر ومبساحة قدرها 92 آر 85 س 

بدال من 50 آر املصرح بها عند ايداع طلب التحفيظ.

وذلك مبقتضى الرسوم السابق إيداعها سندا ملطلب التحفيظوكذا : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 فبراير 2020 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 فبراير 2020 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ملك لعقيرة خدوج" 

مطلب رقم 97403 - 23 الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلـريدة الرسميـة عدد 669 املؤرخة في 26 اغسطس 2017

مسطرة  فان   2020 سبتمبر   15 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو"ملك لعقيرة خدوج" مطلب عدد 97403 - 23 الكائن 

التحفيظ لعقيرة خدوج ومبساحة  تتابع يومه في اسم طالبة  بأسفي، 

قدرها 01 آر 02 س بدال من 75 س املصرح بها عند ايداع طلب التحفيظ.

وذلك مبقتضى الرسوم السابق إيداعها سندا ملطلب التحفيظ 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" احلواش" 

مطلب رقم 103849 - 23 الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلـريدة الرسميـة عدد 1024 املؤرخة في 15 اغسطس 2018

فان مسطرة   2020 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 16 سبتمبر 

حتفيظ امللك املدعو"احلواش"مطلب عدد 103849 - 23 الكائن بإقليم 

االنصاري  التحفيظ  طالب  اسم  في  يومه  تتابع  آيير،  قيادة  أسفي، 

محمد ابن احلاج اخملتار ومبساحة قدرها 05 آر 18 سنتيارا بدال من 03 آر 

78 س املصرح بها عند ايداع طلب التحفيظ.

وذلك مبقتضى الرسوم السابق إيداعها سندا ملطلب التحفيظ

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي 

شكيب حيمود     

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131226 - 24

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - دحماني عصام بن محمد بنسبة 1/2

2 - هشام دحماني بن محمد بنسبة 1/2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دحماني".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : اشاون

مساحته : 03 آر 53 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : اهاللية بنعسى، فضيلة بنعسى، امينة بنعسى؛ 

جنوبا : ورثة بومو العياشي؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 133 صحيفة 291 عدد 236 

بتاريخ 13 ابريل 2018. 

رسم تسليم باجملان عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 124 

صحيفة 376 عدد 300 بتاريخ 14 ابريل 2017. 

 07 في  مؤرخة  عدلي  التحفيظ  ألجل  ملكية  رسم  من  نسخة 

اغسطس 2020.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 12 سبتمبر 2018.

 2020 نوفمبر   12 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131227 - 24

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد الفاللي بن محمد.

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

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : تساسنت.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شرقا : مشروع طريق؛

شماال : مشروع طريق ؛ 

جنوبا : مشروع طريق؛
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غربا : ورثة محمد شعيب الهاللي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 143 صحيفة 037 

عدد 045 بتاريخ 29 ماي 2019. 

 91 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 51 عدد 37 بتاريخ 13 ماي 2019.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 09 سبتمبر 2020.

 2020 نوفمبر   16 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131228 - 24

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد الفاللي ابن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تساسنت 2".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : تساسنت.

مساحته : 01 اَر تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة محمد الهاللي؛

شماال : مشروع طريق؛ 

جنوبا : مشروع الطريق؛

غربا : ورثة محمد الهاللي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 146 صحيفة 265 

عدد 211 بتاريخ 07 فبراير 2020.

 94 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 106 عدد 109 باريخ 14 يناير 2020. 

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 09 سبتمبر 2020.

 2020 نوفمبر   16 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131229 - 24

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : كرمي البوحلفاوي بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كرمي".

نوعـه : . أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي بوجيبار.

مساحته : 86 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : عبد احلاكم حموتي؛

شماال : الطريق؛ 

جنوبا : عبد السالم؛

غربا : البقالي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة من رسم قسمة رضائية عدلي مؤرخة في 29 اغسطس 2017.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 07 سبتمبر 2020.

صورة طبق األصل لرسم قسمة رضائية عدلي أصلها مؤرخ في 

20 ابريل 2000

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 30 يونيو 2020.

 2020 نوفمبر   16 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 131230 - 24

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - كرمي بن احلسن بنبوعزة بنسبة 1/3.

2 - وفاء بنت احلسن بنبوعزة بنسبة 1/3

3 -حنان بنت احلسن بنبوعزة بنسبة 1/3

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنبوعزة ".

نوعـه : . أرض بها بناء من سفلي.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي بوجيبار.

مساحته : 01 اَر 03 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : احلسن بنبوعزة؛

شماال : بنبوعزة محمد؛ 

جنوبا : الزنقة؛

غربا : عائشة؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 73 صحيفة 153 

عدد 208 بتاريخ 26 فبراير 2010.

33 صحيفة 304  إراثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا رقم  رسم 

عدد 363 بتاريخ 16 مارس 2012.

رسم تسليم بدون مقابل عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 85 

صحيفة 337 عدد 314 بتاريخ 03 ديسمبر 2012.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 25 صحيفة 469 عدد 349 بتاريخ 23 ماي 2006.

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخة في 16 يناير 2018.

شهادة املطابقة مؤرخة في 29 ماي 2019.

شهادة املطابقة مؤرخة في 09 يونيو 2020.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 09 يوليو 2020.

 2020 نوفمبر   16 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 12 صباحا
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مطلب رقم 131231 - 24

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : جمال املعماري بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جمال".

ومرفق  علوي  وطابق  وسفلي  أرضي  حتت  طابق  من  بناء  بها  أرض   : نوعـه 

بالسطح. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : زنقة بويافر صباديا.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : محمد السعماري؛ 

جنوبا : الشيباني احلسن؛

غربا : محمد السعماري؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

رقم 17 صحيفة 66 عدد 41 بتاريخ 05 يوليو 1996. 

عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 20 فبراير 2008. 

صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي أصلها ثابت التاريخ في 02 اكتوبر 1982.

صورة طبق األصل لرخصة البناء أصلها مؤرخ في 02 مارس 1998.

 2020 نوفمبر   17 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131232 - 24

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : امحمد الدراقطني بن أحمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أنير".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي بوجيبار.

مساحته : 81 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : بنزيك؛ 

جنوبا : عالش محمد؛

غربا : محمد املرابط؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 147 صحيفة 101 

عدد 76 بتاريخ 16 يناير 2020.

 249 092 حتت عدد  رقم  الوثائق  باقي  وكالة عدلي مضمن بسجل  رسم 

صفحة 320 بتاريخ 27 سبتمبر 2019.

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 92 صفحة 173 عدد 139 

بتاريخ 08 يوليو 2013.

صورة طبق األصل حملضر إجراء قسمة أصلها مؤرخ في 09 مارس 2010.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 93 حتت عدد 341 صفحة 337 بتاريخ 08 يناير 2020.

شهادة عدم التنافي مع القانون 90/25 مؤرخة في 22 يونيو 2020.

 2020 نوفمبر   17 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131233 - 24

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية نيابة عن اجلماعة الساللية.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "افاسجن".

نوعـه : . أرض فالحية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، قيادة بني عبد اهلل.

مساحته : 04 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ازعوم حموت، بوريش محمد؛

شماال : ازعوم عمر ومن معه، موسى فريد ومن معه، احنوش مرزوق؛ 

جنوبا : مسلك عمومي؛

غربا : بوريش الهادي، بوريش احمد ومن معه؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : تصميم موقعي. 

 2020 نوفمبر   17 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 13 بعد الزوال

مطلب رقم 131234 - 24

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية نيابة عن اجلماعة الساللية.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكجاجت اكلمام".

نوعـه : . أرض فالحية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، قيادة بني عبد اهلل.

مساحته : 11 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شرقا : العيادي محمد، ورثة اورحو عبد اهلل؛

شماال : الرسم العقاري 20797 - 24؛ 

جنوبا : املرابط محند ومن معه، حتحات رشيد ومن معه؛

غربا : ورثة الزوهالي، الرايس محمد ومن معه؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : تصميم موقعي. 

 2020 نوفمبر   17 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 14 بعد الزوال
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مطلب رقم 131235 - 24

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبي التحفيظ :

1 -محمود بن شعيب البوعزاتي بنسبة 1/2.

2 - سميرة بنت عبد الرحمان بوهدان بنسبة 1/2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الشركة".

نوعـه : . أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : دوار 

تفراست الدمنة.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : عمر العنجاوي ؛ 

جنوبا : عمر العنجاوي؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 102 صحيفة 379 

عدد 413 بتاريخ 26 سبتمبر 2014. 

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 101 صحيفة 465 

عدد 457 بتاريخ 07 سبتمبر 2014.

صورة لرسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 08 فبراير 2012.

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 27 ديسمبر 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 14 سبتمبر 2020.

 2020 نوفمبر   17 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 131236 - 24

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : فيصل الصوابني بن احلسن.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تسومار".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : تساسنت.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ممر؛

شماال : الطريق؛ 

جنوبا : احمد بوجانة؛

غربا : ممر ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 147 صحيفة 367 

عدد 276 بتاريخ 22 يوليو 2020.

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 149 صحيفة 282 

عدد 228 باريخ 09 يوليو 2020. 

صورة طبق األصل لرسم إثبات امللكية عدلي أصلها مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 95 صحيفة 148 عدد 127 بتاريخ 15 يونيو 2020.

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

 2020 نوفمبر   17 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 15 بعد الزوال

مطلب رقم 131237 - 24

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : هشام بنقدور بن علي.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لوطا ازغار".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي تيغامنني لوطا ازغار

مساحته : 01 آر 75 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : احمد بنقدور؛

شماال : احمد بنقدور؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ملودة بنقدور؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 119 صحيفة 296 

عدد 263 بتاريخ 08 سبتمبر 2016.

صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

صحيفة 329 عدد 239 بتاريخ 31 مارس 1995.

صورة طبق األصل لرسم قسمة رضائية عدلي أصلها مؤرخ في 15 

اغسطس 2012.

صورة طبق األصل لرسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي أصلها مضمن بسجل 

التركات والوصايا رقم 16 صحيفة 164 عدد 100 بتاريخ 19 ديسمبر 2001

باقي  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  إصالحي  ملحق  لرسم  صورة 

الوثائق رقم 58 صحيفة 092 عدد 64 بتاريخ 04 يناير 2014.

رسم وكالة عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 37 صحيفة 435 

عدد 433 بتاريخ فاحت فبراير 2008.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 28 يوليو 2020. 

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 03 اغسطس 2020.

 2020 نوفمبر   17 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    
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محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10173 - 25

تاريخ االيداع : 03سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد الدازي املصطفى بن احمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السكيكيمة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السكيكيمة ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " اوالد طرفاية " 

مساحته : 01 هـ تقريبا . 

شماال : ورثة هزول محمد؛

شرقا : مرشيش بوشعيب، مسلك العمومي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 49032 - 25 ؛

غربا : اخلودي اجلياللي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 138 عدد 128 في 28 فبراير 2017؛

صورة شمسية لرسم عدلي مضمن بكناش 90 عدد 57 في 26 يناير 2012؛

رسم عدلي مضمن بكناش 108 عدد 251 في 30 ديسمبر 2013؛

شهادة إدارية مؤرخة في 10 يناير 2017؛

2020 على  : 23 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10174 - 25

تاريخ االيداع : 03 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد التهامي غندوري.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلايط ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السد 1 ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " اوالد اخلدير " 

مساحته : 01 هـ 16 آ 60 س تقريبا . 

شماال : بلغازي محمد ؛

شرقا : سيل املاء؛

جنوبا : ورثة احلاج احمد ؛

غربا : ورثة اجلياللي سبتي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 156 عدد 200 في 26 سبتمبر 2018؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 135 عدد 56 في 23 أكتوبر 2019؛

صورة شمسية لرسم وكالة 

شهادة إدارية مؤرخة في 06 يوليو 2018؛

2020 على  24 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10175 - 25

تاريخ االيداع : 03 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد التهامي غندوري.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلايط ".

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

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " اوالد اخلدير " 

مساحته : 01 هـ 10 آ 30 س تقريبا . 

شماال : ورثة احلاج بوشعيب ؛

شرقا : سيل املاء، مسلك عمومي؛

جنوبا : بوتيبة كبيرة ومن معها ؛

غربا : ورثة اجلياللي سبتي، ورثة احلاج

بوشعيب .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 156 عدد 199 في 26 سبتمبر 2018؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 135 عدد 57 في 23 أكتوبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 06 يوليو 2018؛

2020 على  24 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10176 - 25

تاريخ االيداع : 03 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد ميلود الفقري بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الركبة احلمراء".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الركبة احلمراء".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا  احملل املدعو " العوانس " 

مساحته : 31 آ 50 س تقريبا . 

شماال : احلدادي عربية ؛

شرقا : زيريت حسن؛

جنوبا : صفوان بوجمعة ؛

غربا : مسلك عمومي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 161 عدد 265 في 13 مارس 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 28 ديسمبر 2017؛

2020 على  24 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .
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مطلب رقم 10177 - 25

تاريخ االيداع : 03 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد صفوان بوجمعة بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الركبة احلمراء".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الركبة احلمراء".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا  احملل املدعو " العوانس " 

مساحته : 24 آ 74 س تقريبا . 

شماال : ميلود الفقري ؛

شرقا : زيريت حسن؛

جنوبا : ورثة بوزيان ؛

غربا : مسلك عمومي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 161 عدد 317 في 21 مارس 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 28 ديسمبر 2017؛

2020 على  24 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10178 - 25

تاريخ االيداع : 04 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد سعيد الرابحي بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار بالد محمد بن شاوي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جيداء".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد  احملل املدعو " اوالد اخلدير " 

مساحته : 01 هـ 02 آ 44 س تقريبا . 

شماال : ورثة الشاوي بن حمو ؛

شرقا : ورثة الشاوي بن حمو، فائق عبد الكبير؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 36925 - 25، مطلب  عدد 7818 - 25 ؛

غربا : مسلك عمومي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 سبتمبر 1993؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 95 عدد 22 في 02 أبريل 2012؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 119 عدد 13 في 12 يناير 2015؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 119 عدد 15 في 12 يناير 2015؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 119 عدد 16 في 12 يناير 2015؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 161 عدد 325 في 12 أـبريل 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 116 عدد 55 في 28 يناير 2015؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 119 عدد 26 في 13 يناير 2015؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 127 عدد 43 في 15 يناير 2016؛

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 119 عدد 04 في 09 يناير 2015؛

2020 على  24 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10179 - 25

تاريخ االيداع : 04 سبتمبر 2020 

طالبا التحفيظ السيدين : 

عبد الوهاب احلسناوي بن بوشعيب

يوسف احلسناوي بن بوشعيب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض قبة السلهام".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض قبة السلهام ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد  احملل املدعو " اوالد بن عليان " 

مساحته : 01 هـ 17 آ 20 س تقريبا . 

شماال : بنخدير محمد ؛

شرقا : بنخدير محمد؛

جنوبا : بنخدير احلاج ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 89 عدد 221 في 24 ماي 2011؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 175 عدد 158 في 23 يوليو 2020؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 175 عدد 159 في 23 يوليو 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 01 فبراير 2011؛

2020 على  25 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 10180 - 25

تاريخ االيداع : 07 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد الكبير هاللي بن بنعاشير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر اوالد بطة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكبير".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة  احملل املدعو " اوالد سي احمد" 

مساحته : 01 هـ 29 آ 85 س تقريبا . 

شماال : الطريق ؛

شرقا : عبد الرحيم لهاللي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 17033/س ؛
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غربا : الرسم العقاري رقم : 671 - 25.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 176 عدد 181 في فاحت سبتمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 17 أغسطس 2020؛

2020 على  26 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10181 - 25

تاريخ االيداع : 07 سبتمبر 2020 

طالبا التحفيظ السيدين : 

الكبير هاللي بن بنعاشير 

عائشة هاللي بنت بنعاشير بنسبة متساوي بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرس".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة  احملل املدعو " اوالد سي احمد " 

مساحته : 12آ 11س تقريبا . 

شماال : احمد شاهد ؛

شرقا : مصطفى شاهد؛

جنوبا : مسلك عمومي ؛

غربا : غروب مشاهد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 176 عدد 181 في 01 

سبتمبر 2020؛

صورة شمشية لشهادة إدارية مؤرخة 

في 17 أغسطس 2020؛

2020 على  26 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10182 - 25

تاريخ االيداع : 07 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد مصطفى مولوع بن بوعزة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لبيار ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االخوان مولوع ".

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو " اوالد سي احمد " 

مساحته : 03 هـ 72 آ 08 س تقريبا . 

القطعة االولى مساحتها : 3 هـ 38 آ 03 س.

شماال : الرسم العقاري رقم : 25175 - 25 ؛

شرقا : العربي بوعزة ، البعزاوي محمد؛

جنوبا : ورثة جليل الصديق بن العدالني ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 32874 - 25، 

مطلب التحفيظ رقم : 8336 - 25.

القطعة الثانية مساحتها : 34 آ 05 س.

شماال : زينب مولوع ؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 8336 - 25 ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 154 عدد 310 في 16 أكتوبر 2018؛

شهادة إدارية مؤرخة في فاحت أكتوبر 2018؛

على   2020 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10183 - 25

تاريخ االيداع : 09 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة سعاد شامي خزراجي بنت حفيظ.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حوض بنموسى5 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سوسو ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو " اوالد يعكوب "

مساحته : 43 آ 83 س تقريبا .

شماال : ورثة بندعيجو ؛

شرقا : ورثة بندعيجو؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 24911 - 25؛؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 24911 - 25؛

ورثة بندعيجو .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 120 عدد 45 في 20 يناير 2015؛

رسم موجب استغالل عدلي مضمن بكناش 69 عدد 53 في 20 يناير 2014؛

عقد شراء مؤرخ في 03 سبتمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2014؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت ديسمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10184 - 25

تاريخ االيداع : 11 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد احلسني خليل بن عبد اهلل .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الفويجة ".

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

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو " اوالد سي احمد "

مساحته : 5 هـ 66 آ 70 س تقريبا .

شماال : امللك الغابوي ، مطلب التحفيظ رقم : 7782 - 25،

عبد العزيز خليل ؛

شرقا : ورثة الكبير خليل ، ورثة بوعزة خليل؛

جنوبا : امللك الغابوي ، مطلب التحفيظ رقم : 7782 - 25؛

غربا : ورثة حجاج .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 176 عدد 83 في 22 يوليو 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 17 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 ديسمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10185 - 25

تاريخ االيداع : 11 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد حسن عامري بن احمد .

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرس كرامة ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " الكوامل " 

مساحته : 81 آ تقريبا . 

شماال : امحمد عامري بن احمد ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : تباع عامري بن احمد؛

غربا : البهلول عامري بن احمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 176 عدد 224 في 04 سبتمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 26 أغسطس 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 ديسمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10186 - 25

تاريخ االيداع : 11 سبتمبر 2020 

طالبو التحفيظ السيدين : 

التباع عامري بن احمد بنسبة 32/64

فاطمة السالمي بنت امحمد بنسبة 04/64

صفاء عامري بنسبة 7/64

مروة عامري بنسبة 7/64

نوفل عامري بنسبة 14/64

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرس كرمة".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " الكوامل " 

مساحته : 01 هـ 23 آ 50 س تقريبا . 

شماال : حسن عامري بن احمد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : البهلول عامري بن احمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 176 عدد 222 في 04 سبتمبر 2020؛

نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 59 عدد 246 في 19 يونيو 2017؛

شهادة إدارية مؤرخة في 26 أغسطس 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 ديسمبر 2020 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10187 - 25

تاريخ االيداع : 11 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد نور الدين العلياني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشبيركات ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشبيركات ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " القطابة " 

مساحته : 25 آ 62 س تقريبا . 

شماال : الطريق، الرسم العقاري رقم : 69174 - 25 ؛

شرقا : الطريق، الرسم العقاري رقم : 69174 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 21496 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 15327 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 172 عدد 283 في 20 ماي 2020؛

رسم حيازة عدلي مضمن بكناش 121 عدد 187 في 21 يوليو 2020؛

رسم اشهاد عدلي مضمن بكناش 120 عدد 120 في 20 ماي 2020؛

رسم اصالح عدلي مضمن بكناش 120 عدد 121 في 20 ماي 2020؛

نسخة لرسم مخارجة عدلي مضمن بكناش 63 عدد 517 في 

09 نوفمبر 2006؛

رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 21 عدد 68 في 12 نوفمبر 1997؛

شهادة إدارية مؤرخة في 24 أغسطس 2006؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 ديسمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .



عدد 1134 - 05 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(4216

مطلب رقم 10188 - 25

تاريخ االيداع : 11 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد القرقوري بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمرية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اسماعيل وهند ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو " الطرش " 

مساحته : 42 آ 84 س تقريبا . 

شماال : عديل عبد القادر؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الكوال بوعزة؛

غربا : الكوال بوعزة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 169 عدد 85 في 13 نوفمبر 2019؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 56 عدد 320 في 29 يونيو 1981؛

شهادة إدارية مؤرخة في 15 أكتوبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 ديسمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10189 - 25

تاريخ االيداع : 11 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد يحياوي امحمد بن عبد احلميد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " خربة سيدي بركة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مروة ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " العوانس " 

مساحته : 30 آ تقريبا . 

شماال : ورثة اوالد بن الهاشمي ؛

شرقا : الرشيدي ادريس؛

جنوبا : مسلك عمومي؛

غربا : ورثة محمد ولد الشيخ .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 120 عدد 100 في 04 مارس2015؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 125 عدد 118 في 30 أكتوبر 2015؛

نسخة لشهادة إدارية مؤرخة في 16 فبراير 2015؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 ديسمبر 2020 على 

الساعة الثانية عشرة زواال .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية ببنسليمان

عزيز الزهراوي    

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41477 - 27

تاريخ االيداع : 15 سبتمبر 2020. 

طالب التحفيظ : عبد الرحيم الفريدي بن احماد . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنات "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

موقعه : اقليم خنيفرة جماعة موحى احمو الزياني ، املكان املدعو : 

تيزي نصلصال

 مساحته : 49 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : وحيد اعبا ؛

شرقا : وحيد اعبا ؛

جنوبا : وحيد اعبا

غربا : الرسم العقاري عدد 1892 - 27

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 258 مؤرخ في 03 اغسطس 2008 ؛

2 - صورة شمسية لرسم ملكية عدد 291 مؤرخ في 23 ماي 2008.

 2020 نوفمبر   19 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 12 و30 د .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة الرماني 

مطلـب رقم 7198 - 29

تاريـخ اإليـداع : 08 سيبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : مينة املاموني بنت احلاج بوعزة بن علي.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " جرنيجة 4 "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جرنيجة 4 ".

نــوعـه : " ارض فالحية".

مـوقعـه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة حد الغوالم احملل 

املدعو الرواشد دوار العزازبة .

مسـاحتـه : 04 هـ 70 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : عبد القادر املسعودي بن احلاج قدور واملكي املاموني بن احلاج بوعزة؛

شرقـا : شعبة وورثة مسعود بن حلسن؛
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جنوبا : حميد املاموني بن احلاج بوعزة؛

غربا : الواد وطريق.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 05 نوفمبر 2020 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلـب رقم 7199 - 29

تاريـخ اإليـداع : 11 سيبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد الطهاوي بن احلاج بن عمر .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " فدان الرملية "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الرملية ".

نــوعـه : " ارض فالحية".

احملل  مرشوش  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : مـوقعـه 

املدعو دوار آيت حمو الصغير .

مسـاحتـه : 04 هـ 53 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 29145/ر؛

شرقـا : ورثة العياسي محمد والواد ) واد لفكارن (؛

جنوبا : محمد لغماري؛

غربا : الطريق ومطلب التحفيظ عدد 1478 - 29 .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 2020؛

- شهادة إدارية عدد 22/ ق ش ق بتاريخ 13 اغسطس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 09 نوفمبر 2020 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلـب رقم 7200 - 29

تاريـخ اإليـداع : 16 سيبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد بلهاللي بن محمد بن قاسم .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " الدعيديعة "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدعيديعة ".

نــوعـه : " ارض فالحية".

احملل  الغوالم  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : مـوقعـه 

املدعو دوار الباشرية .

مسـاحتـه : 26 آرا 60 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : لكبير البشيري بن احلبشي؛

شرقـا : بوعزة البشيري بن حلسن؛

جنوبا : ورثة دحمان بن العربي؛

غربا : البشيري مسعود بن بوشعيب.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 مارس 2019؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 16 نوفمبر 2020 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلـب رقم 7201 - 29

تاريـخ اإليـداع : 16 سيبتمبر 2020.

مدير  عن  نيابة  باخلميسات  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بالرباط .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " مدرسة ملصيديرة "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة ملصيديرة ".

نــوعـه : " ارض بها بناية عبارة عن مدرسة ".

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

احملل املدعو دوار الكرينات .

مسـاحتـه : 42 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3615 - 29؛

شرقـا : اجلياللي بن عاشير؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : اجلياللي بن عاشير.

احلقـوق العينية : الشيء. 

باخلميسات  الدولة  ألمالك  احملتويات  كناش  من  نسخة   : امللك  أصل 

املؤرخة في 15 يوليو 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 17 نوفمبر 2020 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلـب رقم 7202 - 29

تاريـخ اإليـداع : 16 سيبتمبر 2020.

مدير  عن  نيابة  باخلميسات  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بالرباط .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " مدرسة احلوامد "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة احلوامد ".

نــوعـه : " ارض بها بناية عبارة عن مدرسة ".

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

احملل املدعو دوار الكواودة .

مسـاحتـه : 36 آرا 00 س تقريبا.
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حــدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4362 - 29؛

شرقـا : مطلبي التحفيظ عدد 77/ل و 39035/ر؛

جنوبا : مطلبي التحفيظ عدد 77/ل و 39035/ر؛؛

غربا : طريق عمومية .

احلقـوق العينية : الشيء. 

باخلميسات  الدولة  ألمالك  احملتويات  كناش  من  نسخة   : امللك  أصل 

املؤرخة في 15 يوليو 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 17 نوفمبر 2020 

على الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

الشريف البقالي      

 

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 45930 - 30 

تاريخ اإليـداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حسان سلم بن اخلمار بن عبد الرحمان.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "دهس 2".

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

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة جماعة املرابيح، دوار 

اوالد عثمان.

مساحته : 1 هـ 13 آر 65 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : عبد السالم عبد املولى ؛

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 4528 ؛

شرقا : احلاج اخلمار سلم ؛ 

غربا : سعيد هموش.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 من ذي القعدة 1435 - 17 سبتمبر 2014 

مضمن بعدد 34 كناش االمالك رقم 05 بقسم التوثيق احد كورت.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 صفر 1441 - 09 أكتوبر 2019 مضمن 

بعدد 107 كناش االمالك رقم 06 بقسم التوثيق جرف امللحة .

2020 على  : 11 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 45931 - 30 

تاريخ اإليـداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد الهواري بن حلسن بن محمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "مريو".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مريو".

محليني  به  أرضي  طابق  ذات  بناية  منها  بجزء  عارية  أرض   : نوعـه 

أحدهما به طاحونة للحبوب و بها أشجار مثمرة.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، مركز جماعة و قيادة سيدي بوصبر.

مساحته : 1 آر 50 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 27773 - 30 ؛

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : مطلب رقم 1979 - 30 ؛ 

غربا : ورثة العمري.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 محرم 1435 - 09 نوفمبر 2013 

مضمن بعدد 142 صحيفة 164 كناش االمالك رقم 09 بقسم التوثيق بتروال.

2020 على  : 16 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 45932 - 30 

تاريخ اإليـداع : 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد جمال الساهل بن احمد بن محمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "حمري".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حمري".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة و جماعة املرابيح، دوار 

اوالد بوتشيش.

مساحته : 1 هـ 14 آر 05 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 20864 - 30 ؛

جنوبا : عبد احلفيظ بنخي، العربي بنخي و رسم عقاري رقم 28728 - 30 ؛

الضحى  شمس  و   30  -  8373 رقم  عقاري  رسم  عمومي،  مسلك   : شرقا 

البقالي؛ 

غربا : رسم عقاري رقم 7342 - 30.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 من ربيع اآلخر 1441 - 07 ديسمبر 2019 

مضمن بعدد 140 صحيفة 128 كناش االمالك رقم 06 بقسم التوثيق 

بجرف امللحة.

 2020 مارس   07  -  1441 رجب  من   12 في  مؤرخ  عدلي  رسم شراء   -

مضمن بعدد 145 كناش االمالك رقم 06 بقسم التوثيق بجرف امللحة.

2020 على  : 16 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.)13h( الساعة الواحدة بعد الزوال
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مطلب رقم 45933 - 30 

تاريخ اإليـداع : 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز توزاني بن محمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "منزل".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "منزل".

نوعـه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول.

الثالثة، حي  : إقليم و مدينة سيدي قاسم، امللحقة اإلدارية  موقعه 

الشليحات الواد.

مساحته : 80 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : عبد اهلل بلقايدة ؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : الطريق؛ 

غربا : ورثة مبارك بلخير.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 من شوال 1439 - 11 يوليو 2018 

مضمن بعدد 391 صحيفة 404 كناش االمالك رقم 24 بقسم التوثيق 

بسيدي قاسم.

- ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 29 من صفر 1440 - 08 نوفمبر 2018 

مضمن بعدد 89 صحيفة 94 كناش اخملتلفة عدد 36 بقسم التوثيق 

بسيدي قاسم.

 2020 رسم إشهاد عدلي مؤرخ في 12 من محرم 1442 - فاحت سبتمبر   -

بقسم   38 عدد  اخملتلفة  كناش   277 صحيفة   346 بعدد  مضمن 

التوثيق بسيدي قاسم.

2020 على  : 17 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.)9h( الساعة التاسعة صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حساني    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146153

تاريخ اإليداع 15 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد يحيى هاني بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك "معضيض"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" هاني"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت احملل املدعو " تزكا" ،

مساحته : 05 ار 60 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بن سي احمد، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : بلقاسم معضيض،

غربا : بلقاسم معضيض،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

عقد بيع عرفي تابت التاريخ مؤرخ في 12 سبتمبر 2019 ،

نسخة مطابقة لالصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 سبتمبر 2010،

نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية مؤرخة في 10 ديسمبر 2019 

حتت عدد 16/2019.

وكالة عرفية مؤرخة في 10 ابريل 2019

صورة طبق االصل لوكالة مفوضة عرفية مؤرخة في 13 اغسطس 2019

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146154

تاريخ اإليداع 15 سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة كوتي بنت علي االسم الذي يعرف 

به امللك "ثالث ارحال"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ثالث ارحال"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت احملل املدعو " تيفراضني " ،

مساحته : 80 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الهاشمي اوعلي يوسف ، 

شرقا : املرابط محمد ،

جنوبا : الطريق،

غربا : الباز احلاج احمد والرسم العقاري رقم 38464 - 31،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

عقد بيع عرفي تابت التاريخ مؤرخ في 25 ديسمبر 2014 ،

نسخة طبق االصل من رسم بيع عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2013.

نسخة طبق االصل من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ماي 2013.

نسخة مطابقة لألصل لوكالة عرفية مؤرخة في 28 فبراير 2020.

نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية مؤرخة في 31ديسمبر 2014 عدد 33 

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .
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مطلب رقم 31-146155

تاريخ اإليداع 15 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السادة

1 -عابد حسيني بن عبد اهلل

2 -ابراهيم حسيني بن عبد اهلل

3 -فاضمة منصور بنت احمد

4 -مليكة بنت محمد االحسيني

5 -نور الدين بن محمد بن عبد اهلل

6 -فاطمة بنت محمد بن عبد اهلل

7 -نعيمة بنت محمد بن عبد اهلل

8 -فاضمة بنت محمد بن عبد اهلل

9 -السعدية بنت محمد بن عبد اهلل

10 -صفية البروني بنت محمد

11 -ليلى بنت احمد بن عبد اهلل

12 -سميرة بنت احمد بن عبد اهلل

13 -كلثوم بنت احمد بن عبد اهلل

14 -رضوان بن احمد بن عبد اهلل

15 -نادية بنت احمد بن عبد اهلل

16 -سناء بنت احمد بن عبد اهلل

17 -عبد اهلل بن احمد بن محمد

18 -عابد بن عبد اهلل بن محمد

19 -فاطمة بنت عبد اهلل بن احمد

20 -ابراهيم بن عبد اهلل بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك "اغير لعروس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"اغير لعروس"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة املن دائرة تافراوت واقليم تيزنيت احملل املدعو 

" تيدلي" ،

مساحته : 12 ار 71 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة حلسن عزمي منهم احمد عزمي، 

شرقا : طريق الدوار ،

جنوبا : ورثة احملفوظ الطالبي منهم محمد الطالبي،

غربا : ابراهيم ومسعود الطالبي،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 ماي 2017 ،

نسخة مطابقة لألصل لرسم اراثة مؤرخ في 04 يوليو 2001

نسخة مطابقة لألصل لرسم اراثة مؤرخ في 10 ديسمبر 2015

نسخة مطابقة لالصل لرسم اراثة مؤرخ في 03 نوفمبر 2016

نسخة لرسم وكالة عدلية مؤرخة في 14 يناير 2016.

وكالة عرفية مؤرخة في 29 يناير 2019.

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146156

تاريخ اإليداع 15 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسن اد بن سي بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك "اد بن سي2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"اد بن سي2"

نوعه : أرض فالحية بورية ،

موقعه : جماعة املعدر قيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو 

" دوار اكجدي" ،

مساحته : 64 ار 32 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة احمد القايد، 

شرقا : ورثة بوجمعة،

جنوبا : ورثة كديل وايت خرباش وورثة ايت موسى،

غربا : محمد بن علي كاركو،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2009،

نسخة طبق االصل لعقد قسمة مؤرخ في 13 اغسطس 2002

شهادة ادارية مؤرخة في 27 يوليو 2012 عدد 59

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146157

تاريخ اإليداع 15 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسن اد بن سي بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك "اد بن سي 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اد بن سي 1"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة املعدر قيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو 

" دوار اكجدي" ،

مساحته : 10 ار08 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : اوالد احمد القايد ، 

شرقا : فاضمة بنت بوجمع ،

جنوبا : ايت الطالب احمد،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2009 ،

نسخة مصادق عليها من عقد بيع عرفي مؤرخ في 21 يناير 2000.

شهادة ادارية مؤرخة في 27 يوليو 2012 عدد 58

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا
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مطلب رقم 31-146158

تاريخ اإليداع 16 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسان باهية بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك "بهية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بهية"

نوعه : أرض محاطة بسور بها بئرين واشجار ومنزل ،

موقعه : جماعة وقيادة بونعمان اقليم تيزنيت احملل املدعو " مزارع دوار 

اخف اغير تكنسة" ،

مساحته : 17 ار 65 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة احلسن ايحيا، 

طراهيم  اهلل  عبد  بن  والبشير  بعضا  البشير  طراهيم  ورثة   : شرقا 

بعضا اخر،

جنوبا : بوبريك بن احلسان،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 يناير 2018 

على   2020 نوفمبر   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا

مطلب رقم 31-146159

تاريخ اإليداع 16 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل امرير بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك "ادرقنان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ادرقنان"

نوعه : أرض عارية محاطة بسور ،

موقعه : جماعة وقيادة اكلو احملل املدعو " دوار الزاوية " ،

مساحته : 02 ار56 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة بنحساين ، 

شرقا : ورثة بنحساين،

جنوبا : الزنقة،

غربا : ورثة اوعبدو احمد،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

عقد بيع عرفي مؤرخ في 18 سبتمبر 2003 ،

نسخة مطابقة لالصل من عقد تسليم عرفي مؤرخ في 01 سبتمبر 2006.

شهادة ادارية مؤرخة في 19 اغسطس 2020 عدد 72 

وكالة خاصة مؤرخة في 31اغسطس 2020

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 صباحا

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" اوحليان"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1047 

بتاريخ 23 يناير 2019

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 15 سبتمبر 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   31  -  138595 رقم  التحفيظ  مطلب  اواحليان"   " املسمى  امللك 

ببلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو "مركز تافروات" تتابع 

من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 

01 آ 67 س عوضا عن املساحة املصرح بها ابان ايداع مطلب التحفيظ 

اعاله وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب 

املذكور وكذا  : 

رسم ملكية عدلي مؤرخة في 10 يونيو 2019.

وكالة عرفية مؤرخة في 09 اغسطس 2018.

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" تيزنيت الدولة 1708 قروي" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1067 

بتاريخ 02 يونيو 2019

فإن مسطرة   2020 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 16 سبتمبر 

حتفيظ امللك املسمى " تيزنيت الدولة 1708 قروي مدرسة متكيشت" 

مطلب التحفيظ رقم 138940 - 31 الكائن بجماعة وقيادة افال اغير 

اقليم تيزنيت باحملل املدعو" مدرسة متكيشت" تتابع من اآلن فصاعدا 

في اسم نفس طالب التحفيظ االصليي مبساحة قدرها 20 آ 86 س 

عوضا عن املساحة املصرح بها ابان ايداع مطلب التحفيظ اعاله وذلك 

مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا  : 

نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية

تتعلق بامللك املسمى" تيزنيت الدولة1743 قروي مدرسة ايحيا "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1049 

بتاريخ 06 فبراير 2019

فإن مسطرة  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 16 سبتمبر 2016 

ايحيا"  مدرسة  قروي   1743 الدولة  تيزنيت   " املسمى  امللك  حتفيظ 

اربعاء  وقيادة  بجماعة  الكائن   31  -  138633 رقم  التحفيظ  مطلب 

ايت احمد اقليم تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب 

املساحة  عن  عوضا  س   69 آ   08 قدرها  مبساحة  االصلي  التحفيظ 

نفس  مبقتضى  وذلك  اعاله  التحفيظ  مطلب  ايداع  ابان  بها  املصرح 

العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا  : 

نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 .

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     
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محافظة الصويرة

مطلب رقم 62293 - 35

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : سعاد زروق بنت عبدالرحمان .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دوارت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سقالة

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واألركان.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي كاوكي، 

، دوار فلوست. 

مساحته : 11 آ ر 98 س تقريبا.

حدوده

شماال : احساين بوجمعة . 

شرقا : ورثة محمد مردا .

جنوبا : اخملتار مردا وبعضا الطريق العمومي .

غربا : اخملتار مردا وبعضا احساين مردا.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 يونيو 2012.

- رسم شراء عدلي 07 اكتوبر 2019.

في  مؤرخة  164/2012/ق.ش.ق  عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -

09 ابريل 2012.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 09 نوفمبر 2020 مع 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62294 - 35

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد العبوز بن مبارك .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تاسيال2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تاسيال2

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واألركان ومطفية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي كاوكي، 

دوار بوتزارت. 

مساحته : 35 آ ر 57 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة اد احملفوظ . 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : طريق العمومي .

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 يناير 2012.

- شهادة إدارية عدد 12/05/ق.ش.ق بتاريخ 05 يناير 2012.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 10 نوفمبر 2020 مع 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62295 - 35

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : حجوبة عراك بنت مبارك .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اجلنان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اجلنان 1.

نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم ودائرة وجماعة الصويرة، دوار العرب.

مساحته : 08 آر 71 س تقريبا.

حدوده

شماال : حجوبة عراك. 

شرقا : ورثة العياشي بنعداد .

جنوبا : ورثة العياشي بنعداد .

غربا : حليمة عراك.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 1989.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2003.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2003.

املؤرخة  إدارية عدد 14 مارس م.م.ب  - صورة شمسية لشهادة 

في 05 فبراير 2003.

- شهادة إدارية عدد 237 يوليو م.م.ب املؤرخة في 24 سبتمبر 2007.

- عقد صدقة موثق مؤرخ في 15 مارس 2019.

تاريخ التحديد 12 نوفمبر 2020 مع 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62296 - 35

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : حجوبة عراك بنت مبارك .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اجلنان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اجلنان 2.
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نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم ودائرة وجماعة الصويرة، دوار العرب. 

مساحته : 08 آ ر 71 س تقريبا.

حدوده

شماال : حجوبة عراك. 

شرقا : فاطمة الزهراء عراك.

جنوبا : آمنة عراك.

غربا : أحمد سالمات.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 1989.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2003.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2003.

املؤرخة  إدارية عدد 14 مارس م.م.ب  - صورة شمسية لشهادة 

في 05 فبراير 2003.

- شهادة إدارية عدد 251 يوليو م.م.ب املؤرخة في 01 اكتوبر 2007.

- عقد صدقة موثق مؤرخ في 15 مارس 2019.

تاريخ التحديد 12 نوفمبر 2020 مع 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62297 - 35

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : حجوبة عراك بنت مبارك .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اجلنان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اجلنان 3.

نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم ودائرة وجماعة الصويرة، دوار العرب. 

مساحته : 08 آ ر 71 س تقريبا.

حدوده

شماال : حسن عراك. 

شرقا : ورثة العياشي بن عداد.

جنوبا : فاطمة الزهراء عراك.

غربا : سالمات أحمد.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 1989.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2003.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2003.

املؤرخة  إدارية عدد 14 مارس م.م.ب  - صورة شمسية لشهادة 

في 05 فبراير 2003.

- شهادة إدارية عدد 250 يوليو م.م.ب املؤرخة في 01 اكتوبر 2007.

- عقد صدقة موثق مؤرخ في 15 مارس 2019.

تاريخ التحديد 12 نوفمبر 2020 مع 09 : 30 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي     

محافظة العرائش

مطلب رقم 32837 - 36

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكنان 250131"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكنان 250131"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة القلة ، احملل املدعو : " اكنان" مزارع 

مدشر اناسل

مساحته : 87 ار 75 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة عبد اهلل الزعنوني ؛

جنوبا : خندق ؛

شرقا : ورثة مصطفى علوش

غربا : ورثة مصطفى علوش 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

على   2020 نوفمبر   13 في   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر   

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32838 - 36

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "طرف العرب 250088"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طرف العرب 250088"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة القلة ، احملل املدعو : " طرف العرب" 

مزالرع مدشر اناسل

مساحته : 70 ار 33 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احمد املدرشني ؛

جنوبا : منير العياشي ؛

شرقا : احمد املدرشني

غربا : ملك الغير 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 13 نوفمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا ؛
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مطلب رقم 32839 - 36

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زيتونة اجلامع 250139"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زيتونة اجلامع 250139"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة القلة ، احملل املدعو : " "زيتونة اجلامع" 

مزارع مدشر اناسل

مساحته : 37 ار تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق و ورثة محمد القصري ؛

جنوبا : احمد حسون ؛

شرقا : طريق

غربا : عبد السالم حسون و عبد اهلل اخلراز و عبد السالم السبيطري 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 13 نوفمبر 2020 على 

الساعة 12 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32840 - 36

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زيتونة السيد2-250170"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زيتونة السيد2-250170"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة القلة ، احملل املدعو : " "زيتونة السيد" 

مزارع مدشر اناسل

مساحته : 14 ار79 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة محمد السبتاني ؛

جنوبا : ورثة محمد ولد عبد اهلل ؛

شرقا : ورثة محمد التائب

غربا : حميدو السني 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 13 نوفمبر 2020 على 

الساعة 14 بعد الزوال ؛

مطلب رقم 32841 - 36

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زيتونة السيد1-250170"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زيتونة السيد1-250170"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة القلة ، احملل املدعو : " "زيتونة السيد1"  

مزارع مدشر اناسل

مساحته : 01 هـ 21 ار 50 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة محمد شبتالي ؛

جنوبا : مصطفى اخلضراوي و اخلندق ؛

شرقا : ورثة السبيطري عبد السالم 

غربا : طريق 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 13 نوفمبر 2020 على 

الساعة 15 بعد الزوال ؛

مطلب رقم 32842 - 36

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة اجلامع و مسجد امللعب 65226 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "غرسة اجلامع و مسجد 

امللعب 65226 "

نوعه : ارض بها بناية 

"غرسة   : املدعو  احملل   ، الساحل  جماعة   ، العرائش  إقليم   : موقعه 

اجلامع و مسجد امللعب 65226 "

مساحته : 25 ار 00 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احلماعة الساللية ؛

جنوبا : اجلماعة الساللية و عبد السالم حمادو ؛

شرقا : احلماعة الساللية

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 16 نوفمبر 2020 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32843 - 36

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة اجلامع و مسجد تكشانة 65215 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "غرسة اجلامع و مسجد 

تكشانة 65215 "

نوعه : ارض فالحية 

"غرسة   : املدعو  احملل   ، الساحل  جماعة   ، العرائش  إقليم   : موقعه 

اجلامع و مسجد تكشانة 65215 "
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مساحته : 25 ار 04 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

جنوبا : محمد الشريف ؛

شرقا : محمد البقالي

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 16 نوفمبر 2020 على 

الساعة 10 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32844 - 36

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة اجلامع 65125 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غرسة اجلامع 65125 "

نوعه : ارض فالحية 

" غرسة   : املدعو  احملل   ، الساحل  ، جماعة  العرائش  إقليم   : موقعه 

اجلامع 65125 "

مساحته : 12 ار 00 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد السالم داوود ؛

جنوبا : أمالك مخزنية ؛

شرقا : السعدية الشلي

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 16 نوفمبر 2020 على 

الساعة 11 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32845 - 36

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عنصر البغل 59763 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عنصر البغل 59763 "

نوعه : ارض فالحية 

، احملل املدعو : "عنصر  : إقليم العرائش ، جماعة بني عروس  موقعه 

البغل 59763 "

مساحته : 99 ار 50 س تقريبا

حدوده : 

شماال : حسن عبد السالم اخريف ؛

جنوبا : الواد ؛

شرقا : ورثة املهدي اخريف

غربا : محمد احمد الوهابي

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 16 نوفمبر 2020 على 

الساعة 13 و النصف بعد الزوال ؛

مطلب رقم 32846 - 36

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضريح سيدي احمد ميزن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ضريح سيدي احمد ميزن "

نوعه : ارض فالحية بها بناية

، احملل املدعو : "ضريح  : إقليم العرائش ، جماعة بني عروس  موقعه 

سيدي احمد ميزن 

مساحته : 26 ار 64 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : الطريق 

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 17 نوفمبر 2020 على 

الساعة 13 بعد الزوال ؛

مطلب رقم 32847 - 36

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ازنادة 64328 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ازنادة 64328"

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم العرائش ، جماعة بني جرفط ، احملل املدعو : "ازنادة 64328 

مساحته : 02هـ 27 ار 27 س تقريبا

حدوده : 

شماال : اخلندق ؛
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جنوبا : عبد السالم بناصر و الطيب بنسليمان ؛

شرقا : اخلندق 

غربا : محمد العسيري

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 17 نوفمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا؛

مطلب رقم 32848 - 36

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد ميزن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد يزن"

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم العرائش ، جماعة بني عروس ، احملل املدعو : "مسجد يزن 

مساحته : 45 ار 05 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد اهلل الوهابي ؛

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : عبد اهلل الوهابي و محمد الوهابي 

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 17 نوفمبر 2020 على 

الساعة 14 و النصف بعد الزوال ؛

مطلب رقم 32849 - 36

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تالث مراجع 64326 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تالث مراجع 64326 "

نوعه : ارض فالحية .

: ""تالث  ، احملل املدعو  ، جماعة بني جرفط  العرائش  إقليم   : موقعه 

مراجع 64326 "

مساحته : 95 ار 38 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة العياشي بن سرغني ؛

جنوبا : العلمي بن سليمان ؛

شرقا : ورثة العياشي بن سرغني و محمد بنسليمان

غربا : ورثة العياشي بن سرغني

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 17 نوفمبر 2020 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف     

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77604 - 37 

تاريخ اإليداع : 7 سبتمبر  2020 .

طالبو التحفيظ : 

عزيز مساري بن اخلمار ؛

محمد مساري بن اخلمار ؛

حسان مساري بن اخلمار ؛

فطيمة مساري بنت اخلمار ؛

سمير مساري بن اخلمار ؛

نورالدين مساري بن اخلمار ؛

الشياع  على  التحفيظ  طالبي  بصفتهم  ؛  اخلمار  بن  مساري  عادل 

بنسبة للدكر مثل حظ االنتيني .

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني امرابطة " ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات احملل املدعو عني امرابطة 

مساحته : 01 ار 87 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : االدريسي البوزيدي بوزيد ؛ 

شرقا : طريق عمومية ؛ 

جنوبا : عبد الرحيم اعراب . 

غربا : مليكة البكوري و احمد البرماني ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم امللكية عدلي بتاريخ 22 يوليو 2020 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 28 اغسطس 2020 ؛ 

رسم وكالة عدلي بتاريخ 17 ديسمبر 2019 ؛ 

وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 11 فبراير 2020 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 نوفمبر 2020 على الساعة : 

h 12 زواال . 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات بالنيابة 

محمد الكحل     
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محافظة تارودانت

مطلب رقم 31814 - 39

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » سواط باحمامض «.    

نوعـه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : دوار أوالد عجال جماعة و قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 22 ار 56 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بلقاضي رشيد؛ 

شرقا : بلقاضي رشيد؛ 

جنوبا : بوعركوب العربي؛

غربا : بوعركوب العربي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- اشهاد عدد 2182 مؤرخ في 10 ذ 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 17 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31815 - 39

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » جنان سي احمد «.    

نوعـه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : دوار أوالد عجال جماعة و قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 27 ار 78 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الصاحلي عمر؛ 

شرقا : الصاحلي عمر؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الصاحلي عمر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- اشهاد عدد 2184 مؤرخ في 10 سبتمبر 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 17 نوفمبر 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31816 - 39

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان افغرير «.    

نوعـه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : دوار أوالد عجال جماعة و قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 09 ار 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بيركا حلسن؛ 

شرقا : ورثة بلقاضي محمد؛ 

جنوبا : املصرف؛

غربا : ورثة املشتيم عبد القادر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- اشهاد عدد 2185 مؤرخ في 10 سبتمبر 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 17 نوفمبر 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31817 - 39

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان الرمان «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار أوالد عجال جماعة و قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 17 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الربعاوي بوجمعة؛ 

شرقا : ورثة عمر اإليكاسي؛ 

جنوبا : ورثة عمر اإليكاسي؛

غربا : الربعاوي بوجمعة وورثة عمر اإليكاسي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- اشهاد عدد 2183 مؤرخ في 10 سبتمبر 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 17 نوفمبر 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 31818 - 39

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

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

أمالك الدولة بتارودانت. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة اكبار «.    

نوعـه : مدرسة.

احلمري  وقيادة سيدي موسى  دائرة  الدير  إكبار جماعة  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 09 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 
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شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : املصرف؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخ في 22 يوليو 2020.

تاريخ التحديد : 16 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31819 - 39

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد بن وحمان محمد بن احلسن. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بور بازغار نزري «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : مزارع دوار افري جماعة سيدي احساين قيادة سكتانة دائرة تالوين

اقليم تارودانت.

مساحته : 07 هـ 80 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت احلسن وحمان؛ 

شرقا : ابترو عبد اهلل احليان؛ 

جنوبا : ايت طلحة محمد؛

غربا : الوادي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم استمرار محرر اصلها في 10 فبراير 1995.

- نسخة عقد بيع محرر اصلها في 27 سبتمبر 2012.

تاريخ التحديد : 16 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31820 - 39

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل اكنينة بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بني الطرقان «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار امسدكت جماعة تيدسي نسندالن قيادة مشرع العني 

دائرة أوالد تامية

اقليم تارودانت.

مساحته : 04 هـ 50 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق، النمير والقدمي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛ 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 06 ماي 2008.

- شهادة اداية مؤرخة في 04 فبراير 2020.

تاريخ التحديد : 16 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31821 - 39

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة امهري بنت سعيد.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : بويفرنة احملايطة بلدية تارودانت.

مساحته : 01 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : السعدية بنت سعيد؛ 

جنوبا : نعيمة بونعيم؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم تبوث ملكية عدلي مؤرخ في 14 اكتوبر 2019.

تاريخ التحديد : 16 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو      

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8305 - 40

تاريخ اإليداع : 24 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : ميمون منصوري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاتارت ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تاتارت ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة احفير جماعة اغبال دوار عديني.

مساحته : 24 آر 70 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : منكاري عبد القادربن عبد اهلل.؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 5385 - 40 ؛ 

جنوبا : طريق عمومية بعرض 10 امتار ؛ 

غربا : ممر عرضه 05 امتار ؛ ورثة بوتشيش الوازنة 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 398 صحيفة 464 كناش االمالك 

رقم 15 بتاريخ 19 يونيو 2020 توثيق احفير.

2020 على  اكتوبر   30  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8306 - 40

تاريخ اإليداع : 27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : علي جناري بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوزيت ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بوزيت ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة احفير جماعة اغبال دوار تغرابت حتاتة.

مساحته : 01 هـ 90 آر 90 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بعرض 10 امتار؛ 

شرقا : ملك جناري عبد القادر ؛ 

جنوبا : بربوش عبد السالم ؛ 

غربا : جناري احمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 203 صحيفة 266 كناش االمالك 

رقم 14 بتاريخ 27 اغسطس 2018 توثيق احفير.

2020 على  : 03 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8307 - 40

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : الكاملة قاسمي بنت صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اروجن ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " اروجن ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة زكزل دوار زكزل.

مساحته : 22 آر 74 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حمداوي احمد واالحمادي محمد؛ 

شرقا : االحمادي بنيونس ؛ 

جنوبا : االحمادي الهاشمي ؛ االحمادي بنيونس

غربا : االحمادي عبد احلفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.ثبوت ملكية عدد 154 كناش االمالك رقم 30 بتاريخ 04 سبتمبر 2019 

توثيق بركان.

2.عقد شراء عدد 374 كناش االمالك رقم 27 بتاريخ 23 اكتوبر 2019 

توثيق بركان.

3.وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 26 سبتمبر 2019.

2020 على  04 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8308 - 40

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : يحيى اجرير بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ايزيرن ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ايزيرن ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة احفير جماعة اغبال دوار عيشون.

مساحته : 29 آر 28 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 03 امتار والرسم العقاري عدد 15564 02-. 

شرقا : ورثة ميرهم ؛ 

جنوبا : ورثة كروط بوزيان ؛ 

غربا : اجرير يحيى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي عدد 119 صحيفة 167 كناش االمالك رقم 13 

بتاريخ 17 يوليو 2017 توثيق احفير.

2020 على  05 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8309 - 40

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : يحيى اجرير بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ايزيرن1 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ايزيرن1 ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة احفير جماعة اغبال دوار عيشون.

مساحته : 33 آر 70 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 03 امتار والرسم العقاري عدد 15564 - 02. 



عدد 1134 - 05 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(4230

شرقا : اجرير يحيى ؛ 

جنوبا : ورثة كروط بوزيان ؛ 

غربا : ورثة قيسي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 120 صحيفة 169 كناش االمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يوليو 2017 توثيق احفير.

2020 على  05 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8310 - 40

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : مروان جناري بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوزيت".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بوزيت ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة احفير جماعة اغبال دوار تغرابت.

مساحته : 70 آر 90 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 امتار. 

شرقا : شيخي محمد ؛ 

جنوبا : هيلمي البشير ؛ 

غربا : ربيعة جناري ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 15 رقم  االمالك  كناش   517 صحيفة   465 عدد  عدلي  هبة  1.عقد 

بتاريخ 24 اغسطس 2020 توثيق احفير.

املغربية  للمملكة  العامة  القنصلية  عن  صادرة  بنظير  2.وكالة 

ببونطواز عدد 412 صحيفة 412 كناش 26 مؤرخة في 30 يونيو 2020.

3.عقد شراء في الشياع عدد 367 صحيفة 422 كناش االمالك رقم 15 

بتاريخ 05 مارس 2020 توثيق احفير.

4.عقد شراء في الشياع عدد 224 صحيفة 300 كناش االمالك رقم 15 

بتاريخ 19 سبتمبر 2019 توثيق احفير.

5.ملكية عدلية عدد 157 صحيفة 211 كناش االمالك رقم 14 بتاريخ 

11 يوليو 2018 توثيق احفير.

6.اراثة بفريضة عدد 58 صحيفة 73 كناش التركات رقم 12 بتاريخ 17 

يناير 2017- توثيق احفير.

2020 على  05 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8311 - 40

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

1 -املصطفى بريش بن محمد بنسبة 756756/ 622702080.

2 -امباركي بريش بن حماد بنسبة 93350400/622702080.

3 -بريش الشريفة بنت حماد بنسبة 46675200/622702080.

4 -بريش فاطمة بنت حماد بنسبة 46675200/622702080.

5 -بريش راضية بنت حماد بنسبة 46675200/622702080.

6 -بريش زبيدة بنت حماد بنسبة 46675200/622702080.

7 -بريش زليخة بنت حماد بنسبة 46675200/622702080.

8 -الفاللي فاطمة بنت احمد بنسبة 9081072/622702080.

9 -بريش محمد بن احمد بنسبة 11491480/622702080.

10 -بريش فريد بن احمد بنسبة 11491480/622702080.

11 -بريش ميمون بن احمد بنسبة 11491480/622702080.

12 -بريش الناجم بن احمد بنسبة 11491480/622702080.

13 -بريش فتيحة بنت احمد بنسبة 5745740/622702080.

14 -بريش جميلة بنت احمد بنسبة 5745740/622702080.

15 -بريش مراد بن احمد بنسبة 11491480/622702080.

16 -قدوي اسماعيل بن محمد بنسبة 6787872/622702080.

17 -بريش احلسن بن محمد بنسبة 6787872/622702080.

18 -بريش احميدان بن محمد بنسبة 6787872/622702080.

19 -عبد القادر بريش بن محمد بنسبة 6787872/622702080.

20 -بريش فطيمة بنت محمد بنسبة 3393936/622702080.

21 -بريش بديعة بنت عبد اجمليد بنسبة 642096/622702080.

22 -بريش عبد املنعم بن عبد اجمليد بنسبة 1284192/622702080.

23 -بريش زينب بنت عبد اجمليد بنسبة 642096/622702080.

24 -بريش وليد بن عبد اجمليد بنسبة 1284192/622702080.

25 -بريش محمد بن عبد اجمليد بنسبة 1284192/622702080.

26 -بريش سكينة بنت عبد اجمليد بنسبة 642096/622702080.

27 -ميمونة بريش بنت محمد بنسبة 12108096/622702080.

28 -بريش زهية بنت محمد بنسبة 12108096/622702080.

29 -رحال محمد بن عيسى بنسبة 8744736/622702080.

30 -رحال حليمة بنت عيسى بنسبة 4372368/622702080.

31 -بن حدو عمر بن محمد بنسبة 6726720/622702080.

32 -بن حدو عبد الناصر بن محمد بنسبة 6726720/622702080.

33 -بن حدو فاطمة بنت محمد بنسبة 3699696/622702080.

34 -لزعر ميينة بنت الطاهر بنسبة 756756/622702080.

35 -بن حدو خالد بن ميمون بنسبة 814968/622702080.

36 -بن حدو منير بن ميمون بنسبة 814968/622702080.
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37 -بن حدو محمد بن ميمون بنسبة 814968/622702080.

38 -بن حدو فتحي بن ميمون بنسبة 814968/622702080.

39 -بن حدو مصطفى بن ميمون بنسبة 814968/622702080.

40 -بن حدو نور الدين بن ميمون بنسبة 814968/622702080.

41 -بن حدو ميمونة بنت ميمون بنسبة 407484/622702080.

42 -اجلدايني فاطمة بنت حلسن بنسبة 9081072/622702080.

43 -بريش رحمونة بنت صالح بنسبة 3972969/622702080.

44 -بريش فاطنة بنت صالح بنسبة 3972969/622702080.

45 -بريش محمد بن صالح بنسبة 7945938/622702080.

46 -بريش عبد القادر بن صالح بنسبة 7945938/622702080.

47 -بريش احلسان بن صالح بنسبة 7945938/622702080.

48 -بريش احلسني بن صالح بنسبة 7945938/622702080.

49 -بريش احمد بن صالح بنسبة 7945938/622702080.

50 -بريش رشيد بن صالح بنسبة 7945938/622702080.

51 -بريش عبد احلفيظ بن صالح بنسبة 7945938/622702080.

52 -اسبابطي ميينة بنت عبد القادربنسبة 3027024/622702080.

53 -بريش خالد بن محمد بنسبة 4708704/622702080.

54 -بريش مليكة بنت محمد بنسبة 2354352/622702080.

55 -بريش حفيظة بنت محمد بنسبة 2354352/622702080.

56 -بريش زكية بنت محمد بنسبة 2354352/622702080.

57 -بريش سهام بنت محمد بنسبة 2354352/622702080.

58 -بريش رحيمة بن محمد بنسبة 2354352/622702080.

59 -حمداوي محمد بن احمد بنسبة 3027024/622702080.

60 -حمداوي البشيربن احمد بنسبة 3027024/622702080.

61 -حمداوي ربيعة بنت احمد بنسبة 1513512/622702080.

62 -حمداوي نصيرة بنت احمد بنسبة 1513512/622702080.

63 -حمداوي جميلة بنت احمد بنسبة 1513512/622702080.

64 -حمداوي فريدة بنت احمد بنسبة 1513512/622702080.

65 -عمروش محمد بن احمد بنسبة 3027024/622702080.

66 -عمروش محمد بن محمد بنسبة 1513512/622702080.

67 -عمروش بوجمعة بن محمد بنسبة 1513512/622702080.

68 -عمروش احلسن بن محمد بنسبة 1513512/622702080.

69 -عمروش رفيق بن محمد بنسبة 1513512/622702080.

70 -عمروش كمال بن محمد بنسبة 1513512/622702080.

71 -عمروش زهيرة بنت محمد بنسبة 756756/622702080.

72 -عمروش صونية بنت محمد بنسبة 756756/622702080.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي بومسعود ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " سيدي بومسعود ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة زكزل دوار تقربوصت.

مساحته : 02 هـ 79 آر 22 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 11379 - 02؛ الطريق. 

شرقا : بريش محمد؛ االحباس؛ 

جنوبا : املياه والغابات ؛ 

غربا : بوعزة القياللي؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : ثبوت ملكية عدلي عدد 305 كناش االمالك رقم 29 بتاريخ 

24 يوليو 2020 توثيق بركان.

2020 على  : 10 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

محمد بنموسى     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30205 - 41

تاريخ االيداع : 11 سبتمبر 2020. 

طالبا التحفيظ السيدان : 

1 -عادل بن عبد الرحمان منان؛

2 - كمال بن عبد الرحمان منان، بصفتهما شريكني على الشياع و 

سوية بينهما.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بوحلوس.

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "إقامة منان 5". 

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو : "حي الركيبة".

مساحته : 02 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : أمني العربي؛

غربا : ورثة احلاج حملمدي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 أغسطس 2000؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2020؛

3 - نسخة طبق األصل لعقد وكالة عدلي بتاريخ 16 يونيو 2020؛

 2020 نوفمبر   11 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9412 - 43

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر  2020 ؛

طالب التحفيظ : 

عبد احلكيم لقلومي بن أحمد بنسبة 14 - 64؛

محمد لقلومي بن أحمد بنسبة 07 - 64؛

عبد الرحمان لقلومي بن أحمد بنسبة 14 - 64؛

عبد اللطيف لقلومي بن أحمد بنسبة 14 - 64؛

غيثة التاجر بنت عبد اجمليد بنسبة 15 - 64؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لقلومي " ؛

نوعه : دار للسكن من طابق ارضي وطابق علوي؛ 

موقعه :  مراكش املدينة، درب موالي عبد القادر، رقم 89 و 47؛  

مساحته : 01 آر 59 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : درب النخلة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 11359 م؛

جنوبا : درب موالي عبد القادر؛

غربا : خالد اوبيبة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 76 صحيفة 246 ش ل منرة 13 في 07 

فبراير 1963؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 285صحيفة 139 الكناش االول رقم 80 

بتوثيق مراكش؛

نسخة رسم اراثة عدلي حفظ أصلها بعدد 1305/87 مبراكش؛

نسخة رسم قسمة عدلي ضمن أصلها بعدد 296 صحيفة 303 ش 

ل رقم 4 مبراكش في 26 جمادى االولى عام 1415 ؛ 

رسم مخارجة عدلي حفظ حتت عدد 637 بتاريخ 26 مارس 1997؛ 

مطلب رقم 9413 - 43

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر  2020 ؛

طالب التحفيظ : سارة البا الشاوي بنت ابراهيم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار البا الشاوي " ؛

نوعه : دار للسكن من طابق ارضي وطابق أول؛ 

موقعه :  مراكش املدينة، باب دكالة، درب سيدي حلسن أوعلي ، رقم 65؛  

مساحته : 32 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : دار احلسني العواج؛

شرقا : بناية مهدمة ذات رقم 64؛

جنوبا : درب سيدي حلسن وعلي؛

غربا : الرسم العقاري 52475 - 43 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 48 صحيفة 53 كناش االمالك رقم 301 

في 20 فبراير 2020 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 149 صحيفة 161 سجل االمالك رقم 

64 في 27 مارس 2003 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 311 صحيفة 333 ش االمالك عدد 49 

في 27 أكتوبر 2000 بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 17 نوفمبر 2020 على الساعة 11:00.

مطلب رقم 9414 - 43

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر  2020 ؛

طالبي التحفيظ : 

مرمي فكاك بنت عبد اللطيف بصفتها طالبة حتفيظ حق الزينة؛

الدولة املغربية ) امللك اخلاص( بصفتها طالبة حتفيظ حق الرقبة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فكاك " ؛

نوعه : دار للسكن من طابق ارضي و سطح؛ 

موقعه :  مراكش املدينة، برمية، درب أهل سوس رقم 34؛  

مساحته : 01 آر 85 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : جمال بدوري ودار العاصمي؛

شرقا : درب أهل سوس؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 9392/م و دار الشطواني؛

غربا : بناية ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم هبة عدلي ضمن بعدد 43 صحيفة 46 كناش االمالك رقم 307 

بتاريخ 14 سبتمبر 2020 بتوثيق مراكش؛

االمالك  كناش   114 صحيفة   130 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 307 بتاريخ 03 سبتمبر 2020 بتوثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 381 صحيفة 328 كناش االمالك عدد 

25 في 25 يوليو 1956 بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 19 نوفمبر 2020 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9415 - 43

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر  2020 ؛

طالب التحفيظ :  عبد العزيز افلو بن عبد الكبير؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أفلو 1 " ؛

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

موقعه :  مراكش املدينة، رياض العروس، درب سيدي بوعمر رقم 205؛  

مساحته : 01 آر 13 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : درب سيدي بوعمر؛
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شرقا : دكان، مرحاض عمومي و ساحة؛

جنوبا : محول ومخزن بلدي؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 42163 - 04؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

حق الهواء يثقل هذا امللك مساحته 8 سنتيار؛

حق الهواء لفائدة هذا امللك مساحته 27 سنتيار؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 410 صحيفة 192 كناش االمالك رقم 

274 في 19 يوليو 2018 توثيق مراكش؛

رقم  اخملتلفة  كناش   109 131 صحيفة  بعدد  عدلية مضمنة  وكالة 

227 بتاريخ 18 أبريل 2008؛

رقم  اخملتلفة  كناش   162 195 صحيفة  بعدد  عدلية مضمنة  وكالة 

227 بتاريخ 16 ماي 2018 توثيق مراكش؛

االمالك  كناش   399 صحيفة   350 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 260في 03 يوليو 2018 توثيق مراكش؛ 

رسم ارثة عدلي ضمن بعدد 50 صحيفة  كناش 102 بتاريخ 21 أكتوبر 

2009 توثيق الدار البيضاء؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 19 نوفمبر 2020 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9416 - 43

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر  2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز افلو بن عبد الكبير؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أفلو 2 " ؛

نوعه : دار للسكن من طابق ارضي وطابق أول؛ 

موقعه :  مراكش املدينة، رياض العروس، درب سيدي بوعمر، رقم 202؛  

مساحته : 27 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : درب سيدي بوعمر؛

شرقا : ساحة؛

جنوبا : مرحاض عمومي؛

غربا : طالب التحفيظ ودرب سيدي بوعمر؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 15 صحيفة 20 كناش االمالك عدد 294 

بتاريخ 31 يوليو 2019 بتوثيق مراكش؛

 260 رقم   1 429 كناش  381 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 27 يوليو 2018 توثيق مراكش؛

 260 رقم   1 430 كناش  382 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 27 يوليو 2018 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 435 صحيفة 382 كناش االمالك عدد 
87 بتاريخ 25 ذي القعدة عام 1397؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 19 نوفمبر 2020 على الساعة 10:00.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » اجلنان الكبير «
مطلب رقم 9267  -  43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1096 بتاريخ 01 يناير 2020
2020؛ فإن مسطرة  16 سبتمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 
حتفيظ امللك املسمى "  اجلنان الكبير "؛ ذي املطلب رقم 9267 - 43؛ 
أوالد  الويدان، جماعة أوالد حسون، دوار  دائرة  الكائن بعمالة مراكش، 
زناكية؛ تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد محمد باقة بن ميلود؛

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 
عقد موثق مؤرخ في 16 يونيو 2020 ؛ 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "  خديجة "
مطلب رقم 9408 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1131 بتاريخ  02 سبتمبر 2020
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 17 سبتمبر 2020؛ فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى "  خديجة "؛ ذي املطلب رقم 9408 - 43؛ 
الكائن مبراكش املدينة، درب اجلامع، بوطويل هيالنة، رقم 321؛ ؛ تتابع 

من اآلن فصاعدا في اسم السيدة : 
املودعة سابقا  العقود  وذلك مبقتضى  دانوبيتيا؛  ليري فالسكو  مارية 
تأييدا للمطلب املذكور وكذا عقد موثق مؤرخ في 08 سبتمبر 2020 
مرفق بوكالة عدلية مضمنة بعدد 176 صحيفة 176 سجل اخملتلفة 

رقم 251 في 02 سبتمبر 2020 توثيق مراكش ؛ 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » سوالي «
مطلب رقم 9381 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1121 بتاريخ 24 يونيو 2020
2020؛ فإن مسطرة  18 سبتمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 
حتفيظ امللك املسمى "  سوالي "؛ ذي املطلب رقم 9381 - 43؛ الكائن 

مبراكش املدينة، رياض العروس، درب شنتوف، رقم 16؛
تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدة كترين ارين ماري كوني؛ وذلك 
عقد  وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى 
موثق مؤرخ في 03 سبتمبر 2020 مرفق بوكالة موتقة مؤرخة في 25  

أغسطس 2020 ؛ 
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

                   جواد شريفي.
 

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157773 - 44
تاريخ اإليداع : 18  سبتمبر  2020. 

طالب التحفيظ : اإلدريسي محمد بن بويحيى.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "اجنان عالل".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  "اجنان عالل".

 نوعه : أرض فالحية بها بئر.

موقعه : دوار املساعدة  جماعة  أوالد سي بويحيى قيادة املشرك إقليم 

ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 84  ار 25 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة خديجة بنت مباركة واالدريسي محمد؛ 

شرقا : ورثة غنو بنت العياشي وورثة امحمد بن عواج؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31418 - 44؛

غربا : االدريسي محمد، محمد بن احلاج الطاهر وورثة فاطنة بنت أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 1995.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يناير 1996.

- شهادة ادارية مؤخة في 09 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور بالنيابة.

                         انوفر مبارك.

 

محافظة تاوريرت

مطلب رقم 13606 - 51

تاريخ اإليداع : 08  سبتمبر  2020.

طالب التحفيظ :

- الهاشمي مختاري بن حموا بنسبة 48 - 264؛ 

 - أحمد مختاري بن عبد القادر بنسبة 14 - 264؛ 

 - وسيلة مختاري بنت عبدالقادر بنسبة 07 - 264؛ 

 - عبد الغاني مختاري بن عبدالقادر بنسبة 14 - 264؛ 

 - فوزية مختاري بنت عبدالقادر بنسبة 07 - 264؛ 

 - كرمية احميداي بنت محمد بنسبة 06 - 264؛ 

 - الطاهر مختاري بن حمو بنسبة 48 - 264؛

 - بلقاسم مختاري بن حموا بنسبة 48 - 264؛

 - محمد مختاري بن حموا بنسبة 48 - 264؛

 - حبيبة مختاري بنت حموا بنسبة 24 - 264؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " داود" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " داود ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو، قيادة سيدي حلسن، جماعة سيدي 

حلسن دوار اوالد امحمد.

مساحته : 09 هـ 07 آر 60 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : ورثة حمو لعروسي و ورثة بنسعيد مكاوي؛

شرقا : ورثة حمو عالل؛

جنوبا : ورثة عبد اهلل عبد الرحمان مختاري؛

غربا : عبد القادر بوركبة؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 أبريل 2019 كناش األمالك رقم 10 

عدد 158 صحيفة 269؛

 16 2019 كناش التركات رقم  03 أبريل  - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 

عدد 200 صحيفة 345؛

 2019 أكتوبر   23 في  مؤرخ  عدلي  شهود  باستخالف  اشهاد  رسم   -

كناش اخملتلفة رقم 28 عدد 397 صحيفة 432؛

كناش   2020 مارس   10 في  مؤرخ  عدلي  توضيحي  اشهاد  رسم   -

اخملتلفة رقم 29 عدد 237 صحيفة 265؛

 2020 نوفمبر   09 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة العاشرة صباحا.

        

مطلب رقم 13607 - 51

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد بوجمعة البرودي بن محمد؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلعوشي" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلعوشي ".

نوعـه : أرض بها دار للسكن تتكون من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون، جماعة العيون سيدي ملوك حي 

احلرية اجلنوبية، 

مساحته : 89 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : الطلحاوي سعيد؛

شرقا : الوكيلي اخملوخي؛

جنوبا : أزداد رشيد؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 250 عدد  أصلها حتت  للبناء عدلي مضمن  أرض  - نسخة من شراء 

صحيفة 197 كناش األمالك 24 بتاريخ 19 مايو 1983؛

 115 159 صحيفة  دار للسكن ضمن حتت عدد  - رسم عدلي لشراء 

كناش 26 بتاريخ 10 أكتوبر 1985؛

- رسم عدلي لشراء ضمن حتت عدد 412 صحيفة 267 كناش األمالك 

34 بتاريخ 30 مارس 2001؛

- شهادة إدارية عدد 02/2020 بتاريخ 11  أغسطس  2020؛
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- وكالة عرفية مؤرخة في 28  أغسطس  2020 عدد 2814/2020

 2020 نوفمبر   16 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 13608 - 51

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد عمار بوخشب بن محمد؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض بوخشب" ؛

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو، جماعة دبدو حي احلوش، 

مساحته : 01 آر 97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال امحمد ولد علو؛

شرقا : العاشوري امحمد؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم O/17090؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية كناش األمالك رقم 11 عدد 126 صحيفة 208 بتاريخ 

06 أغسطس 2020؛

- شهادة إدارية عدد 04/ج د بتاريخ 18 أغسطس 2020؛

 2020 نوفمبر   17 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة العاشرة صباحا.

   احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

                                            فوزي متون.

  

محافظة سوق أربعاء الغرب
  

مطلب رقم 7675 - 52

تاريخ االيداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : اخلليفي بنخيرة ابن اخلليفي وخيرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار القايد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار القايد

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب، جماعة سيدي محمد حلمر دوار اوالد موسى

مساحته : 01هـ 46ار74س 

شماال : ميلود بلحرمة 

شرقا : عبداهلل القطيبي 

جنوبا  : عمر بن بوعيش احلضرية – خديجة بنت الكامل

غربا  : سالم فطيش – عبداحلق بن سالم العباس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2020 

- ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 27 يوليو 2020

- شهادة إدارية مؤرخة في 01 يوليو 2019 

على   2020 نوفمبر   19 بتاريخ  املؤقت  التحديد  عملية  برمجت  متت 

الساعة الثانية عشرة زواال.

   احملافظ على األمالك العقارية بسوق األريعاء الغرب.

                               املقوم محمد.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18831 - 53

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( يوسف باخلدير بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : لبداد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لبداد .

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اوالد محمد بن عمر .

مساحته االجمالية  : 09 هك تقريبا.

القطعة االولى : مساحتها 04 هك 14 آر 29 س تقريبا يحدها : 

شماال : ورثة احلاج عمر ؛

شرقا : ممر من 10 امتار ؛

جنوبا : ممر من 10 امتار ؛

غربا : مطلب رقم 1928 - 15 ؛

القطعة الثانية : مساحتها 04 هك 91 آر 37 س تقريبا يحدها : 

شماال : ورثة احلاج عبد السالم الدكالي و مطلب رقم 15316 - 53 ؛

شرقا : ورثة احلاج عبد اهلل عزمي و سعيد بن املدني ؛

جنوبا : محمد بن العربي و ورثة البيضي ؛

غربا : ممر من 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي

أصل امللك:

-رسم تصرف عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 4815 صحيفة 151 

كناش األمالك عدد 86 بتاريخ 06 ديسمبر 1988.

 151 4816 صحيفة  -رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

كناش األمالك عدد 86 بتاريخ 06 ديسمبر 1988.
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 202 159 صحيفة  -رسم صدقة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

كناش األمالك عدد 136 بتاريخ 06 فبراير 2017.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 09 نوفمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18832 - 53

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( يوسف باخلدير بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الكبيدة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الكبيدة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد حجاج الترس .

مساحته االجمالية : 04 هك 15 آر 48 س تقريبا.

القطعة االولى : مساحتها 04 هك 10 آر 85 س تقريبا يحدها : 

شماال : ممر من 10 امتار ؛

شرقا : بناصر احلاج محمد ؛

جنوبا : مطلب رقم 4454 - 53 ؛

غربا : الطريق السيار ؛

القطعة الثانية : مساحتها 04 آر 63 س تقريبا يحدها : 

شماال : الطريق السيار ؛

شرقا : الطريق السيار ؛

جنوبا : مطلب رقم 4454 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 131 صحيفة   469 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش األمالك عدد 440 بتاريخ 25 ديسمبر 1990.

 133 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اقارب  بني  صدقة  -رسم 

صحيفة 171 كناش األمالك عدد 136 بتاريخ 26 يناير 2017.

الدار  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  لالصل  مطابقة  -نسخة 

البيضاء بعدد 490 كناش عدد 149 بتاريخ 02 نوفمبر 2011.

البيضاء   الدار  بتوثيق  مضمن  عدلي  وكالة  لرسم  لالصل  مطابقة  -نسخة 

بعدد 891 كناش عدد 181 بتاريخ 17 نوفمبر 2011.

-نسخة مطابقة لالصل لرسم ملحق اصالحي عدلي مضمن بتوثيق 

الدارالبيضاء بعدد 67 كناش عدد 429 بتاريخ 24 يوليو 2019.

في  مؤرخ  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  نزع  حملضر  شمسية  -صورة 

فبراير 2001.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 09 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18833 - 53

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( حميد الرحموني بن عبد السالم . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : دندون . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دندون .

نوعه : أرض فالحية بها بئر و حوض مائي و سكنى .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد عزوز .

مساحته : 01 هك تقريبا.

يحده :

شماال : احلاجة املعيطية و طريق عرضه 10 امتار ؛

شرقا : طريق من 10 امتار و فكري مصطفى و فكري سعيد ؛

جنوبا : بوعزة بلحاج و مصطفى بلحاج و فكري سعيد ؛

غربا : فكري احلاج عبد اهلل و مطلب رقم 7329 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 256 صحيفة 180 

كناش األمالك عدد 99 بتاريخ 27 يوليو 2010.

 192 صحيفة   273 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش األمالك عدد 99 بتاريخ 02 أغسطس 2010.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 131 مؤرخة في 09 يوليو 2010.

-جدول املساحات املبنية مؤرخ في 28 يوليو 2020.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 09 نوفمبر 2020 على الساعة الثانية عشر صباحا .

مطلب رقم 18834 - 53

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( الركيك عز الدين بن احمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض حميدة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض حميدة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد ابريك .

مساحته : 02 هك 67 آر 30 س تقريبا.

يحده :

شماال : مليكة الركيك ) القطعة 3 ( ؛

شرقا : مطلب رقم 2379/ت ؛

جنوبا : عبد االله الركيك ) القطعة 5 ( ؛

غربا : طريق رقم 9 عرضها 30 متر و ابن ميرة محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

-نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 84 صحيفة 

75 كناش االمالك عدد 55 بتاريخ 18 يوليو 1975.

-رسم قسمة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 524 صحيفة 379 

كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 13 فبراير 2019.

-نسخة مطابقة لالصل لقرار مبثابة إذن بتقسيم عقار عدد 08 مؤرخ 

في 22 مارس 2018.

 113 صحيفة   202 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  -رسم 

كناش عدد 443 بتاريخ 05 أبريل 1993.
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-نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 245 صحيفة 

283 كناش التركات عدد 3 بتاريخ 19 ديسمبر 1994.

-نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 111 صحيفة 

105 كناش التركات عدد 38 بتاريخ 14 فبراير 2012.

-نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 171 صحيفة 

133 كناش التركات عدد 48 بتاريخ 19 أكتوبر 2015.

-تصريح بالضياع مؤرخ في 16 مارس 2020.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 11 نوفمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18835 - 53

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( يوسف صالح بن حلسن . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض حضرية . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض حضرية .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة برشيد دوار امليمنات .

مساحته : 02 هك 17 آر 80 س تقريبا.

يحده :

رقم  العقاري  الرسم  و    53  -  34447 رقم  العقاري  الرسم    : شماال 

30951 - 53 و اوالد بيشات ؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم112484 - 53 ؛

جنوبا : اوالد صالح و اوالد باكوش ؛

غربا : اوالد بيشات و اوالد حجي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 352 صحيفة 276 

كناش األمالك عدد 107 بتاريخ 24 أبريل 2012.

 83 صحيفة   107 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 28 أكتوبر 2019.

-رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 642 صحيفة 370 

كناش األمالك عدد 69 بتاريخ 19 أغسطس 2020.

عدد  العقار  عن  اجلماعية  الصبغة  نفي  لشهادة  شمسية  -صورة 

1758 مؤرخة في 27 فبراير 2012.

-وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 14 يوليو 2020.

-تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 04 أغسطس 2020.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 11 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18837 - 53

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( محمد نامي بن بوشعيب . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : فدان البرواكة حويض الرعد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان البرواكة حويض الرعد .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار الكواسم .

مساحته : 03 هك 40 آر 70 س تقريبا.

يحده :

شماال : طريق مارة من 10 امتار ؛

شرقا : محمد بن بوشعيب ؛

جنوبا : اوالد عمرو و اوالد بوعزة ؛

غربا : احلاج العربي و ولد حسن بن املعطي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي من الضغط املتوسط

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 152 صحيفة 121 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 12 نوفمبر 2019.

 201 صحيفة   289 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش األمالك عدد 158 بتاريخ 08 سبتمبر 2020.

العامة  القنصلية  بتوثيق  مضمن  بنظيرعدلي  خاصة  وكالة  -رسم 

األمالك  275 كناش  275 صحيفة  بعدد  املغربية كولومب  للمملكة 

عدد 35 بتاريخ 09 مارس 2020.

 09 في  مؤرخة   103 عدد  ادارية  لشهادة  لالصل  مطابقة  -نسخة 

أكتوبر 2019. 

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 16 نوفمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18838 - 53

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( محمد نامي بن بوشعيب . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد بوعزة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد بوعزة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار الكواسم .

مساحته : 92 آر 43 س تقريبا.

يحده :

شماال : بوشعيب بن عمارة و احلاج محمد نامي ؛

شرقا : فطومة العاللي ؛

جنوبا : فطومة العاللي ؛

غربا : ادريس ولد مسعود ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 151 صحيفة 120 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 12 نوفمبر 2019.

 202 صحيفة   290 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش األمالك عدد 158 بتاريخ 08 سبتمبر 2020.
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العامة  القنصلية  بتوثيق  مضمن  بنظيرعدلي  خاصة  وكالة  -رسم 

األمالك  270 كناش  270 صحيفة  بعدد  املغربية كولومب  للمملكة 

عدد 35 بتاريخ 09 مارس 2020.

 09 في  مؤرخة   104 عدد  ادارية  لشهادة  لالصل  مطابقة  -نسخة 

أكتوبر 2019. 

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 16 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 18839 - 53

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( بوعزة طالبي بن ادريس . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الكاعة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الشرفاء .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار سيدي احمد .

مساحته : 41 آر 36 س تقريبا.

يحده :

شماال : ورثة احمد بن املعطي و عبد الهادي طالبي ؛

شرقا : حرم زاوية سيدي احمد بن ادريس ؛

جنوبا : الطريق املارة ؛

غربا : حسن طالبي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 184 صحيفة 218 

كناش األمالك عدد 145 بتاريخ 03 أغسطس 2018.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 122 مؤرخة في 04 يوليو 2017. 

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 16 نوفمبر 2020 على الساعة احلادية عشر و النصف صباحا .

مطلب رقم 18840 - 53

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( حليمة طبيعي بنت بوعزة . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الصفية . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الصفية .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

مساحته : 05 آر 30 س تقريبا.

يحده :

شماال : احمد طبيعي ؛

شرقا : بوشعيب الظريف ؛

جنوبا : مصطفى طبيعي ؛

غربا : طريق من 3 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 296 صحيفة 269 

كناش األمالك عدد 58 بتاريخ 18 يونيو 2003.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 16 نوفمبر 2020 على الساعة الثانية و النصف زواال .

مطلب رقم 18841 - 53

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( املصطفى عبدو بن العابد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض حلرش . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض حلرش .

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

مساحته : 02 آر 23 س تقريبا.

يحده :

شماال : الطريق اجلهوية رقم 320 ؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم 19565 - 53 ؛

جنوبا : عبدو الكبيرة ؛

غربا :  الرسم العقاري رقم 21937 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

-رسم ملكية ألجل التحفيظ عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 527 

صحيفة 454 كناش األمالك عدد 77 بتاريخ 26 نوفمبر 2006.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 17 نوفمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                         فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد
       

   مطلب رقم 18387 - 54                     

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدين :

1 - عبدالعالي العبودي بن محمد على الشياع بنسبة 1/2؛

2 - منصف العبودي بن عبدالعالي على الشياع بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البردع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البردع".
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نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو البردع.

مساحته : 26 آ 73 س تقريبا.

حدوده :

شماال : عبدالعالي العبودي؛

شرقا : ورثة عبدالرحمان اخمللص؛

جنوبا : محمد بن ادريس؛ عبدالسالم اخمللص؛ 

غربا : ورثة علي بوزيان.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مؤرخ في 09 يوليو 2020؛

2 - شهادة إدارية قصد التحفيظ مؤرخة في 28 يوليو 2020؛

3 - شهادة إدارية طبق االصل  مؤرخة في 27 يوليو 2020 ؛

4 - وكالة خاصة طبق األصل في 25 فبراير 2020.

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس 12 نوفمبر 

2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18388 - 54           

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد  عبدالسالم الغماري بن العياشي بن سالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البردع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البردع".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو البردع.

مساحته : 06 آ 67 س تقريبا.

حدوده :

شماال : عبدالسالم اخمللص؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : حسن الغماري؛ 

غربا : محمد اليمودي.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخة في 09 يوليو 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 يوليو 2020؛

3 - نسخة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 27 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس 12 نوفمبر 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 18389 - 54           

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالبوا التحفيظ السادة : 

1 - علي اخمللص بن عبدالرحمان بن محمد على الشياع بنسبة 2/12؛

2 - عبدالسالم اخمللص بن عبد الرحمان بن محمد على الشياع بنسبة 2/12؛  

3 - فاطمة اخمللص بنت عبدالرحمان بن محمد على الشياع بنسبة 1/12؛

4 - عائشة اخمللص بنت عبدالرحمان بن محمد على الشياع بنسبة 1/12؛

5 - راضية اخمللص بنت عبدالرحمان بن محمد على الشياع بنسبة 1/12؛

6 - الطاهرة اخمللص بنت عبدالرحمان بن محمد على الشياع بنسبة 1/12؛

7 - فضل اهلل اخمللص بنت عبدالرحمان بن محمد على الشياع بنسبة 1/12؛

8 – نعيمة اخمللص بنت عبدالرحمان بن محمد على الشياع بنسبة 1/12؛

9 - عادل اخمللص بن محمد بن عبدالرحمان على الشياع بنسبة 2/12.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البردع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البردع".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو البردع.

مساحته : 48 آ 09 س تقريبا.

حدوده :

اجلزولي؛  أحمد  العبودي؛  املفضل  ورثة  العبودي؛  عبدالعالي   : شماال 

محمد اليمودي؛

شرقا : عبدالسالم الغماري؛ حسن الغماري؛

جنوبا : طامو ورقية العبودي؛ ورثة محمد البرك ؛ ورثة حلسن دهبي؛ 

ورثة محمد بوزديف؛ 

غربا : طامو ورقية العبودي ؛ عبدالعالي العبودي ومن معه.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخة في 09 يوليو 2020؛

2 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 30 يوليو 2020؛

3 - وكالة خاصة طبق األصل مؤرخة في 25 فبراير 2020؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 يوليو 2020؛

5 - نسخة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 27 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عمليةالتحديد املؤقت : يوم اخلميس 12 نوفمبر 

2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18390 - 54           

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - السيدة طامو العبودي بنت محمد بن سالم على الشياع بنسبة 1/2؛

2 - رقية العبودي بنت محمد بن سالم على الشياع بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البردع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البردع".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو البردع.

مساحته : 10 آ 27 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة عبدالرحمان اخمللص؛
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شرقا : ورثة عبدالرحمان اخمللص؛

جنوبا : عبدالسالم اخمللص؛ ورثة محمد البرك؛ 

غربا : عبدالعالي العبودي ومن معه.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخة في 09 يوليو 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 يوليو 2020؛

3 - نسخة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 08 يوليو 2020

4 - وكالة خاصة طبق األصل مؤرخة في 25 فبراير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عمليةالتحديد املؤقت : يوم اخلميس 12 نوفمبر 

2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.   

مطلب رقم 18391 - 54           

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد  عبدالسالم الغماري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البردع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البردع".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو البردع.

مساحته : 14 آ 19 س تقريبا.

حدوده :

شماال : حسن الغماري؛

شرقا : الرسم العقاري 2889 - 54؛ طريق؛

جنوبا : ورثة محمد بوزديف؛ 

غربا : ورثة اخمللص عبدالرحمان.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخة في 09 يوليو 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 يوليو 2020؛

3 - نسخة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 27 يوليو 2020

التاريخ املقرر إلجراء عمليةالتحديد املؤقت : يوم اخلميس 12 نوفمبر 

2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 18392 - 54           

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالبوا التحفيظ السادة :

الشياع  احميدوعلى  احميدو  بن  املفضل  بن  العبودي  عبداإلله   -  1

بنسبة 14/72؛

2 - عبدالسالم العبودي بن املفضل بن احميدوعلى الشياع بنسبة 14/72؛

الشياع  احميدوعلى  احميدو  بن  املفضل  بنت  العبودي  فاطمة   -  3

بنسبة 7/72؛

4 - فطوم العبودي بنت املفضل بن احميدو احميدوعلى الشياع بنسبة 7/72؛

5 - امهاني العبودي بنت املفضل بن احميدو احميدوعلى الشياع بنسبة 7/72؛

6 - فتيحة العبودي بنت املفضل بن احميدو احميدوعلى الشياع بنسبة 7/72؛

7 - نادية العبودي بنت املفضل بن احميدو احميدوعلى الشياع بنسبة 7/72؛

8 - منانة العبودي بنت محمد بن الطاهر احميدوعلى الشياع بنسبة 09/72؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البردع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البردع".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو البردع.

مساحته : 11 آ 11 س تقريبا.

حدوده :

شماال : احلسن الغماري؛

شرقا : أحمد اجلزولي؛

جنوبا : ورثة اخمللص عبدالرحمان ؛ 

غربا : ورثة اخمللص عبدالرحمان.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2020

2 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 30 يوليو 2020؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 08 يوليو 2020؛

3 - وكالة خاصة طبق األصل مؤرخة في 25 فبراير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عمليةالتحديد املؤقت : يوم اخلميس 12 نوفمبر 

2020 على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

       

مطلب رقم 18393 - 54           

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد  محمد اليمودي بن استيتو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البردع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البردع".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو البردع.

مساحته : 08 آ 42 س تقريبا.

حدوده :

شماال : العبودي احلسن؛

شرقا : حسن الغماري؛عبدالسالم الغماري؛

جنوبا : ورثة اخمللص عبدالرحمان؛ 

غربا : أحمد اجلزولي.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2020؛
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2 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 يوليو 2020؛

3 - نسخة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 27 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عمليةالتحديد املؤقت : يوم اخلميس 12 نوفمبر 

2020 على الساعة الثانية عشرة صباحا.

مطلب رقم 18394 - 54           

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد  حسن الغماري بن املفضل بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البردع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البردع".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو البردع.

مساحته : 10 آ 74 س تقريبا.

حدوده :

شماال : عبدالسالم الغماري؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 2889 - 54؛ طريق؛

جنوبا : عبدالسالم الغماري؛ 

غربا : ورثة اخمللص عبدالرحمان .

 احلقوق العينية : الشيء                       

  أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي بتاريخ 24 يوليو 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 08 يوليو 2020؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عمليةالتحديد املؤقت : يوم اخلميس 12 نوفمبر 

2020 على الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 18395 - 54           

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد  احلسن العبودي بن العربي بن احميدو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البردع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البردع".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو البردع.

مساحته : 06 آ 42 س تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد اليمودي؛ عبدالسالم اخمللص؛

شرقا : أحمد اجلزولي؛

جنوبا : ورثة املفضل العبودي ؛

غربا : ورثة اخمللص عبدالرحمان.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ 09 يوليو 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 08 يوليو 2020؛

3 - نسخة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 27 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عمليةالتحديد املؤقت : يوم اخلميس 12 نوفمبر 

2020 على الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 18396 - 54           

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد  أحمد اجلزولي بن محمد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البردع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البردع".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو البردع.

مساحته : 07 آ 37 س تقريبا.

حدوده :

شماال : احلسن العبودي؛ اخمللص عبدالسالم؛

شرقا : محمد اليمودي؛

جنوبا : ورثة اخمللص عبدالرحمان ؛

غربا : احلسن العبودي؛ ورثة املفضل العبودي.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ 09 يوليو 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 يوليو 2020؛

3 - نسخة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 08 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عمليةالتحديد املؤقت : يوم اخلميس 12 نوفمبر 

2020 على الساعة الواحدة والنصفف صباحا.

        احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد 

                                      يوسف بوكنيفي

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33766 - 55

تاريخ اإليداع : 4 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : امري حكيم بن حسني بنسبة 1-1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أيت وازوض".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امري 2" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة
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مساحته : 1 آ 10 س تقريبا

حدوده :

شماال : نزهة اعماليك 

شرقا : ورثة أيت واعراب 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : طالب التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 27 ديسمبر 2018 

شهادة إدارية بتاريخ 19ماي 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 نوفمبر 2020 على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 33767 - 55 

تاريخ اإليداع : 4 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : امري حكيم بن حسني بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت وازوض".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أمري 1" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة 

مساحته : 1 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : نزهة اعماليك 

شرقا : طالب التحفيظ 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : محمد مراني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : -

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 27 ديسمبر 2018 

شهادة إدارية بتاريخ 19ماي 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 نوفمبر 2020 على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 33768 - 55 

تاريخ اإليداع : 7 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : هياللي احلسني بن موحو بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وامشتكران".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "وامشتكران"1 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار تاونزة

مساحته : 1 آ 30 س تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : ناصيري محماد وحمي لكبير 

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 15مارس 1988 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ 10 

فبراير 1998 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 10 فبراير 1998 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 25يناير 2000 

 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 يوليو 2010 

شهادة إدارية بتاريخ 29 يونيو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 نوفمبر 2020 على الساعة 13 زواال

مطلب رقم 33769 - 55 

تاريخ اإليداع : 7 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : ضمراوي سعيد بن علي بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إغنان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "إغنان". 

مشتمالته : أرض فالحية على جزء منها بناية من سفلي وغرفة بالسطح

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واويزغت احملل املدعو دوار ايت شيكر

مساحته : 5 آ 48 س تقريبا

حدوده : شماال : طريق 

شرقا : باعوش علي و شريفي أحمد 

جنوبا : ناصيري احلسني و ناصيري جواد 

غربا : ناصيري عمر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 5 يونيو 2013 

شهادة إدارية بتاريخ 12مارس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 نوفمبر 2020 على الساعة 15 

بعد الزوال

مطلب رقم 33770 - 55 

تاريخ اإليداع : 7 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : كشادي جواد بن خليفة بنسبة 1-1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تيليبيت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "سارة" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية

مساحته : 2 آ 26 س تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 
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شرقا : الرسم العقاري رقم 5241 - 55 

جنوبا : بايشير الباشير 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 28ابريل 2017 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 نوفمبر 2020 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33771 - 55 

تاريخ اإليداع : 7 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : ربيع ابالل بن ابراهيم بنسبة 1-1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قطعة أرضية"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزهراء" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو حي تعريشت

مساحته : 1 آ 20 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : الساخي ركراكي 

جنوبا : جالل سعيد 

غربا : جالل سعيد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 ديسمبر  1985

 رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 6 يناير 2015

رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 10 مارس 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 8 يوليو  2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 نوفمبر 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33772 - 55 

تاريخ اإليداع : 7 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : شهبون حسن بن أولعيد بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "افال نبخير"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شهبون" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة دمنات احملل املدعو حي اغير

مساحته : 1 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : العباسي العربي 

جنوبا : العباسي العربي

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 29 ابريل 2019 

شهادة إدارية بتاريخ 24أغسطس 2020 

الساعة  2020 على  نوفمبر   10 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

15 بعد الزوال

مطلب رقم 33773 - 55 

تاريخ اإليداع : 8 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : لبوش حسن بن علي بنسبة 1-1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك تانوت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك حسن" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تالبرجت

مساحته : 4 آ 23 س تقريبا

حدوده : شماال : طريق 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : ورثة ايت بركة ابراهيم و بوقال محمد 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 14سبتمبر 2018 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16يوليو  2020 

شهادة إدارية بتاريخ 4 سبتمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11نوفمبر 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33774 - 55 

تاريخ اإليداع : 8 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : احلجوي احمد بن محمد بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "امني تسغيوين".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك أحمد" 

مشتمالته : أرض فالحية على جزء منها بناية من سفلي وطابقني علويني 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيفني احملل املدعو دوار ايت بوزيد

مساحته : 4 آ 29 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : ابراهيم اقسيس 

جنوبا : طريق 

غربا : املزيني السعيد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء
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سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 2 مارس 2011 

صورة شمسية شهادة إدارية بتاريخ 19أغسطس 2014 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17نوفمبر 2016 

الساعة  2020 على  نوفمبر   10 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

16 بعد الزوال

مطلب رقم 33775 - 55 

تاريخ اإليداع : 8 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ :

لبوش حسن بن علي بنسبة 1 - 2 :

لغزار كرمية بنت محمد بنسبة 1 - 2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكرض نواها"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الهدى 3" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أزيالل القدمي

مساحته : 98 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : اتوامي بناصر 

جنوبا : دادا مصطفى و التوامي حسناء 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

نسخة رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 23 فبراير 2017 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 12 أغسطس 2020 

تصريح بالضياع بتاريخ 28 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11نوفمبر 2020 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33776 - 55 

تاريخ اإليداع : 8 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : بندريوش عبد الغاني بن صالح بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنينة جدة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنينة" 

مشتمالته : أرض بها بناية من قبو وسفلي وحديقة 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار باحي

مساحته : 5 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : بن اعمارة محمد 

شرقا : عمو بن املعطي بن مسعود 

جنوبا : طريق 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20 يناير 1971 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21 ديسمبر 1986 

الساعة  2020 على  نوفمبر   11 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

14 بعد الزوال.

مطلب رقم 33777 - 55 

تاريخ اإليداع : 8 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : سفالني حلسن بن احملجوب بنسبة 1-1

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سعد" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي بوهادي

مساحته : 85 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : احماد العيساوي 

جنوبا : ورثة سعيد أيت الطالب 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20 مارس  2013 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14 ديسمبر 2015 

شهادة إدارية بتاريخ 27 يوليو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11نوفمبر 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33778 - 55 

تاريخ اإليداع : 8 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : بوناب محمد بن محمد بنسبة 1-1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محمد" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت ماجضن احملل املدعو دوار تعنيت 2

مساحته : 99 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد الصمد طلبان 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : فاضمة بوناب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء
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سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27 فبراير 1998 

رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 25 ديسمبر 2012 

رسم عدلي موضوعه فريضة بتاريخ 30 نوفمبر 2015 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16 ديسمبر 2015 

شهادة إدارية بتاريخ 6  يوليو  2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11نوفمبر 2020 على الساعة 15 

و30 دقيقة بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "عبد اإلله"

الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 1047 املؤرخة في 23  يناير  2019 ذي املطلب 

رقم 23318 - 55 الكائن بإقليم أزيالل مدينة دمنات

احملل املدعو حي درب الشمس تغرمني

فإن مسطرة حتفيظ  07 أغسطس2020.  مبقتضى مطلب مؤرخ في 

امللك موضوع مطلب التحفيظ أعاله. تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة

من  بدال  سنتيار   51 آر   05 وهي  العقارية  التصاميم  أظهرتها  التي 

املساحة املصرح بها، وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا للمطلب 

التوالي  على  االمضاء  املصححة  اجملاورين  موافقات  وكذا  املذكور 

بتاريخ 22 يونيو 2020، 03  أغسطس 2020، 05  أغسطس  2020، 06  

أغسطس  2020.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                                            عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22926 - 56

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد يوسف بن برمي بن علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بن برمي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بن برمي

نوعه : أرض عارية محاطة بسور

موقعه : احملل املدعو اكماض جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 05 آر 67 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : عبد الرحمان لياسيني ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 17 يونيو 2020 مضمن بعدد 391 

سجل األمالك رقم 73 .

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 16 مارس 2020 عدد 22/ق ش ق.  

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 نوفمبر 2020 على 

الساعة : 11 : 30

مطلب رقم 22927 - 56

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : حلسن ابركا بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك حسن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك حسن

نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي و طابق علوي واحد 

موقعه : احملل املدعو ناحية تيرت حي الوفاء ، مدينة كلميم.

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الهادي بلعيد؛

جنوبا : الغزال مبارك ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 3434 - 56 ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 1996 مضمن بعدد 317 

صحيفة 340 كناش األمالك رقم 6 بتاريخ 16 سبتمبر 1996

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 أكتوبر 1993 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 6 عدد 9333

2020 على  09 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 15 : 30 .

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                     محمد عرظاوي.

 

محافظة مكناس اإلسماعيلية

مطلب رقم 4584 - 59

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020؛

سعيد  بن  ادريس  وبزروق  سعيد  بن  عزيز  بورزوق   : التحفيظ  طالب 

مناصفة بينهما في حق الزينة اما حق الرقبة فهو للدولة املغربية) 

امللك اخلاص( ؛ 
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تانقبيت توالل" االسم الذي أعطاه 

طالب التحفيظ للملك : "تانقبيت توالل"

نوعه : ارض بها بناية من سفلي و طابقني علويني؛

موقعه:احملل املدعو شارع 01 زنقة الغيداني 04 رقم 03 توالل مكناس.  

مساحته : 94 س تقريبا ؛

حدوده  :  

 شماال : مالل عبد السالم ؛

شرقا  : حمدان محمد؛

جنوبا  : طويل محمد؛ 

غربا  : طريق)ملك عمومي( ؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

-عقد شراء عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ 23 يناير 1998.

  09 موافق   1432 03 محرم  في  الشراء مؤرخ  بعقد  -ملحق اصالحي 

ديسمبر  2010.

2020 الساعة  16 نوفمبر   : التحديد هو  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

                       البوراحي عبد الواحد.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26549 - 61

تاريخ اإليداع : 28 اغسطس 2020؛

طالب التحفيظ : راضية احلاج بنت محمد ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" "

نوعه : ؛ 

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

احملل املدعو كدية بوكر؛ 

مساحته : 80 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : الطريق من 05 امتار؛

شرقا : الطريق من 05 امتار ؛

جنوبا : سمير امصيفر ؛

غربـا : سمير امصيفر ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2019؛

2 - صورة شمسية من رسم تنازل بدون عوض عدلي بتاريخ 26 فبراير 2018؛

3 - صورة شمسية من نسخة رسم شراء عدلي مصادق عليه بتاريخ 

24 نوفمبر 2017؛

4 -صورة شمسية من رسم عدلي لوكالة بتاريخ 09 نوفمبر 2017؛

5 - صورة شمسية من رسم شراء عقار عدلي بتاريخ 17 فبراير 1991؛

عليالساعة  اكتوبر2020   28 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26550 - 61

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020؛

طالب التحفيظ : عبد اخلالق اصغير ومن معه ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" اصغير"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بأصيلة 

احملل املدعو راس السقاية ؛

مساحته : 01 أر90 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : طريق من 06 امتار؛ ؛

شرقا : محمد بوكرحيع ؛

جنوبا : رسم العقاري 16907 - 61 ؛

غربـا : رسم العقاري 78282 - 06؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -رسم تنازل عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2016 ؛

2 - رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2020؛

3 - عقد قسمة عرفي مصادق عليه بتاريخ 10 فبراير 2020 ؛

4 -عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2006 ؛

5 -رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 09 مارس 2016؛

2020 على الساعة  02 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 26551 - 61

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020؛

اهلل  عبد  بن  عمر  و  التسولي  عمر  بن  محمد   : التحفيظ  طالب 

الشتواني على الشياع مناصفة بينهما ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مزيحة"

نوعه  :  ارض عارية ؛ 
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موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني،

احملل املدعو  النوينويش؛

مساحته : 30أر 02س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق ؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 29 يوليو2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر2019؛

3 - اشهاد واختصاص عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر2019؛

4 -نسخة من رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرح في 19 فبراير 2014 . 

5 -نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 19 يناير1976؛

2020 على الساعة  02 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا؛

مطلب رقم 26552 - 61

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : احمد بن عبد السالم اخلربة؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الوفاق"

نوعه : ارض عارية ؛ 

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

الصغير،احملل املدعو  الزيتونة ؛

مساحته : 09أر50 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال : ورثة محمد الريفي؛

شرقا : محمد بن محمد خلضر؛

جنوبا : عبد الرحمان الرهوني؛

غربـا : عبد السالم ابركان ؛محمد بولعيش؛ورثة التهامي بولعيش؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 اغسطس 2008؛

2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 مارس 2000؛

3 - صورة شمسية من رسم ملكية عدلي مصادق عليه مؤرخ في13 

اغسطس 2008 ؛

4 - صورة شمسية من موجب مطابقة اسمني عدلية مصادق عليه 

بتاريخ 02 ابريل 2005؛

2020 على الساعة  05 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26553 - 61 

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : فؤاد الطويل؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فاطمة نور "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

بني مكادة ،احملل املدعو  بني توزين؛

مساحته : 01 أر 12 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ 25065 - 61؛

جنوبا : فؤاد الطويل؛

غربـا : فؤاد الطويل ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

تقرير اخلبرة مصادق عليه بتاريخ 22  يونيو 2020 ؛

حكم ابتدائي بتاريخ 04  ديسمبر 1984؛

قرار استئنافي صادر عن محكمة االستئناف بتاريخ 26 يوليو 2007؛

 19 بتاريخ  4 -قرار صادر عن اجمللس االعلى غرفة االحوال الشخصية 

يناير 2005؛

5 -محضر املقاسمة مصادق عليه بتاريخ 03  يونيو 2013 ؛

6 - صورة شمسية من رسم احصاء عدلي مصادق عليه 18 مؤرخ في 

18 نوفمبر 2004؛

7 -صورة شمسية من رسم احصاء متروك عدلي مؤرخة في 11 يوليو  1979؛

8 -حكم صادر عن احملكمة االبتدائية يتاريخ 23 يوليو 2015 حكم عدد 

89 رقم 07/1403/2013؛

9 - صورة شمسية من رسم اراثة عدلي صحيفة 192 عدد 331 بتاريخ 

20 ابريل1982 مصادق عليها؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 05  نوفمبر 2020 على الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26554 - 61

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : فؤاد الطويل؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عبد السالم "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

،احملل املدعو بني توزين؛

مساحته : 00 هــ 01 أر 29 س تقريبا؛

اجملاورون : 
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شماال : الطريق ؛

شرقا : فؤاد الطويل؛

جنوبا : فؤاد الطويل؛

غربـا : محمد الطالب؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 16 فبراير 2019؛

2-رسم ملحق بفرز حصص عدلي مؤرخ في 10 فبراير 2017؛

3 -صورة شمسية من نسخة رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 

12 ديسمبر 2012؛

4 -صورة شمسية من رسم اصالح مساحة عدلي مصادق عليه مؤرخ 

في 16 فبراير 2019؛

5 -رسم تدوين حكم مبقاسمة عدلي مؤرخ في 24 ديسمبر 2012 ؛

6 -محضر تنفيذي باجراء مقاسمة عينية مؤرخ في 24 نوفبر2011؛

7 - صورة شمسية من نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 ابريل 1982

8 - صورة شمسية من محضر مقاسمة بتاريخ 20 نوفمبر 2008؛

9 -صورة شمسية من نسخة احصاء متروك عدلي بتاريخ 1989؛

10 -صورة شمسية من رسم احصاء عدلي مصادق عليه مؤرخ في 

18 نوفمبر 2004؛

11 -نسخة من حكم ابتدائي بتاريخ 04 ديسمبر 1984؛

12 -صورة شمسية من احصاء متروك عدلي مصادق عليه مؤرخ في 

11 يوليو 1979؛

13 - نسخة من تقرير خبرة مصادق عليه بتاريخ 22 يونيو 2020؛ 

2020 على الساعة  05 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة والنصف.

مطلب رقم 26555 - 61

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عمر حبيبي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حبيبي "

نوعه : ارض فالحية؛ 

القصر  القروية  اجلماعة  اجنرة  الفحص  والية طنجة،عمالة   : موقعه 

الصغير ،احملل املدعو اسايا؛

مساحته : 00 هــ 19 أر 22 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : خدوج العاقل؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عبد الباقي العاقل؛

غربـا : ورثة علي العاقل؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 30 بتاريخ  عليه  مصادق  عدلي  اراثة  رسم  من  شمسية  -صورة   1

ديسمبر 2012؛

عليه  مصادق  عدلي  متخلف  اثبات  موجب  من  شمسية  -صورة   2

بتاريخ 29 يناير2016؛

3 - صورة شمسية مصادق عليها من رسم وصية عدلي بتاريخ 08 

ديسمبر 1993؛

4 - عقد شراء عدلي بتاريخ 21 ابريل 2014؛

5 - شهادة ادارية بتاريخ 26 يناير 2016؛

2020 على الساعة  05 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26556 - 61

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : شركة اميوبلييرطالب وخاشن سارل ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك مرجان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " "

نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة، اجلماعة احلضرية بطنجة ،احملل املدعو بني توزين؛

مساحته : 75س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : 

شرقا : ملك العبار؛ملك فؤاد؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : الغير ؛

احلقوق العينية : الشيء.

 أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 مارس2017؛

 24 بتاريخ  عدلي  مبقاسمة  حكم  تدوين  رسم  من  شمسية  صورة 

ديسمبر 2012؛

صورة من احصاء عدلي بتاريخ 18 نوفمبر 2004؛

صورة شمسية من نسخة اراثة عدلي بتاريخ 20 ابريل 1982؛

صورة من فرز احلصص وحتديد القطع لكل وارث في القطعة االرضية 

بتاريخ 24 نوفمبر 2011؛

صورة من قرار اجمللس االعلى بتاريخ 11 يونيو 2008؛

2020 على الساعة  05 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 26557 - 61

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : محمد الرحموني ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك سالم "

نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعوبني توزين ؛

مساحته : 88 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : اميويلير ؛

شرقا : شركة اميويلير؛

جنوبا : بالعبار ؛

غربـا : بالطريق 08؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 مارس 2018؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 مارس 2017؛

3 - صورة من احصاء عدلي بتاريخ 18 نوفمبر 2004؛

4 -صورة من تدوين حكم مبقاسمة عدلي بتاريخ ديسمبر 2012؛

القطعة  في  وارث  لكل  القطع  وحتديد  احلصص  فرز  من  -صورة   5

االرضية ؛بتاريخ 07 يناير 2019؛

6 -صورة من القرار 322 بتاريخ 11 يونيو 2008؛صادر عن اجمللس االعلى 

ملف شرعي عدد 599/02/01/2007؛

 04 بتاريخ  االبتدائية  احملكمة  عن  صادر  ابتدائي  حكم  من  -صورة   7

ديسمبر 1984؛

8 -صورة من محضر تنفيذي باجراء مقاسمة بتاريخ 24 نوفمبر 2011؛

 26 بتاريخ   2261 رقم  قرار  بطنجة  االستئناف  مكمة  من  -صورة   9

يوليو2007؛

10 -ملحق اخلبرة التوضيحية بتاريخ 26 نوفمبر 2012؛

11 - قرار صادر عن الغرفة العقارية بتاريخ 27 اكتوبر2016 ملف 96 

97- 1403- 2016-؛

12 - نسخة من تقرير خبرة مصادق عليها بتاريخ 08 يناير 2019

2020 على الساعة  05 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الواحدة والنصف.

مطلب رقم 26558 - 61

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : رجاء املوذن؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك رجاء "

نوعه : ارض فالحية ؛ 

احلضرية  اجلماعة  اصيلة،  طنجة  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 

بطنجة،احملل املدعو بني توزين ؛

مساحته : 76س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : شركة طالب اخلاشن؛

شرقا : طريق من 08 امتار؛

جنوبا : شركة الطالب؛

غربـا : شركة الطالب ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

قرار محكمة االستئناف صدر بتاريخ 27 اكتوبر2016؛

ملحق اخلبرة التوضيحي بتاريخ 26 نوفمبر 2012؛

صورة من تقرير خبرة بتاريخ 08 يناير 2019؛

صورة من محضر تنفيذي باجراء مقاسمة عينية بتاريخ 24 نوفمبر 2011؛

صورة من قرار محكمة االستئناف بتاريخ 26 يوليو2007؛قرار رقم 2261؛

عدد  رعي  ملف   2008 يونيو   11 بتاريخ  االعلى  اجمللس  قرار  من  صورة 

.599/2/1/2007

صورة من حكم االبتدائي بتاريخ 04 ديسمبر 1994؛

صورة من فرز احلصص وحتديد القطع بتاريخ 24 نوفمبر 2011؛

صورة من احصاء عدلي بتاريخ 18 نوفمبر 2004؛

عقد شراء عدلي بتاريخ 20 يونيو 2018؛

صورة من نسخة اراثة عدلي بتاريخ 20 ابريل 1982؛

صورة من تدوين حكم مبقاسمة عدلي بتاريخ 24 ديسمبر 2012

عقد شراء عدلي بتاريخ 07 مارس 2017؛

الساعة  على   2020 نوفمر   05 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26559 - 61

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد الرحمان بن علي احمتاش؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك احمتاش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك احمتاش "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

، احملل املدعو بني مكادة؛ ؛

مساحته : 01أر33 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 39450 - 06؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : الرسم العقاري 189 - 61؛

غربـا : طريق عمومي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
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1 - صورة من قرار لرئيس مجلس جماعة طنجة بتاريخ 08 مايو 2020؛

2 - عقد بيع موثق بتاريخ 13 يوليو 2020؛

3 - شهادة ادارية بتاريخ 28 يوليو 2020؛ 

2020 على الساعة  05 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثالثة زواال.

مطلب رقم 26560 - 61

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : العربي بن املفضل كسار الفضيل؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ساحل الفضيل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ساحل الفضيل "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو احرارين ساحل الفضيل

مساحته : 76أر72 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة الطيب بورورة؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : ورثة مطصفى بورورة؛

غربـا : عبد السالم الكسار ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة من رسم مقاسمة عدلي بتاريخ 30 مارس 2005؛

صورة من رسم احصاء عدلي بتاريخ 06 نوفمبر 2002

صورة من نسخة رسم ابراء عام عدلي بتاريخ 13 مايو 2004؛

2020 على الساعة  09 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

             عبد احلي السباعي.

 

محافظة النواصر

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "احلصبة"

مطلب التحفيظ رقم 403 - 47

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 .47  -  403 رقم  التحفيظ  مطلب  "احلصبة"  املسمى  امللك  حتفيظ 

الكائن بعمالة إقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار الضرابنة، تتابع 

من االن فصاعدا في اسم السادة :

- احلسني بن احلو بن علي بنسبة 3715/6949

- محمد الدرقاوي بن احمد بنسبة 753/6949

- ليلى النجدي بنت العربي بنسبة 539 /6949

- ملياء علمي العروسي بنسبة 907/6949 

- نعيمة حسني بنسبة 539/6949

- اخملتار كراخي بن محمد بنسبة 97/6949

- خالد هديش بن العربي بنسبة 114/6949

- ابراهيم سموات بن الهاشمي بنسبة 171/6949

- حلسن مجدوبي بنسبة 114/6949

وذلك زيادة على العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور:

احملكمة   2004 ديسمبر   07 بتاريخ  صادر   10001 عدد  ابتدائي  -حكم 

االبتدائية املدنية بالدار البيضاء .

احملكمة   2008 ماي   27 بتاريخ  1327صادر  عدد  تصحيحي  -حكم 

االبتدائية املدنية بالدار البيضاء .

عن   2008 سبتمبر   30 بتاريخ  صادر   2185 عدد  تصحيحي  -حكم 

احملكمة االبتدائية املدنية بالدار البيضاء .

-شهادة بعدم االستئناف عدد 430/09 مؤرخة في 25 مارس 2009 . 

1999 مرفق مبلحق عرفي مؤرخ في  08 يونيو  - عقد عرفي مؤرخ في 

24 يونيو 1999.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 13ربيع األول 1427 هـ موافق ل30/07/1996 

مرفق برسم وكالة عدلي مؤرخ في 22 يونيو 1996 وملحق عرفي مؤرخ 

في 23 أبريل 2001 .

-عقد عرفي مؤرخ في 26 أبريل 2002 .

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ذي احلجة 1426 هـ موافق ل 24 يناير 

2006 مرفق مبلحق عرفي مؤرخ في 16 فبراير 2006.

 24 موافق  هـ   1427 األولى  جمادى   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

يونيو 2006 مرفق مبلحق عرفي مؤرخ في 11 أغسطس 2006.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 رجب 1428 هـ موافق 08 أغسطس 2007.

-عقد عرفي مؤرخ في 02 يونيو 2008 مرفق مبلحق عرفي مؤرخ في 15 

يوليو 2008.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 شعبان 1430 هـ موافق 25 ماي 2017.

-رسم اراثة عدلي مؤرخ في 08 جمادى األولى 1430 هـ موافق 04 ماي 

2009 مرفق مبطلب تقييد مؤرخ في 08 ديسمبر 2017 ونسخة موجزة 

من رسم وفاة مؤرخة في 03 ماي 1986.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ربيع الثاني 1439 هـ موافق 80 يناير 2018.

 08 موافق  هـ   1439 األولى  جمادى   21 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

فبراير 2018 .

 19 1439 هـ موافق  الثانية  02 جمادى  -رسم شراء عدلي مؤرخ في 

فبراير 2018 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 شعبان 1439 هـ موافق 23 أبريل 2018.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 رمضان 1439 هـ موافق 31 ماي 2018.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 دي احلجة 1439 موافق 16 سبتمبر 2018.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر

                                       مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12899 - 65

تاريخ اإليداع : 14سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : الزراري عبد الهادي بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الزراري". 

مشتمالته : أرض فالحية عارية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت احملل املدعو مزارع 

دوار وديدك . 

مساحته : 1هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : صرصاري موالي محمد ومن معه 

شرقا : مصرف و طريق عمومية عرضها 6 امتار 

جنوبا : محمد وأحمد رجراجي 

غربا : طريق عمومية عرضها 6 امتار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-نسخة رسم عدلي موضوعه استمرار ضمن اصله بعدد 136 صحيفة 123 

كناش األمالك رقم 129 بتاريخ 14 مارس 2008 توثيق مراكش.

 321 صحيفة   411 بعدد  ضمن  شراء  موضوعه  عدلي  رسم  -نظير 

كناش األمالك رقم 287 بتاريخ 14 أكتوبر 2019 توثيق مراكش.

-شهادة إدارية عدد 30 /إ ح / ق ت /ج ت بتاريخ 6 أغسطس 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر   16 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12900 - 65

تاريخ اإليداع : 14سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : زرهوني عبد اهلل بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدويرية ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدويرية ". 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة وبلدية ايت اورير حي كوغردا . 

مساحته : 70س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة 

شرقا : ماغي عمر 

جنوبا : ورثة بوخبزة 

غربا : زنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-رسم عدلي موضوعه شراء ضمن بعدد 17 صحيفة 22 كناش األول 

رقم 1 بتاريخ 6 رجب 1414 توثيق مراكش.

كناش   176 صحيفة   184 بعدد  ضمن  شراء  موضوعه  عدلي  -رسم 

رقم 6 بتاريخ 13 أبريل 2007 توثيق ايت اورير.

 435 صحيفة   505 بعدد  ضمن  شراء  ملحق  موضوعه  عدلي  -رسم 

كناش رقم 14 بتاريخ 18 مارس 2020 توثيق ايت اورير.

-نسخة طبق األصل لوكالة عرفية بتاريخ 13فبراير 2020 . 

-شهادة إدارية مؤرخة في 18أغسطس 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر   16 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

12 و30 دقيقة.

مطلب رقم 12901 - 65 

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : اخلصاصي عزيز بن حميد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك اخلصاصي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك اخلصاصي". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : اقليم احلوز بلدية امزميز حي اسكون . 

مساحته : 1آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : يوسف بن محمد 

شرقا : يوسف بن محمد 

جنوبا : الطريق 

غربا : موالي ابراهيم سعدون 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-رسم عدلي موضوعه استمرار ضمن بعدد 271 صحيفة 316 كناش 

األمالك رقم 294 بتاريخ 18 دجنبر 2019 توثيق مراكش. 

273 كناش  352 صحيفة  -رسم عدلي موضوعه ملحق ضمن بعدد 

األمالك رقم 250 بتاريخ 26 اغسطس 2020 توثيق مراكش.

كناش   465 صحيفة   441 بعدد  ضمن  شراء  موضوعه  عدلي  -رسم 

األمالك رقم 296 بتاريخ 04 فبراير 2020 توثيق مراكش . 

كناش   482 صحيفة   464 بعدد  ضمن  شراء  موضوعه  عدلي  -رسم 

األمالك رقم 296 بتاريخ 10 فبراير 2020 توثيق مراكش .

- صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه استمرار ضمن بعدد 200 

صحيفة 109 كناش األول رقم 34 بتاريخ 29 أغسطس 1976 .

-شهادة إدارية عدد 08/2020 م ت / ج م بتاريخ 13يوليو 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر   19 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة. 
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مطلب رقم 12902 - 65 

تاريخ اإليداع : 16سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد ثالثاء اقا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد ثالثاء اقا". 

مشتمالته : مسجد . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم احملل املدعو ثالثاء اقا. 

مساحته : 3 آ 75 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الساقية و ممر 

شرقا : ممر 

جنوبا : زكاوي حسن 

غربا : ممر و الساقية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد . 

الساعة  2020 على  نوفمبر   20 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12903 - 65 

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة ثالثاء تدرارة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة ثالثاء تدرارة ". 

مشتمالته : مقبرة . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم احملل املدعو ثالثاء تدرارة . 

مساحته : 1هـ 86 آ 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اوحمو عبد احلي مطلب التحفيظ عدد 11592/م 

شرقا : الطريق العمومية 

جنوبا : الطريق العمومية 

غربا : عبد العزيز احلر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد. 

الساعة  2020 على  نوفمبر   20 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 12904 - 65

تاريخ اإليداع : 16سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فم دار اكرامن ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فم دار اكرامن ". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم احملل املدعو ثالثاء اقا . 

مساحته : 2 هـ 9 آ 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : علي ايت قبلي 

شرقا : علي ايت قبلي 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 22434/م 

غربا : ممر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد . 

الساعة  2020 على  نوفمبر   20 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 12905 - 65

تاريخ اإليداع : 16سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "شعبة احيحي 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شعبة احيحي 2". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم احملل املدعو ثالثاء اقا . 

مساحته : 88آ 90 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة ايت عبد الرحيم سي احمد 

شرقا : علي لعفون 

جنوبا : ورثة ركاكي موالت حلسن و ورثة احلاج علي 

غربا : ورثة ايت عبد الرحيم سي احمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد . 

الساعة  2020 على  نوفمبر   20 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

12 و00 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلـاجب

مطلب رقم 6158 - 67

تاريخ االيداع : 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد يوسف اقوضاض بن يعقوب.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بئر سفان.
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االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بئر سفان ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت نعمان، دوار ايت حند اوحسني.

مساحته : 04 هكتار 52 آر 10 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت افقير حلسن وافقير ميمون.

شرقا : طريق.

جنوبا : محمد احمادش وايت افقير حلسن وافقير ميمون وادريس اوميمون.

غربا : محمد بيداد.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 مارس 2020 مضمن بكناش األمالك 71 

عدد 63 صحيفة 65 بتاريخ 16 يونيو 2020.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2020 مضمن بكناش األمالك 71 

عدد 2 صحيفة 2 بتاريخ 28 فبراير 2020.

 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6159 - 67

تاريخ االيداع : 03 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة عجيبة الناسيني بنت احلسني.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : امالح.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " امالح ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

مساحته : 65 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : لكبير الناسيني.

جنوبا : ايت حوسني احمد.

غربا : الرسم العقاري رقم 10928/ك.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2020 مضمن 

بكناش األمالك 71 عدد 166 صحيفة 173 بتاريخ 06 أغسطس 2020.

 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 6160 - 67

تاريخ االيداع : 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد لكبير الناسيني بن احلسني.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : امالح.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " امالح ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

مساحته : 01 هكتار 30 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : عزيز الناسيني.

جنوبا : ايت حوسني احمد.

غربا : عجيبة الناسيني.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2020 مضمن 

بكناش األمالك 71 عدد 167 صحيفة 175 بتاريخ 06 أغسطس 2020.

 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 6161 - 67

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بوزملاط بن محمد.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تشنوين.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تشنوين ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة بطيط، دوار ايت الثلث.

مساحته : 50 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 8060/ك.

شرقا : موحى كروم وادريس كروم.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 14650/ك.

غربا : الرسم العقاري رقم 3102/ك.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 21 يناير 2020 مضمن 

بكناش األمالك 70 عدد 134 صحيفة 160 بتاريخ 21 فبراير 2020.

 2020 نوفمبر   09 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6162 - 67

تاريخ االيداع : 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد قاسم بالعربي بن احلسن.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك قاسم.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك قاسم ".
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نوعـه : أرض عرية.
موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، دوار ايت ايدير.

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.
حدوده : 

شماال : هال يطو.
شرقا : فكار جمال.

جنوبا : طريق.
غربا : هال يطو.

احلقوق العينية : الشيء. 
 2020 11 اغسطس   : : رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في  امللك  اصل 
 28  : بتاريخ   403 صحيفة   361 عدد   70 األمالك  بكناش  مضمن 

اغسطس 2020.
 2020 نوفمبر   16 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6163 - 67
تاريخ االيداع : 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد الوردي اخلياط بن الغازي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك اخلياط.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك اخلياط ".
نوعـه : أرض عرية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، دوار ايت ايدير.
مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 
شماال : هال يطو.

شرقا : عبد الرحيم احلبيب وزهرة عبو.
جنوبا : فاطمة ابياض.

غربا : طريق.
احلقوق العينية : الشيء. 

 2020 11 اغسطس   : : رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في  امللك  اصل 
 19  : بتاريخ   234 صحيفة   223 عدد   71 األمالك  بكناش  مضمن 

اغسطس 2020.
 2020 نوفمبر   16 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 11 صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب. 

      يوسف مختري.

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30825 - 72
تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 
- نور الدين العسري بن احلسني، بنسبة 01 - 02؛

- حيات لكحل بنت املهدي، بنسبة 01 - 02؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك العسري"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي اجملد.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون :

شـماال : الزنقة؛

شرقـا : حسن القريات؛

جـنوبا : سهام بنت العسكري؛

غربـا : الزنقة؛

اصل امللك :

األمالك  سجل   362 صحيفة   351 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

العقارية 82 بتاريخ 29 ماي 2009 توثيق ابن جرير؛

432 صحيفة  بعدد  أصله  - نسخة من رسم مخارجة عدلي ضمن 

373 كناش األمالك 35 بتاريخ 08 نوفمبر 1999 توثيق ابن جرير؛

2020 على  16 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30826 - 72

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : مليكة البويهي بنت اخملتار؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك مليكة البويهي"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي الشعيبات.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون :

شـماال : ملفنن مليكة؛

شرقـا : ادريس رضى؛

جـنوبا : احملجوب بن عبد اهلل؛

غربـا : الزنقة؛

اصل امللك :

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 285 صحيفة 264 سجل األمالك رقم 

78 بتاريخ 09 سبتمبر 2008 توثيق ابن جرير؛

2020 على  16 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30827 - 72

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الفتاح وداني بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دراع ثانيا"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت دوار اوالد احمد بن ابراهيم.

مساحته : 06 آر 50 س تقريبا.
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اجملاورون :

شـماال : نور الدين ريزقي؛

شرقـا : الطريق؛

جـنوبا : نور الدين ريزقي؛

غربـا : نور الدين ريزقي؛

اصل امللك :

59 سجل األمالك رقم  52 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

304 بتاريخ 30 يونيو 2020 توثيق مراكش؛

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 357 كناش األمالك رقم 151 بتاريخ 27 

ماي 2010 توثيق مراكش.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 411 صحيفة 327 كناش األمالك 

رقم 151 بتاريخ 04 - 06 - 2010 توثيق مراكش.

2020 على  17 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30828 - 72

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الفتاح وداني بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دراع أوال"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت دوار اوالد احمد بن ابراهيم.

مساحته : 06 آر 50 س تقريبا.

اجملاورون :

شـماال : خديجة ساعي اخلير؛

شرقـا : الطريق؛

جـنوبا : نور الدين ريزقي؛

غربـا : خديجة ساعي اخلير؛

اصل امللك :

60 سجل األمالك رقم  51 صحيفة  ـ رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

304 بتاريخ 30 يونيو 2020 توثيق مراكش؛

ـ رسم شراء عدلي ضمن بعدد 356 كناش األمالك رقم 151 بتاريخ 27 

ماي 2010 توثيق مراكش.

ـ رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 410 صحيفة 331 كناش األمالك 

رقم 151 بتاريخ 04 - 06 - 2010 توثيق مراكش.

2020 على  17 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 30829 - 72

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الفتاح وداني بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكدية"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت دوار اوالد احمد بن ابراهيم.

مساحته : 07 آر تقريبا.

اجملاورون :

شـماال : كبورة بنت صالح؛

شرقـا : الطريق؛

جـنوبا : فاطمة بنت صالح؛

غربـا : ورثة اجلياللي بن احلاج محمد؛

اصل امللك :

 139 رقم  222 كناش  244 صحيفة  بعدد  - رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 21 نوفمبر 2008 توثيق مراكش؛

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 422 صحيفة 427 سجل األمالك رقم 

72 بتاريخ 28 نوفمبر 2007 توثيق ابن جرير.

2020 على  17 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30830 - 72

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الفتاح وداني بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكدية"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت دوار اوالد احمد بن ابراهيم.

مساحته : 04 آر 40 س تقريبا.

اجملاورون :

شـماال : عائشة العنيك؛

شرقـا : الطريق؛

جـنوبا : زهرة العنيك؛

غربـا : ورثة اجلياللي بن احلاج ؛

اصل امللك :

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 160 صحيفة 164 كناش األمالك رقم 

44 بتاريخ 19 ماي 2011 توثيق مراكش؛

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 223 صحيفة 208 سجل األمالك رقم 

78 بتاريخ 05 سبتمبر 2008 توثيق ابن جرير.

2020 على  17 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30831 - 72

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الفتاح وداني بن محمد؛

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

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت دوار اوالد احمد بن ابراهيم.

مساحته : 02 آر تقريبا.

اجملاورون :

شـماال : طريق، الواد؛

شرقـا : طريق البئر الكبير؛

جـنوبا : طريق البئر اجلديد؛

غربـا : الواد ؛

اصل امللك :

- رسم شراء عدلي بنظير ضمن بعدد 423 صحيفة 346 سجل رقم 

143 بتاريخ 28 اغسطس 2009 توثيق مراكش؛

- نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن أصله حتت عدد 643 صحيفة 

458 سجل األمالك رقم 58 بتاريخ 10 فبراير 2006 توثيق ابن جرير.

2020 على  17 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى ׃ الكبابرة،

مطلب عدد 30673 - 72،

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 1091 

املؤرخة في 27 نوفمبر 2019.  

مبقتضى مطلب مؤرخ في 14 سبتمبر 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى "الكبابرة"، موضوع مطلب التحفيظ عدد 30673 - 72، الكائن 

، دوار اوالد با موسى، تتابع من اآلن  باقليم الرحامنة، جماعة لبريكيني 

فصاعدا حتت نفس التسمية وفي اسم نفس طالب التحفيظ ، 

و مبساحة نهائية قدرها 04 هـ 40 آر 20 سنتيار، بدل املساحة املصرح 

بها إبان إيداع مطلب التحفيظ 03 هـ 80 آر  تقريبا، وذلك بناءا على 

نفس الوثائق املودعة سلفا وكذا : 

شهادة إدارية مؤرخة في 14 سبتمبر 2020؛

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير بالنيابة 

      البداوي عبد النور

محافظة سيدي سماعيل الزمامرة

مطلب رقم 57522 - 75

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020

طالبا التحفيظ : 

1 - الزمزمي جميلة بنت محمد بنسبة 1/2.

2 - شكير حسناء بنت بوحسني بنسبة 1/2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار الزمزمي".

نوعه : ارض بها دار للسكنى.

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة جماعة الواليدية املركز.

مساحته : 20 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم بن ادريس ؛

شرقا : ورثة سي محمد بن العربي وورثة يعقوب بن احلاج؛

جنوبا : فرن جميلة الزمزمي.

غربا : جميلة الزمزمي

احلقوق العينية : الشيء.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر 2020.

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 19 يونيو 2012.

صورة من نسخة استمرار مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 

2020 على  03 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57523 - 75

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة مرمي الزيات بنت امحمد

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

نوعه : ارض فالحية بها حطة

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي اسماعيل

دوار الدرارجة.

مساحته : 03 آر 61سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ظهري مصطفى ؛

شرقا : مطلب رقم 93861 - 08؛

جنوبا : زوهرة فليحي واحمد فليحي.

غربا : ظهري مصطفى

احلقوق العينية : الشيء.

عقد بيع عرفي مؤرخ في 08 نوفمبر 2007 

2020 على  04 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57524 - 75

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم ارتاب بن عمر

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

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي اسماعيل

دوار احلموشات.

مساحته : 10 آر تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : امحمد مرسان ؛

شرقا : امحمد مرسان؛

جنوبا : احمد منافع محمد باحلاج.

غربا : امحمد مرسان

احلقوق العينية : الشيء.

محرر عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2017

2020 على  04 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57525 - 75

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد يدير البورخيسي بن احساين اموحى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حائط بالد بن العسري".

نوعه : ارض فالحية 

اسماعيل سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

دوار العمارنة.

مساحته : 60 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : امحمد بن بوشعيب والطاهر بن بوشعيب ؛

شرقا : عمر بن محمد بن عائشة والطاهر بن بوشعيب؛

جنوبا : هالل امحمد.

غربا : رقية بنت احمد ومحمد بن امحمد

احلقوق العينية : الشيء.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11سبتمبر 2007

على   2020 04نوفمبر   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57526 - 75

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد جنيب بن ادريس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محمد جنيب".

نوعه : ارض عارية.

دوار  الواليدية  جماعة  الزمامرة  دائرة   ، بنور  سيدي  إقليم   : موقعه 

حيوط الكاهية.

مساحته : 01 آر 90 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : قداف فاطمة ؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : زنقة.

غربا : عزيز قداف وناجية الكشريد

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -محرر تابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 03 سبتمبر 2020

2 - عقد عرفي مؤرخ في 19 اغسطس 2011 مصحح االمضاء بتاريخ 

19 اغسطس 2011

2020 على  11 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57527 - 75

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة حفيظة جنيب بنت اسماعيل.

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

نوعه : ارض عارية.

حيوط  دوار  الواليدية  جماعة  الزمامرة  دائرة  بنور،  سيدي  إقليم   : موقعه 

الكاهية.

مساحته : 01 آر 90 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد جنيب ؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : نعيمة الراغ.

غربا : زنقة

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -محرر تابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 09 سبتمبر 2020

2 - عقد عرفي مؤرخ في 19 اغسطس 2011 مصحح االمضاء بتاريخ 

19 اغسطس 2011.

3 -محرر ثابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 03 سبتمبر 2020

2020 على  11 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57528 - 75

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة بوستا بنت ابراهيم.

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

نوعه : سكن.

دوار  الواليدية  جماعة  الزمامرة  دائرة   ، بنور  سيدي  إقليم   : موقعه 

حيوط الكاهية.

مساحته : 00 آر 84 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛
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شرقا : ورثة الفقير؛

جنوبا : ورثة اوالد بوعزة.

غربا : التاقي بهيجة

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : تنازل عرفي مصادق عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2004

2020 على  16 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57529 - 75

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة الشواي بنت الشرقي.

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة اوالد افرج دوار 

اوالد حجاج.

مساحته : 01 آر 61 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رشيدة الشواي ؛

شرقا : مبارك الزهر؛

جنوبا : الشرقي الشواي.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2015

2020 على  16 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57530 - 75

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد مليكة الشواي بنت الشرقي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اسهب ركيك".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة اوالد افرج دوار 

اوالد حجاج.

مساحته : 27 آر 23 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الشرقي الشواي ؛

شرقا : طريق عمومية عرضها 03 امتار؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 7462 - 75.

غربا : ورثة حميدة بن احلاج الطيبي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 يوليو 2017

2020 على  16 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 : 00 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة بالنيابة.

امبارك السوسي.     

محافظة الهرهورة – الصخيرات

مطلب رقم 980 - 78

تاريـخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : السيد زينب رامحي بنت ابراهيم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »ظهر اليهودي «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ظهر اليهودي«.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة عني عتيق دوار الركابيني

نوعه : أرض فالحية.

مساحته : 17 ار 60 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : مطلب رقم 2093 - 38.

شرقا : مطلب رقم 39739 راء 

جنوبا : حماموش عبد القادر ومن معه.

غربا : الرسم العقاري رقم 38003 - 38

احلقوق العينية : الشىء.

أصل امللك : 

عقد استمرار عدلي مؤرخ في 11 جمادى االولى 1441 موافق 07 يناير 2020 

ضمن حتت عدد 142 صحيفة 245 بتاريخ 10 يناير 2020 كناش االمالك 

رقم 21.

شهادة ادارية عدد 144 بتاريخ 03 يناير 2020 مسلمة من باشوية عني عتيق.

 2020 يناير   14 املوافق   1441 االولى  18 جمادى  عقد صدقة عدلي مؤرخ في 

ضمن حتت عدد 147 صحيفة 262 بتاريخ 29 يناير 2020 كناش االمالك 

رقم 21.

تصريح بالشرف مصحح االمضاء مؤرخ في 08 سبتمبر 2020.

تصريح بالشرف مصحح االمضاء مؤرخ في 07 سبتمبر 2020.

وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 12 جمادى االولى 1441 

 10 بتاريخ   412 459 صحيفة  2020 ضمن حتت عدد  يناير   08 املوافق 

يناير 2020 كناش اخملتلفة 44

تاريخ املعني الجراء التحديد 10 نوفمبر 2020 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا )30.09 صباحا(.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات.

عبد احلكيم عرفي.    
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محافظة جرسيف

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الرويضة "

مطلب رقم 4336 - 79 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1015 املؤرخة في 13 يونيو 2018 

إن مسطرة حتفيظ امللك املدعو " الرويضة "املطلب رقم 4336 - 79، 

احملل  تادرت،  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  جرسيف،  بإقليم  الكائن 

السيد  إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع   ،" الفحامة  مزارع   " املدعو 

املودعة  والوثائق  احلجج  على  بناء  وذلك  محمد.  بن  الكيحل  أحمد 

سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ املذكور باإلظافة إلى :

رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 من رجب 1441 موافق 09 مارس 2020؛

شهادة عدم اخملالفة مؤرخة في 05 أغسطس 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف.

ادريس املصلح.            

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5028 - 81

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد العزيز ازغاي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان اعوينة يامنة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان اعوينة يامنة ". 

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 70 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بنعيسى الرايسي بن التهامي؛

شرقا : طريق عمومية من ورائها بوسلهام احلمداوي؛ 

جنوبا : غنيمة الرايسي؛ همة الرايسي ؛ 

غربا : ورثة احلاج بوعزة بنهماشت. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 57 رقم  العقار  335 كناش  279 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 13 اغسطس 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 211 ص 216 كناش العقار رقم 40 

بتاريخ 05 يوليو 2017 توثيق تيفلت 

3.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 194 ص 190 كناش العقار رقم 25 

بتاريخ 16 اكتوبر 2014 توثيق تيفلت. 

3.شهادة إدارية عدد 23 م ت/2020 عن جماعة ايت بويحيى احلجامة 

مؤرخة في 07 سبتمبر 2020.

2020 على  11 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5029 - 81

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : عائشة عمور بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان جنان حميدي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان جنان حميدي". 

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 80 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مكعازي عمر بن موحى؛ ورثة مكعازي حمادي بن محات؛

شرقا : حمادي زوكيك؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛ 

غربا : احيزون احلسني بن ميلود. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 56 رقم  العقار  329 كناش  323 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 12 اغسطس 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 236 ص 282 كناش باقي الوثائق 

رقم 29 بتاريخ 09 سبتمبر 2020 توثيق تيفلت.

 44 112 كناش العقار رقم  99 ص  3.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 08 يناير 2018 توثيق تيفلت. 

الرزاق  عبد  سيدي  جماعة  عن  90/2020/م.ت  عدد  إدارية  3.شهادة 

مؤرخة في 08 سبتمبر 2020.

2020 على  11 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5030 - 81

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : عائشة بنشريفة بنت الرياحي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".



عدد 1134 - 05 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(4260

 ."K79 االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرشاد

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : امشيشو العربي البقعة رقم K80؛ 

جنوبا : بوعزة باحسو البقعة رقم K77؛ 

غربا : الزنقة. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.حكم ابتدائية اخلميسات مؤرخ في 14 ديسمبر 2006 في امللف رقم 14/06.

2. شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 20 يوليو 2007.

3.محضر تنفيذ مؤرخ في 04 مارس 2008 

4.تقرير اخلبير محمد الرحموني مؤرخ في 18 سبتمبر 2006.

5. رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 314/1992 كناش 

التركات توثيق تيفلت 

 2001 ماي   09 بتاريخ   453 351 ص  بعدد  عدلي ضمن  إراثة  رسم   .6

كناش التركات رقم 24 توثيق تيفلت.

6. نسخة رسم إشهاد عدلي ضمن بعدد 753 ص 116 بتاريخ 10 ماي 2002 

كناش اخملتلفة رقم 1 توثيق تيفلت.

7. نسخة رسمية من رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن أصله بعدد 189 

ص 187 بتاريخ 30 يونيو 2000 كناش التركات رقم 28 توثيق تيفلت.

الترتيبي  بالعدد  أصله  ضمن  عدلي  قسمة  رسم  من  رسمية  نسخة   .8

873/93 كناش العقار توثيق تيفلت.

9. رسم متروك عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 1992 ضمن بالعدد الترتيبي 

05 لسنة 1992 كناش التركات توثيق تيفلت.

الترتيبي  بالعدد  10. نسخة رسمية من رسم مقاسمة عدلي ضمن أصله 

530 لسنة 1984 بتاريخ 18 اكتوبر 1984 كناش العقار توثيق تيفلت.

11.شهادة إدارية عدد 792/2008 عن بلدية تيفلت مؤرخة في 24 اكتوبر 2008.

تيفلت  بجماعة  التعمير  مصلحة  عن   123 عدد  إدارية  شهادة   .12

مؤرخة في 27 فبراير 2020.

بتاريخ   89 عدد  املؤقت  التسليم  وقرار  االصل حملضر  13.نسخة طبق 

26 ماي 2017.

2020 على  19 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5031 - 81

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : عائشة بنشريفة بنت الرياحي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".

 ."K91 االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرشاد

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد

مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : امشيشو العربي البقعة رقم K89؛ 

جنوبا : بوعزة باحسو البقعة رقم K92؛ 

 .K110 و K109 غربا : امشيشو العربي البقعة رقم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.حكم ابتدائية اخلميسات مؤرخ في 14 ديسمبر 2006 في امللف رقم 14/06.

2. شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 20 يوليو 2007.

3.محضر تنفيذ مؤرخ في 04 مارس 2008 

4.تقرير اخلبير محمد الرحموني مؤرخ في 18 سبتمبر 2006.

5. رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 314/1992 كناش 

التركات توثيق تيفلت 

 2001 ماي   09 بتاريخ   453 351 ص  بعدد  عدلي ضمن  إراثة  رسم   .6

كناش التركات رقم 24 توثيق تيفلت.

6. نسخة رسم إشهاد عدلي ضمن بعدد 753 ص 116 بتاريخ 10 ماي 2002 

كناش اخملتلفة رقم 1 توثيق تيفلت.

7. نسخة رسمية من رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن أصله بعدد 189 

ص 187 بتاريخ 30 يونيو 2000 كناش التركات رقم 28 توثيق تيفلت.

8. نسخة رسمية من رسم قسمة عدلي ضمن أصله بالعدد الترتيبي 

873/93 كناش العقار توثيق تيفلت.

9. رسم متروك عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 1992 ضمن بالعدد الترتيبي 

05 لسنة 1992 كناش التركات توثيق تيفلت.

بالعدد  أصله  ضمن  عدلي  مقاسمة  رسم  من  رسمية  نسخة   .10

الترتيبي 530 لسنة 1984 بتاريخ 18 اكتوبر 1984 كناش العقار توثيق تيفلت.

11.شهادة إدارية عدد 792/2008 عن بلدية تيفلت مؤرخة في 24 اكتوبر 2008.

تيفلت  بجماعة  التعمير  مصلحة  عن   124 عدد  إدارية  شهادة   .12

مؤرخة في 27 فبراير 2020.

بتاريخ   81 عدد  املؤقت  التسليم  وقرار  االصل حملضر  13.نسخة طبق 

26 ماي 2017.

2020 على  19 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 5032 - 81

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : عائشة بنشريفة بنت الرياحي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".
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 ."K85 االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرشاد

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : طالبة التحفيظ البقعة رقم K83؛ 

جنوبا : بوعزة باحسو البقعة رقم K86؛ 

 .K87 غربا : امشيشو العربي البقعة رقم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.حكم ابتدائية اخلميسات مؤرخ في 14 ديسمبر 2006 في امللف رقم 14/06.

2. شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 20 يوليو 2007.

3.محضر تنفيذ مؤرخ في 04 مارس 2008 

4.تقرير اخلبير محمد الرحموني مؤرخ في 18 سبتمبر 2006.

5. رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 314/1992 كناش 

التركات توثيق تيفلت 

 2001 ماي   09 بتاريخ   453 351 ص  بعدد  عدلي ضمن  إراثة  رسم   .6

كناش التركات رقم 24 توثيق تيفلت.

6. نسخة رسم إشهاد عدلي ضمن بعدد 753 ص 116 بتاريخ 10 ماي 2002 

كناش اخملتلفة رقم 1 توثيق تيفلت.

7. نسخة رسمية من رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن أصله بعدد 189 

ص 187 بتاريخ 30 يونيو 2000 كناش التركات رقم 28 توثيق تيفلت.

8. نسخة رسمية من رسم قسمة عدلي ضمن أصله بالعدد الترتيبي 

873/93 كناش العقار توثيق تيفلت.

9. رسم متروك عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 1992 ضمن بالعدد الترتيبي 

05 لسنة 1992 كناش التركات توثيق تيفلت.

الترتيبي  بالعدد  10. نسخة رسمية من رسم مقاسمة عدلي ضمن أصله 

530 لسنة 1984 بتاريخ 18 اكتوبر 1984 كناش العقار توثيق تيفلت.

11.شهادة إدارية عدد 792/2008 عن بلدية تيفلت مؤرخة في 24 اكتوبر 2008.

تيفلت  بجماعة  التعمير  مصلحة  عن   127 عدد  إدارية  شهادة   .12

مؤرخة في 27 فبراير 2020.

بتاريخ   84 عدد  املؤقت  التسليم  وقرار  االصل حملضر  13.نسخة طبق 

26 ماي 2017.

2020 على  19 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 5033 - 81

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : عائشة بنشريفة بنت الرياحي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".

 ."K83 االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرشاد

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : طالبة التحفيظ البقعة رقم K81؛ 

جنوبا : امشيشو العربي البقعة رقم K84؛ 

 .K85 غربا : طالبة التحفيظ البقعة رقم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.حكم ابتدائية اخلميسات مؤرخ في 14 ديسمبر 2006 في امللف رقم 14/06.

2. شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 20 يوليو 2007.

3.محضر تنفيذ مؤرخ في 04 مارس 2008 

4.تقرير اخلبير محمد الرحموني مؤرخ في 18 سبتمبر 2006.

5. رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 314/1992 كناش 

التركات توثيق تيفلت 

 2001 ماي   09 بتاريخ   453 351 ص  بعدد  عدلي ضمن  إراثة  رسم   .6

كناش التركات رقم 24 توثيق تيفلت.

6. نسخة رسم إشهاد عدلي ضمن بعدد 753 ص 116 بتاريخ 10 ماي 2002 

كناش اخملتلفة رقم 1 توثيق تيفلت.

7. نسخة رسمية من رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن أصله بعدد 189 

ص 187 بتاريخ 30 يونيو 2000 كناش التركات رقم 28 توثيق تيفلت.

8. نسخة رسمية من رسم قسمة عدلي ضمن أصله بالعدد الترتيبي 

873/93 كناش العقار توثيق تيفلت.

9. رسم متروك عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 1992 ضمن بالعدد الترتيبي 

05 لسنة 1992 كناش التركات توثيق تيفلت.

الترتيبي  بالعدد  10. نسخة رسمية من رسم مقاسمة عدلي ضمن أصله 

530 لسنة 1984 بتاريخ 18 اكتوبر 1984 كناش العقار توثيق تيفلت.

11.شهادة إدارية عدد 792/2008 عن بلدية تيفلت مؤرخة في 24 اكتوبر 2008.
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تيفلت  بجماعة  التعمير  مصلحة  عن   125 عدد  إدارية  شهادة   .12

مؤرخة في 27 فبراير 2020.

بتاريخ   95 عدد  املؤقت  التسليم  وقرار  االصل حملضر  13.نسخة طبق 

26 ماي 2017.

2020 على  19 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 30 د.

مطلب رقم 5034 - 81

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : عائشة بنشريفة بنت الرياحي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".

 ."K81 االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرشاد

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛ 

جنوبا : بوعزة باحسو البقعة رقم K82؛ 

 .K83 غربا : طالبة التحفيظ البقعة رقم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.حكم ابتدائية اخلميسات مؤرخ في 14 ديسمبر 2006 في امللف رقم 14/06.

2. شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 20 يوليو 2007.

3.محضر تنفيذ مؤرخ في 04 مارس 2008 

4.تقرير اخلبير محمد الرحموني مؤرخ في 18 سبتمبر 2006.

5. رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 314/1992 كناش 

التركات توثيق تيفلت 

 2001 ماي   09 بتاريخ   453 351 ص  بعدد  عدلي ضمن  إراثة  رسم   .6

كناش التركات رقم 24 توثيق تيفلت.

6. نسخة رسم إشهاد عدلي ضمن بعدد 753 ص 116 بتاريخ 10 ماي 2002 

كناش اخملتلفة رقم 1 توثيق تيفلت.

7. نسخة رسمية من رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن أصله بعدد 189 

ص 187 بتاريخ 30 يونيو 2000 كناش التركات رقم 28 توثيق تيفلت.

8. نسخة رسمية من رسم قسمة عدلي ضمن أصله بالعدد الترتيبي 

873/93 كناش العقار توثيق تيفلت.

9. رسم متروك عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 1992 ضمن بالعدد الترتيبي 

05 لسنة 1992 كناش التركات توثيق تيفلت.

الترتيبي  بالعدد  10. نسخة رسمية من رسم مقاسمة عدلي ضمن أصله 

530 لسنة 1984 بتاريخ 18 اكتوبر 1984 كناش العقار توثيق تيفلت.

11.شهادة إدارية عدد 792/2008 عن بلدية تيفلت مؤرخة في 24 اكتوبر 2008.

تيفلت  بجماعة  التعمير  مصلحة  عن   126 عدد  إدارية  شهادة   .12

مؤرخة في 27 فبراير 2020.

بتاريخ   92 عدد  املؤقت  التسليم  وقرار  االصل حملضر  13.نسخة طبق 

26 ماي 2017.

2020 على  19 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 : 30 د.

مطلب رقم 5035 - 81

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : حمادي الغازة بن احميدة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلعبوب احلياني".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان اجلعبوب احلياني ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت قسو.

مساحته : 01 هـ 45 آر 11 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد الديفادي؛

شرقا : احمد الغازة؛ 

جنوبا : بلحاج محمد بن عبد القادر؛ 

غربا : الطريق العمومية. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 426 ص 449 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 27 اغسطس 2020 توثيق تيفلت.

بوخلخال  سيدي  اجلوهرة  عني  جماعة  عن   112 عدد  إدارية  2.شهادة 

مؤرخة في 15 سبتمبر 2020.

2020 على  16 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 30 د.

مطلب رقم 5036 - 81

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.عز الدين خربوش بن حميد بنسبة ½.

2.ملياء ابرطل بنت محمد بنسبة ½.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ابريطل وخربوش ". 

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية االخوة رقم 125.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : البقعة رقم 132، ممر؛

شرقا : البقعة رقم 132؛ 

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : الزنقة. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 52 رقم  العقار  454 كناش  514 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 10 يناير 2020 توثيق تيفلت.

 25 رقم  العقار  495 كناش  487 ص  بعدد  2.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 12 ديسمبر 2014 توثيق تيفلت.

 10 بتاريخ  االمضاء  مصححة  عرفية  لوكالة  االصل  طبق  3.نسخة 

اكتوبر 2014.

4.رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 اغسطس 1993 ضمن بعدد ترتيبي 

1357 كناش العقار.

5.شهادة إدارية عدد 154 مؤرخة في 26 اغسطس 2020.

6.شهادة اعادة الهيكلة عدد 295 مؤرخة في 08 سبتمبر 2020.

2020 على  17 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5037 - 81

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : فاطمة عالوي بنت بنعيسى.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت موسى.

مساحته : 09 هـ 20 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلسني اوعقة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 33788 - 16، مطلب التحفيظ رقم 54 - 81؛ 

جنوبا : الطريق العمومية؛ 

غربا : خالد الصدقاوي. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي قصد التحفيظ مؤرخ في 18 يناير 1989 ضمن 

بعدد ترتيبي 601 كناش العقار رق توثيق تيفلت.

2.شهادة إدارية عدد 42 مؤرخة في 10 سبتمبر 2020.

2020 على  19 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 5038 - 81

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.احمد احلرشاوي بن جلول بنسبة ½.

2.سميحة حنيش بنت مولود بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلرشاوي وسميحة ". 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو احلي اجلديد رقم 223.

مساحته : 63 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حليمة اعبيرو؛

شرقا : الزنقة ؛ 

جنوبا : مجيدو لهبوب؛ 

غربا : سعيد بن العربي. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 12 رقم  العقار  118 كناش  141 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 19 ديسمبر 2011 توثيق تيفلت.

 1988 سبتمبر   14 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  االصل  طبق  2.نسخة 

ضمن ترتيبي 1737 كناش العقار توثيق تيفلت.

 1357 1993 ضمن بعدد ترتيبي  11 اغسطس  3.رسم شراء عدلي مؤرخ في 

كناش العقار.

4.شهادة إدارية عدد 437 مؤرخة في 01 ديسمبر 2011.

5.شهادة اعادة الهيكلة عدد 292 مؤرخة في 03 سبتمبر 2020.

6.نسخة طبق االصل حملضر وقرار التسليم املؤقت عدد 142 بتاريخ 27 

اغسطس 2020.

2020 على  19 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "اخلربة"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 2034 - 16

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3906 

بتاريخ 09 سبتمبر 1987 واملتبوع بخالصة اصالحية

منشورة باجلريدة الرسمية عدد 4210 بتاريخ 07 يوليو 1993.

2020 فان مسطرة حتفيظ  08 سبتمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

امللك املسمى " اخلربة " الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 2034 - 16 ستتابع من االن فصاعدا باملساحة 

التي اظهرها التصميم العقاري 05 هـ 40 آر 50 س عوض املساحة املصرح بها 

عند ايداع مطلب التحفيظ وعلى الشياع في اسم السادة : 

1 -عاشورة حلسيني بنت محمد بنسبة 08/64..

2 -ابراهيم ملغاري بن محمد بنسبة 14/64 .

3 - الطيبي ملغاري بن محمد بنسبة 14/64.

4 - املصطفى ملغاري بن محمد بنسبة 14/64.

5 - فاطنة ملغاري بنت محمد بنسبة 07/64.

5 - الزوهرة ملغاري بنت محمد بنسبة 07/64.

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

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 357 ص 370 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 19 اغسطس 2020 توثيق تيفلت.

2.ملحق اصالحي عدلي ضمن بعدد 390 ص 271 كناش باقي الوثائق 

رقم 28 بتاريخ 20 يوليو 2020 توثيق تيفلت

3. رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 173 ص 252 كناش التركات رقم 10 

بتاريخ 05 اغسطس 1996 توثيق تيفلت.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان احلاجب"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 10948 - 16الذي نشر االعالن عن انتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 440 مكرر  بتاريخ 06 يونيو 2007.

مبقتضى طلب مصحح االمضاء بتاريخ 19 يونيو 2020 فان مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " فدان احلاجب " الكائن بدائرة تيفلت جماعة 

التحفيظ  مطلب  موضوع  ملوك  ايت  دوار  يحيى  سيدي  خميس 

اظهرها  التي  باملساحة  فصاعدا  االن  من  ستتابع   16  -  10948 رقم 

التصميم العقاري 13 هـ 47 آر 66 س في اربع قطع مساحتها كاالتي : 

1 -القطعة االولى مساحتها 03 هـ 87 آر 15 س.

2 -القطعة الثانية مساحتها 02 هـ 82 آر 83 س.

3 -القطعة الثالثة مساحتها 04 هـ 02 آر 47 س.

4 -القطعة الرابعة مساحتها 02 هـ 75 آر 21 س.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذا : 

1. نسخة رسمية لرسم ملكية عدلي ضمن اصله بعدد 47 ص 64 

كناش العقار رقم 53 بتاريخ 28 ماي 2019 توثيق تيفلت.

2.رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 57 ص 50 كناش باقي الوثائق رقم 

30 بتاريخ 18 مارس 2020 توثيق تيفلت.

3.شهادة ادارية عدد 30 بتاريخ 16 يونيو 2020.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مباريك 2"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 14618 - 16.

مبقتضى عقد توثيقي فان مسطرة حتفيظ امللك املسمى " مباريك 2 " 

الكائن مبدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد موضوع مطلب التحفيظ 

رقم 14618 - 16 ستتابع من االن فصاعدا في اسم السيد : 

بوزيان صابر بن محمد بصفته طالب التحفيظ الوحيد.

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

1. عقد توثيقي مؤرخ في 07 اغسطس 2020 عن املوثقة سعيدة لشهب.

2.رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 40 ص 27 كناش باقي الوثائق رقم 28 

بتاريخ 14 اكتوبر 2019 توثيق تيفلت.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

محمد زافو    

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم93 - 83 

تاريخ اإليـداع : 04 سبتمبر 2020

طالبا التحفيظ : 

خديجة العلوي الشريف بصفتها طالبة التحفيظ حلق الزينة 

الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املراكش"

نوع امللك : اغكمي سفلي مشتمل على مرحاض و مطبخ

مـوقعـه : مراكش القصبة درب بن زينة رقم 13 

مساحتـه 25 سنتيار تقريبا .

حـدوده

شمـاال : درب بن زينة

شرقا : الرسمني العقاريني 222349 - 04 و 33960/م

غربا : عبد القادر الزهراوي

جنوبا : الرسم العقاري 10432/م

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

 1442 محرم   04 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

موافق 24 اغسطس 2020

تاريخ التحديد : االربعاء 04 نوفمبر 2020 على الساعة 09 صباحا 

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز 

عبد احلق ابوحفص     



األمالك العقارية

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

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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محافظة اجلديدة

مطلب رقم 105978 - 08 

اسم امللك :أرض البحر 

زاوية موالي  : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل،  موقعه 

عبد اهلل امغار.

وقع حتديده في : 29 يوليو 2016.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري:15 آ 37 س

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : اجلماعة القروية موالي عبد اهلل . 

شرقا : جماعة موالي عبد اهلل .

غربا : طريق مارة من اجلرف االصفر رقم 1301 عرضها 20 مترا في اجتاه 

موالي عبد اهلل08

جنوبا: رسم عقاري عدد 144935 - 08 

طالب التحفيظ: جعفر فليل بن محمد .

مطلب رقم 107079 - 08 

اسم امللك : ارض الوادي .

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل ، دوار الورادغة .

وقع حتديده في : 06 غشت 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 32آ 67 س

نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون:

شماال : طريق عمومي عرضه 05 امتار . 

شرقا :بناني نعيمة .

جنوبا : بناني املصطفى .

غربا : بناني ليلى .

طالبة التحفيظ: مينة بناني بنت امحمد .

 

مطلب رقم 132787 - 08 

اسم امللك :بالد كدية الكاعة . 

اوالد  دوار  اهلل  عبد  موالي  جماعة  اجلديدة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

ابراهيم .

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 ه 73 آ 66 س.

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون:

شماال : ورثة سحابة عبد اهلل، الرسم العقاري عدد 202604 وجرفي 

فاطنة بنت محمد .

شرقا : مطلب عدد 87582 - 08 .

محافظة مراكش - املنارة

مطلب رقم 44356 - 04
اسم امللك : "جمالي "

موقعه : إقليم مراكش جماعة تسلطانت عني سونة
وقع حتديده في :22/08/2019

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 01 ار 93س
نوعـه : أرض عارية 

حـدوده:
شماال : ورثة السليطني

شرقـا : الرسم العقاري عدد 294071/04 
جنوبا : ممر عمومي عرضه 7 امتار 

غربا : الرسم العقاري 266346/04 
احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيـظ :السيد عمر جمالي
    احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - املنارة 

عبد الباسط عزاوي     

محافظة فاس

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية بفاس ،املمضي أسفله باإلعالم 
معه، طلب  ومن  نصير  بوشعيب  بن  العلي  عبد  السيد:  أن  للعموم 
أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 46107 - 07 ، املؤسس 
للملك  املدعو  " االمام علي 3" والكائن بفاس ،محطة القطار، م ج  

وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن .                          
          احملافظ على األمالك العقارية بفاس 

         حدو اوحلسن 
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جنوبا : ورثة جرفي مباركة بنت سعيد وجرفي مباركة بنت سعيد .

غربا : ورثة جرفي مباركة بنت سعيد ،الرسم العقاري عدد 182711 - 

08 ، مطلب عدد 82631 - 08 وحرم البير .

طالبوا التحفيظ: بوشعيب جرفي بن محمد ومن معه

مطلب رقم 132788 - 08 

اسم امللك :حبل بركيكة. 

اوالد  دوار  اهلل  عبد  موالي  جماعة  اجلديدة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

ابراهيم .

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 33آ 53 س.

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون:

شماال : ورثة جرفي فاطنة بنت محمد .

شرقا : ورثة بلكمرة اسماعيل .

جنوبا : ورثة رضيان محمد .

غربا : ورثة جرفي مباركة بنت سعيد .

طالبوا التحفيظ : بوشعيب جرفي بن محمد ومن معه

مطلب رقم 132844 - 08 

اسم امللك : دار احلاجة بهيجة . 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل دوار البحارة .

وقع حتديده في : 27 شتنبر2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آ 12س 

نوعه : منزل للسكنى من سفلي .

اجملاورون:

شماال : زنقة عرضها 12 متر .

شرقا : ممر عرضه 3 امتار .

جنوبا : ممر عرضه 5 امتار .

غربا : ممر عرضه مترين .

طالبة التحفيظ: بهيجة سرتاني بنت الطاهر

    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

      عبد الرحمان دريوش 

 

محافظة أكادير

مطلب رقم 43680 - 09

اسم امللـك : " ملك شكري ".

موقعه : دوار آيت حدو، جماعة وقيادة التامري القروية، عمالة أكادير 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 27/08/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 24 آرا 97 سنتيارا .

نوعــه : أرض عارية .  

اجملــاورون : 

شماال : ورثة كربيض ابراهيم؛ 

شرقا :  ورثة كربيض ابراهيم؛ 

جنوبا : ورثة كربيض احمد؛ 

غربا : كربيض مينة. 

طالب التحفيظ : عبد اهلل شكري بن احلسن .

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

 

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم أن 

السيدة أمينة احلسني بنت احمد، املغربية املزدادة بتاريخ 01/01/1950 

بأكادير  والساكنة   C32146 رقم  الوطنية  التعريف  واحلاملة لبطاقة 

 09  -  30193 رقم  العقاري  للرسم  نظير جديد  لها  أن يسلم  طلبت 

املؤسس للملك املدعو  " الشرف 2/32 " الكائن بحي الشرف، اجلماعة 

النظير  وذلك بسبب ضياع   إداوتنان،  أكادير  ألكادير، عمالة  احلضرية 

الذي كان سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15  يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيد حمامي ابراهيم بصفته رئيس اجمللس اإلداري لشركة سيكبا، 

املغربي املزداد بتاريخ 20/06/1980 واحلامل لبطاقة التعريف الوطنية 

جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  بأكادير  والساكن   BE740591 رقم 

 "SIPODEC" : املؤسس للملك املدعو S - 3534  للرسم العقاري رقم

الكائن بحي القاضي عياض، اجلماعة احلضرية ألكادير، عمالة أكادير 

إداوتنان، وذلك بسبب ضياع  النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15  يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيد عبد اهلل الدوم بن فرجي، املغربي املزداد بتاريخ 17/10/1960 

بأكادير  والساكن   J91173 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  واحلامل 

 09  -  86304 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب 

اجلماعة  اخليام،  بحي  الكائن   "125 "خيام   : املدعو  للملك  املؤسس 

النظير  وذلك بسبب ضياع   إداوتنان،  أكادير  ألكادير، عمالة  احلضرية 

الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15  يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

العموم  بإعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

العزيز  عبد  موالي  السيد  عن  نيابة  بورحيم  سالم   : األستاذ  أن 



4267 عدد 1134 - 05 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(

21/12/1948 واحلامل لبطاقة  بتاريخ  املزداد  املغربي  كمال السماللي، 

له  أن يسلم  بأكادير. طلب  والساكن   J9104 رقم  الوطنية  التعريف 

نظير جديد للرسم العقاري رقم 36991 - 09 املؤسس للملك املدعو 

ألكادير،  احلضرية  اجلماعة  الداخلة،  بحي  الكائن   "HE  434 "الداخلة 

له  سلم  كان  الذي  النظير  ضياع   بسبب  وذلك  إداوتنان،  أكادير  عمالة 

سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15  يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

   احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

        محمد أوغوش

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 18376 - 10 

اسم امللك : هند.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك احملل املدعو 

قرب البام. 

نوعه : ارض عارية. 

مساحته: 01 آ 31 س.

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق؛

جنوبا : حركاتي حمادي؛ 

شرقا : الزنقة،

غربا : احلركاتي محمد .

طالب التحفيظ : السيد حركتي خليفة بن احمد.

مطلب رقم 18669 - 10 

اسم امللك : فم العنصر.

العنصر  فم  قيادة جماعة  القصيبة  دائرة  بني مالل  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو دوار ايت سعيد اعلي. 

نوعه : بناية دات سفلي 

مساحته: 03 آ 18 س

اجملاورون : 

شماال : صبير امبارك؛

جنوبا : زاوية؛

شرقا : الطريق،

غربا : ساقية.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى السعيد بن احمد 

مطلب رقم 20303 - 10 

اسم امللك : الطالع.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد ايعيش احملل املدعو 

الزواير. 

نوعه : ارض فالحية بجزء منها بعض أشجار الزيتون وبناية سفلية و 

بئر ومضخة. 

مساحته: 01 ه 73 آ 41 س.

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

جنوبا : احلاجة رابحة؛

شرقا : مكاوي عبد القادر ، عبد القادر بن العربي ومكاوي بوزكري ،

غربا : طرسلي ميمون وهواري عمر ومن معه .

طالب التحفيظ : السيد تونسي العربي بن محند.

مطلب رقم 31315 - 10 

اسم امللك: محجوبة 

موقعه : مدينة بني مآلل احملل املدعو" جتزئة مرمي 2"

نوعه : ارض عارية . 

مساحته: 99 س.

اجملاورون : 

شماال: الزنقة ؛

جنوبا: علمي محمد ؛

شرقا : الزنقة، 

غربا : علمي محمد . 

طالب التحفيظ : السيد محمد ظهير بن عالل. 

مطلب رقم 31558 - 10 

اسم امللك : متشط.

احملل  اغبالة  القصيبة قيادة وجماعة  دائرة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

املدعوملوية متشط. 

نوعه : ارض فالحية . 

مساحته: 05ه 35 آ 93س.

اجملاورون : 

شماال : ممر وساقية وورثة علي ايت عبيد؛

جنوبا : كنون موحى؛

شرقا : ورثة علي ايت عبيد ،

غربا : ايت بوهو املعطي وممر. 

طالب التحفيظ : السيد غنام حدو بن مبارك.

مطلب رقم 37407 - 10 

اسم امللك : ملك ملسودي.

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

القصيبة احملل املدعو تفرنت. 

نوعه : ارض فالحية. 

 مساحته: 47آ 35س.

اجملاورون : 

شماال : اوخلف موحى اوباسو؛
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جنوبا : ساقية؛

شرقا : ازاريز ميمون،

غربا : ملسودي موحى.

طالب التحفيظ : السيد محمد ملسودي بن بناصر 

مطلب رقم 42373 - 10 

اسم امللك : العراشي ومعتصم.

موقعه : اقليم بني مالل بلدية القصيبة احملل املدعو.بويشاط 

نوعه : جزء من سفلي وحديقة

مساحته: 76 س.

اجملاورون : 

شماال : اديكي محمد؛

جنوبا : حسن ايديلي؛

شرقا : مطلب عدد 4514/ت ،

غربا : ايت عزمي .

طالب التحفيظ : السيد العراشي محمد بن الكبير ومن معه. 

مطلب رقم 45167 - 10 

اسم امللك : يونس.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة و جماعة أوالد سعيد 

الواد احملل املدعو" بومسري "

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناية متالشية .

مساحته: 24آ 80 س .

اجملاورون :

شماال: محمد بن صالح؛

جنوبا : ورثة احلمري خليفة؛

شرقا: رسم عقاري عدد 59200 - 10 ؛

غربا : ورثة يعقوبي حمادي .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم يعكوبي بن حمادي .

مطلب رقم 45250 - 10 

اسم امللك : ملك ايت احلوس.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد اضريد. 

نوعه : ارض عارية. 

مساحته: 99 س.

اجملاورون : 

شماال : محمد؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الزنقة ،

غربا : ورثة اكنكاي احلاج إبراهيم .

طالب التحفيظ : السيد ايت احلوس احمد بن إبراهيم 

مطلب رقم 45789 - 10 

اسم امللك: السعادة .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو" العامرية ".

نوعه : دار للسكنى بها متجر بالسفلي ،طابق اول ومرافق . 

مساحته: 52 س

اجملاورون : 

شماال: شارع ؛

جنوبا: الزنقة ؛

شرقا : الزنقة ، 

غربا : حزمي صالح. 

طالب التحفيظ : السيد احمد نفزي بن ادريس. 

مطلب رقم 48560 - 10 

اسم امللك : طه.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوجنان الطاهر. 

نوعه : ارض عارية. 

مساحته: 08 س.

اجملاورون : 

شماال : زاوية؛

جنوبا : مطلب عدد 40419 - 10 ؛

شرقا : مطلب عدد 40419 - 10 ،

غربا : شركة مساكن مختلفة.

طالب التحفيظ : السيد مرشاد السمعلي ومن معه

مطلب رقم 49608 - 10 

اسم امللك : ملك اكرام .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد عطو. 

نوعه : ارض عارية. 

مساحته: 01 آ 36 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : مدخل؛

شرقا : رسم عقاري عدد95549 - 10 ،

غربا : خليفة اجملدوبي ومن معه.

طالب التحفيظ : السيد محمد اكرام بن حلسن

مطلب رقم 50777 - 10 

اسم امللك : النور .

: اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر  موقعه 

احملل املدعو املزاريع. 

بناية  منها  وبجزء  الزيتون  باشجار  مغروسة  فالحية  ارض   : نوعه 

سفلية وحوض مائي . 
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مساحته: 79 آ 62 س.

اجملاورون : 

شماال : ساقية وورثة ويرو؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 73233 - 10 وورثة اوشريف خال اوزايد؛

شرقا : مطلب عدد 35344 - 10 )ملغى(،

غربا : ورثة بركة بن حلسن وورثة بركة سعيد .

طالب التحفيظ : السيد بورنيك بوعزة ابن الشريف

مطلب رقم 50837 - 10 

اسم امللك : اعمار.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر

احملل املدعو مزارع ايت سليمان.

مساحته : 02 ه 07 آ 36س.

نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

جنوبا : موحى وسعيد وباري ؛

شرقا : مطلب عدد 49891 - 10 ؛

غربا : رسمني عقاريني عدد 92528 - 10 و92102 - 10 .

طالبة التحفيظ : شركة اعمار اموبليي. 

مطلب رقم 50849 - 10 

اسم امللك : تامدة .

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة أوالد امبارك جماعة فم اودي احملل 

املدعو دوار ايت اعمير. 

نوعه : بناية دات سفلي طابق اول ومرافق وحديقة . 

مساحته: 08 آ 38 س.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 84546 - 10 ؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 58743 - 10 ،

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد سعيد اعليلت بن صالح.

مطلب رقم 50953 - 10 

اسم امللك : ملك احجو

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي نيسلي 

احملل املدعو ازغرفال. 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار شوكية . 

مساحته: 03 ه 89آ69 س.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة اوحساتة؛

جنوبا : مطلب عدد 50487 - 10 

شرقا : ورسم عقاري عدد 69690 - 10 ؛

غربا : طالب التحفيظ .

طالب التحفيظ : السيد حلسن اوحجو بن بنعيسى

مطلب رقم 51126 - 10 

اسم امللك : مدرسة تيزي نيسلي.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي نيسلي. 

نوعه : ارض بها بنايات مدرسية ، بئر وحوض مائي. 

مساحته: 98 آ 08 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اوالسالم حدو ؛

جنوبا : مجاور غير معروف ، رسم عقاري عدد 66104 - 10 وورثة ايت عبو؛

شرقا : رسمني عقاريني عدد 89932 - 10 و 77567 - 10 -،

غربا : مجاور غير معروف.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص 

مطلب رقم 51430 - 10 

اسم امللك : سميرة.

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة أوالد امبارك جماعة فم اودي احملل 

املدعو ايت بوجو. 

نوعه : ارض فالحية بها ثالثة أشجار من اللوز. 

مساحته: 04 آ 48 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت القايد؛

جنوبا : اخملتار ياسني ؛

شرقا : ممر ،

غربا : رسم عقاري عدد 75213 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد شعبي محمد بن عالل 

مطلب رقم 51435 - 10 

اسم امللك :. ياسر

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

القصيبة احملل املدعو اكني نعيسى. 

نوعه : ارض فالحية.مغروسة جزئيا باشجار غابوية .

مساحته: 01 ه 03 آ 78 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 50751 - 10 ؛

جنوبا : ملك غابوي ؛
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شرقا : عبد القادر بوعزاوي،

غربا : مطلب عدد 50751 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد حسن غنجة بن محمد ومن معه

مطلب رقم 51438 - 10 

اسم امللك : لقراقب .

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعوالقراقب. 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته: 74آ 47 س.

اجملاورون : 

شماال : مولودي بروك ومن معه؛

جنوبا : مطلب عدد 51439 - 10 ، ورثة بروك عبد الرحمان ومن معه 

وورثة بروك عبد اهلل؛

شرقا : فهير صالح،

غربا : رسم عقاري عدد 24147 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر الناصري بن عبد السالم

مطلب رقم 51439 - 10 

اسم امللك : لقراقب .

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعوالقراقب 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته: 50 آ 04 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 51438 - 10 ؛

جنوبا : حضراوي خليفة ومن معه؛

شرقا : ورثة بروك عبد الرحمان،

غربا : رسم عقاري عدد 24147 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر الناصري بن عبد السالم 

مطلب رقم 18608 - 10 

اسم امللك : الوجلة .

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعوالزواير. 

نوعه : ارض فالحية. 

 مساحته : 20 آ 22 س.

اجملاورون : 

شماال : ادريس بن الكبير؛

جنوبا : بوعناني صالح ومن معه وليموري املعطي ؛

شرقا : ليموري املعطي،

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد العربي بوعناني بن اسماعيل.

مطلب رقم 18833 - 10 

اسم امللك : سيدي احسني .

احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

املدعو ازغار . 

نوعه : ارض فالحية . 

مساحته : 02 ه 00 آ 90 س.

اجملاورون : 

شماال : اوقدور موحى،

جنوبا : ممر ؛

شرقا : طالب التحفيظ ،

غربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : السيد احمد كرميا بن احمد .

مطلب رقم 18834 - 10 

اسم امللك : اونا .

احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

املدعو ازغار . 

نوعه : ارض فالحية . 

مساحته : 01 ه 04 آ 31 س.

اجملاورون : 

شماال : اايت عنا موحى،

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

شرقا : ممر،

غربا : ورثة ايت كريشي

طالب التحفيظ : السيد احمد كرميا بن احمد . 

مطلب رقم 18835 - 10 

اسم امللك : املو.

احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

املدعو ازغار . 

نوعه : ارض فالحية . 

مساحته : 03 ه 95 آ 95 س.

اجملاورون : 

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

، 10 - 20022

جنوبا : الطيبي وهداني ؛
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شرقا : ممر والطيبي وهداني ،

غربا : رسم عقاري عدد 16093 - 10 

طالب التحفيظ : السيد احمد كرميا بن احمد .

مطلب رقم 24578 - 10 

اسم امللك : بالد اخلير .

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

كطاية احملل املدعو ايت سودار . 

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

، حوض مائي وبناية سفلية. 

مساحته : 10 ه 13 آ 18 س.

اجملاورون : 

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

جنوبا : الطريق؛

شرقا : محمد بن عالل ، العسري مولود وخطيب موحى ،

غربا : ربيبي إبراهيم وورثة ربيبي احلسني ممر ، 

طالب التحفيظ وورثة بوعزة سكالتي .

طالب التحفيظ : السيد صالح ملمان بن محمد.

مطلب رقم 45509 - 10 

اسم امللك : مسجد االعظم.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو زنقة اجلاموعة. 

نوعه : مسجد. 

 مساحته : 13آ 85 س.

اجملاورون : 

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

بن زهرة وورثة جمالي ؛

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

شرقا : الزنقة،

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

طالب التحفيظ : الوقف العام .

مطلب رقم 51059 - 10 

اسم امللك : املوماوي.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد اضريد الشعبة. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون. 

مساحته : 09 آ 34س.

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية،

جنوبا : ورثة حميم مصطفى؛

شرقا : مينة لبريشي ،

غربا : رسم عقاري عدد 63952 - 10 

طالب التحفيظ : السيد السعيد املوماوي بن محمد.

مطلب رقم 51144 - 10 

اسم امللك : بونوال.

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

احملل املدعوبونوال. 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار البلوط. 

مساحته : 01 ه 87 آ 30 س.

اجملاورون : 

القطعة األولى 

شماال : اوشن مصطفى وممر ؛

جنوبا : ممر ؛

شرقا : ارتفاق الشعبة ،

غربا : ميمون واعزيز .

القطعة التانية 

شماال : ممر؛

جنوبا : حوباين حميد وحلسن ؛

شرقا : ارتفاق الشعبة،

غربا : اكوجيل سعيد .

طالب التحفيظ : السيد بناصر حوبا ين بن واحماد .

مطلب رقم 51310 - 10 

اسم امللك : عبد االله.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابراحملل املدعو 

بوحجر. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الليمون. 

مساحته : 87 آ 95 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ملناوة محمد،

جنوبا : ارتفاق املرور ؛

شرقا : ورثة حمادي بن جابروممر ،

غربا : ورثة حيمات رحال .

طالب التحفيظ : السيد عبد االله املنور بن محمد.

مطلب رقم 51470 - 10 

اسم امللك : الهاني.

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

القصيبة احملل املدعو بويردن دوار تكانت . 
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نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 02 ه 23 آ 88 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق،

جنوبا : احساين محمد ؛

شرقا : احساين محمد ،

غربا : رسمني عقاريني عدد 71902 - 10 و70647 - 10 

طالب التحفيظ : السيد بوزكري الهاني بن املولودي.

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 49107 - 10 

امللك املسمى: ملك سوسو.

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

وقع حتديده في : 07 يونيو 2017.

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف فتاح بن العربي . 

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1040 املؤرخة في 05 ديسمبر 2018

مطلب رقم 50780 - 10 

امللك املسمى: الصلحي 3.

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

وقع حتديده في : 08 أغسطس 2018.

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

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1060 املؤرخة في 24 ابريل 2019

مطلب رقم 25638 - 10 

امللك املسمى: النصيري.

الكائن: مدينة بني مالل احملل املدعو" جنان احلمري".

وقع حتديده في : 06 مارس2003.

طالبة التحفيظ : السيد ة فاطمة انوار بنت محمد ومن معها . 

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  جديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 122 املؤرخة في 02مايو2001 

مطلب رقم 30581 - 10 

امللك املسمى: موزوكار .

الكائن ب: اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي نسلي 

احملل املدعو" ازغارفال " 

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز موهنا بن حدو ومن معه.

وقع حتديده في : 28 ديسمبر 2004.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد الذي نشر

باجلريدة الرسمية عدد 559 املؤرخة في 16 سبتمبر 2009 . 

مطلب رقم 48216 - 10 

امللك املسمى: ملك خديجة .

الكائن ب: مدينة بني مالل احملل املدعو" جتزئة الشكر " 

طالب التحفيظ : السيد السيدة عائشة مساعيف ومن معها .

وقع حتديده في : 08 ابريل 2016.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 944 املؤرخة في 01 فبراير 2017 . 

إعالن عن انتهاء حتديد مطالب التحفيظ الواقعة

    مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " اغبالة"

العموم  الى علم  العقارية ببني مالل، ينهي  إن احملافظ على االمالك 

أن آخر أجل للتعرض على حتفيظ املطالب املودعة مبنطقة التحفيظ 

قيادة  القصيبة  دائرة  مالل  بني  بإقليم  الكائنة   " أغبالة   " اجلماعي 

وجماعة أغبالة ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن 

املؤرخ في   174-69-1 الرسمية طبقا للظهير الشريف عدد  باجلريدة 

10 جمادى االولى 1398 املوافق ل 25 يوليوز 1969 املتعلق بالتحفيظ 

اجلماعي لألمالك القروية.

    احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

        الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 40369 - 11

امللك املسمى: " موساوي " 

الكائن مبدينة الناظور، احلي اإلداري.

طالبوا التحفيظ :

- نادية مساوي.

- جمال مساوي 

- كرمية مساوي 
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- فريد مساوي.

- مصطفى مساوي.

- ميينة مساوي.

- عائشة مساوي.

- رقية املرابط.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1063، 

املؤرخة في 15/05/2019. 

  

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ

 عدد 40704 - 11 ، الذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده

 باجلريدة الرسمية عدد 1103  بتاريخ 19/02/2020 

بدال من : 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 06 ه 23 ار 98 س.

اقـرأ :

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 03 ار 46 س.

والباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 40120 - 11 الذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده

 حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1061  بتاريخ 01/05/2019 

بدال من : 

 1061 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن 

بتاريخ 01/05/2019.

اقـرأ :

ابطال هذا النشر كونه بدون موضوع.

والباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ

 عدد 35500 - 11 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد: 984 بتاريخ 08/11/2017 و االعالن 

عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية 

عدد 1072  بتاريخ 17/07/2019 

بدال من : 

اسم طالب التحفيظ: ادريس املنصوري بن صالح.

اقـرأ :

اسم طالب التحفيظ: ادريس املنصوري بن صالح ومن معه.

والباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ

 عدد 2654 - 11 الذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 3191 بتاريخ 26/12/1973، وكذلك مبوجب 

اخلالصة اإلصالحية واإلعالن اجلديد عن إنتهاء التحديد 

 املنشوران باجلريدة الرسمية عدد 1074 بتاريخ 31/07/2019.

بدال من : 

املساحة: 2 آر 27 سنتيار

اقـرأ :

املساحة: 2 آر 34 سنتيار.

 والباقي بدون تغيير

          احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

            البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 43674 - 12

اسم امللك : " زكرياء

موقعـــه : بلدية مديونة. 

مساحـة : 13 آر 39 سنتيار. 

نوعه: أرض بها بناء. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري 12-171679 ؛ 

جنوبا: رسمني عقاريني رقم 12-171675 – 12-171684؛

شرقا: رسم عقاري عدد 12-169519 وورثة العربي بن اجلياللي؛ 

غربا : رسم عقاري رقم 12-172197؛

طالب التحفيظ : السيد رضوان بنكادة بن ادريس. 

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

10/06/2015 عدد 858

  احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

          طارق اشتوي

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 8701 - 16 

اسم امللك : " فدان البشير ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت سيبرن دوار ايت الشارف.

وقع حتديده في : 27/01/1997.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 هـ 84 آ 06 س.

نوعه : ارض فالحية.
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اجملاورون : 

شماال : الطريق ، مطلب 8700 - 16 .

شرقا : الواد.

جنوبا : مطلب 6531 - 16 ، الطريق.

غربا : ورثة عبد السالم بن حدو. 

طالب التحفيظ : وهدي عمر بن ادريس.

مطلب رقم 32791 - 16 

اسم امللك : فدان حلرش ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو.

وقع حتديده في : 14/11/2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آ 80 س.

نوعه : ارض بهابناية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 13880 - 16 .

شرقا :موشان فاطنة.

جنوبا : عبد اجمليد العروب.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : بلقاسم افقير بن حمادي.

مطلب رقم 36839 - 16 

اسم امللك : " فدان ازويتينة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت داود احلواديف.

وقع حتديده في : 28/01/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 23 آ 30 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ماشا حميد بن بنعاشير ومن معه.

شرقا : الطريق.

جنوبا : بناصر بن الشيخ موحى.

غربا : ماشا حميد بن بنعاشير ومن معه. 

طالب التحفيظ : الزاوية عبد العزيز بن احمد.

مطلب رقم 36893 - 16 

اسم امللك : بقعة 592 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح حي الرتاحة.

وقع حتديده في : 11/03/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 65 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : بونوال حفيضة.

جنوبا : بونوال عائشة.
غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : محمد بنعقى بن العربي ومن معه.

مطلب رقم 36931 - 16 
اسم امللك : حمري ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار اخطاطن ايت عمر.
وقع حتديده في : 24/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 78 آ 71 س.
نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : الطريق.

شرقا : طالب التحفيظ.
جنوبا : مولود مشامي ، ورثة زهرة بوالل.

غربا : الرسم العقاري 23657 - 16 .
طالب التحفيظ : احلسني بوالل بن احلاج بوجمعة.

مطلب رقم 38190 - 16 
اسم امللك : " فدان بئر عساس ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت علي بوهو.
وقع حتديده في : 01/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 99 آ 43 س.
نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : الطريق.

شرقا : بوحسيس منير.
جنوبا : الرسم العقاري 57468 - 16 .

غربا : ورثة بن الطاهر حلسن ، ورثة بن الطاهر امحمد. 
طالب التحفيظ : حسن البوزيدي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 38279 - 16 
اسم امللك : " الفتح بقعة 723 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح حي الرتاحة.
وقع حتديده في : 13/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 73 س.
نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة.

شرقا : الشرقي محمد.
جنوبا : بوحنديرة حسن.

غربا : بن عقة عبد السالم.
طالب التحفيظ : محمد االزعر بن علي.

مطلب رقم 38387 - 16 
اسم امللك : " اسكار378 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية اسكار.
وقع حتديده في : 03/03/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 64 س.
نوعه : ارض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : الزنقة .

شرقا : خربوش يوسف .

جنوبا : الرسمني العقاريني 38568 - 16 ، 38569 - 16 .

غربا : مطلب 38406 - 16 ، الزنقة.

طالب التحفيظ : عزيزة ولغازي بنت التهامي.

مطلب رقم 38404 - 16 

اسم امللك : " ودادية اسكار بقعة 373 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية اسكار.

وقع حتديده في : 13/03/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 73 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بوقطة فؤاد ، بوقطة محمد .

شرقا : بوقطة محمد ، الزنقة.

جنوبا : الزنقة.

غربا : بوقطة فؤاد ، الزنقة. 

طالب التحفيظ : عزيزة ولغازي بنت التهامي.

مطلب رقم 38405 - 16 

اسم امللك : " ودادية اسكار بقعة 376 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية اسكار.

وقع حتديده في : 13/03/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 64 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : مطلب 38406 - 16 .

جنوبا : طالبة التحفيظ.

غربا : الزنقة ، مطالبة التحفيظ. 

طالب التحفيظ : عزيزة ولغازي بنت التهامي.

مطلب رقم 38406 - 16 

اسم امللك : " ودادية اسكار بقعة 377 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية اسكار.

وقع حتديده في : 03/03/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 64 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة .

شرقا : مطلب 38387 - 16 .

جنوبا : الرسمني العقاريني 38568 - 16 ، 38567 - 16 ..

غربا : الزنقة ، مطلب 38405 - 16 .

طالب التحفيظ : عزيزة ولغازي بنت التهامي.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     

       عزالدين شاكر

محافظة خريبكة

مطلب رقم 84 -خ
إسم امللك : » فندق وادي زم«.

موقعه: مدينة وادي زم. 
تاريخ حتديده: 12 أبريل 1990.

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 هـ 61 آ 56 س. 
نوعه : ارض عارية بها فندق.

اجملاورون: 
شماال : الطريق؛

جنوبا : مستشفى؛
شرقا : الطريق؛

غربا : عقار جماعي جلماعة بني سمير.
طالب التحفيظ : الشركة املذنية العقارية الدوش.

مطلب رقم 18675 - 18
إسم امللك : » أرض بالد أوالد الرامي 1«.

موقعه : دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد احمد. 
تاريخ حتديده: 16 اكتوبر 2010.

املساحة التي أظهرها التصميم: 02هـ 68 آر88 س. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 
شماال : طريق ، ورثة سهم عبد القادر؛

الرسم  السالم،  عبد  كردان  ورثة  عباس،  بن  اجلياللي  إقبال   : جنوبا 
العقاري عدد 17899/18، ممر؛

شرقا : صالح الرامي ومن معه، امليلودي الدريوش؛
غربا : ورثة احلاج املعطي.

اعالنني جديدين بانتهاء التحديد

مطلب رقم 6407 - 18
امللك املسمى : » ملك كرمية واملوستاوي «.

الواقع ب: مدينة وادي زم، احلي الصناعي.
طالب التحفيظ: السيد الصديق رياض بن حلسن.

تاريخ التحديد : 05 نوفمبر1997
 4486 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 21 أكتوبر 2016.

مطلب رقم 35591 - 18
امللك املسمى :" محجر" 

الواقع ب : دائرة وادي زم، جماعة قصبة الطرش دوار الزعارطة- منطقة 
التحفيظ اجلماعي.

طالب التحفيظ : محمد رضواني بن العربي ومن معه.
 929 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 19/10/2016.
احملـافظ على االمالك العقاريـة بخـريبكة     

عبد الكرمي بوسيف     
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محافظة تطوان

مطلب رقم 55800 - 19 

إسم امللك: " املرابط النوالي " 

 موقعه : إقليم تطوان، قيادة وجماعة عني احلصن، احملل املدعو : بني 

أخلجان

تاريخ التحديد: 16 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 ار 51 س

نوعــه: أرض عارية وبجزء منها بنائني يتكونان من سفل مع حديقة.

اجملاورون:

شماال: الواد،

شرقا: رسم عقاري عدد: 44419/19، خندق

جنوبا : طريق،

غربا: محمد أحمد الطويل، رسم عقاري عدد: 53895/19، 

طالب )ة( : محمد بن محمد املرابط النوالي.

مطلب رقم 55611 - 19 

إسم امللك: " الدعلوس " 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو : خندق زيان

تاريخ التحديد: 24 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 18 س

نوعــه: أرض عارية .

اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 49279/19،

شرقا: أحمد الهيوي

جنوبا : زنقة،

غربا: حسن عبد الوهاب، 

طالب )ة( : خالد بن أحمد الدعلوس ومن معه.

مطلب رقم 55156 - 19 

إسم امللك: " الرحمان " 

موقعه : إقليم تطوان، قيادة بني سعيد، جماعة زاوية سيدي قاسم 

احملل املدعو : الدردور

تاريخ التحديد: 07 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 ار 96 س

نوعــه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال: ملك الغير، سعيد املرابط، ورثة بن ادريس

شرقا: الطاهر الريفي

جنوبا : ورثة عبد السالم الطنيبر،

غربا: رسم عقاري عدد: 14555/19، 

طالب )ة( : يوسف بن ادريس صبير ومن معه.

مطلب رقم 55649 - 19 
إسم امللك: " موطيع " 

احملل  اسطيحة،  جماعة  بواحمد،  قيادة  شفشاون،  إقليم   : موقعه 
املدعو : التجزئة السياحية

تاريخ التحديد: 26 أغسطس 2019
املساحة التي أظهرها التصميم : 01ار 21س

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل مع ملحق.
اجملاورون:

شماال: مصطفى الفياللي، 
شرقا: خالد احرازم

جنوبا : زنقة،
غربا: زنقة، 

طالب )ة( : الفقيه موطيع بن بوشعيب.

مطلب رقم 56009 - 19 
إسم امللك: " ملك أحكان " 

موقعه : إقليم تطوان، قيادة و جماعة املالليني، احملل املدعو : الكداوي 
العليا

تاريخ التحديد: 20 فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم : 03 ار 97 س

نوعــه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: مطلبي التحفيظ عدد: 55683/19، 46036/19،
شرقا: ممر عمومي

جنوبا : ورثة ماللي،
غربا: فاطمة ماللي، 

طالب )ة( : محمد بن أحمد أحكان.

مطلب رقم 45459 - 19 
إسم امللك: " تزويت " 

موقعه : إقليم تطوان، قيادة بني حسان، جماعة احلمراء، احملل املدعو 
: دوار بني موسى

تاريخ التحديد: 01 أكتوبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم : 103 هـ 12 ار 70 س

نوعــه: أرض فالحية بها نباتات طبيعية
اجملاورون:

شماال: اجلماعة الساللية دوار امطيل، امللك الغابوي
شرقا: اجلماعة الساللية دوار اخلمس، امللك الغابوي 

جنوبا : اجلماعة الساللية دوار أونيزار،دوار اخمالني
غربا: اجلماعة الساللية دوار اخمالني، 

وزير  السيد  الوصي عنها  بني موسى  الساللية  اجلماعة   : )ة(  طالب 
الداخلية.

مطلب رقم 56086 - 19 
إسم امللك: " عبد احلفيظ ".

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

تاريخ التحديد: 16 مارس 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم:01 ار 16 س.
نوعــه: أرض عارية

اجملاورون:
شماال: عرفة اجريف، 

شرقا: رسم عقاري عدد: 95535/19، عمر الغوش 
جنوبا : ممر، 

غربا: عمر الغوش
طالب )ة( : عمر بن التهامي الغوش.

مطلب رقم 56097 - 19 
إسم امللك: " أمين ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة و جماعة بني سعيد، احملل املدعو: اشروظة
تاريخ التحديد: 16 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم:25 ار 48 س.
نوعــه: أرض فالحية بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي

اجملاورون:
شماال: عبد السالم التنني، مصطفى علي البقالي

شرقا: عبد السالم احلياني
جنوبا : أحمد علي البقالي، 

غربا: ممر عمومي
طالب )ة( : مليكة بنت عبد الواحد الشحيتي.

مطلب رقم 55993 - 19 
إسم امللك : " دمنة القلعي 03-07-33510 ".

موقعه : إقليم شفشاون، قيادة و جماعة باب برد احملل املدعو: العناصر 
العليا

تاريخ التحديد: 17 فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم:03 ار 01 س.

نوعــه: أرض فالحية
اجملاورون:

شماال: محمد عزوز
شرقا: أيرير

جنوبا : ورثة علمي اجلوت، 
غربا: ورثة محمد احمد اجلوت

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55998 - 19 
إسم امللك: " حجيرة ".

موقعه : إقليم وزان، قيادة و جماعة زومي، احملل املدعو: حالوة
تاريخ التحديد: 18 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 03 ار 05 س.
نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:
شماال: السرغيني احلسن

شرقا: املفضل محمد
جنوبا : العربي البقالي، ممر

غربا : العرقوبي محمد
طالب )ة( : األوقاف العامة بوزان 

مطلب رقم 55999 - 19 

إسم امللك: "العرعارة ".

 موقعه : إقليم وزان، قيادة و جماعة زومي، احملل املدعو: حالوة

تاريخ التحديد: 18 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 05 ار 48 س.

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: ممر

شرقا: العرباوي التهامي

جنوبا : ممر، 

غربا : العرباوي التهامي

طالب )ة( : األوقا ف العامة بوزان 

مطلب رقم 56000 - 19 

إسم امللك: " عنصر مخوت ".

موقعه : إقليم وزان، قيادة و جماعة زومي، احملل املدعو: دوار احالوة

تاريخ التحديد: 18 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم:08 ار 23 س.

نوعــه: أرض فالحية بها شجرتني للزيتون

اجملاورون:

شماال: احلسن العرعاري

شرقا: أحمد العرعاري

جنوبا : حلسن العرعاري، 

غربا: مسراح

طالب )ة( : األوقاف العامة بوزان.

مطلب رقم 56014 - 19 

إسم امللك: " غابة عشاشة ".

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

املدعو: تاسيفت

تاريخ التحديد: 05 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 06 هـ 20 ار 88 س.

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار مثمرة

اجملاورون:

شماال: الواد

شرقا: أحمد داوود

جنوبا : أحمد داوود، 

غربا: البزطاطي 

وزير  السيد  الوصي عنها  داود  بن  اوالد  الساللية  : اجلماعة  )ة(  طالب 

الداخلية

مطلب رقم 56019 - 19 

إسم امللك: " ملك احميدان ".

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

احلوزي، احلي اإلداري

تاريخ التحديد: 28 فبراير 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم: 89 س.
نوعــه: أرض عارية

اجملاورون:
شماال: زنقة
شرقا: زنقة

جنوبا : سعيد احميدان، 
غربا: ممر، عبد القادر مرزوق

طالب )ة( : عبد احلق احميدان بن مفضل

مطلب رقم 56023 - 19 
إسم امللك: " البركة ".

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

تاريخ التحديد: 27 فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 07 ار 53 س

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من طابق حتت األرضي وما بني الطابقني 
مع سفل 

اجملاورون:
شماال: ممر عمومي

شرقا: رسم عقاري عدد: 39704/19
جنوبا : ممر عمومي ثم رسم عقاري عدد: 92244/19، 

غربا: زنقة
طالب )ة( : شركة INCAM ش م م .

مطلب رقم 56025 - 19 
إسم امللك : " لوجني ".

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

تاريخ التحديد: 03 مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 64 س

نوعــه: أرض عارية
اجملاورون:

شماال: خدوج الطنيبر
شرقا: عائشة العمراني

جنوبا : عبد السالم مارصو، 
غربا: زنقة

طالب )ة( : صباح بنت بنعيسى املصبني. 

مطلب رقم 56026 - 19 
إسم امللك: " ريحان ".

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

تاريخ التحديد: 03 مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 05 ار 65 س

نوعــه: أرض عارية بها أساس بناء
اجملاورون:

شماال: األحباس، رسم عقاري عدد: 90000/19

شرقا: عبد العظيم بن حسني العمراني
جنوبا : ممر عمومي، 

غربا: بن عيسى كزاوزو
طالب )ة( : صباح بنت بنعيسى املصبني. 

مطلب رقم 56028 - 19 
إسم امللك: " النجاح ".

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

تاريخ التحديد: 03 مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 59 س

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل وثالث طوابق علوية في طور 
البناء

اجملاورون:
شماال: زنقة

شرقا: أمينة امزبحار، شركة السعيدية برومو
جنوبا : رشيدة حجاج، 

غربا: زنقة
طالب )ة( : ناصر بن محمد بن عمر احلوزي ومن معه. 

مطلب رقم 56029 - 19 
إسم امللك: " سارة ".

موقعه : إقليم تطوان، بلدية وادالو، احملل املدعو: أزرزا
تاريخ التحديد: 09 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 91 س
نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي

اجملاورون:
شماال: مفضل عبدو

شرقا: زنقة
جنوبا : زنقة، 

غربا: حلسن مهدي
طالب )ة( : محمد بن اخملتار حلمر. 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 16217 - 19 
إسم امللك: " ظهر برغوت تابعة ألحباس مسجد دوار شنتال والقوب 

نيابة اغزاوة قيادة مقريصات"
موقعه: إقليم وزان، قيادة مقريصات، جماعة عني بيضاء، احملل املدعو: 

ظهر برغوت
طالب )ة( التحفيظ: األوقاف العامة بوزان

نوعه: أرض بها نباتات طبيعية وأشجار الزيتون مع عدة بنايات
مساحته: 15 هـ 65 ار 65 س

 733 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 
بتاريخ 16 يناير 2013.

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان    
         املصطفى طريفة
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محافظة تازة

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيد : محمد ابراهيمي بن عالل املالك املقيد، الساكن و اجلاعل 

وباشوية  بلدية  اخلامس  محمد  بشارع  معه  للمخابرة  إقامته  محل 

العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  تازة،  إقليم  أكنول، 

رقم : 18210 - 21 املؤسس للملك املدعو : " القدس 3 - 524 الكائن 

مبدينة تازة، حي القدس الثالث، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان 

قد سلم له سابقا .

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

احملافظ على األمالك العقارية بتازة بالنيابة

خيي شكري    

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 97403 - 23 

اسم امللك : ملك لعقيرة خدوج

موقعه : آسفي، حي زين العابدين

املساحة التي أظهرها التصميم 01 آر 02 س

نوعـه : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : الزنقة

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 68988 - 23

جنوبا : الرسم العقاري عدد 58216 - 23

غربا : الرسم العقاري عدد 79383 - 23

طالبة التحفيظ : اعقيرة خدوج بنت كبور بن العربي 

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي 

شكيب حيمود     

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 9587 - 24

اسم امللك : "بوتسكورين "

يوسف  ايت  جماعة  ورياغل،  بني  دائرة  احلسيمة،  اقليم   : موقعــه 

وعلي، احملل املدعو : اجدير اشريك. 

وقع حتديده في : 02 مارس 2020.

مساحته : 15 ار 30 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : املياه والغابات. 

شرقا : ملك الغير، الرسم العقاري عدد 5983 - 24.

جنوبا : الطريق.

غربا : الرسم العقاري عدد 7767 - 24.

طالب التحفيظ : سعيد بن املدني الصديقي. 

مطلب رقم 25108 - 24

اسم امللك : "ورثة احلدوتي سليمان"

موقعــه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : حي تالبوذة؛

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2018

مساحته : 89 آر 48 س.

نوعه : أرض عارية تتكون من قطعتني جزء منها بها بناية من سفل 

وطابق أول، 

اجملاورون : 

شماال : واد؛

الرسم   ،19672  -  24 عدد  العقاري  الرسم  بودرة،  احلاج  ورثة   : شرقا 

العقاري عدد 24663-24؛

جنوبا : ورثة احلاج بودرة ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 24/25043 : 

طالبو التحفيظ : طارق احلدوتي بن سليمان ومن معه.

مطلب رقم 43332 - 24

اسم امللك : "مقبرة بادس".

: اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة الرواضي، احملل  موقعــه 

املدعو : "ضريح سيدي يعقوب البادسي" 

وقع حتديده في : 22 ابريل 2019.

مساحته : 32اَر 07 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

.N/3719 شماال : مطلب التحفيظ عدد

 .N/3719 شرقا : مطلب التحفيظ عدد

 .N/3719 جنوبا : مطلب التحفيظ عدد

.N/3719 غربا : مطلب التحفيظ عدد

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة. 



عدد 1134 - 05 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(4280

مطلب رقم 130957 - 24

اسم امللك '' رحاب ".

موقعــه : إقليم احلسيمة، بلدية أجدر ،احملل املدعو : متسقيدانت .

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019.

مساحته : 01 ار 18 س.

أول و طابق  بناية من حتت أرضي و سفليني و طابق  : ارض بها  نوعه 

ثاني بالتراجع. 

اجملاورون : 

شماال : الشارع. 

شرقا : الشارع. 

جنوبا : دابي مصطفى. 

غربا : الشارع. 

طالب التحفيظ : محمد رحاب ابن محمد. 

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة

ادريس بوزيان     

 

محافظة بنسليمان

إصـالح خـطـأ - يتعلق بامللك املسمى " أم الساحل "

ذي املطلب رقم 9836 - 25

الذي أدرج االعالن عن التحديد باجلريدة الرسمية رقم : 1064

املؤرخـة فـي 22 ماي 2019

عوضا عن :

السيدة البقالي عائشة بنت محمد

السيدة البقالي مينة بالتساوي بينهما

اقرأ :

السيدة البقالي عائشة بنت محمد

السيد العمراني جوطي عبد الكرمي بالتساوي بينهما

والباقي بدون تغيير .

إصـالح خـطـأ - يتعلق بامللك املسمى " هريوش "

ذي املطلب رقم 9872 - 25

الذي أدرج االعالن عن التحديد باجلريدة الرسمية رقم : 1074

املؤرخـة فـي 31 يوليو 2019

عوضا عن :

عبد القادر بنطبيب 

محمد بنطبيب

خديجة بنطبيب

يزة بنطبيب

يوسف بنطبيب

احمد بنطبيب 

بدون نسبة محددة وغير متساوين في النسب .

اقرأ :

عبد القادر بنطبيب بنسبة 3878/28807

محمد بنطبيب بنسبة 3878/28807

خديجة بنطبيب بنسبة 1939/28807

يزة بنطبيب بنسبة 1939/28807

يوسف بنطبيب بنسبة 13295/28807

احمد بنطبيب بنسبة 3878/28807

والباقي بدون تغيير .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية ببنسليمان

عزيز الزهراوي    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 16077 - 27

اسم امللك : "  لنصار01 ".

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

: دوار تنغريت

وقع حتديده في : 18اكتوبر 2017. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 56 آ 99 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : حنيني محمد مع بن عزيزي طهيري ؛

شرقا : ويزو عدي مع ورثة لنصار اسماعيل ، 

جنوبا : فكير حمو

غربا : الطريق )ملك عمومي( ؛.

طالبو التحفيظ : ليلى لنصار بنت باحسني ومن معها . 

مطلب رقم 41197 - 27

اسم امللك : "مدرسة تامكايدوت ".

موقعه : اقليم حنيفرة اجلماعة القروية كروشن احملل املدعو تامكايدوت . 

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 ار 65 س

نوعه : ارض بها مدرسة.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة .

شرقا : ورثة جياللي عبد السالم و سعيد زاهيري

جنوبا : ممر عمومي

غربا : ساحة عمومية .

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص للدولة .
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مطلب رقم 41199 - 27

اسم امللك : "رحو ".

موقعه : اقليم حنيفرة اجلماعة القروية تيغسالني احملل املدعو حي املسيرة . 

وقع حتديده في : 05 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : سعدي بوعبيد و باسو سخمان .

شرقا : العثماني احلسني

جنوبا : الزنقة

غربا : الطريق الوطنية .

طالبة التحفيظ : سميرة عارفي .

مطلب رقم 41241 - 27

اسم امللك : " املو اجلامع ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، اجلماعة احلضرية لتيغسالني املكان املدعو 

دوار ايت سيدي بوعلي . 

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 ار 75 س

نوعه : ارض فالحية بها بعض اشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 12078 - 27 و اوجار احمد

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12078 - 27

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 12078 - 27 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12078 - 27

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف مبيدلت نيابة عن االحباس العامة .

مطلب رقم 41269 - 27

اسم امللك : "تاغزوت ".

موقعه : اقليم حنيفرة جماعة تيغسالني ايت سيدي بوعلي . 

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 ه 20 ار 90 س

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : الشعبة.

شرقا : الركيبي مصطفى

جنوبا : غروسي احلبيب

غربا : الطريق املعبدة 10 متر .

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف مبيدلت نيابة عن االحباس العامة .

 مطلب رقم 41297 - 27

اسم امللك : "ملك نورة ".

موقعه : اقليم حنيفرة ،جماعة القباب املكان املدعو حي التقدم . 

وقع حتديده في : 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 82 س

نوعه : بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : الفاضلي احمد

جنوبا : ممر

غربا : الفاضلي منانة 

طالب التحفيظ : محمد وعلي نانة بن موحى

 احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 50100 - 28

اسم امللك : فهد

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

مسـاحتـه : ) 77 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : موسى ايت موحى ؛

شـرقـا : رسم عقاري عدد 43730 - 28 ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : طالب التحفيظ ؛

طالب التحفيظ : السـيد ايت موحى فهد بن موسى.

مطلب رقـم 50057 - 28

اسم امللك : انغريف

 : املدعو  احملل  تازناخت،  امرزكان، جماعة  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

انغريف مبزارع ايت داود.

مسـاحتـه : ) 47ار 50 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الطريق و التحديد اإلداري رقم 678 ؛

شـرقـا : الطريق و التحديد اإلداري رقم 678 ؛

جـنـوبا : الطريق و التحديد اإلداري رقم 678 ؛

غـربـا : الطريق و املدرسة و التحديد اإلداري رقم 678 ؛

طالبو التحفيظ : السـيد عمر زاهري بن احمد و من معه.
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مطلب رقـم 50058 - 28

اسم امللك : بني الشعبتني

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تازناخت، احملل املدعو : انغريف.

مسـاحتـه : ) 03 هك 78 ار 49 س(.

: ارض فالحية بها بناية من طابق ارضي وبناية من طابق  نـوع امللك 

أرضي مبنية بالتراب ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 678 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 678 ؛

جـنـوبا : الطريق الوطنية رقم 10 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 678 ؛

طالب التحفيظ : السـيد محمد زاهري بن احمد.

مطلب رقـم 42776 - 28

اسم امللك : ملك سفاوو

 : املدعو  احملل  تازناخت،  امرزكان، جماعة  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

انغريف مزارع ايت عتو.

مسـاحتـه : ) 01 هـ 99 ار 65 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 678 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 678 ؛

جـنـوبا : الطريق الوطنية رقم 10 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 678 ؛

طالب التحفيظ : السـيد سفاوو عبد الرحمان بن عبد اهلل.

مطلب رقـم 43026 - 28

اسم امللك : أغبالو 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تكضيشت.

مسـاحتـه : ) 53 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43027 - 28

اسم امللك : اغبالو السفلى 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تكضيشت.

مسـاحتـه : ) 77 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43029 - 28

اسم امللك : دار ازمز 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تكضيشت.

مسـاحتـه : ) 25 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43042 - 28

اسم امللك : اغبالو 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تكضيشت.

مسـاحتـه : ) 26 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43043 - 28

اسم امللك : دار ازمز 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تكضيشت.

مسـاحتـه : ) 85 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛
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شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43044 - 28

اسم امللك : دار ازمز 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تكضيشت.

مسـاحتـه : ) 81 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43226 - 28

اسم امللك : داو أزار

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تاركا.

مسـاحتـه : ) 64 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 50039 - 28

اسم امللك : غالنة اوشعري

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

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 06 ار 25 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : احلسن اكرام ؛

شـرقـا : ايت سعيد ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبو التحفيظ : السـيد اكنوش فضمة بنت علي و من معها.

مطلب رقـم 43171 - 28

اسم امللك : تيدانغي 1

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

مسـاحتـه : ) 33 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43172 - 28

اسم امللك : تيدانغي 2

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

مسـاحتـه : ) 18 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43173 - 28

اسم امللك : امي نتفراوت نوكرزدين

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

مسـاحتـه : ) 46 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43183 - 28

اسم امللك : اواغن

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

مسـاحتـه : ) 65 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛
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حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43184 - 28

اسم امللك : متليت 2

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

مسـاحتـه : ) 81 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مالحظة : هناك حق سطحية عبارة عن ثالث نخالت لفائدة السيد 

ابو القاسم حلسن .

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43185 - 28

اسم امللك : ايت يامني

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

مسـاحتـه : ) 33 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43198 - 28

اسم امللك : بو اسكران

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

مسـاحتـه : ) 37 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43199 - 28

اسم امللك : متليلت 1

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

مسـاحتـه : ) 49 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43201 - 28

اسم امللك : أقلمو 2

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

مسـاحتـه : ) 25 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43203 - 28

اسم امللك : أقلمو 3

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

مسـاحتـه : ) 43 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
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مطلب رقـم 43228 - 28

اسم امللك : أختار

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

مسـاحتـه : ) 05 ار 20 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43229 - 28

اسم امللك : موكرور 2

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

مسـاحتـه : ) 26 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43230 - 28

اسم امللك : بومادون

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

مسـاحتـه : ) 75 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43231 - 28

اسم امللك : تفراوت

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

مسـاحتـه : ) 37 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43232 - 28

اسم امللك : داو زار

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

مسـاحتـه : ) 88 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43233 - 28

اسم امللك : استلحسن

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

مسـاحتـه : ) 89 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

إصـالح خطـأ - يتعلق بامللك املسمى : " جزوم حتت بو الرجل " .

مطلب رقـم 50016 - 28 الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية رقم : 1069 املؤرخة في : 26 يونيو 2019 ،

الذي طلب حتفيظه السيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها. 

بدال من : 

موقع امللك : جماعة أمرزكان .

اقرأ : 

موقع امللك : جماعة وسلسات .

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     
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محافظة الرماني 

مطلـب رقم 5256 - 29

إسـم امللك : الشيخ شعيب .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة احلضرية الرماني احملل 

املدعـو الرماني املركز.

وقع حتديده في : 04 يونيو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 12 آرا 54 س.

نــوعـه : أرض بها بنايات.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 37382/ر؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 997 - 29؛

غربا : الرسم العقاري عدد 997 - 29 .

طالبو التحفيظ : أمينة العبدي بنت أحمد ومن معها.

مطلـب رقم 5287 - 29

إسـم امللك : اخلنك .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية الزحيليكة 

احملل املدعـو قبيلة أوالد عمران دوار اجلبليني.

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 10 آرا 95 س ) يتألف من قطعتني (.

نــوعـه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة األولى : مساحتها : 01 هـ 41 آرا 50 س.

شماال : ورثة املاللي أحمد؛

شرقـا : ورثة اهنية بنت عبد اهلل؛

جنوبا : الواد ) واد اخلنك (؛

غربا : ورثة رحمة بنت عبد اهلل.

القطعة الثانية : مساحتها : 00 هـ 69 آرا 45 س.

شماال : الواد ) واد اخلنك (؛

شرقـا : ورثة اهنية بنت عبد اهلل؛

جنوبا : ورثة محمد بوشالغم

غربا : ورثة رحمة بنت عبد اهلل.

طالب التحفيظ : محمد ماللي بن تغيدة.

مطلـب رقم 5302 - 29

إسـم امللك : انسينيسة .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية الزحيليكة 

احملل املدعـو قبيلة أوالد موسى دوار آيت عبو.

وقع حتديده في : 20 مارس 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 37 آرا 20 س.

نــوعـه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اجلياللي بن محمد؛

شرقـا : ورثة احلاج محمد؛

جنوبا : طالبة التحفيظ والرسم العقاري عدد 7269 - 29؛

غربا : ورثة اجلياللي بن محمد.

طالبة التحفيظ : رابحة ناجم بنت محمد بن اجلياللي.

مطلـب رقم 5330 - 29

إسـم امللك : شنفور.

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية حد البراشوة 

احملل املدعـو أوالد ميمون 1 دوار أوالد ليلى.

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 44 آرا 95 س.

نــوعـه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة بن سعيد؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 3829/ر؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 5728 - 29؛

غربا : الرسم العقاري عدد 970 - 29 .

طالبوالتحفيظ : ميمونة ليلي بنت محمد بن بوعزة ومن معها.

مطلـب رقم 5358 - 29

إسـم امللك : بوطويل .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية جمعة مول 

البالد احملل املدعـو قبيلة النجدة 1 دوار الفرجان.

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 85 آرا 60 س.

نــوعـه : أرض فالحية بها بناية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2374 - 29؛

شرقـا : اسيلة بنت عطية؛

جنوبا : شعبة ) شعبة بوطويل (؛

غربا : ورثة احملمدي القستالي.

طالب التحفيظ : أحمد التاجي ابن هدي.
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إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلـب رقم 3497 - 29 

امللك املسمـى  : قادوس خلوطة.

القروية  اجلماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات  بإقليم  الكائن  الكــائــن 

مرشوش احملل املدعو قبيلة أوالد اخليفة دوار أوالد احلاج.

طالـبو التحفيظ : تهامي علي بن عالل بن قدور ومن معه .

وقع حتديده التصحيحي في : 19 يوليو 2019.

مساحته : 02 هـ 84 آرا 45 س.

انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن عن 

الرسمية عدد 59 املؤرخة في : 16 فبرار 2000.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

الشريف البقالي      

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-138595

امللك املسمى : " اواحليان"

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت باحملل املدعو" مركز تافراوت" 

مساحته : 01 آ 67 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة شهمات

شرقا : ورثة شهمات بعضا و الرسم العقاري 28040 - 31بعضا اخر

جنوبا : شارع محمد اخلامس

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مصطفى بن ابراهيم اوحليان.

مطلب رقم 31-138633

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1743 قروي مدرسة ايحيا "

موقعه : جماعة وقيادة اربعاء ايت احمد دائرة انزي اقليم تيزنيت" احملل 

املدعو " مدرسة ايحيا"

مساحته : 08 آ 69 سنتيار،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بنايتني سفليتني فقط ومطفية ومرافق صحية، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد اهلل بوجمعة 

شرقا : ممر عمومي 

جنوبا : احمد اوعبد اهلل

غربا : مبارك العسري واحمد بن شامور ومن معه.

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية

مطلب رقم 31-138940

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1708 قروي مدرسة متكيشت "

موقعه : جماعة وقيادة افال اغير اقليم تيزنيت احملل املدعو " مدرسة متكيشت"

مساحته : 20 آ 86 سنتيار،

ومرافق  بنايتني سفليتني  بجزء منها مدرسة من  عارية  أرض   : نوعه 

صحية، 

اجملاورون : 

شماال : اهل متكيشت 

شرقا : ممر عمومي 

جنوبا : اهل تكميشت

غربا : اهل متكيشت

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " أقرمود"

اقليم ودائرة الصويرة

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  ان  العموم 

اقليم  أقرمود  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

ودائرة الصويرة ، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن 

االولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا 

1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :

 41400 - 41315 - 41284 - 40998 - 39170 - 32987 - 32668 - 33432

 -  41950  -  41917  -  41774  -  41711  -  41618  -  41589  -  41587  -

 42793 - 42778 - 42726 - 42633 - 42381 - 42309 - 42284 - 42075

 -  43873  -  43580  -  43459  -  43416  -  43411  -  43227  -  43133  -

 45744 - 45729 - 45707 - 45251 - 45243 - 45159 - 44783 - 44060

 - 46033 - 45934 - 45886 -

الكل حتت رمز 35

احملافظ على األمالك الغقارية

ربيع الشركي.     
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محافظة تاونات

مطلب رقم 28145 - 37

اسم امللك : " عمر الصدور " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة وبلدية تيسة احملل املدعو الكعدة. 

وقع حتديده في : 23 يناير 2018 ؛

مساحته : 91 ار 9 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : املزياتي احمد، احمد كماح و عبدالسالم كماح ؛ 

شرقا : حماني عبدالرزاق . 

جنوبا : احمد هرماش ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 6850 -ف و الرسم العقاري عدد 5631 - 37؛

طالب التحفيظ : عمر بن محمد الصدور . 

مطلب رقم 28146 - 37

اسم امللك : " جنان محمد امني " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة وبلدية تيسة احملل املدعو دوار أوالد عبو . 

وقع حتديده في : 3 يناير 2018 ؛

مساحته : 37 ار 72 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون و التني ؛

شماال : عزيز منصور و الغالي منصور ؛ 

شرقا : طريق عمومية عرضها 10 امتار . 

جنوبا : الغواطي محمد ؛

غربا : الغواطي محمد ؛

طالب التحفيظ : الصدور محمد امني بن عمر . 

مطلب رقم 54782 - 37

اسم امللك : " فدان الكعدة " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد داوود احملل املدعو مزارع 

وامالك الغربية ؛

وقع حتديده في : 9 يوليو 2018 ؛

مساحته : 37ار 37 س ؛

بناية  و  متنوعة  أشجار  و  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  ارض   : نوعه 

خفيفة و بئر و خزان للماء ؛

شماال : حلسن الشهبوني و ورثة محمد الغزواني ؛ 

شرقا : طريق عمومية . 

جنوبا : ورثة عبدالرحمان احلرشي ؛

غربا : الطريق اإلقليمية رقم 5319عرضها 20 مترا 

طالب التحفيظ : محمد البجادي بن احمد .

مطلب رقم 54796 - 37

اسم امللك : " افريس القيسي " ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات حي الرميلة زنقة البرانص؛

وقع حتديده في : 6 اغسطس 2018 ؛

مساحته : 01ار 5 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : مشروع طريق عرضها 5 امتار ؛ 

شرقا : ممر محدود في مشروع عرضه 5 امتار . 

جنوبا : الطالب عبد العظيم و بوكطوب محمد ؛

غربا : بوشتى النباش 

طالبة التحفيظ : سعيدة احلسوني بنت الفضيل .

مطلب رقم 63892 - 37

اسم امللك : " كعدة عائشة " ؛

موقعه : إقليم ودائرة تاونات جماعة بوهودة دوار الزاوية ؛

وقع حتديده في : 18 يونيو 2019 ؛

مساحته : 07 ار 7 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : علي كساكس بن عبد السالم ؛ 

شرقا : ممر عرضه 4 امتار . 

جنوبا : مصطفى كساكس بن عبد السالم و محمد النياري بن عبد 

السالم ومن معه ؛

غربا : و رثة محمد اعمربن عبدالسالم . 

طالب التحفيظ : حامد الكساكس بن عبدالسالم .

مطلب رقم 63981 - 37

اسم امللك : " الدكارات " ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات حي االمل ؛

وقع حتديده في : 30 اغسطس 2019 ؛

مساحته : 01 ار 37 س ؛

نوعه : ارض عارية بها شجرة واحدة من الزيتون ؛

شماال : مشروع طريق عرضها 6 امتار ؛ 

شرقا : الشعبة . 

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : مشروع طريق عرضها 6 امتار 

طالبو التحفيظ : فضيلة السعيدي من معها .

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات بالنيابة 

الكحل محمد     
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محافظة تارودانت

مطلب رقم 28446 - 39

اسم امللك : » دار محمد « .

موقعه : درب الشنكيطي جامع الكبير بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 08 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 87 س.

نوعه : ارض بها تالث بنايات ذات طابق سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : ورثة شنكيطي عبد اهلل؛        

شرقا : طالب التحفيظ وورثة شنكيطي عبد اهلل ؛

جنوبا : ورثة شنكيطي عبد اهلل، ممر وشنكيطي ياسني؛

غربا : شنكيطي ياسني وورثة شنكيطي محمد؛

طالب التحفيظ : السيد شنكيط محمد بن احمد.

مطلب رقم 28268 - 39

اسم امللك : » احلوش « .

موقعه : مزارع دوار متالوكت جماعة و وقيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 09 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة مصلي محمد؛        

شرقا : بوكصور عمر؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مصلي صفية؛

طالبة التحفيظ : السيدة مصلي يامنة بنت محمد.

مطلب رقم 28269 - 39

اسم امللك : » البركة « .

موقعه : مزارع دوار متالوكت جماعة و وقيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 49 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛        

شرقا : الساقية؛

جنوبا : الساقية وعبد اهلل مقنوني؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : السيدة مصلي يامنة بنت محمد.

مطلب رقم 28623 - 39

اسم امللك : » الدار « .

دائرة  و  قيادة  احلمري  موسى  سيدي  جماعة  القصيبة  دوار   : موقعه 

سيدي موسى احلمري إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 08 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 25 س.

نوعه : ارض عارية في جزء منها بناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 18231 - 39؛        

شرقا : الرسم العقاري عدد 18231 - 39؛

جنوبا : ممر وورثة بوشتى بن اعليوة؛

غربا : ورثة دويش محمد؛

طالب التحفيظ : السيد الكليتة سعيد بن العربي .

مطلب رقم 28654 - 39

اسم امللك : » ملك انكمار « .

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 85 س.

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : شوكري عيسى؛        

شرقا : شوكري عيسى؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : طالب التحفيظ وايت احليحي العياشي؛

طالب التحفيظ : السيد احلبيب انكمار بن سعيد.

مطلب رقم 28677 - 39

اسم امللك : » ملك خودو 5 « .

موقعه : ازكنية بلدية أوالد برحيل إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 10 ار 15 س.

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : رشيد بوهو والرسم العقاري عدد 31635 - 39؛        

شرقا : الرسم العقاري عدد 31635 - 39 وورثة موالي الراضي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2867 - 39؛

غربا : رشيد بوهو ؛

طالب التحفيظ : السيد خودو إبراهيم بن محمد.

مطلب رقم 28678 - 39

اسم امللك : » ملك خودو 6 « .

موقعه : ازكنية بلدية أوالد برحيل إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 58 س.

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : رشيد بوهو ومطلب التحفيظ عدد 28677 - 39؛        

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 28677 - 39 وورثة موالي الراضي؛
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جنوبا : ممر ومطلب التحفيظ عدد 28673 - 39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 17152 - 39 ورشيد بوهو؛

طالب التحفيظ : السيد خودو إبراهيم بن محمد.

مطلب رقم 28696 - 39

اسم امللك : » فرماء قبلة 2 « .

موقعه : دوار وجماعة تدسي نسندالن قيادة مشرع العني دائرة أوالد 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 03 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 07 هـ 80 ار 92 س.

نوعه : ارض فالحية بها شجرتي زيتون، بئر وتالث صهاريج وبناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة سهيد، ممر وساقية؛        

شرقا : رابي علي واومنصور؛

جنوبا : عائشة احمد بن امبارك وورثة اليزيد بن احمد؛

غربا : ايت يوسف احلاج مبارك وورثة ايت الباز؛

طالبو التحفيظ : السيد امزيغ عبد الغني بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31167 - 39

اسم امللك : » ملك البورة « .

موقعه : دوار اكويدير بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 18 يوليو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 66 ار 78 س.

نوعه : ارض فالحية بها شجرتي اركان. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛        

شرقا : الطريق وعبد اهلل اسالمن؛

جنوبا : عبد اهلل اسالمن والطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد محمد احلجوجي بن عبد السالم .

مطلب رقم 31175 - 39

اسم امللك : » ملك خيري « .

موقعه : حي بوخريص بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 23 يوليو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 00 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : اخلضير خيري؛        

شرقا : اخلضير خيري؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : اخلضير خيري؛

طالب التحفيظ : السيد محمد خيري بن احلسني .

مطلب رقم 31238 - 39

اسم امللك : » اكادير نوافركا « .

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

وقع حتديده : 29 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 هـ 35 ار 68 س.

نوعه : ارض وعرة بها بئر وبناية من تراب وبعض اشجار الفواكه .

اجملاورون : 

شماال : ايت إبراهيم وورثة ايت الكوهي؛        

شرقا : ورثة ايت الكوهي؛

جنوبا : شعبة وايت الكوهي احلسني؛

غربا : ورثة ايت الكوهي ؛

طالب التحفيظ : السيد درباق محمد بن همو.

مطلب رقم 31268 - 39

اسم امللك : » مسجد بن اعنان القدمي « .

موقعه : دوار اجلرف جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار39 س.

نوعه : بناية سفلية مخربة.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛        

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : محمد ايت كروم؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31325 - 39

اسم امللك : » تغزوت « .

موقعه : دوار امي نكني جماعة سيدي احساين قيادة سكتانة 

دائرة تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار39 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت مالك والرسم العقاري عدد 30811 - 39؛        

شرقا : الرسم العقاري عدد 30811 - 39 ومصرف؛

جنوبا : مصرف وورثة احلاج بوفكر؛

غربا : ورثة احلاج بوفكر وورثة ايت مالك؛

طالبو التحفيظ : السيد اد بوفكر علي بن بوفكر ومن معه.

مطلب رقم 31328 - 39

اسم امللك : » تغزوت « .

موقعه : دوار امي نكني جماعة سيدي احساين قيادة سكتانة دائرة تالوين

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 54 س.
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نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : مصرف وورثة اد حسي؛        

شرقا : ممر ومصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبو التحفيظ : السيد اد بوفكر علي بن بوفكر ومن معه.

مطلب رقم 31338 - 39

اسم امللك : » وردة « .

موقعه : دوار ايت حلسن ابورحيم جماعة ايكودار امنابها قيادة سيدي 

عبد اهلل اوموسى اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 09 ار 30 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : كجاج ابراهيم وبوعبان محمد؛        

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ملسييح حلسن واحلمري عبد السالم؛

غربا : الطريق وكجاج ابراهيم؛

طالب التحفيظ : السيد العربي احلمري بن دحمان.

مطلب رقم 31342 - 39

اسم امللك : » ملك عضيل « .

موقعه : زاوية سيدي الطيب حي النصر بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 20 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 37 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4255 - 39؛        

شرقا : احمد الداحي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالبو التحفيظ : السيد جامع عضيل بن حماد ومن معه.

مطلب رقم 31363 - 39

اسم امللك : » مدرسة الرياينة « .

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

وقع حتديده : 30 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 11 ار 43 س.

نوعه : ارض بها بنايات سفلية عبارة عن مدرسة .

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛        

شرقا : بوشتى احلنيك؛

جنوبا : بوشتى احلنيك؛

غربا : الطريق؛

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

أمالك الدولة بتارودانت.

مطلب رقم 31397 - 39

اسم امللك : » ملك زوبير « .

موقعه : دوار أوالد بلعيد بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 21 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 00 س.

نوعه : ارض عارية بها شجرة اركان.

اجملاورون : 

شماال : خطرات سيدي منصور؛        

شرقا : محمد امزاي؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ايت العسري محمد؛

طالب التحفيظ : السيد ايت العسري زوبير بن احلسني.

مطلب رقم 31445 - 39

اسم امللك : » السامي « .

موقعه : درب اقا جنان سيدي موسى بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 16 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 70 س.

نوعه : دار للسكن ذات طابق حتت ارضي طابق سفلي 

وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛        

شرقا : الرسم العقاري عدد 9532/س؛

جنوبا : مقبرة لليهود؛

غربا : عبد املالك احلسني؛

طالب التحفيظ : السيد السامي احمد بن محمد.

مطلب رقم 31330 - 39

اسم امللك : » اخدي نويدي « .

موقعه : دوار امنكني جماعة سيدي احساين قيادة سكتانة 

دائرة تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 60 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : اد لعمل وورثة اد عبد اهلل؛        

شرقا : ورثة اد سعيد عبد السالم؛

جنوبا : ورثة اد سعيد عبد السالم ومصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبو التحفيظ : السيد اد بوفكر علي بن بوفكر ومن معه.



عدد 1134 - 05 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(4292

مطلب رقم 31493 - 39

اسم امللك : » التاغولة « .

موقعه : دوار اجملالعة جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 يناير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 18 ار 55 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر ومبني في جزء منها بناية سفلية وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 30360 - 39 والرسم العقاري عدد 31007 - 39؛        

شرقا : الرسم العقاري عدد 31007 - 39؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 30360 - 39 وممر؛

طالب التحفيظ : السيد بلعيد خالص بن جامع.

مطلب رقم 22394 - 39

اسم امللك : » إقامة دوكادير « .

موقعه : دوار ايت بيوسف جماعة تابيا قيادة ايت عبد اهلل دائرة اغرم 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 ابريل 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 40 ار 64 س.

مطفيات  اول،  وطابق  سفلي  طابق  ذات  بناية  بها  وعرة  ارض   : نوعه 

ومغروسة

في جزء منها باشجار األركان واللوز.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ وورثة ركضة؛        

شرقا : ورثة ايت برامي وورثة املوحتيج؛

جنوبا : السهب وورثة املوحتيج؛

غربا : ورثة املوحتيج وممر؛

طالبو التحفيظ : السيد محمد بوزملاض بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 22395 - 39

اسم امللك : » إقامة تيكمني « .

موقعه : دوار ايت بيوسف جماعة تابيا قيادة ايت عبد اهلل دائرة اغرم 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 ابريل 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 22 ار 82 س.

وطابقني  سفلي  طابق  ذات  منها  جزء  بنايات  بها  وعرة  ارض   : نوعه 

علويني، مطفيات، صهاريج وبعض اشجار األركان واللوز.

اجملاورون : 

شماال : ركض وطالب التحفيظ؛        

شرقا : سليمان واوزال؛

جنوبا : اوزال والطريق؛

غربا : الطريق، ضريح العثماني وطالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ : السيد بوبكر بوزملاض بن امحمد.

مطلب رقم 22396 - 39
اسم امللك : » اموش « .

موقعه : دوار ايت بيوسف جماعة تابيا قيادة ايت عبد اهلل دائرة 
اغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 ابريل 2018.
املساحة التى اظهرها التصميم : 07 ار 41 س.

نوعه : ارض وعرة بها بناية سفلية.
اجملاورون : 

شماال : ورثة علي اوبرامي؛        
شرقا : ورثة علي اوبرامي ومصرف؛

جنوبا : مصرف وبورجا ابراهيم؛
غربا : بورجا ابراهيم؛

طالبو التحفيظ : السيد محمد اموش بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 10378 - 39
اسم امللك : » تالزيكرت « .

موقعه : دوار ادوست جماعة تاسوسفي قيادة سكتانة دائرة تالوين
اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 14 ديسمبر 2015.
املساحة التى اظهرها التصميم : 03 هـ 25 ار 48 س.

نوعه : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : الشعبة؛        
شرقا : اد يوسف؛

جنوبا : حجوب اد وكرمي وامللك اخلاص للدولة؛
غربا : امللك اخلاص للدولة و ادوقيس اوبحرين؛

طالبة التحفيظ : الدولة الغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 
أمالك الدولة بتارودانت.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى “ ملك ايت الشيخ “
موضوع مطلب التحفيظ عدد 31667 - 39

الكائن ايت ايعزة القدمية بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت
الذي نشرت خالصة اصالحية له باجلريدة الرسمية عدد 1105

بتاريخ 04 مارس 2020.
حيث يقرأ : 

حدوده : 
شماال : الطريق

شرقا : بن مالك الضاوية
جنوبا : الساقية

غربا : ايت الشيخ عيسى
بدال من : 

حدوده : 
شماال : الطريق

شرقا : ايت الشيخ عيسى
جنوبا : بن مالك الضاوية

غربا : الساقية
والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت
عبد اهلل ارمو      
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محافظة بركان 

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم  يتشرف احملافظ على األمالك 

بتجزئة  معه  اخملابرة  محل  واجلاعلة  الساكن  حمادي،  رابح  السيد  أن 

بنمسعود السعيدية. طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 

1165 - 40 املؤسس للملك املدعو "بالد خديجة 12" الكائن بالسعيدية. 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

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

في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية ببركان

بنموسى محمد     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 16655 - 41

اسم امللك : "ملك خديجة ".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة إميوزار كندر،قيادة وجماعة آيت السبع،احملل 

املدعو : "مزارع آيت يوسف أوحمو".

مساحته : 01 هـ 43 آ 24 س.

نوعه : أرض فالحية محجرة؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8175 - 41؛

 04 املرورعرضه  41،ارتفاق   -  16654 عدد  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

امتارلفائدة مطلب التحفيظ عدد 16655 - 41؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8175 - 41؛ 

غربا : أحمد تافجوتي،حلسن أوعاشور؛

طالبة التحفيظ السيدة : خديجة بنت محمد تافجوتي.

مطلب رقم 30039 - 41

اسم امللك : "هبة".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة إميوزاركندر،قيادة وجماعة آيت السبع،احملل 

املدعو : "عني الشفاء".

مساحته : 06 آ 76 س.

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي وطابق علوي؛

اجملاورون : 
شماال : الطريق؛
شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة حلسن بن رحو؛ 
غربا : محمد احوفي؛

طالب التحفيظ : عبد الوهاب بن بوشتى ازراري.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى"ملك محمد" 

مطلب رقم 25448 - 41، الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 960 املؤرخة في 24 ماي 2017

أعقبه نشر إعالن عن إنتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 983

املؤرخة في فاحت نوفمبر 2017

عوضا عن : 
نوعه : أرض بها بناية من سفلي و مرآب؛

إقرأ : 
نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "مالك" 

مطلب رقم 30105 - 41، الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1090 املؤرخة في 20 نوفمبر 2019

أعقبه نشرإعالن عن إنتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1105 

املؤرخة في 04 مارس 2020

عوضا عن : 
مساحته : 01 آ 20 س.

إقرأ : 
مساحته : 01 آ 02 س.

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 
للعموم أن السيد نورالدين بن مولود اليوسي ومن معه احلامل لبطاقة 
إقامته  محل  واجلاعل  والساكن   ،C610735رقم الوطنية  التعريف 
كندر،  إميوزار  فاس،طريق  جنان  أمالك  49،جتزئة  برقم  معه  للمخابرة 
9697ف  رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  فاس. 
املؤسس للملك املدعو"بورمية"الكائن بإميوزار كندر،إقليم صفرو، وذلك 

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم ملورثيهم 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 بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 8902 - 43

اسم امللك : "  االكرم".

موقعه:  عمالة مراكش، جماعة الويدان، دوار تيكوتار؛ 

تاريخ التحديد : 17 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 16 آر 42 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون  : 

شماال  : الرسم العقاري رقم 9621 م وطريق عمومي بعرض متغير؛ 

شرقا  :  مطلب التحفيظ رقم 8933 - 43؛

جنوبا  : مطلب التحفيظ رقم 8901 - 43؛ 

غربا  : مطلب التحفيظ رقم 9079 - 43 ؛

طالب التحفيظ : أحمد ايت اعريبة بن عياد؛

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

ان  بوعالم ايوب نيابة عن ايالن بالشمان ومن ومعه، طلب أن يسلم له 

نظير جديد للرسم العقاري رقم 7769/م؛ املؤسس للملك املدعو" دار 

التدكيرة"؛ الكائن مبراكش املدينة، الباهية، حي رياض الزيتون اجلديد 

رقم 40؛ وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم سابقا.

    وعليه، يبقى في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم ان يدلى 

بتعرضه عليه قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر 

هذا االعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

             جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

إعالن عن اختتام أشغال حتديد جميع مطالب التحفيظ 

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة بوحمام

 إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 

الواقعة باملنطقة املدعوة بوحمام الكائنة باجلماعة القروية  بوحمام 

شهرين  مضي  بعد  ينتهي  بنور  سيدي  وإقليم  دائرة  بوحمام  قيادة 

ابتداء من نشــر هذا اإلعـالن )الظهيـر الشريـف عدد:69-174 املؤرخ 

في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.

املطالب عدد :

من املطلب عدد 141878 الى املطلب 157717

ثم املطلب 157756 الى املطلب 157766

مبجموع 15851 مطلبا.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد جميع مطالب التحفيظ 

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة اخميس

القصيبة إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

أسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

الواقعة باملنطقة املدعوة اخميس القصيبة الكائنة باجلماعة القروية  

اخميس القصيبة قيادة مطران دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد 

مضي شهرين ابتداء من نشـر هذا اإلعـالن )الظهيـر الشريـف عـدد  

69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.

املطالب عدد :

140967 - 139191-139672-139964-140472-140887-140966

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ 

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة بني تسريس

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

أسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

الواقعة باملنطقة املدعوة بني تسريس الكائنة باجلماعة القروية  بني 

مضي  بعد  ينتهي  بنور  سيدي  وإقليم  دائرة  العونات  قيادة  تسريس 

شهرين ابتداء من نشـر هذا اإلعـالن )الظهيـر الشريـف عـدد  : 174 

- 69 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.

للمطالب عدد :

 100251 - 101053

 إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

 الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة مطران 

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

أسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الواقعة باملنطقة  املدعوة مطران الكائنة باجلماعة القروية  مطران  

قيادة مطران دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 

من نشـر هذا اإلعـالن )الظهيـر الشريـف عـدد  174 - 69 املؤرخ في 

10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.

املطالب عدد : 

91005 - 120153
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إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة اجلابرية

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيــظ املطالب املذكورة أسفله 

الواقعة باملنطقة املدعوة اجلابرية الكائنة باجلماعة القروية  اجلابرية 

قيادة امطل دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 

من نشــر هذا اإلعـالن )الظهيـر الشريـف عدد:174 - 69 املؤرخ في 

10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.

املطلب عدد : 86307

جميع هذه املطالب على الرمز 44

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دار السالم" 

ذي مطلب التحفيظ رقم 141805 - 44 الكائن دوار أوال يوسف

 جماعة وقيادة امطل اقليم ودائرة سيدي بنور، الذي نشر 

إعالن عن خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 1105

بتاريخ 04 مارس 2020

عوضا عن :

موقعه : دوار الديور جماعة وقيادة مطران اقليم سيدي بنور

إقرأ : 

موقعه : دوار أوال يوسف جماعة وقيادة امطل اقليم ودائرة سيدي بنور.

وذلك استنادا على الوثائق السابق إيداعها والباقي دون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

          املصطفى بومهدي.

 

محافظة تاوريرت

مطلب رقم 7438 - 51

اسـم امللك : "بنضوح" 

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو جماعة سيدي حلسن املكان املدعو بندوح ؛

وقع حتديده في : 08 أبريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 هـ 01 آر 94 س.

نوعــه : أرض فالحية؛

اجملاورون  : 

شماال : مسجد ملراغ مقطع الريح؛

شرقا : ورثة بناصر مبارك وورثة السهلي؛

جنوبا : املياه والغابات؛  

غربا : مقطع الريح؛

طالب التحفيظ : حسن ناصر بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 7439 - 51

 اسـم امللك : "تاغزوت" 

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو جماعة سيدي حلسن املكان املدعو اقسويني ؛

وقع حتديده في : 08 أبريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 50 آر 47 س.

نوعــه : أرض فالحية؛

اجملاورون  : 

شماال : ورثة احلاج حلبيب و ورثة عاشوري؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : ورثة امحمد بن ناصر؛  

غربا : واد بزوز؛

طالب التحفيظ : حسن ناصر بن محمد ومن معه.

 

مطلب رقم 7454 - 51

 اسـم امللك : "اللة ميمونة" 

أوالد  دوار  حلجر  عني  جماعة  العيون،  دائرة  تاوريرت،  إقليم   : موقعه 

موسى بن قدور ؛

وقع حتديده في : 24  ديسمبر  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 55 آر 49 س.

نوعــه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر وبيت محرك وخراب )Ruine(؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 14372 - 51 ومطلب التحفيظ عدد 6716 - 51؛

شرقا : علي معراض؛

جنوبا : بلقام فقشيش ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 6333 - 51؛

طالب التحفيظ : َمحمد بوشطاط بن علي.

مطلب رقم 7460 - 51

 اسـم امللك : "متيزابت" 

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو قيادة وجماعة سيدي حلسن دوار اسيدان؛

وقع حتديده في : 30  ديسمبر  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 76 آر 77 س.

نوعــه : أرض فالحية بها أشجار اللوز؛

اجملاورون : 

شماال : شعبة مزوار؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 7461 - 51؛

جنوبا : واد بزوز؛

غربا : واد بزوز ؛

طالب التحفيظ : سعيد مسعودي بن محمد.

مطلب رقم 7461 - 51

 اسـم امللك : "متيزابت" 

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو قيادة وجماعة سيدي حلسن دوار اسيدان؛

وقع حتديده في : 30  ديسمبر  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 49 آر 50 س.
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نوعــه : أرض فالحية بها أشجار وبناية تتكون من سفلي وبئر وخزان 
ماء وطريقني للولوج خاصة؛

شماال : شعبة مزوار؛
شرقا : طريق عمومية ؛

جنوبا : واد بزوز؛
غربا : مطلب التحفيظ عدد 7460 - 51؛

طالب التحفيظ : عمار مسعودي بن محمد.
    احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

                               فوزي متون.

 

محافظة برشيد

  
مطلب رقم  13681 - 53

اسم امللك : ارض الدار .
موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة  .

وقع حتديده في  : 07 نوفمبر 2018 . 
نوعه  :  أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  01 ار 22 س .
اجملاورين  :  

شماال  :  مطلب رقم 13677 - 53 ؛
شرقا : فاتيحي محمد بن عيسى ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 25728 - 53 ؛
غربا : ممر عمومي من 5 امتار و من ورائه ورثة بوشعيب الطاهيري ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( مليكة خير بنت حلسن.

مطلب رقم  18247 - 53
اسم امللك : ارض الركبة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة رياح دوار اوالد العسري  .
وقع حتديده في  : 15 يناير 2019 . 

نوعه : أرض فالحية بها بئر ومحطة للمحرك و سكنى من سفلي .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 ار 23 س .

اجملاورين  :  
شماال : اجلياللي بن رامي ؛

شرقا : ورثة فاطنة بنت املعلم ؛
جنوبا : طريق من 10 امتار ؛

غربا : محمد مليري ؛
طالب التحفيظ : السيد)ة( عادل عال بن عبد القادر .

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 18136 - 53 
اسم امللك : ارض بولفاللس .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار املاوقة .
وقع حتديده في  : 22  أبريل  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 79 أر 19 س.

نوعه : أرض فالحية يخترقها طريق من 10 امتار .

طالب التحفيظ : السيد )ة( املصطفى لغفاري بن احمد .

 1042 الرسمية عدد  باجلريدة  الذي صدر     هذا االعالن يلغي االعالن 

بتاريخ 19 ديسمبر 2018.

إصالح خطأ  - يتعلق بامللك املسمى  "بحاير القائد "

مطلب رقم 10069 - 53 الذي مت االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1131 املؤرخة في 02 سبتمبر 2020 

عوضا عن : 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الكارة دوار بوفكران.

إقرأ  : 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الساحل دوار بوفكران.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ  - يتعلق بامللك املسمى "فيضة 1 "

مطلب رقم 15112 - 53 الذي مت االعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1131 املؤرخة في 02 سبتمبر 2020 

عوضا عن : 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار لعيايدة.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 122777 - 53

إقرأ  : 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار العيايطة.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 124777 - 53

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ  - يتعلق بامللك املسمى : "بالد حجاج "

مطلب رقم 18368 - 53 الذي مت االعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1131 املؤرخة في 02 سبتمبر 2020 

عوضا عن : 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة احلسانة دوار اوالد حلسن.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00هـ 71 ار 36 س 

نوعه : ارض فالحية

شرقا : ممر من 10 امتار 

طالب التحفيظ : ادرسي بن دحمان بن بوعزة

إقرأ  : 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد حلسن.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01هـ 71 ار 36 س 

نوعه ارض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املتوسط

شرقا : ممر من 05 امتار 

طالب التحفيظ : ادريس بن دحمان بن بوعزة

والباقي بدون تغيير
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إصالح خطأ  - يتعلق بامللك املسمى : "ارض الدراع "

مطلب رقم 1086 - 15 الذي مت االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1131 املؤرخة في 02 سبتمبر 2020 

عوضا عن : 

نوعه ارض فالحية يخترقها ممر عمومي من 10 امتار 

إقرأ  : 

نوعه ارض فالحية يخترقها ممر عمومي من 10 امتار و خط كهربائي 

من الضغط املتوسط

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ  - يتعلق بامللك املسمى : "ارض الغزاوة "

مطلب رقم 2621 - 53 الذي مت االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1123 املؤرخة في 08 يوليو 2020 

عوضا عن : 

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد الكرمي الروباتي و من معه 

إقرأ  : 

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد الكرمي الروتابي و من معه 

والباقي بدون تغيير.

 اعالنات ينص عليهم الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد جعفر حمدي ؛  الساكن ب 82 شارع عمر ابوريشة 

حي القدس برشيد  ،  طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 

الكائن    ."  73 القدس   " املدعو  للملك  املؤسس   53  -  117774 رقم 

ببرشيد ،  وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد  سلم له سابقا .

   في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم  أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل 15 يوما إبتداءا من نشر هدا االعالن .   

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد جعفر حمدي ؛  الساكن ب 82 شارع عمر ابوريشة 

حي القدس برشيد،  طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 

الكائن    "  73 القدس    " املدعو  للملك  املؤسس   53  -  117775 رقم 

ببرشيد ،  وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد  سلم له سابقا .          

    في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم  أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل 15 يوما إبتداءا من نشر هدا االعالن .   

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد جعفر حمدي ؛  الساكن ب 82 شارع عمر ابوريشة 

حي القدس برشيد ، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري

الكائن    ."  73 القدس    " املدعو  للملك  املؤسس   53  -  117776 رقم 

ببرشيد،  وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا .     

    في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم  أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل 15 يوما إبتداءا من نشر هدا االعالن .   

الرسم العقاري عدد 117788 - 53 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد جعفر حمدي؛  الساكن ب 82 شارع عمر ابوريشة 

حي القدس برشيد ،  طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 

الكائن    "  73 القدس    " املدعو  للملك  املؤسس   53  -  117788 رقم 

ببرشيد ،  وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد  سلم له سابقا .

     في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم  أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل 15 يوما إبتداءا من نشر هدا االعالن .   

احملافظ على األمالك العقارية  ببرشيد .

                                فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد
          

مطلب رقم 18188 - 54

اسم امللك : " وجلة اجلامع 2".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة غفساي، 

احملل املدعو وجلة اجلامع. 

وقع حتديده في : 16 يناير 2020.

مساحته : 16 آ 89 س.

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون :

شماال : ورثة عبدالرحمان بن أحمد مرابط؛

شرقا :  ورثة عبدالرحمان بن أحمد مرابط؛

جنوبا : ورثة امفضل ربيح؛

غربا : مرزوقي محمد بن علي.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

مطلب رقم 18187 - 54

اسم امللك : "عالقة".

بوشتى،   موالي  جماعة  بامحمد،  قرية  دائرة  تاونات،  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو عالقة.

وقع حتديده في : 15 يناير 2020.

مساحته : 72 آ 65 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مختلفة. 
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اجملاورون 

شماال : ورثة موالي أحمد بن سالم؛ 

شرقا : ورثة ادريس الصولي؛ ورثة أحمد بن بوشتى؛

رسم عقاري رقم 8910 ف؛ الغزواني عمر الصافي؛

جنوبا : الهاشمي الصافي؛ 

غربا : أحمد الغوال؛ عبداهلل بقادير؛ ثورية الصافي .

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

      

مطلب رقم 18159 - 54

اسم امللك : "احلفرة".

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

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2019.

مساحته : 86 س.

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون 

شماال : الرسم العقاري رقم 4322 - 54؛ 

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : ملوك حميد؛ 

غربا : الرسم العقاري 4055 - 54.

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم اليزيدي بن عبدالنور.

مطلب رقم 18144 - 54

اسم امللك : "بالد اوالد سالم".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، احملل املدعو حي موسات.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

مساحته : 60 آ 49 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون 

شماال : ورثة اجلياللي السحباني؛وئام السحباني؛ 

شرقا : فضيلة احسيبة بنت العربي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 6930/ف؛ 

غربا : الرسم العقاري 6930/ف؛ أحمد ولد شواطية؛ أحمد احسيبة.

طالب التحفيظ : السيد  ادريس السحباني بن عبدالكرمي.

 مطلب رقم 18148 - 54

اسم امللك : "ثانوية سيدي يحيى بني زروال االعدادية".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال.

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2019.

مساحته : 91 آ 66 س.

نوعه : ارض عارية بها ثانوية وأشجار مختلفة.

اجملاورون 

شماال : املمر العمومي؛ 

شرقا : املمر العمومي؛سوق سيدي يحيى بني زروال؛

جنوبا : املمر العمومي؛ 

غربا : املمر العمومي.

الدولة  عن  نيابة  بتاونات  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

املغربية - امللك اخلاص - 

مطلب رقم 7261 - 54

اسم امللك : "بالد واد ليزار".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة الوجلة، دوار بني وكيل.

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019.

مساحته : 22 آ 10 س.

نوعه : ارض عارية بها بنايتني من طابق أرضي وآخر علوي وشجرة الزيتون. 

اجملاورون 

شماال : الرسم العقاري رقم 5802 - 54؛ 

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : واد ليزار؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم1674 - 54.

طالب التحفيظ : السيد  محمد حليم بن احميدو.

مطلب رقم 18130 - 54

اسم امللك : "مسجد سيدي حلسن".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، دوار سيدي حلسن.

وقع حتديده في : 15 نوفمبر 2019.

مساحته : 06 آ 87 س.

نوعه : ارض عارية بها أشجار ومسجد. 

اجملاورون 

شماال : املمر؛ 

شرقا : املقبرة؛

جنوبا : املقبرة؛ 

غربا : املقبرة؛ مدرسة ابتدائية .

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

 مطلب رقم 7079 - 54

اسم امللك : "فدان عني النخلة".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي بوشتى،دوار ازور.

وقع حتديده في : 16 أغسطس 2019.

مساحته : 56 آ 14 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون 

شماال : ورثة عبداهلل بن التهامي؛ 
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شرقا : عبدالقادر بوعرفة؛ رسم عقاري رقم 4056 - 54؛ 

جنوبا : حلسن العطار؛ ورثة عبداهلل بن التهامي؛ 

غربا : بوشتى شردال .

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

مطلب رقم 18147 - 54

اسم امللك : "دار الطالبة".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال.

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2019.

مساحته : 07 آ 16 س.

نوعه : ارض بها بنايتني االولى من طابق أرضي وآخر علوي والثانية من

طابق ارضي .

اجملاورون 

شماال : املمر العمومي؛ 

شرقا : املطلب التحفيظ رقم 18148 - 54؛

جنوبا : املطلب التحفيظ رقم 18148 - 54؛

غربا : املمر العمومي.

الدولة  عن  نيابة  بتاونات  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

املغربية - امللك اخلاص - 

        احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد. 

                                      يوسف بوكنيفي.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 13246 - 55 

إسم امللك : إعدادية البحيرة)توسيع( 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو مدرسة البحيرة 

تاريخ حتديده : 16 ماي 2018   

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 25ار و 60س

مشتمالته : أرض بها بنايات مدرسية 

اجملاورون : 

شماال : امللك اخلاص للدولة 

شرقا : امللك اخلاص للدولة 

جنوبا : امللك اخلاص للدولة 

غربا : مهاوشي زايد وعلي 

طالب التحفيظ : الدولة املغربية-امللك اخلاص 

مطلب رقم 19612 - 55 

إسم امللك : هدى 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أرفالة احملل املدعو دوار أوالد بوهكو 

تاريخ حتديده : 12 ماي2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2هـ و 45ار و 46س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز 

اجملاورون : 

بن  و  ناصر  ايت  ورثة  و  محمد  ايت  ورثة  و  عمومي  مسلك   : شماال 

عرقاش عمر 

شرقا : بن عرقاش عمر 

جنوبا : أراضي اجلموع 

غربا : ورثة احمد بن احلسن 

طالب التحفيظ : بوعالم الكبير بن عبد القادر.

مطلب رقم 20042 - 55 

إسم امللك : بومازير 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تامدا نومرصيد احملل املدعو مزارع تامدا 

تاريخ حتديده : 09 ماي 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 5 هـ و 75ار و 17س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز وحمام 

اجملاورون : 

شماال : أكناو يوسف وعدوش صالح 

شرقا : طريق 

جنوبا : ورثة عدو العيد وعدو احلسن

غربا : عدوش صالح و علي ايت عدوش وطالب التحفيظ

طالب التحفيظ : عدو سعيد بن موحى

مطلب رقم 20043 - 55

إسم امللك : تغدة نزرو 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تامدة نومرصيد احملل املدعو مزارع متدا 

تاريخ حتديده : 09 ماي 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ و 80ار و 66س 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبعض أشجار اللوز 

اجملاورون : 

شماال : طريق وايت ميري محمد

شرقا : عدوش صالح 

جنوبا : عدوش صالح و عدوش علي 

غربا : مسلك عمومي 

طالب التحفيظ : عدو سعيد بن موحى

مطلب رقم 20108 - 55

إسم امللك : محمد ايت عيسى 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تبانت احملل املدعو دوار ادكالن 

تاريخ حتديده : : 19 يوليو 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2 هـ و 40ار و 11س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة وثالث بنايات من سفلي 

بإحداهن بئر 



عدد 1134 - 05 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(4300

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي 

شرقا : شعبة 

جنوبا : أراضي اجلموع و أعراب محمد بن ابراهيم 

غربا : املهدي محمد 

طالب التحفيظ : ايت عيسى محمد بن حلسن

مطلب رقم 23125 - 55 

إسم امللك : أية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو دوار الرجم 

تاريخ حتديده : 02 نوفمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2ار و 9س

مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : رقية زرايدة 

جنوبا : ورثة ايت املودن 

غربا : وحماني سعيد 

طالب التحفيظ : اسماء اعموم بنت محمد.

مطلب رقم 23157 - 55 

إسم امللك : بوخشبة 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو ايت ورزاق 

تاريخ حتديده : 10 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ و 28ار و 61س

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوحتاش 

شرقا : ورثة ايت بوكرام و ورثة ايت احلاج و شعبة 

جنوبا : مسلك عمومي و ورثة ايت ورزاق 

غربا : مسلك عمومي 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23159 - 55 

إسم امللك : فدان تدواريت 

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

تاريخ حتديده : 10 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 47ار و 83س 

مشتمالته : أرض فالحية من قطعتني 

اجملاورون : 

القطعة 1:

شماال : مسلك عمومي

شرقا : احلاج عبد العزيز 

جنوبا : مسلك عمومي

غربا : مسلك عمومي

القطعة 2:

شماال : مسلك عمومي 

شرقا : احلاج عبد العزيز 

جنوبا : ورثة الساتي 

غربا : مسلك عمومي

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23250 - 55 

إسم امللك : بورية فوق اتون البغال 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو اكن البغال 

تاريخ حتديده : 11 فبراير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 89ار و 92س 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ايت شيتاشن وشعبة 

شرقا : ورثة ناصر أوحدو وورثة ايت عيدة 

جنوبا : ورثة ابراهيم حلما محمر 

غربا : ملك األوقاف 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23318 - 55

إسم امللك : عبد اإلله 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي درب الشمس تغرمني 

تاريخ حتديده : 18 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 5ار و 51س

مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : إدريس اخملتاري 

شرقا : طريق 

جنوبا : محمد وعمر اوخلوش 

غربا : محمد وعمر اوخلوش 

طالب التحفيظ : الفتاوي عبد اإلله بن محمد

مطلب رقم 23346 - 55 

إسم امللك : ملك املهدي 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي امنترك 

تاريخ حتديده : 05 أبريل 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1ار و 10س

مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوهادي 
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شرقا : ورثة احلاج الغازي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : ايت محند مصطفى 

طالب التحفيظ : بويسيك املهدي بن محند

مطلب رقم 23374 - 55

إسم امللك : منها 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

تاريخ حتديده : 22 أبريل 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1ار و 4س

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح 

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : يوسف مرزوكي 

جنوبا : بوعزة اعرابن 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : منها محمد بن سي إبراهيم

مطلب رقم 23380 - 55

إسم امللك : أرض مينة 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي النهضة 

تاريخ حتديده : 23 أبريل 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 85س

مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : حيمي حلسن 

شرقا : احمد دين 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : محمد الغومادي و ابراهيم ويعزان 

طالب التحفيظ : ايتعلى مينة بنت ناصر

مطلب رقم 23396 - 55

إسم امللك : القرواني 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو احلي اجلديد 

تاريخ حتديده : 02 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1ار و 98س

مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : طريق 

شرقا : القراوني رشيد 

جنوبا : ايت عزي عائشة وورثة ايت عزي صالح 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : القرواني عبد الرحمان بن محمد

مطلب رقم 23402 - 55

إسم امللك : تغدة نفال نغير 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أيت امزيل 

تاريخ حتديده : 06 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1ار و 78س

مشتمالته : أرض فالحية بها ثالثة أشجار من اللوز 

اجملاورون : 

شماال : فطول ابراهيم 

شرقا : ورثة موحا احساين 

جنوبا : باصالح سليمان 

غربا : أمني محمد بن علي 

طالب التحفيظ : البريشي مروان بن محمد

مطلب رقم 23405 - 55

إسم امللك : أحمد 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تفروين 

تاريخ حتديده : 09 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 84س 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح 

اجملاورون : 

شماال : وكريش ابراهيم 

شرقا : بوجمعة ابراهيم و بوجمعة احلسني 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : ايت بوغروم احمد بن محمد

مطلب رقم 23421 - 55

إسم امللك : وائل 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أزيالل القدمي 

تاريخ حتديده : 17 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1ار و 5س 

مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : بن عمو صالح و ايت الطالب حلسن 

جنوبا : ايت الطالب سعيد 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : صابر محمد بن سعيد
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مطلب رقم 23429 - 55

إسم امللك : سعيد 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي اولباشير 

تاريخ حتديده : 24 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 90س 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي 

اجملاورون : 

شماال : امازوز محمد 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : اعبي علي بن أحمد 

طالب التحفيظ : احلاجي سعيد بن زايد

مطلب رقم 23464 - 55

إسم امللك : رشيد 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي امنترك 

تاريخ حتديده : 17 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 79س 

مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ايت الطالب احمد 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : ايت الطالب احمد 

طالب التحفيظ : بولزار رشيد بن محمد

مطلب رقم 26374 - 55

إسم امللك : ياسني الصغير 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار أوزود 

تاريخ حتديده : 17 أكتوبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 88س 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح 

اجملاورون : 

شماال : أنحكام محمد 

شرقا : ايت احماد احماد بنموحى 

جنوبا : ايت موحتى 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : بالل محماد بن محمد

مطلب رقم 33367 - 55

إسم امللك : بوتسركال 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تشيبيت 

تاريخ حتديده : 01 نوفمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 84س 

مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : محند اسكوان 

شرقا : مصطفى مسعف ليام 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : أيت أوخريض فاطمة وخديجة 

طالب التحفيظ : ايت بوتسركال محمد بن محمد

مطلب رقم 33368 - 55

إسم امللك : لعموش 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي امنترك 

تاريخ حتديده : 03 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 92س 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح 

اجملاورون : 

شماال : كروم احلسني 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : الدراوي علي 

طالب التحفيظ : لعموش محمد بن موحا

مطلب رقم 33389 - 55

إسم امللك : ريان فطواكي 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة 

تاريخ حتديده : 25 نوفمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 98س 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

اجملاورون : 

شماال : اوحتمي محند 

شرقا : الرسم العقاري رقم 4992 - 55 

جنوبا : أوتعزة محمد 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : الفطواكي حلسن بن محمد

مطلب رقم 33527 - 55 

إسم امللك : ملك عزيز 

موقعه : إقليم ومدينة ازيالل احملل املدعو حي اغير نحاحان 

تاريخ حتديده : 09 مارس 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 81س 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح 

اجملاورون : 
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شماال : يحيى محمد 

شرقا : البشير بن العربي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : بن سعيد عبد العزيز بن محمد

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                           عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى " فندق بئر انزران "

موضوع مطلب التحفيظ رقم 7488 - 56 الـذي أدرج اإلعالن

عن خالصة املطلب بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد 739 

املؤرخـة في 27 فبراير 2013 ،و التي تسرب إليها خطأ مادي   

حيث يقرأ :

 إسم احد طالب التحفيظ : فاضمة بوتكيوت بنت محمد.

بدال من : 

فاطمة بوتكيوت بنت محمد.

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                         محمد عرظاوي.

  

محافظة مكناس اإلسماعيلية

مطلب رقم 4199 - 59 

اسم امللك : "البركة "

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول ؛

موقعه : عمالة مكناس حي سيدي قدور العلمي درب بوطاهر رقم 13؛ 

مساحته  : 01 آ 99 س ؛

حدوده : 

شماال : الصابري عبد اهلل- درب ؛

شرقا : الصابري عبد اهلل- العسري خالفة- صنهاجي اسماعيل؛ 

جنوبا : الطحيطح ادريس- حللو الهادي ؛

غربا : الشاوي عبد اهلل- االوقاف العامة ،   

طالب التحفيظ : الهبطي عزيزة بنت عباس ومن معها؛

مطلب رقم 4218 - 59 

اسم امللك : "بجا "

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وملحقة ؛

موقعه : عمالة مكناس حي التقدم زنقة 7 رقم 16؛ 

مساحته : 81 س ؛

حدوده : 

شماال : علوي مهدي ؛

شرقا : زنقة؛ 

جنوبا : الصاحلي محمد- ايت حمادي محمد ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 75327 - 05 ،   

طالب التحفيظ : بجا خديجة بنت اجلياللي؛

مطلب رقم 4220 - 59 

اسم امللك : "الراي "

نوعه : ارض بها بناية من قبو و سفلي وطابقني علويني ؛

موقعه : عمالة مكناس حي التقدم شارع املسجد رقم 68؛ 

مساحته : 98 س ؛

حدوده : 

شماال : زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا : بالعيشي يزة؛ 

جنوبا : كشمار عبد االله – خليفة بن امبارك ؛

غربا : بنحميدة عائشة ،   

طالب التحفيظ : الراي عبد السالم بن محمد؛

مطلب رقم 4246 - 59 

اسم امللك : "ملك ابجالل "

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون ؛

موقعه : عمالة مكناس حي توالل احملل املدعو عني حربل ؛ 

مساحته : 6آ 45 س ؛

حدوده : 

شماال : ورثة مشكور عائشة وعدلي محمد؛

شرقا : ورثة مشكور عائشة؛ 

جنوبا : واد عني حربل ؛

غربا : عدلي محمد ،   

طالب التحفيظ : ابجالل ادريس بن احلسني ومن معه؛

مطلب رقم 4249 - 59 

اسم امللك : "عبو "

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وثالثة طوابق علوية ؛

موقعه : عمالة مكناس حي الزيتون جتزئة البتول رقم 13؛ 

مساحته  : 01 آ 32 س ؛

حدوده : 

شماال : احلديوي حسن؛ زنقة)ملك عمومي( ؛
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شرقا : احلديوي حسن؛ مطلب رقم 4257 - 59 ؛ 

جنوبا : شارع )ملك عمومي( ؛

غربا : زنقة)ملك عمومي( ؛   

طالب التحفيظ : عبو محمد بن عبد اهلل؛ بصفته مالكا حلق الزينة 

فقط اما االصل فهو للدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 4268 - 59 

اسم امللك : "مسجد املعاركة "

نوعه : ارض بها بناية من مسجد بالسفلي وخمس متاجر ؛

موقعه : عمالة مكناس حي الزيتون شارع املعاركة؛ 

مساحته  : 04 آ 11 س ؛

حدوده : 

شماال : ورثة احمد لغريسي-ورثة احلاج ميمون- ممر ؛

شرقا : الرسم العقاري 25082 - 59؛ 

جنوبا : شارع )ملك عمومي(؛

غربا : الرسم العقاري رقم 13088 ك ،   

طالب التحفيظ : االوقاف العامة؛

مطلب رقم 4285 - 59 

اسم امللك : "تاعياشيت "

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون؛

موقعه : اقليم مكناس دائرة عني عرمة اجلماعة القروية ايت والل دوار 

ايت عيسى عدي ؛ 

مساحته : 91آ 15 س ؛

حدوده : 

شماال : الرسوم العقارية اعداد 86191 - 59  - 59-75964 - 75599- 59

؛  59-87070

شرقا : الرسوم العقارية عدد86189 - 59 - 59-75629 - 59-75917   

العقاري رقم  ادريس -الرسم  - اغزاف  : مطلب رقم3451 - 59  جنوبا 

15326/ك؛

غربا : الرسمني العقارين عدد 14818/ك86191-/ك-مطلب رقم 11306/ك ،   

طالب التحفيظ : محمد اقبلي بن اجلياللي؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

                    البوراحي عبد الواحد.

 

محافظة إنزكان آيت ملول 

مطلب رقم 20987 - 60

اسم امللك : الطاهر.

موقعــه : قصبة الطاهر، اجلماعة احلضرية ايت ملول، عمالة إنزكان 

أيت ملول.

مساحتـه : 07 آر 09 س.

نوعــه : ارض بها مستودع.    

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 1206 س

شـرقا  : زنقة

جنـوبا : ورثة ايت سي عدي 

غربـا  : ورثة ايت موماد.

طالب التحفيظ : السيد)ة( الطاهر احليالت.

مطلب رقم 20996 - 60

اسم امللك : ملك الود

موقعــه : حي اخلزانت املزار، جماعة ايت ملول، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 92 س.

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال  : تكوست محمد

شـرقا  : فاطمة عفيف وفاطمة اكزار و محمد اكزار

جنـوبا : الزنقة

غربـا  : تكوست محمد

طالب التحفيظ : محمد جفرار بن احلسني.

مطلب رقم 20952  - 60

اسم امللك : دار حكيم

موقعــه : حي اجلرف جماعة انزكان ،عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 52 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني

حـدوده : 

شمـاال  : زنقة

شـرقا  : الزنقة

جنـوبا : الرسم العقاري 2065 - 60

غربـا  : ورثة بوهوش

طالب التحفيظ : حكيم ايت بوفوس.

مطلب رقم 20958  - 60

اسم امللك : البيضي 

موقعــه :  حي ايت اوبيه رقم 703 اجلماعة احلضرية الدشيرة  ، عمالة 

إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 48 س.

نوعــه : بناية من سفلي

حـدوده : 

شمـاال  : فاضمة بحمان و اهريش محمد

شـرقا  : اهريش  محمد 
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جنـوبا : ممر الراجلني

غربـا  : اميز مصطفى

احلقوق العينية : حق املرور لفائدة فاضمة بحمان احملدود بالعالمتني ب 

9 و ب1 كما هو مبني في التصميم العقاري.

طالب التحفيظ : هشام البيضي.

مطلب رقم 20983  - 60

اسم امللك : قربال 2 

موقعــه : حي احلوس بنعنفر جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 64 سنتيار.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال  : الرسم العقاري 52132 - 60

شـرقا  : احمد احميدوش

جنـوبا : ورثة احميدوش

غربا: زنقة 

طالب التحفيظ :قربال مصطفى.

مطلب رقم 20953  - 60

اسم امللك : زولفيركان

موقعــه : حي فوق اجلرف جماعة التمسية ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 07 آر 93 س.

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال  : طريق 

شـرقا  : عمر بن احمد 

جنـوبا : ادريس بن عياد 

غربـا  : خدوج بنت حلسن 

طالب التحفيظ : علي زولفيركان بن ادالت بن فرال.

                

مطلب رقم 20965 - 60

اسم امللك : مدرسة بن خلدون

موقعــه : حي تراست جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 03 آر 27 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال  : زنقة 

شـرقا  : امللك اخلاص الدولة املغربية

جنـوبا : امللك اخلاص الدولة املغربية

غربـا  : الرسم العقاري 24501 - 60.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية وزارة املالية.

مطلب رقم 20910 - 60

اسم امللك : ملك شاهد

موقعــه : ارحالن جماعة الدشيرة ، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 93 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني

حـدوده : 

شمـاال  : زنقة

شـرقا  : احمد اشهبون

جنـوبا : مسجد

غربـا  : اميش محمد

طالب التحفيظ : محمد شاهد ومن معه.

مطلب رقم 20966 - 60

اسم امللك : مدرسة الوحدة

موقعــه :  حي اجلرف، جماعة انزكان، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 06 آر 84 س.

نوعــه : مدرسة عمومية محاطة بسور و بها بناية من سفلي وطابق 

اول و بنايتني  من سفلي ارضي 

حـدوده : 

شمـاال  : زنقة

شـرقا  : الرسم العقاري 482 - 60

جنـوبا : الرسم العقاري 482 - 60

غربـا  : زنقة

طالب التحفيظ : الدولة املغربية  وزارة املالية.

مطلب رقم 20921 - 60

اسم امللك : امراغ1

موقعــه :  تاكوت جماعة ايت ملول، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 01  هكتار 10 آر 20 س.

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال  : الرسم العقاري 4679/س

شـرقا  : الرسم العقاري 4543 /س وورثة احمد اوعبو

جنـوبا : الرسم العقاري 6934/س وورثة ايت منصور

غربـا  : طريق معبدة

طالب التحفيظ : ابراهيم رفيق.

مطلب رقم 20922 - 60

اسم امللك : امراغ2

موقعــه :  تاكوت جماعة ايت ملول ، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 89 آر 51 س.

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال  : الرسم العقاري 4679/س
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شـرقا  : طريق

جنـوبا : الرسم العقاري 6934/س .

غربـا  : واد سوس 

طالب التحفيظ : ابراهيم رفيق

 اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيدة رقية ودركا   املالكة املقيدة بالرسم العقاري رقم 

71606 - 09. طلبت أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري املذكور 

املؤسس للملك املسمى ملك مفاريج، والكائن باجلماعة احلضرية ايت 

ملول. وذلك بسبب ضياع النظير املسلم لها سابقا.

    في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

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

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

الهاللي    رشيدة  والسيدة  الهياللي   عبدالسالم  السيد  أن  للعموم 

أن يسلم  - 09. طلبا   67816 رقم  العقاري  بالرسم  املقيدان  املالكان 

املسمى  للملك  املؤسس  املذكور  العقاري  للرسم  نظير جديد  لهما 

ملك عبيل ، والكائن باجلماعة احلضرية ايت ملول. وذلك بسبب ضياع 

النظير املسلم لهما سابقا.

    في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

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

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                                  عبداحلليم فتح اهلل.

 

محافظة طنجة بني مكادة

 

مطلب رقم 10674 - 61 

اسم امللك : "أحمد".

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

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو حي السعادة؛

وقع حتديده بتاريخ  : 12 سبتمبر 2013؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 90 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون :

شماال : ملك الغير؛

شرقا : ملك الغير؛

جنوبا : زنقة من 6 أمتار؛

غربا : زنقة من 6 أمتار؛ 

طالب التحفيظ : أحمد العاطفي بن أحمد؛

مطلب رقم 25233 - 61 

اسم امللك : "إياد 1"

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة أصيلة؛ اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي؛ احملل املدعو دوار مجالو ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 26 نوفمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  16 ار 61 سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية بها بناء متهدم؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 66388 - 61 و مصطفى شكير؛

شرقا : الطريق الوطنية رقم 1 من 30 متر؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 22555 - 61؛ 

طالب التحفيظ : أحمد امشيشو بن عبد العزيز؛

مطلب رقم 25261 - 61 

اسم امللك : "البركة"

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

الصغير؛ احملل املدعو طالع القرع ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 11 ديسمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  06 ار 65 سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 22282 - 61 و الطريق الوطنية رقم 16 

من 30 متر؛

شرقا : الطريق الوطنية رقم 16 من 30 متر؛

جنوبا : ورثة عبد السالم الفقيهي؛

غربا : الرسم العقاري رقم 3219 - 61؛ 

طالب التحفيظ : محمد ياسني البقالي بن محمد و من معه؛

مطلب رقم 25283 - 61 

اسم امللك : "البويقة 2"

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

احملل املدعو املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 18 ديسمبر 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 99 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية؛
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اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 25357 - 61؛

شرقا : محمد يقني؛

جنوبا : ممر عمومي و محمد يقني؛

غربا : ممرمن خمسة أمتار و ممر عمومي؛ 

طالب التحفيظ : البتول البويقة بنت محمد؛

مطلب رقم 25289 - 61 

اسم امللك : "آيت احلسن"

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

الصغير؛ احملل املدعو طالع القرع ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 23 ديسمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  03 ار 61 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 57009 - 61؛

شرقا : الرسمني العقاريني رقم 4120 - 61 و 2771 - 61؛

جنوبا : ورثة محمد اخلراز و ممر عمومي؛

غربا : ممر عمومي؛ 

طالب التحفيظ : حسن آيت إبراهيم بن عبد اهلل؛

مطلب رقم 25306 - 61 

اسم امللك : "ملك محمد بولعيش"

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

الصغير؛ احملل املدعو فرسيوة ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 30 ديسمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  04 ار 11 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي و طابق أول و أساس؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 48501 - 61؛

شرقا : الطريق الوطنية رقم 4701P من 20 متر؛

جنوبا : ورثة أحمد بولعيش؛

غربا : الرسم العقاري رقم 2802 - 61؛ 

طالب التحفيظ : محمد بولعيش بن محمد؛

مطلب رقم 25320 - 61 

اسم امللك  :  "احلاضري 2"

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

احملل املدعو املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 02 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  64 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون  : 

شماال : توفيق أحريش؛

شرقا : طريق من 4 أمتار؛

جنوبا : طريق من 5 أمتار؛

غربا : عبد السالم بنموسى؛ 

طالب التحفيظ : عبد السالم احلاضري بن عمر؛

مطلب رقم 25321 - 61 

اسم امللك : "الفالحي"

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

احملل املدعو عني الدالية ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 03 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  01 آر 07 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون  : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 24976 - 61؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : الرسم  العقاري رقم 26492 - 61؛

غربا : محمد الركراكي، أحمد مرغاد؛ 

طالب التحفيظ : مليكة الفالحي بنت بوشتى؛

مطلب رقم 25324 - 61 

اسم امللك : "واد بوكيل 2"

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

اجملاز؛ احملل املدعو بوكيل ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 06 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  71 آر 77 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية من قطعتني بها ملعب قرب؛

القطعة األولى : 

اجملاورون  : 

شماال : عبد السالم حايك؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : حلسن لعشيري؛ 

القطعة الثانية : 

اجملاورون  : 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : خندق؛

جنوبا : خندق؛

غربا : حلسن لعشيري؛ 

طالب التحفيظ : أوقاف تطوان نيابة عن األوقاف العامة؛
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مطلب رقم 25330 - 61 

اسم امللك : "هدى"

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

الصغير؛ احملل املدعو سيدي قنقوش ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 07 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  09 ار 89 سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية بها بئر؛

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري رقم 54876 - 61؛

شرقا : األحباس ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 44456 - 61؛

غربا : األحباس؛ 

طالب التحفيظ : هدى العروسي السقفي بنت محمد؛

مطلب رقم 25345 - 61 

اسم امللك : "بير متون"

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

مقاطعة بني مكادة؛ احملل املدعوالعوامة ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 08 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 71 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون  : 

شماال : مليكة السعيدي؛

شرقا : مليكة السعيدي؛

جنوبا : زنقة من 4 أمتار؛

غربا : زنقة من 4 أمتار؛ 

طالب التحفيظ : رابح عالي بن محمد؛

مطلب رقم 25343 - 61 

اسم امللك : "أزنيد 186"

دار  القروية  اجلماعة  أصيلة؛  طنجة  ،عمالة  طنجة  والية   : موقعه 

الشاوي؛ احملل املدعو عني القصاب ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 08 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 01 آر 23 سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون  : 

شماال : طريق فالحية؛

شرقا : ممر عمومي قدمي؛

جنوبا : حسني مياني و خندق؛

غربا : خندق؛ 

طالب التحفيظ : أوقاف طنجة نيابة عن األوقاف العامة؛

مطلب رقم 25346 - 61 

اسم امللك : "طالع"

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة أصيلة؛ اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي؛ احملل املدعو تندافل ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 08 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 35 آر 79 سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون  : 

شماال : ملفضل بن يخلف؛

شرقا : ملفضل بن يخلف؛

جنوبا : ممر عرضه متغير؛

غربا : واد و العربي اوالد عبدو؛ 

طالب التحفيظ : العزيزة طالع بنت محمد؛

مطلب رقم 25352 - 61 

اسم امللك : "تيسير"

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

احملل املدعو عني حمرا ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 13 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 98 آر 16 سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون  : 

شماال : ورثة الرغيوي؛

شرقا : األحباس؛

جنوبا : خندق؛

غربا : رحمة هدار؛ 

طالب التحفيظ : رفيق الوهابي احلسني بن العياشي؛

مطلب رقم 25357 - 61 

اسم امللك : "البويقة 1"

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

احملل املدعو املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 14 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 81 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون  : 

شماال : أحمد مرابطي؛

شرقا : أحمد مرابطي ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25283 - 61؛

غربا : ممر من 5 أمتار؛ 

طالب التحفيظ : عبد احلميد البويقة بن محمد؛
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مطلب رقم 25360 - 61 

اسم امللك : "العليقي"

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

احملل املدعو املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 20 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 79 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون  : 

شماال : نور الدين خربوش؛

شرقا : ممر من 5 أمتار؛

جنوبا : ممر من 5 أمتار؛

غربا : سعدية خرشوفة؛ 

طالب التحفيظ : محمد العليقي بن محمد؛

مطلب رقم 25361 - 61 

اسم امللك : "كدية بوكر 2"

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

احملل املدعو املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 20 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 03 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون  : 

شماال : سكينة خرباش؛

شرقا : عزيز عمراني؛

جنوبا : ممر عمومي من 12 متر؛

غربا : ممر عمومي من 12 متر؛ 

طالب التحفيظ : منير الصدقي بن محمد؛

مطلب رقم 25362 - 61 

اسم امللك : "فيال سلمى"

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

الصغير؛ احملل املدعو غوجني ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 20 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 آر 02 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون  : 

شماال : عبد السالم بولعيش؛

شرقا : ممر عرضه متغير؛

جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : رحمة بولعيش؛ 

طالب التحفيظ : عبد الرحيم مستحسن بن سي صالح؛

مطلب رقم 25368 - 61 

اسم امللك : "احلداوي"

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

احملل املدعو ملوسة ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 20 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آر 13 سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون  : 

شماال : عبد السالم بولعيش مصباحي؛

شرقا : طريق وطنية رقم 4611P من 20 متر؛

جنوبا : عبد السالم بولعيش مصباحي؛

غربا : ممر عرضه متغير؛ 

طالب التحفيظ : عبد املالك احلداوي بن ادريس؛

مطلب رقم 25369 - 61 

اسم امللك : "بئر سلمون"

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

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو بني توزين ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 20 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 96 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون  : 

شماال : نادية ستيتو و زنقة من 5 أمتار؛

شرقا : زنقة من 5 أمتار و نادية ستيتو؛

جنوبا : زنقة من 5 أمتار و زينب ستيتو؛

غربا : زينب ستيتو و زنقة من 5 أمتار؛ 

طالب التحفيظ : جنوى اسطيطو بنت مصطفى؛

مطلب رقم 25370 - 61 

اسم امللك : "بنسعيد 2"

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

احملل املدعو حي القدس ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 20 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 92 سنتيار؛

 نوعه : أرض بها بناية سفلي  و طابق أول و طابق ثاني بالتراجع؛

اجملاورون  : 

شماال : زنقة أ رقم 2 من 5 أمتار؛

شرقا : ممر من 3 أمتار؛

جنوبا : محمد أمني؛

غربا : أحمد بنسعيد؛ 

طالب التحفيظ : أحمد بنسعيد بن محمد؛
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مطلب رقم 25372 - 61 

اسم امللك : "آيت ابراهيم 1"

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

الصغير؛ احملل املدعو خندق ازرارع ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 21 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 آر 62 سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون  : 

شماال : محمد عبد السالم أمغار و الرسم العقاري رقم 39082 - 61؛

شرقا : محمد عبد السالم أمغار و ورثة علي بنسالم؛

جنوبا : ورثة علي بنسالم و مطلب التحفيظ رقم 25371 - 61؛

غربا : الرسم العقاري رقم 39082 - 61؛ 

طالب التحفيظ : امحمد آيت ابراهيم بن بلقاسم ؛

مطلب رقم 25374 - 61 

اسم امللك : "عشا"

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

مقاطعة بني مكادة؛ احملل املدعو احرارين ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 22 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 آر 54 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري رقم G/5885؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 35689 - 61؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 13750 - 61؛

غربا : زنقة من 15 متر؛ 

طالب التحفيظ : محمد عشا بن محمد؛

مطلب رقم 25378 - 61 

اسم امللك : "مليلية 2"

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

احملل املدعو شارع منصور الذهبي ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 27 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 آر 81 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية بها فيال من سفلي  و مولد أمانديس و حديقة؛

اجملاورون  : 

شماال : زنقة موالي حسن بن املهدي؛

شرقا : زنقة و شارع منصور الذهبي؛

جنوبا : شارع منصور الذهبي و أمانديس؛

غربا : شارع موالي حسن بن املهدي  و أمانديس؛ 

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 25380 - 61 

اسم امللك : "العباسي"

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة أصيلة؛ اجلماعة القروية سيدي 

اليماني؛ احملل املدعو اوالد بويشة ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 27 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  13 ار 03 سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون  : 

شماال : ورثة هيمود عبد القادر؛

شرقا : أحمد العسري ؛

جنوبا : أحمد العسري؛

غربا : ممر عمومي؛ 

طالب التحفيظ : عبد السالم العباسي بن محمد؛

مطلب رقم 25385 - 61 

اسم امللك : "السهيلي 1"

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

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو أحرارين ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 28 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 23 آر 86 سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون  : 

شماال : ممر من 5 أمتار و محمد السهيلي؛

شرقا : محمد السهيلي؛

جنوبا : ادريس زكيري؛

غربا : ادريس زكيري؛ 

طالب التحفيظ : رشيد السهيلي بن محمد و من معه؛

مطلب رقم 25386 - 61 

اسم امللك : "العلوي 1"

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

اجملاز؛ احملل املدعو القصر ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 29 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  10 ار 95 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي و طابقني علويني و بئر؛

اجملاورون  : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 16 من 30 متر؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 25387 - 61؛
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جنوبا : ورثة محمد هيشو؛
غربا : زنقة من 6 أمتار؛ 

طالب التحفيظ : عشوشة اجلطي بنت أحمد و من معها؛
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                       عبد احلي السباعي.

 

 محافظة النواصر

مطلب رقم 5506 - 63
اسم امللك : أرض احلرش. 

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار اوالد دقاق. 
وقع حتديده في : 29 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25 ار 47 سنتيار
نوعه : أرض فالحية بها اشجار.

اجملاورون :
شماال : اخلطوط صالح.

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 749 - 63
جنوبا : طريق معبد من 05 أمتار يليه ورثة وعدودي.
غربا : طريق يليه الرسم العقاري رقم 41668 - 63

شماال : اخلطوط صالح
طالب التحفيظ : أحمد بوعروة بن عبد اهلل.

مطلب رقم 5523 - 63
اسم امللك : أرض احلوض 

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار العمامرة.
وقع حتديده في : 13 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هكتار 64 آر 46 سنتيار.
نوعه : أرض عارية

اجملاورون :
شماال : الرسم العقاري رقم 96146 - 63. الرسم العقاري رقم 95768 - 63.

ورثة منصور
شرقا : ورثة لغريس. مطلب حتفيظ رقم 3032 - 63.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 96516 - 63. مطلب حتفيظ رقم 3211 - 63.

غربا : الرسم  العقاري رقم 96302 - 63. مطلب حتفيظ رقم 2833 - 63.
مطلب حتفيظ رقم 3211 - 63.

طالب التحفيظ : مصطفى العماري ومن معه.

مطلب رقم 5484 - 63
اسم امللك : أرض املنازه

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار احلسينات.
وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 ار 29 سنتيار
نوعه : أرض فالحية بها بناية وبئر.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 95124 - 63

شرقا : ممريليه ورثة مزمازي يليه مطلب حتفيظ رقم 25085 س. طريق معبد

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25085 س. فاطنة بوكطاية

غربا : مطلب التحفيظ امللغى عدد 2117/د قطعة 3.

طالبة التحفيظ : لطيفة بوكطاية.

مطلب رقم 5520 - 63

اسم امللك : أرض الصور.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  اوالد صالح دوار اجلوالة.

وقع حتديده في : 23 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 ار 60 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها مستودع وأشجار وصهريج ماء وبئر.

اجملاورون :

شماال : ذهبي محمد. ممر عرضه 04 أمتار.

شرقا : ذهبي محمد. الرسم العقاري رقم 86826 - 63

جنوبا : الرسم العقاري رقم 109241 - 63 ومجذوب موسى.

غربا : طريق عرضها 10 أمتار .

طالب التحفيظ : حمو ديكا بن احمد.

مطلب رقم 2870 - 33

اسم امللك : أرض احملج

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  دار بوعزة دوار الفقرة. 

وقع حتديده في : 07 ماي 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  05 ار 07 سنتيار

نوعه : أرض عارية  بها شجرتني

اجملاورون :

شماال : طريق عمومي رقم 1067 من 20 مترا.

شرقا : الرسم العقاري رقم 27720/س .

جنوبا : ورثة محمد بن بوشعيب

غربا : مطلب حتفيظ رقم 740 - 63

طالبة التحفيظ : مليكة طائع بنت الكوشي.

مطلب رقم 743 - 33

اسم امللك : بالد القطع

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  بوسكورة دوار سيدي مسعود. 

وقع حتديده في : 09 فبراير 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 71 ار 90 سنتيار

نوعه : أرض بها بنايات وأشجار وبئرين.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 4755 - 63

شرقا : الرسم العقاري رقم 47737/س ) القطعة 06 (. الرسم العقاري رقم 7292/د.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 55565/س ) القطعة 02 ( .

غربا : محمد مسعودي. محمد صديق. سعيدة صديق. فاطنة الوردي. 

الرسم  صابر.  محمد  خاص.  طريق  مسعودي.  أحمد  سانا.  سعيد 

العقاري رقم 8930 - 63 ) القطعتني 01 و 02 ( ورثة مسعودي فاطنة 

طالب التحفيظ : وردي املكي ومن معه.
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مطلب رقم 865 - 47

اسم امللك : ارض حللو.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  اوالد صالح دوار اجلوابرة. 

وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2008

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 42 ار 10 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 94632 - 63

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 امتار يليه الرسم العقاري رقم 29278/س.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 96359 - 63.

 غربا : الرسم العقاري رقم 28127/س.

طالب التحفيظ : فؤاد املكزاري بن محمد.

مطلب رقم 5517 - 63

اسم امللك : ارض الضاية.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  النواصر دوار القدادرة. 

وقع حتديده في : 17 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 51 ار 42 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : شوقي الباتول .

شرقا : طريق معبد عرضه 6 أمتار.

جنوبا : ورثة عمر.

غربا : الرسم العقاري رقم 16266 - 63 )القطعة 6(+شامة بنت عيسى.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان شوقي بن محمد.

مطلب رقم 5453 - 63

اسم امللك : ارض البير.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  اوالد عزوز دوار حلرش. 

وقع حتديده في : 19 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 ار 30 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات وبئر.

اجملاورون :

شماال : طريق معبد يليه الرسم العقاري رقم 22598/س .

شرقا : ورثة املعيزي حمو.

جنوبا : ملعيزي اسماعيل.

غربا : ورثة حادة بنت حمو. ورثة غزواني. الرسم العقاري رقم 119527 - 63.

طالب التحفيظ : املصطفى ملعيزي بن ادريس.

مطلب رقم 5302 - 63

اسم امللك : ارض القطع.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  النواصر دوار اوالد عزوز. 

وقع حتديده في : 13 يناير 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 ار 61 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات وأشجار وبئر..

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 25976 - 63 .
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 5205 - 63. حضري ادريس. حضري عامر. 

ممر يليه مطلب التحفيظ رقم 7878/1.
جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 3038 من الدار البيضاء في اجتاه مطار 

محمد اخلامس..
غربا : الرسم العقاري رقم 16400 - 63. الراضي احمد .

طالب التحفيظ : حمادي الراضي بن العربي.

مطلب رقم 5515 - 63
اسم امللك : ارض شوقي.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  النواصر دوار القدادرة. 
وقع حتديده في : 17 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 53 آر 19 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال : مطلب التحفيظ رقم 23726/س 

) ملغى (. الوردي بوشعيب.
شرقا : الرسم العقاري رقم 26417 - 63. ورثة احلاج محمد بن عمر .

جنوبا : الرسم العقاري رقم 48658 - 63.
غربا : الوردي بوشعيب.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان شوقي بن محمد.

مطلب رقم 5518 - 63
اسم امللك : ارض اجلنان.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  النواصر دوار القدادرة. 
وقع حتديده في : 17 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 ار 20 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية بها اشجار.

اجملاورون :
شماال : ورثة محمد عيسى .

شرقا : محمد زراد.
جنوبا : طريق عرضها 05 أمتار.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 101/47.
طالب التحفيظ : شوقي ليلى بنت عبد الرحمان ومن معها.

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب  رقم 403 - 47
امللك املسمى : " احلصبة  ".

الكائن ب : عمالة إقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار الضرابنة . 
طالب التحفيظ : السيد احلسني بن احلو ومن معه.

وقع حتديده بتاريخ : 03 يوليو 1998
      إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة 

في 08 سبتمبر 1999 عدد 36.
احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر .  

                                           مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 2959 - 43

امللك املسمى : " بركاش "

 ، اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات  : إقليم احلوز دائرة ايت  الكائن 

سيدي عبد اهلل غيات املركز.

مساحته : 00 هك 01 آر 00 س .

وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2003.  

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال :  موهوب محمد.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 37768/04 .

جنوبا : مشروع زنقة عرضها 8 امتار .

غربا : مشروع زنقة عرضها 10 امتار.

طالبا التحفيظ : السيد عبد اللطيف بركاش بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 11304 - 65

امللك املسمى : " سهام "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم، دوار تدرارة.

مساحته : 00 هك 46 آر 72 س .

وقع حتديده في : 07 يناير 2019.  

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  ممر عمومي عرضه متر واحد.

شرقا : ممر عمومي عرضه 10 امتار .

جنوبا : ممر عمومي عرضه 10 امتار ، ايت احماد حلسن .

غربا : ايت احماد حلسن ، علي ايغيالن علي

طالبة التحفيظ : السيدة سهام علواني بنت احمد.

مطلب رقم 12526 - 65

امللك املسمى : " همسة "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة موالي ابرهيم، دوار اكادير تساوت.

مساحته : 01 هك 00 آر 68 س .

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.  

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  مطلب التحفيظ عدد 11503 - 65 .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11443 - 65 .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 12529 - 65.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11443 - 65.

طالب التحفيظ : السيد موالي احمد همسة بن موالي علي.

مطلب رقم 12527 - 65

امللك املسمى : " تلغابت 6 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة موالي ابرهيم، دوار اكادير تساوت.

مساحته : 00 هك 99 آر 75 س .

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.  

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  جومار احلسني .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11504 - 65 ، مشروع طريق عرضه 7 امتار.

جنوبا : مشروع طريق عرضه 10 امتار.

عدد  التحفيظ  مطلب   ،  65  -  11443 عدد  التحفيظ  مطلب   : غربا 

65 - 12528

طالب التحفيظ : السيد محمد احمد دادة .

مطلب رقم 12528 - 65

امللك املسمى : " تلغابت 5 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة موالي ابرهيم، دوار اكادير تساوت.

مساحته : 01 هك 03 آر 90 س .

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.  

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  جومار احلسني .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12527 - 65 .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11443 - 65.

غربا : ورثة ايت بن علي.

طالب التحفيظ : السيد محمد احمد دادة .

مطلب رقم 12529 - 65

امللك املسمى : " همسة 2"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة موالي ابرهيم، دوار اكادير تساوت.

مساحته : 01 هك 00 آر 02 س .

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.  

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  مطلبي التحفيظ عدد 12526 - 65 ، 11443 - 65.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11443 - 65 .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11443 - 65.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11443 - 65 ، مشروع طريق عرضها 5 امتار.

طالب التحفيظ : السيد موالي احمد همسة بن موالي علي.

مطلب رقم 12559 - 65

امللك املسمى : " اسلمماك 2"

الكائن : إقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا دوار امدرار.

مساحته : 00 هك 49 آر 28 س .
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وقع حتديده في : 30 اغسطس 2019.  

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال :  املرابط املرابطني ، مصرف.

شرقا : طريق عمومية عرضها 4 امتار ، مطلب التحفيظ عدد 12558 - 65 

، مصرف .

جنوبا : مجهول ، مصرف ، ساقية التواهل .

غربا : ساقية التواهل ، الرسم العقاري عدد 15280/م

طالب التحفيظ : السيد محماد اسلمماك بن حلسن.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة  شيشاوة

مطلب رقم 17397 - 66 

اسم امللك : احليان تسرا 2.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امنتانوت جماعة ودوار تيمزكدوين.

مساحته : 5 هك 10 آر 55 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية . 

وقع حتديده بتاريخ : 09 - 04 - 2018.

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11738 - 66، شعبة؛

شرقا : ورثة اوبلعايد بن عدي؛

غربا : جندر محمد.

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

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

حسن اخللقي    

محافظة احلـاجب

مطلب رقم 6017 - 67

اسم امللك : حريولي 2.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير، دوار ايت حمي. 

وقع حتديده في : 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 31 آر 03 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 15607 - 67. 

شرقا : طريق.

جنوبا : الوافي سحيمي.

غربا : الرسم العقاري رقم 27267/ك ومطلب التحفيظ رقم 6015 - 67.

طالبو التحفيظ : محمد حريولي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 6038 - 67

اسم امللك : الصابرة مسجد بويجموعن.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن، دوار ايت موسى. 

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 92 آر 73 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : طريق.

شرقا : الرسم العقاري رقم 20852 - 67.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 18872 - 67 وشعبة.

غربا : الرسمني العقاريني رقم 1971/ك- 21919/ك وطريق. 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة- ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6039 - 67

اسم امللك : ثالث اجلامع مسجد ايت مرغاد.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن، دوار ايت مرغاد. 

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 21 هكتار 61 آر 47 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. ـ

اجملاورون : 

شماال : الرسوم العقارية رقم 18683 - 67 - 20127 - 67 - 18917 - 67 - 

18699 - 67 وشعبة. 

شرقا : الرسم العقاري رقم 18838/ك.

جنوبا : الرسوم العقارية رقم 20321 - 67 - 18927 - 67 - 18725 - 67.

غربا : الرسم العقاري رقم 18704 - 67 وشعبة. 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة- ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6040 - 67

اسم امللك : فدان اجلامع مسجد ايت مرغاد.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن، دوار ايت مرغاد. 

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 هكتار 29 آر 56 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 
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اجملاورون : 

شماال : املطلبني رقم 1840 -67 - 1853 - 67 وشعبة.

شرقا : املطلب رقم 1860 - 67.

جنوبا : املطلبني رقم 1955 - 67 - 1922 - 67.

غربا : املطلبني رقم 1954 - 67 - 1922 - 67. 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة- ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6041 - 67

اسم امللك : تكلمامني مسجد بويجموعن.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن، دوار ايت موسى. 

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هكتار 86 آر 30 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 21919/ك. 

شرقا : الرسم العقاري رقم 21137 - 67.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 18977 - 67.

غربا : الرسمني العقاريني رقم 21919/ك و 18977 - 67. 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6042 - 67

اسم امللك : القنطرة بودالية مسجد بلحضراوي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن، دوار ايت موسى. 

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هكتار 76 آر 59 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة حسايني عبد القادر ومن معه.

شرقا : طريق.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 18865 - 67.

غربا : ورثة حسايني عبد القادر ومن معه. 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6093 - 67

اسم امللك : عني األولى.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار ازرار. 

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 64 آر 36 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بنايتني وبعض أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : وزين اعويش.

شرقا : الرسم العقاري رقم 13390/ك.

جنوبا : مولود ميلودي.

غربا : ساقية. 

القطعة الثانية : 

شماال : ورثة عبد اهلل امسكور.

شرقا : ساقية.

جنوبا : مولود ميلودي.

غربا : واد. 

طالب التحفيظ : محمد اخللوفي بن العربي.

مطلب رقم 6095 - 67

اسم امللك : بويدر محمد.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار اكرامن. 

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 72 آر 61 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : موحى احماد.

شرقا : الرسم العقاري رقم 5261 ك.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 18468 - 67.

غربا : طريق. 

طالب التحفيظ : عبد اهلل وفضيل بن احلسني.

مطلب رقم 6098 - 67

اسم امللك : الكرم.

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

وقع حتديده في : 11 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 95 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بعض أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 6099 - 67 وعبد السالم البوعزاوي.

شرقا : الرسم العقاري رقم 73513 - 05.

جنوبا : اطريق.

غربا : موحى اعنزار. 

طالب التحفيظ : إسماعيل اعنزار بن موحى.

مطلب رقم 6099 - 67

اسم امللك : ياسمينة.

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

وقع حتديده في : 11 مارس 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آر 06 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بعض أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : طريق.

شرقا : عبد السالم البوعزاوي.

جنوبا : املطلب رقم 6098 - 67 وموحى اعنزار.

غربا : مصطفى اعنزار. 

طالبو التحفيظ : إسماعيل اعنزار بن موحى ومن معه.

مطلب رقم 6088 - 67

اسم امللك : اكدال.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة تامشاشاط، دوار ايت ملسافر. 

وقع حتديده في : 05 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هكتار 63 آر 46 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : املطلب رقم 4839 - 67.

شرقا : طريق.

جنوبا : املطلب رقم 4854 - 67.

غربا : الرسم العقاري رقم : 1287 - 67. 

القطعة الثانية : 

شماال : طريق.

شرقا : املطلب رقم 4840 - 67.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 4477 - 67.

غربا : املطلب رقم 4855 - 67. 

طالب التحفيظ : فريد الكيس بن ميمون.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب. 

يوسف مختري.      

محافظـة زواغة موالي يعقوب

مطلب رقم 19948 - 69.

إسم امللك : " الرياب ". 

عني  جماعة  ملطة  جامع  أوالد  دائرة  يعقوب  موالي  إقليم   : موقعه 

قنصرة احملل املدعو الرياب 

وقع حتديده في : 02 ماي 2019 .

مساحته : 02 هـ 55 آر و37 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : امللك ذي الرسم العقاري عدد : 4529/ف ؛ 

شرقا : شعبة و امللكني ذوي الرسمني العقاريني عدد : 118858 - 07 

و21575/ف؛

جنوبا : شعبة القطارة؛

غربا : امللك ذي الرسم العقاري عدد : 803/ك ف ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

- خط و عمود كهربائي يثقالن امللك

-شعبة تخترق امللك

طالبو التحفيظ : السيدة سعيدة ابن القاضي ومن معها 

مطلب رقم 19950 - 69

إسم امللك : " بوقنادل ". 

عني  جماعة  ملطة  جامع  أوالد  دائرة  يعقوب  موالي  إقليم   : موقعه 

قنصرة احملل املدعو بوقنادل.

وقع حتديده في : 03 ماي 2019 .

مساحته : 01 هـ 15 آر و75 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال وغربا : شعبة وامللكني ذوي الرسمني لعقاريني عدد : 803/ك ف 

و21673/ف؛

شرقا و جنوبا : امللك ذي الرسم العقاري عدد : 118858 - 07 ؛

طالبو التحفيظ : السيدة سعيدة ابن القاضي ومن معها.

مطلب رقم 35738 - 69.

إسم امللك : " جنان العيادات ". 

عني  جماعة  ملطة  جامع  أوالد  دائرة  يعقوب،  موالي  إقليم   : موقعه 

قنصرة دوار عني بومرشد .

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2019 .

مساحته : 82 آر و39 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : احلمليلي حلسن ؛ 

 : عدد  العقاري  الرسم  ذي  وامللك  ،،شعبة  مالتي  واد   : وجنوبا  شرقا 

13575/ف ؛

غربا : لطيفة السالوي ومن معها ؛

طالب التحفيظ : محمد بلقاضي بن عبد الرحمان.



4317 عدد 1134 - 05 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(

مطلب رقم 35746 - 69.

إسم امللك : " ظهر السدراتي األولى". 

عني  جماعة  ملطة  جامع  أوالد  دائرة  يعقوب  موالي  إقليم   : موقعه 

قنصرة احملل دوار عني بومرشد 

وقع حتديده في : فاحت اكتوبر 2019 .

مساحته : 42 آر و 46 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : بسام علي ومن معه؛

شرقا : امللك ذي مطلب التحفيظ عدد : 1302/ك ف ؛ 

جنوبا : بسام علي ومن معه ؛

غربا : امللك ذي الرسم العقاري عدد : 2692/ف؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

- خط كهربائي منخفض الضغط يثقل امللك

طالب التحفيظ : محمد بلقاضي بن عبد الرحمان.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة موالي يعقوب

زكرياء الدغمي     

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30631 - 72

اسم امللك : ضيعة اخلضراوي.

موقـعه : اقليم الرحامنة، جماعة سيدي منصور دوار الغابة.

تاريخ حتديده : 27 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 هـ 72 آر 31 س. 

نوعه : أرض فالحية بها بنايات وبئر وأشجار الزيتون والتني.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 18377 - 72؛

شرقا : طريق عمومي عرضه 30 مترا، مطلب التحفيظ عدد 18380 - 72؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 6688 - م؛

غربا : قناة مائية، الطريق اجلهوية رقم 2103.

طالب التحفيـظ : ابراهيم اخلضراوي بن احلاج احمد.

مطلب رقم 30647 - 72

اسم امللك : أطلس.

موقـعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوشان دوار النويدرات.

تاريخ حتديده : 22 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 39 آر 45 س. 

وبئر  تقنيني  ومحليني  سفلي  من  بنايتني  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وأشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 20332 - 72؛

شرقا : ورثة بالة احمد؛

جنوبا : مدرسة؛

غربا : طريق.

طالبة التحفيـظ : جناة مراد بنت احلسني.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير بالنيابة   

البدوي عبد النور    

محافظة بوملان 

مطلب رقم 3805 - 74

اسم امللك : الهضبة. 

موقعه : إقليم بوملان دائرة وقيادة أوطاط احلاج.

وقع حتديده في : 18 يونيو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 هكتار 07 آر 22 سنتيار.

نوع امللك : أرض مقسمة بها بنايات.

اجملاورون : 

شماال : أرض عارية ، جماعة بوكايس، طريق.

شرقا : طريق ) 50 متر (.

جنوبا : طريق ) 50 متر (، مطلب التحفيظ رقم 212 - 41. 

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية بإسم ونيابة عن جماعة اوالد بوكايس.

احملافظ على األمالك العقارية لبوملان مبيسور.

زكرياء السعيدي.     

محافظة سيدي سماعيل الزمامرة

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "ارض الواد"

مطلب عدد 56996 - 75 الذي ادرج االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1126 بتاريخ 29 يوليو 2020.

فعوضا عن : 

مطلب التحفيظ عدد 55996 - 75.
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اقرأ : 

مطلب التحفيظ عدد 56996 - 75 

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة بالنيابة.

امبارك السوسي.     

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4457 - 79

اسم امللك : جنان اجلملي.

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

" دوار بني خلفنت " .

تاريخ حتديده : 22 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 11 آ 49 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : سدراتي محمد وأحمد بن علي؛

شرقا : ورثة الغمراسني؛

جنوبا : كرماط مصطفى ومطلب التحفيظ رقم 4458 - 79؛

غربا : ورثة محمد بن عبد السالم.

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

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف.

            ادريس املصلح.

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1287 - 81

اسم امللك :  "املرس".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

وقع حتديده في : 03 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20 آر 95 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية؛ 

شرقا : ارتفاق مرور من ورائه الرسم العقاري رقم 31206 - 16؛

جنوبا : ورثة مولود بن عوار؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 31242 - 16.

طالب التحفيظ : رشيد بلقائد بن البشير.

مطلب رقم 4767 - 81

اسم امللك :  "فدان مكرن التويرسة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو ايدير.

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئرين. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 35 هـ 76 آر 98 س.

اجملاورون : 

اعريب  ورثة  احلمداوي،  احمد  احلاج  ورثة  بونيط،  العلي  عبد   : شماال 

الغوات، ورثة الزياني البوهالي؛ 

شرقا : ورثة احلمداوي احلاج بن احمد؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 69394 - 13، ورثة احلاج النعانع محمد؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 69394 - 13.

طالب التحفيظ : ادريس بودالي بن علي.

مطلب رقم 2034 - 16

اسم امللك :  "اخلربة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد.

وقع حتديده في : 06 فبراير 1990.

نوعه : ارض فالحية بها مسكن. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 40 آر 50 س.

اجملاورون : 

شماال : عقي بن حمادي؛ 

شرقا : ميلود بن حمادي العيواني،عسو بن غامن، معزوزة بنت احلاج؛

ورثة  معه،  ومن  اجلياللي  بن  حلسن  السالم،  عبد  بن  محمد   : جنوبا 

العربي بن حمو ؛ 

غربا : ورثة سي مسعود.

طالب التحفيظ : ابراهيم ملغاري بن محمد.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 10948 - 16

اسم امللك : " فدان احلاجب ".

الكائن ب : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ملوك. 

طالب التحفيظ : عريبة محمد بن احمد.
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وقع حتديده في : 20 يوليو 2000.

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  اجلديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 440 مكرر بتاريخ 06 يونيو 2007.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

محمد زافو   

 محافظة سوق السبت أوالد النمة 

مطلب رقم 68 - 82 

اسم امللك : "كريوا " ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة حد بوموسى احملل املدعو"أوالد محمود كريوا".

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 90 آر 28 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية ذات سفلي وبئر وأشجار الزيتون؛ 

اجملاورون : 

شماال : ورثة الكبير بن سعيد ؛هواري عبد الكبير؛ كميل عمرو كميل سعيد؛

شرقا : ادريس خيراوي؛

جنوبا : محمد طاهيري؛ 

غربا : ورثة الكبير بن سعيد؛

طالبي التحفيظ : ياسني اجلوهري بن املولودي ومن معه.

مطلب رقم 90 - 82 

اسم امللك : "موكان " ؛

املدعو"حي  احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

الياسمني".

وقع حتديده في : 12 يونيو 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 53 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني ومرافق بالسطح؛ 

اجملاورون : 

شماال : عبد اجمليد بن الصغير ؛

شرقا : فاطنة الزنايدي بنت قدور؛

جنوبا : زنقة؛ 

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : محمد موكان .

مطلب رقم 1998 - 82 

اسم امللك : "فدان الطوب " ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو"مزارع اوالد امراح".

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40 آر 02 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار؛ 

اجملاورون : 

و   82  -  805 عدد  العقاري  الرسم  املعطي،  بن  بوزكري  ورثة   : شماال 

السعدوني زهرة ؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 5750/68؛ صنهاجي عبد النبي؛ بوزكري 

جديد؛ عبد الغني جديد؛بناني صالح؛ طالب التحفيظ؛ 

غربا : طريق عمومي؛

طالب التحفيظ : بناني الكبير بن عبد الكرمي .

مطلب رقم 2032 - 82 

اسم امللك : "لقصيرة " ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو "أوالد مراح".

وقع حتديده في : 13 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 52 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بجزء منها بنايات متالشية وبئر وسور؛ 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛

شرقا : فتيحي مصطفى؛ ورثة صالح بن احلسني؛ ورثة حمادي بن احلسني؛

جنوبا : طالبي التحفيظ؛ 

غربا : زنقة؛ برامو عبد اهلل؛

طالبي التحفيظ : حليمة بن خلوف بنت رحال ومن معها.

مطلب رقم 2036 - 82 

اسم امللك : "احلفيرة 1 " ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة حد بوموسى احملل املدعو"أوالد امحمد الواد".

وقع حتديده في : 18 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 آر 39 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية وأشجار مثمرة 

اجملاورون : 

شماال : العساوي بوبكر ؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : رحال بن محمد؛ 

غربا : رحال بن محمد ؛

طالب التحفيظ : الكبير الصاحلي بن عبد اهلل.
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مطلب رقم 2037 - 82 

اسم امللك : "احلفيرة 2 " ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة حد بوموسى احملل املدعو"أوالد امحمد الواد".

وقع حتديده في : 18 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 63 آر 37 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية وبئر وأشجار الزيتون 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ؛ احلاج شرقي بن سكاح،

شرقا : سرداوي حسن؛

جنوبا : احمد بن صالح؛ عمر بن احلطابة؛ 

غربا : طريق عمومي ؛

طالب التحفيظ : الكبير الصاحلي بن عبد اهلل.

مطلب رقم 2057 - 82 

اسم امللك : " آالء " ؛

املدعو"  احملل  السبت  بن صالح مدينة سوق  الفقيه  إقليم   : موقعه 

حي اإلنبعاث".

وقع حتديده في : 05 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 21 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي به مرآب وطابق أول. 

اجملاورون : 

شماال : تسلي مليكة ؛ الرسم العقاري 6785/68؛

شرقا : زياني احمد ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1269 - 82 ؛ ايت عباس؛

غربا : زنقة ؛

طالبة التحفيظ : أسماء مسكوري بنت املعطي. 

مطلب رقم 2062 - 82 

اسم امللك : " فدان لعاللدة 2 " ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو" اوالد امراح".

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 36 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛

شرقا : الرسم العقاري 776 - 82 ؛

جنوبا : زنقة ؛ 

غربا : كناوي زهرة؛

طالب التحفيظ : مراد معروفي بن ادريس. 

مطلب رقم 2076 - 82 

اسم امللك : " رضوان " ؛

املدعو"  احملل  السبت  بن صالح مدينة سوق  الفقيه  إقليم   : موقعه 

حي الياسمني".

وقع حتديده في : 02 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 83 سنتيار.

علويني  وطابقني  مرآب  به  سفلي  من  تتكون  بناية  بها  أرض   : نوعه 

ومرافق بالسطح. 

اجملاورون : 

شماال : مساعد صالح ؛

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : زنقة ؛ 

غربا : محمد خلو؛ ساحة؛

طالبي التحفيظ : املصطفى رضوان بن خليفة ومن معه. 

مطلب رقم 2077 - 82 

اسم امللك : " قربات ماركسن " ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو " ماركسن" .

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 43 آر 01 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئران و أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : ايت البشير محمد بن قدور ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2079 - 82 ؛ 

غربا : ورثة مجيد املولودي.

طالبي التحفيظ : سبح عبد الغاني بن خليفة ومن معه. 

مطلب رقم 2079 - 82 

اسم امللك : " ماركسن " ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو" ماركسن".

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25 آر 21 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 2077 - 82؛

شرقا : طريق عمومي ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 20182/68 ؛ 

غربا : ورثة مجيد املولودي؛

طالبي التحفيظ : سبح عبد الغاني بن خليفة ومن معه. 
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مطلب رقم 2080 - 82 

اسم امللك : " خياري نسرين " ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو" أوالد زمام ".

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 06 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛

شرقا : كرمح فاطنة ؛

جنوبا : بوزيدي سعيدي ؛ 

غربا : بوزيدي سعيد ؛

طالبو التحفيظ : محمد خياري بن عزوز ومن معه. 

مطلب رقم 5640 - 68

اسم امللك : "مكز " ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة حد بوموسى احملل املدعو أوالد محمود.

وقع حتديده في : 10 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 هكتارات   01 آر 82 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية وبئر.

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي الطاهري؛

شرقا : ساقية، طريق عمومي؛

جنوبا : محمود محفوظي؛

غربا : ساقية، احمد الركراكي، طالبي التحفيظ، محمود محفوظي، 

ورثة طاهري محمد.

طالبو التحفيظ : احمد ملداد بن احلاج البداوي ومن معه.

مطلب رقم 16812 - 10 

اسم امللك : "األمينة " ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت احملل املدعو"حي النجاة".

وقع حتديده في : 03 مارس 2015

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 50 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي به مرآب وطابقني اثنني ومرافق بالسطح؛ 

اجملاورون : 

شماال : شارع محمد اخلامس ؛

شرقا : العربي فريتيش؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 18456 - 10؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 12392 - 10؛

طالب التحفيظ : احملجوب عمار بن احلسني.

مطلب رقم 17527 - 10

اسم امللك : "ملك بن عالل " ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو دوار أوالد عبد النبي.

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 آر 99 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الكبير بن محمد؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 17407 - 10؛

جنوبا : طالبي التحفيظ؛ مطلب التحفيظ عدد 35725 - 10

غربا : الكبير بن احمد.

طالبو التحفيظ : الشرقاوي بن عالل بن محمد ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت أوالد النمة 

كرمي ناجيم    


