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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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12 - فاطمة بلبراكة بنت بوشعيب بنسبة 212 من ذلك
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك امينة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك امينة 
نوعه : دار للسكن بالطابق السفلي وطابق أول ومتجر.
موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، زنقة سوس رقم 43 - 45

مساحته : 74 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : زنقة سوس 
شرقا : ورثة احليانية 

جنوبا :املصطفى بوعزيز 
غربا : زنقة عرضها متران 

احلقوق العينيــة : الشيء. 
أصل امللك: 1 - نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14/11/2017.

2 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 14 صفر عام 1439 موافق 
ل )03/11/2017( 

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 2جمادى االولى عام 1409 
موافق ل )12/12/1988(.

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 21 ديسمبر 
الساعة 12 صباحا. 

مطلب رقم 152277 - 08
تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ :بوشعيب حبيش بن محمد 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكرشن 

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

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة،املقاطعة احلضرية الثالثة.
مساحته : 52آر57س تقريبا.

حدوده : 
شماال : مطلب عدد 93586 - 08و املطلب عدد 75036 - 08. 

شرقا : أمينة الوافي 
جنوبا : مرزاق محمد . 

غربا : طريق عرضها 10 أمتار 
احلقوق العينيــة : الشيء. 

 1431 عام  الثاني  3ربيع  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   - امللك:  أصل 
موافق ل )21/03/2010(.

- شهادة إدارية مؤرخة في19/03/2020 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 21 ديسمبر  2020 على 

الساعة 13 زواال . 

مطلب رقم 152278 - 08
تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020 

طالبوا التحفيظ :
1 - محمد جودني بن عبد اهلل بنسبة 2أسهم من 14

2 - عبد االله جودني بن عبد اهلل بنسبة 2 من ذلك

محافظة طنجة

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى " اقرأ " 

مطلب رقم 28083 - 06 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1106 املؤرخة في : 11 مارس 2020 

مسطرة  فإن   2020 اكتوبر   21 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 06  -  28083 التحفيظ  مطلب  موضوع   " اقرأ  املدعو"  امللك  حتفيظ 

الكائن ب، طنجة مدشر البرانص. ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم 

السيد ياسني الدريوش بن مرزوق. والكل حسب الرسوم املودعة سالفا 

بهذا املطلب و كذا عقد شراء توثيقي مؤرخ في 30 يونيو2020.

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

     محمد الزخوني

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 152276 - 08

تاريخ اإليداع : 19أكتوبر2020 

طالبوا التحفيظ :

1 - محمد بلبراكة بن بوشعيب بنسبة 424/3120

2 - أمني بلبراكة بن عبد اجمليد بنسبة 182 من ذلك

3 - سلمى بلبراكة بنت عبد اجمليد بنسبة 91 من ذلك

4 - ربيعة بلبراكة بنت عبد اجمليد بنسبة 91 من ذلك

5 - خديجة بلبراكة بنت بوشعيب بنسبة 212 من ذلك

6 - عبد القادر بلبراكة بن بوشعيب بنسبة424 من ذلك

7 - مصطفى بلبراكة بن بوشعيب بنسبة 424 من ذلك

8 - عبد اهلل بلبراكة بن بوشعيب 424 من ذلك

9 - مينة بلبراكة بنت بوشعيب بنسبة 212 من ذلك

10 - حليمة بلبراكة بنت بوشعيب بنسبة 212 من ذلك

11 - رقية بلبراكة بنت بوشعيب بنسبة 212 من ذلك
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3 - فاطمة جودني بنت عبد اهلل بنسبة 1سهم من ذلك

4 - السعدية جودني بنت عبد اهلل 1 سهم من ذلك

5 - املصطفى جودني بن عبد اهلل 2أسهم من ذلك

6 - عبد الرحيم جودني بن عبد اهلل 2أسهم من ذلك

7 - ابراهيم جودني بن عبد اهلل بنسبة 2أسهم من ذلك 

8 - نور الدين جودني بن عبد اهلل بنسبة 2أسهم من ذلك 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : التسير.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : التسير 

نوعه : أرض بها سكنى

موقعه : إقليم وعمالة اجلديدة, دائرة اجلديدة, دوار الغربة.

مساحته : 01هـ35 آ 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد144720 - 08ومرزاق محمد 

شرقا : ورثة مجدوب بوشعيب بن خشان وطريق عمومية وورثة جودني 

سعيد بن مبارك 

جنوبا : طريق جهوية في اجتاه اوالد حمدان 

غربا : طريق عمومية 

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06شوال 1371 

موافق ل 1)17/06/1950(

ل  موافق   1371 10شوال  في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

)17/06/1952(

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ربيع الثاني 1378 موافق 

ل )23/01/1954(

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 2 ثاني رجب عام 1435 موافق )02/05/2014( 

موافق   1442 عام  اخلير  صفر   15 في  مؤرخ  عدلي  تصرف  موجب   -

ل)03/10/2020( 

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 21 ديسمبر 

الساعة 14صباحا . 

مطلب رقم 152279 - 08

تاريخ اإليداع : 23أكتوبر2020

طالب التحفيظ : جماعة موالي عبد اهلل 

 a55 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض جنان بن علي 1رقم

 1 علي  بن  جنان  أرض   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  اإلسم 

a55 رقم

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل,أرض جنان بن 

علي 1.

مساحته : 4آر48س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مصطفى جدالن ورسم عقاري عدد70513 - 08بقعة رقم 56 

شرقا : دينان مبارك بقعة رقم 57 

جنوبا : ورثة زراعي بوشعيب بقعة رقم 54 

غربا : خط االتصاالت وورثة زراعي عبد اهلل بن محمد بقعة رقم 55أ

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23ربيع الثاني عام 1434 

موافق ل )06/03/2013(

 1427 عام  الثاني  07ربيع  في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة   -

موافق ل 05/05/2006

- محرر ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 22/07/2013.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 23 ديسمبر  2020 على 

الساعة 09 صباحا . 

مطلب رقم 152280 - 08

تاريخ اإليداع : 23أكتوبر2020

طالب التحفيظ :جماعة موالي عبد اهلل 

55a اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض جنان بن علي 2 رقم

 2 علي  بن  جنان  أرض   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  اإلسم 

55a رقم

نوعه : أرض فالحية.

اهلل,أرض جنان  عبد  اجلديدة جماعة موالي  و عمالة  إقليم   : موقعه 

بن علي 2 

مساحته : 02آرتقريبا.

حدوده : 

شماال : مصطفى جدالن ورسم عقاري عدد 70513 - 08 بقعة رقم 

56a

شرقا : ورثة عبد اهلل زراعي بن محمد بقعة رقم 55

54a جنوبا : ورثة زراعي بوشعيب بقعة رقم

غربا : الطريق.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23ربيع الثاني عام 1434 

موافق ل )06/03/2013(

 1427 عام  الثاني  07ربيع  في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة   -

موافق ل 05/05/2006

- محرر ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 22/07/2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 23 ديسمبر  2020 على 

الساعة 10 صباحا . 

مطلب رقم 152281 - 08

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : جماعة موالي عبد اهلل 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض التازوطة االولى رقم 138 

االولى  التازوطة  أرض   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

رقم 138

نوعه : أرض فالحية 
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موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل,أرض التازوطة1.

مساحته : 18آر83س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عمور امحمد بن بوشعيب بقعة رقم 137 . 

شرقا : ورثة عبد اهلل زراعي بن محمد . 

جنوبا : ورثة زراعي اسماعيل بقعة رقم 139.

بوشعيب  بن  امحمد  وعمور   140 رقم  بقعة  مسعود  :كيحل  غربا 

بقعة رقم 137 . 

احلقوق العينيــة : الشيء. 

 1434 عام  الثاني  23ربيع  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

موافق ل )06/03/2013(

 1427 عام  الثاني  07ربيع  في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة   -

موافق ل 05/05/2006

- محرر ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 22/07/2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 23 ديسمبر  2020 على 

الساعة 11صباحا 

مطلب رقم 152282 - 08

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 

طالب التحفيظ :جماعة موالي عبد اهلل 

إلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض التازوطة 2بقعة رقم 151 . 

2بقعة  التازوطة  أرض   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  اإلسم 

رقم 151

نوعه : أرض فالحية.

اهلل,أرض  عبد  موالي  جماعة  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

التازوطة 2 . 

مساحته :07آ 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة خديجة غريدية رقم 150 . 

شرقا : ورثة عبد اهلل زراعي بن محمد 

جنوبا : ياجيد حسن بن محمد بقعة رقم 152 . 

غربا : مريد مصطفى بن محمد بقعة رقم 156 ومنور مصطفى بن 

حلسن بقعة رقم 149 ..

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23ربيع الثاني عام 1434 

موافق ل )06/03/2013(

 1427 عام  الثاني  07ربيع  في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة   -

موافق ل 05/05/2006

- محرر ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 22/07/2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 23 ديسمبر  2020 على 

الساعة 12 صباحا . 

مطلب رقم 152283 - 08

تاريخ اإليداع : 23أكتوبر2020

طالب التحفيظ : رئيس جماعة موالي عبد اهلل 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض فرين الزفان رقم 158.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض فرين الزفان رقم158.

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,أرض فرين الزفان.

مساحته : 59آر86س س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة حنني زهراء بنت احليمر بقعة رقم 141 . 

شرقا : مصطفى ولد احملجوب واالن من بيده بقعة رقم 159. 

جنوبا : مصطفى ولد احملجوب واالن من بيده بقعة رقم 159. 

غربا : الطريق 

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23ربيع الثاني عام 1434 

موافق ل )06/03/2013(

 1427 عام  الثاني  07ربيع  في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة   -

موافق ل 05/05/2006

- محرر ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 22/07/2013

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 23 ديسمبر 

الساعة 13زواال.

مطلب رقم 152284 - 08

تاريخ اإليداع : 23أكتوبر2020

طالب التحفيظ : جماعة موالي عبد اهلل 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بالد ليهودي بقعة رقم 108

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بالد ليهودي بقعة 

رقم 108

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,بالد ليهودي.

مساحته : 46آر32 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : ورثة أحمد بن اجلياللي بقعة رقم 107. 

جنوبا : زراعي العربي بقعة رقم 99 

: بوشعيب طيطي بقعة رقم 109 ومريد مصطفى بقعة رقم  غربا 

ومريد   95 رقم  بقعة  حمو  وعمور   93 رقم  بقعة  وعمورمحمد   92

مصطفى بقعة رقم 98 

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23ربيع الثاني عام 1434 

موافق ل )06/03/2013(

 1427 عام  الثاني  07ربيع  في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة   -

موافق ل 05/05/2006

- محرر ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 22/07/2013

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 23 ديسمبر 

الساعة 14 صباحا
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مطلب رقم 152285 - 08

تاريخ اإليداع : 26أكتوبر2020

طالب التحفيظ : علي العودي بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض برمرام البير 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض برمرام البير 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة,جماعة موالي أوالد عيسى,دوار الدريهمات 

مساحته : 04هــ تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب عدد128184 - 08

شرقا : الطريق 

جنوبا : علي العودي ومطلب عدد 128048 - 08. 

غربا : مطلب عدد128047 - 08. 

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19حجة عام 1420 موافق 

ل)26/03/2000(

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17صفرعام1421 موافق ل)21/05/2000(.

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 28 ديسمبر 

الساعة 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

عبد الرحمان دريوش    

محافظة بني مالل

مطلب رقم 55827 - 10

تاريخ اإليداع : 09 أكتوبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - السيدة ايت بنطالب فدوى بنت احمد بنسبة 01/2.

2 - السيدة ايت بنطالب نادية بنت احمد بنسبة 01/2.

احمد  بشارع  الواقع  الدكان  حاليا"  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

احلنصالي رقم 174 ".

بشارع  الواقع  الدكان  للملك"  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

احمد احلنصالي رقم 147". 

مشتمالته: دكان. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو شارع احلنصالي. 

مساحته : 08 س تقريبا. 

حدوده

شماال: بنعدي سعاد 

شرقا: عبد العظيم احلاج عبد الرحمان 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: عثمان مزيلي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق ل20   1970 19ديسمبر  بتاريخ  بيع  - رسم عدلي موضوعه   1

شوال 1390

2 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 11مارس 1995 املوافق ل10 

شوال 1415

ل12  املوافق   1999 26ماي  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

صفر1420

4 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12يونيو 2001 املوافق ل19 ربيع 

األول 1422 

5 - شهادة إدارية عدد 180 بتاريخ 9 سبتمبر 2020. 

6 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 17 أغسطس 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 ديسمبر 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55828 - 10

تاريخ اإليداع :20أكتوبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - املهاجر عبد الكرمي بن اجلياللي بنسبة 10/100

2 - رياض الصديق بن حلسن بنسبة 25/100 

3 - وقبلي محمد بن بلكاسم بنسبة 20/100

4 - ارشيد ادريس بن عمر بنسبة 25/100

5 - بوزيد محمد بن احلاج بن صالح بنسبة 20/100. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "عني احلوت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "عني احلدث". 

مشتمالته: أرض فالحية. 

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

القصيبة احملل املدعو اغرم العالم. 

مساحته: 78آ 39 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل.

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - محضر بيع باملزاد العلني موضوعه مزاد علني بتاريخ 29يناير2019 

2 - محضر بيع باملزاد العلني موضوعه مزاد علني بتاريخ 7 فبراير2019
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3 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 29أكتوبر 2019. 

4 - محضر بيع باملزاد العلني موضوعه مزاد علني بتاريخ 22نونبر2019

ربيع  املوافق ل1  بتاريخ 28نونبر 2019  بيع  - رسم عدلي موضوعه   5

الثاني 1441 

6 - وكالة موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 30سبتمبر 2020 

2020 على الساعة  التحديد املؤقت 21ديسمبر  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55829 - 10

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوستة محمد بن موحى ،

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بوستة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بوستة". 

مشتمالته: أرض عارية. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو فوغال. 

مساحته : 61 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: نادية ياسني 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: ورثة حمادي الشبكة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 21فبراير 2020 املوافق ل26 

جمادى اآلخرة 1441

2 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 20فبراير 2020 

2020 على الساعة  التحديد املؤقت 21ديسمبر  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55830 - 10

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - السيد املتقي محمد بن احلسني بنسبة 01/3.

2 - السيد املتقي عبد الرحيم بن احلسني بنسبة 01/3.

3 - السيد املتقي عبد النبي بن احلسني بنسبة 01/3. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "املتقي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "املتقي". 

مشتمالته : أرض عارية. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو تفريت. 

مساحته : 10 آ 16 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل ،

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل ،

جنوبا: بناصر ايت اوحسو ،

غربا: بناصر ايت اوحسو.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

ذو  املوافق ل8   2020 30يونيو  بتاريخ  استمرار   رسم عدلي موضوعه 

القعدة 1441. 

2020 على الساعة  التحديد املؤقت 21ديسمبر  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 55831 - 10

تاريخ اإليداع :22أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة حسناء وشيوط بنت علي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حسناء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حسناء". 

مشتمالته: أرض عارية. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد حمدان السكاكيم 

مساحته : 80 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: مصطفى دبدوبي 

جنوبا: ناظر اوقاف بني مالل 

غربا: الرسم العقاري رقم 23470 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   2013 2 سبتمبر  بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

ل25 شوال 1434

2020 املوافق ل29 ذو  2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21يوليوز 

القعدة 1441 

.3 - شهادة إدارية عدد بتاريخ 2 سبتمبر 2020. 

2020 على الساعة  22ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55832 - 10 

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالبو التحفيظ : السادة

1 - مسرار نبيلة بنت محمد بنسبة 06/48.

2 - ضريبة انس بن عبد القادلر بنسبة 14/48

3 - ضريبة فاطمة بنت عبد القادر بنسبة 07/48. 

4 - ضريبة يونس بن عبد القادر بنسبة 14/48 

5 - ضريبة حنان بنت عبد القادر بنسبة 07/48 
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اغزر1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اغزر1". 

مشتمالته: أرض فالحية. 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد اعيش احملل املدعو 

امغيلة التوتة. 

مساحته : 01 ه 25 آ 6 س تقريبا. 

حدوده

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: محمد ضريبة 

غربا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 13مارس 1975املوافق ل29 

صفر 1395 

2 - رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 13مارس 1975 املوافق ل29 

صفر 1395

3 - نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 13مارس 1975 

املوافق ل29 صفر 1395 

4 - رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 2 فبراير 2005 املوافق ل22 

ذو احلجة 1425 

املوافق ل2  بتاريخ 15أكتوبر 2007  5 - رسم عدلي موضوعه تصفح 

شوال 1428 

 2018 14سبتمبر  بتاريخ  وفريضة  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  6

املوافق ل4 محرم 1440 

7 - شهادة إدارية عدد 401 بتاريخ 8 فبراير 2019. 

2020 على الساعة  التحديد املؤقت 21ديسمبر  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55833 - 10

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد مهدي الصاحلي بن املولودي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "مهدي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مهدي". 

مشتمالته: أرض عارية. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة. 

مساحته : 01آ 7 س تقريبا. 

حدوده

شماال: حليمة بنت محمد 

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 45209 / 10 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : زهرة بنت محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 2 فبراير 2016 املوافق ل22 

ربيع الثاني 1437 

بتاريخ  ء  االمضا  مصححة  وكالة  موضوعه  عرفي  عقد   -  2

17أغسطس2020

ل14  املوافق   2020 3 سبتمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

محرم 1442

املوافق ل17   2020 أكتوبر   5 بتاريخ  - رسم عدلي موضوعه وكالة   4

صفر 1442 

5 - شهادة إدارية عدد 119 بتاريخ 12أكتوبر 2020. 

2020 على الساعة  22ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

13 و30 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان سيدي

 الغازي رقم 8" ذي مطلب التحفيظ عدد 7308 - ب

 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

 عدد 3268 املؤرخة في 16 يناير 1976

مسطرة  فإن   2020 اكتوبر   12 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

مطلب  موضوع   "8 رقم  الغازي  سيدي  فدان  املدعو"  امللك  حتفيظ 

التحفيظ عدد 7308 - ب الكائن بإقليم بني مالل دائرة القصيبة بلدية 

زاوية الشيخ احملل املدعو " سيدي الغازي"تتابع مسطرة حتفيظه في 

التصميم  اظهرها  التي  وباملساحة  األصلي  التحفيظ  طالب  اسم 

اثناء  بها  املصرح  املساحة  آ49 س عوضا عن   04 ه   03 وهي  العقاري 

إيداع مطلب التحفيظ وذلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا 

استنادا ملطلب التحفيظ املذكور

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " تالث اجلامع رقم 7 " 

ذي مطلب التحفيظ عدد 7309 - ب الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3268 

املؤرخة  في 16 يناير 1976

مسطرة  فإن   2020 اكتوبر   12 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" تالث اجلامع رقم 7 " موضوع مطلب التحفيظ 

زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  بني مالل  بإقليم  الكائن  ب   -  7309 عدد 

الشيخ احملل املدعو " تالث اجلامع "تتابع مسطرة حتفيظه في اسم 

طالب التحفيظ األصلي وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري 

وهي 03 ه 82 آ 67 س عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب 

التحفيظ وذلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب 

التحفيظ املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان املغيغ

 رقم 5م " ذي مطلب التحفيظ عدد 7311 - ب الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3268 

املؤرخة في 16 يناير 1976.

مسطرة  فإن   2020 اكتوبر   12 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" فدان املغيغ رقم 5 م" موضوع مطلب التحفيظ 

زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  بني مالل  بإقليم  الكائن  ب   -  7311 عدد 

الشيخ احملل املدعو " تالث اجلامع "تتابع مسطرة حتفيظه في اسم 
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طالب التحفيظ األصلي  وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري 

وهي 4 ه 71 آ18 س عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب 

التحفيظ وذلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا  ملطلب 

التحفيظ املذكور

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان بوميالل رقم 4 " 

ذي مطلب التحفيظ عدد 7312 - ب الذي أدرجت خالصة

 مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3268 املؤرخة 

في 16 يناير 1976

مسطرة  فإن   2020 اكتوبر   12 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  4 موضوع مطلب  رقم  بوميالل  فدان  املدعو"  امللك  حتفيظ 

زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  بني مالل  بإقليم  الكائن  ب   -  7312 عدد 

األصلي  التحفيظ  طالب  اسم  في  حتفيظه  مسطرة  تتابع  الشيخ 

س   50 أ   39 ه   04 وهي  العقاري  التصميم  اظهرها  التي  وباملساحة 

عوضا عن املساحة املصرح بها  اثناء إيداع مطلب التحفيظ وذلك بناء 

على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان حتزيت رقم 3 "

ذي مطلب التحفيظ عدد 7313 - ب الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3268 املؤرخة 

في 16 يناير 1976

مسطرة  فإن   2020 اكتوبر   12 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  موضوع   3 رقم  حتزيت  فدان  املدعو"  امللك  حتفيظ 

زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  بني مالل  بإقليم  الكائن  ب   -  7313 عدد 

األصلي  التحفيظ  طالب  اسم  في  حتفيظه  مسطرة  تتابع  الشيخ 

س   30 آ   66 ه   05 وهي  العقاري  التصميم  اظهرها  التي  وباملساحة 

عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ وذلك بناء 

على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املذكور. 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

          الشرقي الشوبي

محافظة سطات

مطلب رقم 41183 - 15

تاريخ االيداع:23 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ:السيدة الزوهرة ناهض بنت عبداهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلطة"

نوعه:دار للسكنى من مرآب وسفلي وسطح وبئر.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة احلوازة الغرببية؛دوار الشرفاء.

مساحته: 02 آ 85 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة ادريس املدني بن احلاج محمد؛

شرقا: ممر؛

جنوبا:ممر؛

غربا:ممر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 21 صفر 1442 موافق 09 اكتوبر2020.

وكالة مؤرخة في 15 اكتوبر2020.

على   2020 ديسمبر  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41184 - 15

تاريخ االيداع:23 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد نورالدين املزابي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض فدان حلمر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض فدان حلمر"

نوعه:أرض فالحية.

دوار  الضربان؛  عني  جماعة  احمد؛  ابن  دائرة  سطات؛  اقليم   : موقعه 

اوالد عمر.

مساحته: 01 هـ 60 آ 34 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة احلاج عبداهلل بن لفقيه؛

شرقا: ورثة احلاج عبداهلل بن لفقيه؛

جنوبا:الطريق؛

غربا:عبد اجمليد ملزابي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 27 ربيع الثاني 1432 موافق 27 مارس2011.

على   2020 ديسمبر  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41185 - 15

تاريخ االيداع:23 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد نورالدين املزابي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض املدرسة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض املدرسة"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  الضربان؛دوار  عني  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم 

عمر.
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مساحته: 40 آ 31 س تقريبا. 
حدوده:

شماال:ورثة احلاج عبداهلل بن لفقيه؛
شرقا: املدرسة؛
جنوبا:الطريق؛

غربا:ورثة احلاج عبداهلل بن لفقيه.
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:
رسم ملكية مؤرخ في 27 ربيع الثاني 1432 موافق 27 مارس2011.

على   2020 ديسمبر  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41186 - 15
تاريخ االيداع:23 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد نورالدين املزابي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض فدان حلمر"

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

اوالد  الضربان؛دوار  عني  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم 
عمر.

مساحته: 01 هـ تقريبا. 
حدوده:

شماال:مزابي السعدية؛
شرقا: الطريق؛
جنوبا:الطريق؛

غربا:مزابي حبيبة ومزابي السعدية.
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:
رسم ملكية مؤرخ في 27 ربيع الثاني 1432 موافق 27 مارس2011.

على   2020 ديسمبر  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دار الرمان " 
مطلب رقم 21542 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 763 املؤرخة في 14 اغسطس2013.
مسطرة  فإن  يوليو2020،   13 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى" دار الرمان " ذي املطلب رقم 21542 - 15، الواقع 
بجماعة راس العني، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم : السيدة الرباحي 
تدعيما  إيداعها  السابق  العقود  وذلك مبقتضى  بنت محمد  فاطمة 
ملطلب التحفيظ وكذا: رسم شراء مؤرخ في 13 جمادى الثانية 1441 

موافق 08 فبراير2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" أرض زوبية " 
مطلب رقم 31072 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 996 املؤرخة في 31 يناير2018.
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 28 اغسطس2020، فإن مسطرة 
 ،15  -  31072 رقم  املطلب  ذي   " زوبية  أرض  املسمى"  امللك  حتفيظ 

الواقع بجماعة اوالد امحمد، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم طالبة 

التحفيظ االصلية ملساحة تبلغ:01 هـ 08 آ 91 س بدال من 85 آ 05س 

إيداعها  السابق  العقود  مبقتضى  وذلك  سابقا  بها  املصرح  تقريبا 

تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا رسم ملكية مؤرخ في 14 ذوالقعدة 

1441 موافق 06 يوليو2020.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

    محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38528 - 16

تاريخ االيداع : 19 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية "امللك اخلاص".

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مدرسة الساقية احلمراء ".

الساقية  مدرسة   "  : للملك  التحفيظ  طالبا  اعطاه  الدي  االسم 

احلمراء ".

نوعه : ارض بها بنايات عبارة عن حجرات مدرسية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو املركز.

مساحته : 42 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق؛

جنوبا : مطلب 20395ر؛

شرقا : الطريق؛

غربا : مطلب 20395ر؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- نسخة من كناش احملتويات ألمالك الدولة باخلميسات مؤرخة في : 

18يونيو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت:24 ديسمبر 2020 الساعة 

الثانية عشر و نصف زواال.

مطلب رقم 38529 - 16

تاريخ االيداع : 19 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية "امللك اخلاص".

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مدرسة ايت الزباير ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " مدرسة ايت الزباير ".

نوعه : ارض بها بنايات عبارة عن حجرات مدرسية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت الزباير.

مساحته : 12 آ 00 س تقريبا.
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اجملاورون:

شماال : الطريق؛

جنوبا : مطلب 10175/16؛

شرقا : الطريق؛

غربا : مطلب 10175/16؛

احلقوق العينية : الشيء.

باخلميسات  الدولة  ألمالك  احملتويات  كناش  من  نسخة   : امللك  اصل 

مؤرخة في : 18يونيو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 24 ديسمبر 2020 الساعة 

احلادية عشر و نصف صباحا.

مطلب رقم 38530 - 16

تاريخ االيداع : 19 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية "امللك اخلاص".

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مستوصف ايت ايشو ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " مستوصف ايت ايشو".

نوعه : ارض بها بنايات عبارة عن مستوصف.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايشو املركز.

مساحته : 15 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : ملك جماعي؛

غربا : ملك جماعي ، رسم عقاري 28813/16؛

احلقوق العينية : الشيء.

باخلميسات  الدولة  ألمالك  احملتويات  كناش  من  نسخة   : امللك  اصل 

مؤرخة في: 15 يوليو 2020؛

 2020 ديسمبر   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

  مطلب رقم 38531 - 16

تاريخ االيداع : 19 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية "امللك اخلاص".

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مدرسة ايت ايشو ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " مدرسة ايت ايشو ".

نوعه : ارض بها بنايات عبارة عن حجرات مدرسية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايشو دوار ايت ملوك.

مساحته : 21 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة اخلياطي ايت حدو ملود؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : ورثة اخلياطي ايت حدو ملود؛

غربا : ورثة اخلياطي ايت حدو ملود؛

احلقوق العينية : الشيء.

باخلميسات  الدولة  ألمالك  احملتويات  كناش  من  نسخة   : امللك  اصل 

مؤرخة في : 18 يونيو 2020؛

 2020 ديسمبر   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38532 - 16

تاريخ االيداع : 19 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية "امللك اخلاص".

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مدرسة ايت حلسن ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " مدرسة ايت حلسن ".

نوعه : ارض بها بنايات عبارة عن حجرات مدرسية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يدين دوار ايت حلسن.

مساحته : 42 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : احمد بلكرير؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : ادريس بلكرير؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

نسخة طبق األصل من احلكم رقم 5920 الصادر عن احملكمة االدارية 

بالرباط بتاريخ: 27 نوفمبر 2014؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 24 ديسمبر 2020 الساعة 

الثانية ونصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38533 - 16

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد عبسي بن عبد السالم.

." E5 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ضاية نزهة

." E5 االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ضاية نزهة

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي و طابق أول.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.

مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : عزيزي عبد اهلل؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الكرشال عبد اله؛

غربا : سمراح محمد؛ 

احلقوق العينية : الشيء.
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اصل امللك : 

 26 موافق   1440 احلجة  ذي  من   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

غشت2020؛

- استدراك عدلي مؤرخ في 10 من محرم 1441 موافق 10سبتمبر2019؛

 14 موافق   1430 رمضان  من   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

شتنبر2009؛

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ: 04 شتنبر 2008؛

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ: 01 نونبر 2001؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 24 شتنبر2020؛

 2020 ديسمبر   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 38534 - 16

تاريخ االيداع : 21 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد السالم كرهيش بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة 828 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بقعة 828 ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح حي الرتاحة.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بلخير احملجوب؛

جنوبا : لكرمي السعدية؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : لكرمي عمر؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 من جمادى الثانية 1441 موافق 30 

يناير 2020؛

 2020 ديسمبر   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 38535 - 16

تاريخ االيداع : 21 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرزاق الشريف بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة 200 د ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بقعة 200 د ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق أرضي.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.

مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة؛

جنوبا : سعيدي محمد؛

شرقا : بوشيكي ادريس؛

غربا : موش احمد؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 24 موافق   1442 محرم  من   4 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

غشت2020؛

 2020 ديسمبر   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 38536 - 16

تاريخ االيداع : 21 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : لهناوي ادريس بن احلسن.

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان لقطن ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت حدو اوبراهيم.

مساحته : 01 هـ 79 ا 30 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق؛

جنوبا : لهناوي احلسني؛

شرقا : اورثة ازوكاغ احلاج ، ورثة كعواش محمد؛

غربا : الطريق.؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 22 موافق   1441 احلجة  ذي  من  فاحت  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

يوليو 2020؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 01/10/2020؛

 2020 ديسمبر   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية زواال.

مطلب رقم 38537 - 16

تاريخ االيداع : 21 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : موالي ابراهيم بوطيب بن محمد.

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان امالح ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بنزباير ايت 

اوريبل
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مساحته : 03 هـ 42 آ 04 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ، ورثة املكي؛

جنوبا : الواد؛

شرقا : ملراني محمد؛

غربا : ورثة بوغنو بنعياد؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 06 موافق   1439 القعدة  ذي  22 من  في  مؤرخ  - رسم ملكية عدلي 

غشت 2018؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 من شعبان 1441 موافق 17 ابريل2020؛

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2018؛

- رسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 17 من صفر 1439 موافق 06 

نوفمبر 2017؛ 

 2020 ديسمبر   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38538 - 16

تاريخ االيداع : 21 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : موالي ابراهيم بوطيب بن محمد.

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان احلرش ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بنزباير ايت 

اوريبل. 

مساحته : 03 هـ 11 آ 22 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة املكي؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : ورثة املكي؛

غربا : ورثة بوغنو بنعياد ، رسم 56541/16.؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 06 موافق   1439 القعدة  ذي  22 من  في  مؤرخ  - رسم ملكية عدلي 

غشت 2018؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 من شعبان 1441 موافق 17 ابريل2020؛

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2018؛

- رسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 17 من صفر 1439 موافق 06 

نوفمبر 2017؛ 

 2020 ديسمبر   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 38539 - 16

تاريخ االيداع : 21 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : حديدو عبد اهلل بن ادريس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة 193 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بقعة 193 ".

نوعه : ارض بها بناية من طابق اول.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية دوار اجلديد. 

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بقعة 194؛

جنوبا : بقعة 192؛

شرقا : رسم 36757/16؛

غربا : الزنقة؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 17 يونيو 2002؛

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 30 غشت 1996؛

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 19 فبراير 1993؛

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 08 نوفمبر 1989؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 05/10/2020 عدد 19؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 23 ديسمبر 2020 الساعة 

احلادية عشرة و نصف صباحا.

مطلب رقم 38540 - 16

تاريخ االيداع : 22 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : 

1 - نادية العياشي بنت محمد بنسبة ½.

2 - دنيا العياشي بنت محمد بنسبة ½.

بصفتهما طالبتي التحفيظ على الشياع حسب النسبتني اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " أنو ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " أنو ".

نوعه : ارض فالحية بها أشجار زيتون و بئر.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت بوطيب.

مساحته : 01 هـ 06 آ 26 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : رزوقي محمود؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : شنيتا سعيد ، بوريش عبد القادر؛

غربا : ورثة مساعد محمد؛ 

احلقوق العينية : الشيء.
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اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 من صفر 1408 موافق 05 اكتوبر1987؛

 19 موافق   1405 االول  ربيع  من   15 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

ديسمبر 1984؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 28/09/2020 عدد 09؛

 2020 ديسمبر   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزواال.

مطلب رقم 38541 - 16

تاريخ االيداع : 22 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : كرمية شباب بنت حميد. 

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان اجليفا ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت سليمان ايت 

بن حمادي.

مساحته : 79 آ 10 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : حمادي شباب؛

جنوبا : الواد؛

شرقا : مطلب 3341/16؛

غربا : الطريق؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 25 من رجب 1440 موافق 01 ابريل2019؛

 12 موافق   1426 شوال  من   08 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

نوفمبر2005؛

20 من جمادى االولى 1423 موافق 31  - رسم شراء عدلي مؤرخ في 

يوليو 2002؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 06/10/2020 عدد 09/2020؛

 2020 ديسمبر   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38542 - 16

تاريخ االيداع : 23 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : عائشة احيزون بنت ادريس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الفتح بقعة 184 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " الفتح بقعة 184 ".

نوعه : ارض بها بناية من طابق أرضي.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بنعبر بنعيسى؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : محمد بجطيط؛

غربا : الزنقة؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 24 موافق   1441 احلجة  ذي  من   03 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

يوليو2020؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 17/06/2019 عدد 13/2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 23 ديسمبر 2020 الساعة 

الثانية و نصف بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

                    عزالدين شاكر

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53290 - 18

تاريخ اإليداع: 16 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : عائشة توري بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » دار توري عائشة«.

نوعــه: أرض بها دار للسكن من سفلي.

موقعـه: مدينة وادي زم زنقة الزاوية التيجانية.

مساحته: 01ار 20سنتيار تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري عدد 3356/18؛

شرقـا: ورثة ملوك؛ 

جنوبـا: ورثة صالح بن احمد القرموشي؛

غربـا:ورثة فاطمة بنت محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 شوال 1440 موافق 18 يونيو 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 محرم 1373 موافق 07 صفر 1953.

 25 موافق   1368 الثانية  جمادى   26 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

أبريل1949.

 2020 ديسمبر   14 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: 9h صباحا.
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مطلب رقم 53291 - 18

تاريخ اإليداع: 16 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : حميد شمسي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »احرش «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » احرش«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي دوار أوالد رحو.

مساحته: 30ار تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: جواد شمسي؛

شرقـا: ورثة صالح بن القرشي؛ 

جنوبـا: ورثة امللودي بن حلسن؛

غربـا: محمد شمسي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 محرم 1440 موافق 02 أكتوبر 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 رجب 1426 موافق 19 اغسطس2005.

 2020 ديسمبر   14 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53292 - 18

تاريخ اإليداع: 16 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ :الشرقي نداه بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » املرس الغربي «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » املرس الغربي«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار السالملة.

مساحته: 01هـ 30ار تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: أعالم امباركة،وارثيمحمد؛

شرقـا: رحمة أعالم،السعدية أعالم؛ 

جنوبـا: الهداج محمد ؛

غربـا: لياسني محمد، لياسني عبد الكرمي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ذي القعدة 1441 موافق 14 يوليو2020.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 30 شوال 1424 موافق 27 

ديسمبر 2003.

 2020 ديسمبر   15 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53293 - 18

تاريخ اإليداع: 16 أكتوبر 2020.

طالبوا التحفيظ :

1( رشيد مجيد بن مبارك بنسبة 1/2. 

2( عبد اجلليل مجيد بن مبارك بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بياضي «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بياضي«.

أشجار  و  للماء  وخزان  بئر  و  قروي  بها مسكن  فالحية  أرض  نوعــه: 

مثمرة .

موقعـه: دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار أوالد حداد.

مساحته: 70ار تقريبا.

حـدوده:

شمـاال:الطريق.

شرقـا: الرسم العقاري عدد 90590/18،النيازي عبد السالم. 

جنوبـا: الرسم العقاري عدد 101721/18؛

غربـا: حميد لعريشي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 رمضان 1438 موافق 01 يونيو 2017.

 16 موافق   1427 األولى  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

يونيو2006.

 2020 ديسمبر   15 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: h 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

      عبد الكرمي بوسيف

محافظة تطوان

مطلب رقم 71348 - 19 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ :

- الزاوية محمد أمني بن يوسف بنسبة 1 / 2.

- احلربولي مليكة بنت محمد بنسبة 1 / 2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البركة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البركة". 

مشتمالته: أرض عارية. 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: املرجى املالليني. 

مساحته 18 آ 34 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: كرمي املاللي 

شرقا: ورثة عبد السالم طيطم 

جنوبا: ورثة العطار 

غربا: الطريق 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20مارس 2019. 

رسم  من  نسخة   .2020 11يونيو  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم 

تدوين حكم مقاسمة رضائية عدلي بتاريخ 12يونيو 2020. 

نسخة من رسم عدلي موضوعه اختصاص بتاريخ 15يونيو 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 7 أكتوبر 2020. 

2020 على الساعة  التحديد املؤقت 21ديسمبر  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 71349 - 19 

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : صدوك فاطمة بنت احلسن بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار الصحراوي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار الصحراوي". 

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من سفل وطابق علوي. 

دار مورسيا،  املدعو:  احملل  لتطوان،  اجلماعة احلضرية  : تطوان،  موقعه 

دار الصحراوي. 

مساحته 97 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: احلليمي محمد و محمد الزراد 

شرقا: درب 

جنوبا: مصطفى الفتوح و الفحصي سعيدة 

غربا: درب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 مارس 1990. 

رسم  من  نسخة   .1992 29مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم 

عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15يونيو 2020. 

شهادة إدارية بتاريخ 19أكتوبر 2020. 

2020 على الساعة  التحديد املؤقت 21ديسمبر  املقرر الجراء  التاريخ 

12 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71350 - 19 

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : بن الشريف محمد بن موالي الشريف بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بن الشريف".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بن الشريف". 

مشتمالته: أرض فالحية بجزء منها بناء يتكون من مصنع. 

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

مدشر منكال وجلة رزوق. 

مساحته 30 آ تقريبا. 

حدوده :

شماال: الرسم العقاري رقم 13954 / ط

شرقا: الواد الواد 

جنوبا: محمد احلرطيطي 

غربا: األحباس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24يونيو 2011 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 فبراير 2020. 

شهادة إدارية بتاريخ 8 أكتوبر 2020. 

2020 على الساعة  التحديد املؤقت 21ديسمبر  املقرر الجراء  التاريخ 

14 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71351 - 19 

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : العمري محمد بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العمري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العمري". 

مشتمالته: أرض فالحية. 

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

العمري. 

مساحته 3 آ 62 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: زكرياء بن االحمر 

شرقا: ورثة بن االحرش 

جنوبا: محمد بن االحمر 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 ابريل 2019

. شهادة إدارية بتاريخ 25يونيو 2020. 

نسخة ملحق رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 17سبتمبر 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18سبتمبر 2020. 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21سبتمبر 2020. 

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 23سبتمبر 2020. 

نسخة من رسم عدلي موضوعه إثبات قسمة بتاريخ 25سبتمبر2020. 

2020 على الساعة  22ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 71352 - 19

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : الزعراوي فتاح بن عياد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نور".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نور". 

مشتمالته: أرض عارية. 

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

غرسة مسعودة. 

مساحته : 2 آ تقريبا. 

حدوده :

شماال: عبد اهلل اكل 
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شرقا: محمد العاقل 
جنوبا: الطريق 

غربا: الرسم العقاري رقم 92212 / 19 و ربيعة امعيش 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :
 عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 7 أكتوبر 2007. 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12يونيو 2018. 
شهادة إدارية بتاريخ 12أكتوبر 2020. 

2020 على الساعة  التحديد املؤقت 21ديسمبر  املقرر الجراء  التاريخ 
15 و00 دقيقة.

مطلب رقم 71353 - 19 
تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ :
1 -عثمان بن محمد الرواص،

2 -فتاح الزهر بنت محمد احميمذ البشري : بصفتهما شريكني على 
الشياع مناصفة بينهما

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

مشتمالته: أرض فالحية. 
موقعه : إقليم تطوان، قيادة بني سعيد، جماعة زاوية سيدي قاسم، 

احملل املدعو: سوسان
مساحته 04 آ 93 س تقريبا. 

حدوده :
شماال: الطريق 

شرقا: سعاد اغربي 
جنوبا: مصطفى اغربي 

غربا: عائشة اغربي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :
 رسم بيع عدلي بتاريخ 05 ديسمبر 2013.

نسخة من رسم عدلي بتاريخ 07 سبتمبر 2020.
نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلية بتاريخ 08 سبتمبر 2020.

صورة طبق األصل لعقد الرفع عدلي بتاريخ 18 أكتوبر 2007.
شهادة إدارية بتاريخ 12 أغسطس 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 ديسمبر 2020 على الساعة 
13 و00 دقيقة.

مطلب رقم 71364 - 19 
تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : رحمة بن سالم داوود
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكرينة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "
كرينة". 

مشتمالته: أرض فالحية. 
موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن، جماعة السوق القدمي، احملل 

املدعو: الكرينة

مساحته 09 آ 86 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: رحمة داوود، محمد سالم داوود 
شرقا: أحمد بن أحمد داوود 

جنوبا: الواد 
غربا: محمد سالم داوود حليوة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك :

 06 بتاريخ  عدلية  مقاسمة  رسم  من  لنسخة  األصل  طبق  صورة 
ديسمبر 2019

 26 بتاريخ  عدلية  واحد  رسم  من  لنسخة  األصل  طبق  صورة 
أغسطس2020. 

 22 بتاريخ  عدلية  واحد  رسم  من  لنسخة  األصل  طبق  صورة 
سبتمبر2020.

صورة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 12 أكتوبر 2020.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 ديسمبر 2020 على الساعة 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 71365 - 19 
تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : رحمة بن سالم داوود
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "خربة الطبال".

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

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

مساحته 42 آ 90 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: عائشة العبودي، داوود محمد، عبد السالم العبودي 
شرقا: اخملتار بن احمد داوود 

جنوبا: طريق، حبيبة محمد العبودي
غربا: عبد السالم العبودي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك :

 نسخة من رسم مقاسمة عدلية بتاريخ 06 ديسمبر2019
نسخة من رسم واحد عدلية بتاريخ 26 أغسطس 2020. 

نسخة من رسم واحد عدلية بتاريخ 22 سبتمبر 2020.
شهادة إدارية مؤرخة في 12 أكتوبر 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 ديسمبر 2020 على الساعة 
11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 71376 - 19 
تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اجلزيرة د الكدية ج 12 رقم 468 

التابع ألحباس قبيلة ودراس ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجلزيرة د الكدية ج 12 

رقم 468 التابع ألحباس قبيلة ودراس مشتمالته: أرض فالحية. 
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موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن، جماعة السوق القدمي، احملل 
املدعو: مزارع دوار الهرا

مساحته 02 آ 98 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: املصطفى محمد املقدم 
شرقا: ورثة احمد االندلوسي

جنوبا: ورثة عبد السالم محمد املقدم
غربا: عبد السالم محمد املقدم

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 ديسمبر 2020 على الساعة 
12 و00 دقيقة.

مطلب رقم 71377 - 19 
تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املقيل 663 التابع ألحباس قبيلة 

بني حزمار.
التابع   663 املقيل   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

ألحباس قبيلة بني حزمار.
مشتمالته: أرض فالحية. 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان احملل املدعو: مقاطعة احلي 
املدرسي، دوار دار الزكيك

مساحته 80 آ 50 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: الطريق، وورثة الستيتو 
شرقا: محمد احساين، محمد القباج

جنوبا: فطنة بركة 
غربا: ورثة عياد السعيدي

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة 
09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 71378 - 19 
تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أحريق 656 للجزء الثاني التابع 

الحباس قبيلة بني حزمار ".
للجزء   656 أحريق   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

الثاني التابع الحباس قبيلة بني حزمار مشتمالته: أرض فالحية. 
املدرسي،  احلي  لتطوان، مقاطعة  احلضرية  اجلماعة  تطوان،   : موقعه 

احملل املدعو: دوار دار الزكيك
مساحته 05 آ 20 س تقريبا. 

حدوده :
شماال: ورثة محمد احلوبي 

شرقا: الطريق

جنوبا: الطريق

غربا: الطريق، الساقية

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة 

09 و 30 دقيقة

مطلب رقم 71379 - 19 

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان

: " دار الزكيك 615 التابع الحباس  اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا 

قبيلة بني حزمار ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار الزكيك 615 التابع 

الحباس قبيلة بني حزمار مشتمالته: أرض فالحية. 

املدرسي،  احلي  لتطوان، مقاطعة  احلضرية  اجلماعة  تطوان،   : موقعه 

احملل املدعو: دوار دار الزكيك

مساحته 12 آ 30 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: محمد اخلشني 

شرقا: ورثة محمد الستيتو

جنوبا: الطريق

غربا: ورثة احمد الزكيك

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة 

10 و 00 دقيقة

مطلب رقم 71380 - 19 

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار املصوري 642 التابع الحباس 

قبيلة بني حزمار ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار املصوري 642 التابع 

الحباس قبيلة بني حزمار مشتمالته: أرض فالحية. 

املدرسي،  احلي  لتطوان، مقاطعة  احلضرية  اجلماعة  تطوان،   : موقعه 

احملل املدعو: دوار دار الزكيك

مساحته 19 آ 22 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: ورثة احلنديسي 

شرقا: الطريق

جنوبا: الطريق

غربا: الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة 

10 و 30 دقيقة
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مطلب رقم 71381 - 19 
تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان
التابع  الثاني  اجلزء   612 احلمة   "  : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

لقبية بني حزمار.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلمة 612 اجلزء الثاني 

التابع لقبية بني حزمار 
مشتمالته: أرض فالحية. 

املدرسي،  احلي  لتطوان، مقاطعة  احلضرية  اجلماعة  تطوان،   : موقعه 
احملل املدعو: دوار دار الزكيك

مساحته 02 آ 10 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: مصطفى الزكيك 
شرقا: عبد اجمليد الزكيك
جنوبا: عبد اجمليد الزكيك
غربا: ورثة محمد الزكيك

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة 
11 و 00 دقيقة.

مطلب رقم 71382 - 19 
تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : مصطفى بن احمد املكوثي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " وسط تافسة

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

موقعه : إقليم تطوان، قيادة بني حسان، جماعة احلمراء، احملل املدعو: 
وسط تافسة

مساحته 06 آ 00 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: ورثة سي املكي بن كسوبة 
شرقا: ورثة محمد بن الصادق بن كسوبة 

جنوبا: ورثة سي الطيب بن كسوبة
غربا: الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك :

 
نسخة من رسم إراثة عدلية بتاريخ 05 أغسطس 2020.

رسم بيع عدلي بتاريخ 25 ماي 2018.
رسم بيع عدلي بتاريخ 02 نوفمبر 1995..

شهادة إدارية بتاريخ 02 سبتمبر 2020.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2020 على الساعة 

09 و 00 دقيقة

مطلب رقم 71383 - 19 
تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : حسناء بنت عبد الرحمان بنزروق
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "هوتة البغال 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "هوتة البغال 1". 
مشتمالته: أرض فالحية بجزء منها بناء يتكون من سفل 

موقعه : إقليم شفشاون، قيادة و جماعة تلمبوط، احملل املدعو: هوتة 
البغال

مساحته 03 آ 50 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: عبد املغيت أكدي 
شرقا: عبد السالم شمروج 

جنوبا: خندق 
غربا: الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك :

 رسم بيع عدلي بتاريخ 12 ماي 2016.
نسخة من رسم ملكية عدلية بتاريخ 27 فبراير 1992..

نسخة من رسم إراثة عدلية بتاريخ 03 مارس 2011.
رسم إشهاد بتصحيح املساحة عدلي بتاريخ 02 سبتمبر 2020.

رسم توكيل عدلي بتاريخ 29 يناير 2020.
شهادة إدارية بتاريخ 11 فبراير 2019.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2020 على الساعة 
10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 71384 - 19 
تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : زهير بن محمد دودوح
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زهير

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "
زهير 

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

العليا
مساحته 03 آ 73 س تقريبا. 

حدوده :
شماال: رسم عقاري عدد: 85028 - 19 
شرقا: رسم عقاري عدد: 88336 - 19 

جنوبا: طريق 
غربا: رسم عقاري عدد: 85398 - 19

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك :

 رسم بيع عدلي بتاريخ 11 أبريل 2017.
رسم هبة عدلي بتاريخ 07 مارس 2017.

نسخة رسم قسمة بتاريخ 08 يوليوز 2014.
صورة طبق األصل لرسم مخارجة عدلية بتاريخ 21 فبراير 1988.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي 11 ديسمبر 2012.
شهادة إدارية مؤرخة في 08 يناير 2019.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة 
12 و00 دقيقة.

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
      املصطفى طريفة
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محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28134 - 22

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد عبدالرحيم العسولي بن محمد بن الصاحيبي

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك العسولي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك العسولي " 

نوع امللك : أرض عارية 

موقعه : مدينة قلعة السراغنة احملل املدعو " جنان بكار ".

مساحته : آرواحد وثمانية وخمسون سنتيارا )01 آر 58 س ( تقريبا .

حدوده

شماال : مطلب عدد 9314 - 22 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 9228 - 22 

جنوبا : ورثة خويي أحمد بلحاج 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 يناير 2017 ضمن بعدد 

179 صحيفة 244 كناش األمالك رقم 52 بتاريخ 13 مارس 2017 توثيق 

قلعة السراغنة .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة التاسعة )09 ( صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة بالنيابة 

فتح اهلل سراج   

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 125849 - 23

تاريخ اإليداع : 22 اكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : النكري أحمد ابن البشير بن الطاهر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك النكري" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك النكري" 

نوعـه : دار للسكنى تتكون من طابق أول وطابق ثاني بهوائها

موقعـه : اسفي، حي سيدي واصل، زنقة السوق

مساحته : 65 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد السالم

شرقا : سلطانة

جنوبا : ولد السبت أحمد – ولغليمي بلعيد

غربا : ممر عرضه 50،3

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 1998 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 27 ديسمبر 1999 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 02 ديسمبر 2008 

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 03 اغسطس 2020 

2020 على  ديسمبر  املؤقت 23  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125850 - 23

تاريخ اإليداع : 23 اكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : السنهاجي عبد اهلل ابن احلسني بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدريعات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدريعات " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة وقيادة الكرعاني، دوار العمارات

مساحته : 01 هك 43 آر 53 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : شيكح بوعزة- واحلمار رشيد

شرقا : ورثة محمد خبير منهم العسكري

جنوبا : ورثة محمد بن بوعزة منهم خبير فاطمة 

غربا : ورثة محمد مسعود منهم حفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2002 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 2010 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 16 يناير 2020 

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 13 ابريل 2020 

2020 على  ديسمبر   24 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125851 - 23

تاريخ اإليداع : 23 اكتوبر 2020 

طالبة التحفيظ : طيرطة نعيمة بننت فاحت بن بلخير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السكنى" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السكنى" 

نوعـه : أرض فالحية بها بنايات مساحتها 86 متر وحديقة وأشجار

عيسى،  السي  دار  قيادة  الصعادال،  جماعة  آسفي،  اقليم   : موقعـه 

دوار العليوات

مساحته : 04 آر 52 س تقريبا 
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حدوده : 

شماال : رضواني عبد القادر

شرقا : الطريق- ورضواني مينة 

جنوبا : حمودان عبد الواحد

غربا : احمد بن حجوب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 مارس 2019

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 22 مارس 2019 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 29 مارس 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 26 فبراير 2020 

- عقد اقرارعرفي مؤرخ في 25 يونيو 2020

2020 على  ديسمبر   24 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125852 - 23

تاريخ اإليداع : 23 اكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : السنهاجي عبد اهلل ابن احلسني بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلفرة الغارقة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلفرة الغارقة " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة وقيادة الكرعاني، دوار العمارات

مساحته : 68 آر 15 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 22058 - 23

شرقا : ورثة احمد بن بوعزة منهم خبير فاطمة 

جنوبا : الطريق عرضها 10 امتار

غربا : بن عبد السالم محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2002 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 2010 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 16 يناير 2020 

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 13 ابريل 2020 

2020 على  ديسمبر   24 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا. 

مطلب رقم 125853 - 23

تاريخ اإليداع : 23 اكتوبر 2020 

طالبا التحفيظ : 

1( حديدو عبد الرشيدابن ادريس بن الفاطمي بنسبة 1/2 

2( حديدو جليلة بنت ادريس بن الفاطي بنسبــــة 1/2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك حديدو" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك حديدو" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اسفي، حي قربة الشمس، دوار الدحاحنة

مساحته : 01 آر 20 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 60279 - 23

شرقا : الزنقة عرضها 5 أمتار

جنوبا : الزنقة عرضها 3 أمتار

غربا : ربيعي فاطمة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يوليو 1991 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 فبراير 1994 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 يونيو 2020 

2020 على  ديسمبر   24 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 125854 - 23

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020 

طالبة التحفيظ : تابت خديجة بنت محمد بن امحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك ثابت" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ثابت" 

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي وطابق اول بهوائها 

موقعـه : اليوسفية، حي السالم، زنقة صدام رقم 88

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : بلدي عبد الرحيم

شرقا : الرداد حسن

جنوبا : الرسم العقاري عدد 67984 - 23

غربا : الزنقة عرضها 10 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ابريل 1986

– رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 اكتوبر 2000 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 اكتوبر 2019

2020 على  ديسمبر   25 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 
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مطلب رقم 125855 - 23

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020 

طالبا التحفيظ : 

1( الشجيري عبد القادر ابن عبد الرحمان بنسبة 1/2 

2( الشجيري عبد الرحيم ابن عبد الرحمان بنسبة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الشجيري" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الشجيري" 

نوعـه : دار للسكنن تتكون من سفلي وطابق أول وطابق ثاني بهوائها

موقعـه : اسفي ، حي سيدي عبد الكرمي، زنقة بن زينة، الرقم 40

مساحته : 52 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : باعمي عبد الرحيم

شرقا : زنقة واد الذهب عرضها 15 متر

جنوبا : الرسم العقاري عدد 15868 - 23

غربا الرسم العقاري عدد 15868 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

-شهادة ادارية مؤرخة في 07 سبتمبر 2020 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2020 

2020 على  ديسمبر   25 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 125856 - 23

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : ابو مسلم أحمد ابن فاحت بن حلبيب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد ارمل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد ارمل" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اقليم أســفي، جماعة الثوابت، قيادة الصويرية، دوار الصوالح

مساحته : 24 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الشانطي

شرقا : الطريق 

جنوبا : البعمراني محمد

غربا : بنشهيبو حفيظة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ابريل 1980

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ماي 2005 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 مارس 2007 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 اكتوبر 2020 

2020 على  ديسمبر   25 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 125857 - 23

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : بودالل رشيد ابن العربي بن صالح

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية سيدي عبد اهلل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية سيدي عبد اهلل " 

نوعـه : أرض فالحية بخترقها خظ كهربائي وطريق عرضها 10 امتار

دوار  الكنتور،  قيادة  السبيعات،  جماعة  اليوسفية،  اقليم   : موقعـه 

الفواشخ

مساحته : 08 هك 59 آر 20 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد13378/م

شرقا : جتاني محمد 

جنوبا : ورثة جتاني – وورثة ربيعة 

غربا : هنية التجاني – وورثة ربيعة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 16 نوفمبر 2016 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2016 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يناير 2020

2020 على  ديسمبر  املؤقت 28  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125858 - 23

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر2020 

طالبة التحفيظ : بوفضلة أمنة بنت عمر بن احملجوب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد السكنى" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد السكنى" 

نوعـه : أرض عارية بها سكنى سفلية بهوائها مساحتها 34 متر 

موقعـه : أسفي، دوار أوالد بال

مساحته : 05 آر 07 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : بوفضلة بوشعيب

شرقا : بوفضلة محمد

جنوبا : بوفضلة محمد

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 



5337 عدد 1140 - 18 ربيع األول 1442 )04 نوفمبر 2020(

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 07/114/2002 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 2003

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2003 

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 07 اكتوبر 2020 

2020 على  ديسمبر  املؤقت 28  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125859 - 23

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : عيون الكوشي ابن املامون بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجنني لعنب" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجنني لعنب" 

نوعـه : أرض عارية محاطة بسور جتزئة بها بناية من سفلي وطابق 

أول مساحتها 01 آر20 س

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة البدوزة، قيادة أوالد زيد ، دوار البدوزة

مساحته : 05 آر 74 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 62839 - 23

شرقا : بعواش فرطاس

جنوبا : عبد السالم

غربا : ملكلس امحمد – وملكلس احمد- والزنقة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 08 ديسمبر 2010 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يناير 2019

2020 على  ديسمبر  املؤقت 28  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125860 - 23

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : امرايت جليل ابن محمد بن سعيد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد اخلربة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد اخلربة" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة الثوات، قيادة الصويرية ، دوار املارير

مساحته : 33 آر 55 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق عرضها 06 امتار

شرقا : التيبوتي عبد الواحد – وورثة مبارك 

جنوبا : التيبوتي عبد الواحد

غربا : ورثة ميلود 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 ماي 2018 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 اكتوبر 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 ماي 2018 

2020 على  ديسمبر  املؤقت 29  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125861 - 23

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف الصاحب بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلروشة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلروشة" 

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار

موقعـه : اقليم آسفي، قيادة حد أحرارة، دوار الهدادجة

مساحته : 51 آر 83 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 50441 - 23

شرقا : ورثة الهومي البشير منهم عمر

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 50440 - 23 

غربا : الرسم العقاري عدد86788 - -23 وأحمد بحار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 18 فبراير 2020 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2020

2020 على  ديسمبر  املؤقت 29  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125862 - 23

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف الصاحب بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنانات عبيدة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنانات عبيدة" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم آسفي، قيادة حد أحرارة، دوار الهدادجة

مساحته : 58 آر 47 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : محمد الهومي – ومصطفى الهومي 

اللطيف-  عبد  منهم  احمد  البحتري  وورثة  االزرق-  احلسني   : شرقا 

وخدوج لزرق
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جنوبا : إلهام الياجيزي – وجميلة الياجيزي

غربا : ورثة امليسي منهم فاطمة - واجملاز

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 18 فبراير 2020 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2020

2020 على  ديسمبر  املؤقت 29  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا. 

مطلب رقم 125863 - 23

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف الصاحب بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حيط البصلة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حيط البصلة" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم آسفي، قيادة حد أحرارة، دوار الهدادجة

مساحته : 03 آر 99 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد الكرمي الياجيزي

شرقا : ورثة الياجيزي 

جنوبا : الطريق

غربا : ورثة العياشي بحار منهم محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 18 فبراير 2020 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2020

2020 على  ديسمبر  املؤقت 29  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 125864 - 23

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف الصاحب بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الركابي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الركابي" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم آسفي، قيادة حد أحرارة، دوار الهدادجة

مساحته : 39 آر 57 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : امحمد أديب

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 38586 - 23

غربا : ورثة الهداجي منهم رقية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 18 فبراير 2020 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2020

2020 على  ديسمبر  املؤقت 29  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي 

        شكيب حيمود 

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131291 - 24

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة باحلسيمة. 

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

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من اقسام –مدرسة-.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني بوفراح، احملل املدعو : "مدرسة ادغيرن"

مساحته : 08 آر 04 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : ممر؛

شماال : الطريق

جنوبا : يويوه محمد، الصاحلي محمد،

غربا : ممر ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 20 يوليو 2020.

 2020 24 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131292 - 24

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة باحلسيمة. 

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

نوعـه : أرض بها بنايات.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اربعاء تاوريرت.

مساحته : 07 آر 50 س تقريبا 
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حدوده : 

شرقا : أرض اجلموع؛

شماال : أرض اجلموع

جنوبا : أرض اجلموع،

غربا : ممر ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 20 يوليو 2020.

 2020 22 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131293 - 24

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة باحلسيمة. 

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

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من اقسام –مدرسة-.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة زاوية سيدي عبد القادر، احملل املدعو 

: مدرسة احرشيني.

مساحته : 07 آر 14 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : أرض اجلموع؛

شماال : أرض اجلموع

جنوبا : أرض اجلموع،

غربا : أرض اجلموع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 20 يوليو 2020.

 2020 : يوم 31 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131294 - 24

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة باحلسيمة. 

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

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من اقسام –مدرسة-.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة شقران.

مساحته : 05 آر 96 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : املسعودي عمر؛

شماال : ورثة اليحياوي عبد العزيز

جنوبا : الطريق،

غربا : ممر؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 20 يوليو 2020.

 2020 : يوم 29 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131295 - 24

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة باحلسيمة. 

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

نوعـه : أرض بها بنايات.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اربعاء تاوريرت

مساحته : 05 آر 28 س تقريبا 

حدوده : 

القطعة األولى : 

شرقا : ورثة ميمون بوتقبوت؛

شماال : ممر؛

جنوبا : ورثة ميمون بوتقبوت،

غربا : ورثة ميمون بوتقبوت؛

القطعة الثانية : 

شرقا : ورثة االدريسي عبد اهلل؛

شماال : ممر؛

جنوبا : ورثة االدريسي عبد اهلل،

غربا : ورثة االدريسي عبد اهلل؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 20 يوليو 2020.

 2020 22 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131296 - 24

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - رضية اظهشور بنت شعيب بنسبة 13/104.

2 -ربيعة اجملاهد بنت عبد السالم بنسبة 7/104 

3 -ستيفة اجملاهد بنت عبد السالم بنسبة 7/104

4 -محمد اجملاهد بن عبد السالم بنسبة 14/104

5 - رشيدة اجملاهد بنت عبد السالم بنسبة 7/104

6 - حنانة اجملاهد بنت عبد السالم بنسبة 7/104

7 - يوسف اجملاهد بن عبد السالم بنسبة 14/104

8 - ياسني اجملاهد بن عبد السالم بنسبة 14/104

9 - اميان اجملاهد بنت عبد السالم بنسبة 7/104

10 - انوار اجملاهد بن عبد السالم بنسبة 14/104
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجملاهد".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وثالث طوابق علوية ومرفق بالسطح..

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "سيدي عابد زنقة 08 تاليوسف"

مساحته : 90 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : شعيب بوزيت؛

شماال : ورثة اموح افقير

جنوبا : الشارع،

غربا : البقيوي الغربتي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

إراثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا رقم 44 صحيفة 127  رسم 

عدد 86 بتاريخ في 05 نوفمبر 2015.

عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 20 مارس 1978. 

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 05 اكتوبر 2020.

 2020 22 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131297 - 24

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالبي التحفيظ : احمد اخلمليشي بن محمد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلمليشي".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من قبو وسفلي

"مزارع   : املدعو  احملل  تارجيست،  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

املعلمني تال يحيا"

مساحته : 01 آر 58 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : محمد بغديد

جنوبا : اهرار احمد،

غربا : الزراد العربي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

322 عدد 253  رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 10 صحيفة 

بتاريخ في 22 ماي 2013.

صورة لنسخة من رسم الشراء عدلي أصلها مؤرخ في 23 سبتمبر 2020.

صورة لرسم مقاسمة عدلي أصلها مؤرخ في 30 سبتمبر 1991

نسخة من رسم الشراء عدلي مؤرخة في 23 سبتمبر 2020.

رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 30 سبتمبر 1991.

قرار مبثابة رخصة البناء مؤرخة في 12 مارس 2019. 

 2020 22 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 131298 - 24

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020.

طالبي التحفيظ :

الزهرة العرنوقي بنت علوش بنسبة 1/2. 

رحيمة العرنوفي بنت عبد اجمليد بنسبة 1/2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سيدي مالك".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : "سيدي مالك"

مساحته : 01 آر 05 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : الطريق

جنوبا : محمد النحاس،

غربا : محمد النحاس؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 150 صحيفة 326 عدد 266 

بتاريخ في 01 اكتوبر 2020.

 39 صحيفة   99 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

عدد 29 بتاريخ 07 يناير 2014.

األمالك  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  مقاسمة  لرسم  األصل  طبق  صورة 

العقارية رقم 93 صحيفة 464 عدد 308 بتاريخ 15 اكتوبر 2013.

صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي أصلها مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 53 صحيفة 263 عدد 250 بتاريخ 23 يناير 2013.

شهادة إدارية مؤرخة في 20 اكتوبر 2020. 

 2020 : يوم 23 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131299 - 24

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : رشيدة بن امحند محمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رشيدة".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "رقم 5 زنقة اسلي ممر اسلي 1"

مساحته : 95 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الشريف حميد؛

شماال : جرف

جنوبا : ممر،

غربا : الرسم العقاري عدد 45874 - 24؛

احلقوق العينية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 19 صحيفة 58 عدد 39 

بتاريخ في 31 اكتوبر 1996.

شهادة املطابقة مؤرخة في 02 يوليو 2020.

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

 2020 : يوم 23 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 11 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"فريد وفاطمة" 

ذي املطلب رقم : 54691 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1058 املؤرخة في 10 ابريل 2019.

السيدة  عن  2020 صادر  اكتوبر   16 في  مؤرخ  إيداع  مبقتضى مطلب 

فاطمة بنت احمد بوداهم أحد طالب التحفيظ، فإن مسطرة حتفيظ 

التسمية وفي  اآلن فصاعدا حتت نفس  تتابع من  أعاله  املذكور  امللك 

وخمسة  آرات  ثالث  ب  تقدر  ومبساحة  التحفيظ  طالب  نفس  اسم 

الوثائق املؤيدة  آر 75 س( وذلك بناء على نفس  وسبعون سنتيارا )03 

للمطلب املذكور باإلضافة إلى رسم ملحق إصالح املساحة مؤرخ في 

02 اكتوبر 2020.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

        ادريس بوزيان

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41507 - 27

تاريخ االيداع : 22 اكتوبر 2020. 

طالب التحفيظ : املصطفى سيدي اخلير . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي اخلير "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

موقعه : اقليم خنيفرة مدينة مريرت ، املكـــان املدعو : بولشفار02 ، 

حي غرناطة ، زنقة 38.

مساحته : 01 ار25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة )ملك حضري ( ؛

شرقا : الزنقة )ملك حضري ( ؛

جنوبا : محمد بلحسن ؛

غربا : عبد الواحد بلحسن.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 268 مؤرخ في 01 مارس1995 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 12/2020 مؤرخة في 13 اكتوبر 2020.

 2020 24 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 و30 د .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

      رمرام وسيم

 

محافظة سيدي قاسم

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"فدان احليط مكرر" 

مطلب رقم 25884 - 30 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 1019 املؤرخة في 11 يوليو 2018

عقبها إعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1051 

املؤرخة في 20 فبراير 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " فدان احليط مكرر" ذي املطلب عدد : 25884 - 30، الكائن 

بإقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة و جماعة اوالد نوال، دوار اوالد سيدي 

2 هكتار 48 آر 28 سنتيار و  اعمر تتابع من اآلن فصاعدا مبساحة قدرها 

ذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا دعما ملطلب التحفيظ. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"فدان احليط"

مطلب رقم 25890 - 30 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 1019 املؤرخة في 11 يوليو 2018

عقبها إعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1051 

املؤرخة في 20 فبراير 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " فدان احليط" ذي املطلب عدد : 25890 - 30، الكائن بإقليم 

سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة و جماعة اوالد نوال، دوار اوالد سيدي اعمر 

تتابع من اآلن فصاعدا مبساحة قدرها 2 هكتار 46 آر 10 سنتيار و ذلك بناء 

على نفس العقود املودعة سابقا دعما ملطلب التحفيظ.

 احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حساني    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62358 - 35
تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : نور الدين عطاء ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تفرضني.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تفرضني.

نوعه : أرض عارية بها منزل من سفلي مساحته 120 متر وبها أشجار 

مختلفة.

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

دوار افران.

مساحته : 11 آ ر 55 س تقريبا.

حدوده

شماال : فاضمة مزار. 

شرقا : علي مزار.

جنوبا : عمر مزار.

غربا : عمر مزار.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 اكتوبر 2019.

-رسم مخارجة عدلية مؤرخة في 30 مارس 2019.

- شهادة إدارية رقم 39/ 2018 مؤرخة في 31 ديسمبر 2018.

- نسخة من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 يونيو 2018.

- إشهاد والتزام مصحح اإلمضاء بتاريخ 12 اكتوبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 ديسمبر 2020 مع 12 : 30.

مطلب رقم 62359 - 35

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2020.

طالب ةالتحفيظ : فاظمة العطاب بنت مبارك.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اكدال نهدار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكدال نهدار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

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

دوار آيت ياسني.

مساحته : 15 آ ر 37 س تقريبا.

حدوده

شماال : حجوبة العطاب. 

شرقا : ورثة لوطا احلسن ابن بيهي.

جنوبا : الرسوم العقارية أعدد 25154 - 35 – 25157 - 35 - 25155 - 35.

غربا : ممر بعرض 6 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2020.

-شهادة دارية عدد 71/2020/ ق ق ج مؤرخة 04 اغسطس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 ديسمبر 2020 مع 11 : 00.

مطلب رقم 62360 - 35

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - أحمد جنيمة ابن محمد. 

2 - فاطمة كرايدي بنت علي.

بصفتهما طالبا للتحفيظ على الشياع بينهما بنسبة النصف لكل 

واحد منهما.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الدالية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدالية.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبناية من سفلي ومطفية وإسطبل.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار املساسة.

مساحته : 66 آ ر 24 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومية بعرض 5 أمتار. 

شرقا : أمينة كرميج.

جنوبا : ورثة مردة.

غربا : ورثة عمر الهتاك.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 65/2019 مؤرخة في 26 نوفمبر 2019.

- تصريح بالشرف مصحح اإلمضاء بتاريخ 01 اكتوبر 2020.

- تصريح بالشرف مصحح اإلمضاء بتاريخ 02 اكتوبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 ديسمبر 2020 مع 09 : 30.

مطلب رقم 62384 - 35

تاريخ اإليداع : 22 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ياسني أبار ابن حميد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : جنان العور.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان ياسني.

نوعه : أرض عارية بها أشجار الزيتون والكرم.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار الرويسات.

مساحته : 22 آر 96 س تقريبا.

حدوده

شماال : حجوب دروان. 

شرقا : محمد عبروق.

جنوبا : طريق عمومية.

غربا : حسن الكماني.

احلقوق العينية : الشيء.
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اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ماي 2017.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2008.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 358/08 مؤرخة في 03 سبتمبر 2008.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 25 ديسمبر 2020 مع 11 : 30.

مطلب رقم 62385 - 35

تاريخ اإليداع : 22 اكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : السعدية االعناني بنت أحمد .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك احلفرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك احلفرة.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الصويرة، باشوية وجماعة احلنشان، حي الفريحات.

مساحته : 15 آ ر 07 س تقريبا.

حدوده

شماال : محمد شوكارة . 

شرقا : املطلب رقم 14279 - 35.

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 08 .

غربا : فاطمة األعناني.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 26/ق ش د مؤرخة في 23 يوليو 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 25 ديسمبر 2020 مع 09 : 30.

مطلب رقم 62386 - 35

تاريخ اإليداع : 23 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : عمر اخمللوفي إبن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك البير القدمي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك البير القدمي.

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكن وبئر وأشجار الزيتون.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة الشياظمة اجلنوبية، جماعة حد 

الدرا، دوار مترازة.

مساحته : 32 آر 21 س تقريبا.

حدوده

شماال : أحمد اخمللوفي – عبد اهلل اخمللوفي. 

شرقا : طريق عمومية بعرض 4 أمتار.

جنوبا : ميلود الكنيمة – أحمد اخمللوفي.

غربا : الطريق الوطنية رقم 1.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 يوليو 2020.

- شهادة إدارية عدد 19/20/م ت مؤرخة في 17 يوليو 2020.

- تصريح بالشرف مصحح اإلمضاء بتاريخ 06 اكتوبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 28 ديسمبر 2020 مع 13 : 30.

مطلب رقم 62387 - 35

تاريخ اإليداع : 23 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : حميد بوهي ابن البشير.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فدان البورة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان البورة.

نوعه : أرض عارية بها ثالثة أشجار زيتون صغيرة وشجرة زيتون واحدة 

كبيرة ومطفية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، دوار العرب.

مساحته : 15 آر 25 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة العياشي بوهي – مسلك عمومي بعرض 3 أمتار. 

عدد  العقاري  الرسم   –  35  -  10356 عدد  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

.35 - 14082

جنوبا : مسلك عمومي بعرض 3 أمتار.

غربا : ورثة هومادي علي – بعضا عبد الرحمان سامي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2020.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 05/2020 م.ش.أ مؤرخة في 

17 يوليو 2020.

- ملحق رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 28 ديسمبر 2020 مع 12 : 00.

مطلب رقم 62388 - 35

تاريخ اإليداع : 23 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الصمد اخلبيش ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الفروم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الفروم.

نوعه : أرض فالحية بها شجرة زيتون واحدة وبئر .

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، دوار العرب.

مساحته : 14 آر 40 س تقريبا.

حدوده

شماال : مسلك عمومي. 
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شرقا : الفاضل بوهي.
جنوبا : الرسم العقاري عدد 14082 - 35.

غربا : مسلك عمومي.
احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 
- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2020.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 04/2020 م.ش.أ مؤرخة في 
17 يوليو 2020.

- ملحق رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2020.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 سبتمبر 2020.

- تصميم موقعي.
تاريخ التحديد 28 ديسمبر 2020 مع 13 : 30.

مطلب رقم 62389 - 35
تاريخ اإليداع : 23 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : حكم العرسون ابن ادريس.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا : جنني احلسام.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنني احلسام.
نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار تكالت.
مساحته : 20 آر 97 س تقريبا.

حدوده
شماال : طريق عمومي. 

شرقا : ورثة البشير عصمة.
جنوبا : ورثة احملجوب بابا.

غربا : ورثة الركراكي لقليدة.
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 اغسطس 2013.

 02 إدارية عدد 73/2013 مؤرخة في  - صورة شمسية لشهادة 
اغسطس 2013.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ابريل 2016.
-عقد عرفي مسجل بتاريخ 25 يناير 2007.

- عقد شراء عرفي مسجل بتاريخ 21 سبتمبر 2004.
- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 29 ديسمبر 2020 مع 09 : 00.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : اجلنان.

مطلب رقم 26164 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 937 املؤرخة في 14 ديسمبر 2016.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 27 اكتوبر 2020، فإن مسطرة حتفيظ 
الكائن   35  - التحفيظ عدد 26164  اجلنان " ذي مطلب   " امللك املسمى 
من  ستتابع  بوجالخ،  دوار  أوناغة،  وجماعة  قيادة  الصويرة،  ودائرة  بإقليم 
اآلن فصاعدا في إسم نفس طالبة التحفيظ السابقة السيدة : نعيمة 
لدري بنت مبارك، بناء على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب 
 2018 ماي   28 في  مؤرخ  عدلي  شهود  تعويض  رسم  وكذلك  املذكور، 

ومسجل بتاريخ 04 يونيو 2018.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : الدالية.

مطلب رقم 26165 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 937 املؤرخة في 14 ديسمبر 2016.

مسطرة  فإن   ،2020 اكتوبر   27 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  بمقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " الدالية " ذي مطلب التحفيظ عدد 26165 - 35 

الكائن بإقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار بوجالخ، ستتابع 

 : السيدة  السابقة  التحفيظ  طالبة  نفس  إسم  في  فصاعدا  اآلن  من 

تدعيما  املودعة سابقا  العقود  بناء على نفس  بنت مبارك،  لدري  نعيمة 

للمطلب املذكور، وكذلك رسم تعويض شهود عدلي مؤرخ في 28 ماي 

2018 ومسجل بتاريخ 04 يونيو 2018.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي    

 

محافظة العرائش

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" اخلطارة 1 " 

ذي املطلب رقم 32440 - 36، الواقع بإقليم العرائش 

مدينة القصر الكبير  احملل املدعو : "خطارة"

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 17 سبتمبر 2020، والرسالة املؤرخة 

في : 29 يونيو 2020 عدد 4 /م ع ذي املطلب رقم 32440 - 36. فإن اجملاور 

للملك املذكور بني العالمات : ع 12 – ع 13 هو السيد : عبد احلق الهواري. 

أما اجملاور للملك بني العالمات ع -8ع 9 هو السيد : حسن دوما.

والباقي بدون تغيير.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى” املكمدة “ 

ذي املطلب رقم 32481 - 36، الواقع بإقليم العرائش دائرة اللوكوس 

جماعة سوق القلة احملل املدعو : “دوار العنصر”

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 21 أكتوبر 2020، والتصميم العقاري 

: األوقاف  للملك املذكور. فإن مسطرة حتفيظ هذا امللك تتابع في إسم 

العامة ميثلها ناظر أوقاف القصر الكبير مبساحة قدرها : 14 ار 60س.

والباقي بدون تغيير.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى” زرقوش 2 بوبرقاق “

ذي املطلب رقم 32553 - 36، الواقع بإقليم العرائش دائرة اللوكوس 

جماعة سوق القلة احملل املدعو : “دوار بوبرقاق”

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 21 أكتوبر 2020، والتصميم العقاري 

: األوقاف  للملك املذكور. فإن مسطرة حتفيظ هذا امللك تتابع في إسم 

العامة ميثلها ناظر أوقاف القصر الكبير مبساحة قدرها : 26ار 59 س.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    
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محافظة تاونات

مطلب رقم 77691 - 37 

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دهر وشد 1 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دهر وشد 1 ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار غابوية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوعادل احملل املدعو اخراشة ؛ 

مساحته : 09 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الزايدي عبدالعزيز ؛ 

شرقا : الشعبة ؛ 

جنوبا : ورثة النجومي علي ، 

غربا : الزايدي علي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77692 - 37 

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دهر وشد 2 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دهر وشد 2 ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار غابوية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوعادل احملل املدعو اخراشة ؛ 

مساحته : 50 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الواد ؛ 

شرقا : الشعبة ؛ 

جنوبا : ورثة الزيدي بلقاسم ، 

غربا : العمراني محمد اعبودو ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 13 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77693 - 37 

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة الضروة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة الضروة ؛

مشتمالته : أرض بها مقبرة إسالمية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوعادل احملل املدعو الضروة ؛ 

مساحته : 30 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : البحسيني رحمة ؛ 

شرقا : املتوي اشكايري جمال و الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 14 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77694 - 37 

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد املروج " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد املروج ؛

مشتمالته : أرض بها مسجد ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوعادل احملل املدعو القنطرة؛ 

مساحته : 04 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة كنون االعربي و احمد الشبيه ؛ 

شرقا : اممر عمومي ؛ 

جنوبا : عبد السالم املاية و ورثة القاسمي محمد ، 

غربا : ممر عمومي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 15 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77695 - 37 

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقرونة " ؛
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقرونة ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوعادل احملل املدعو البروميني؛ 

مساحته : 11 ار 50 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : العاقل املفضل ؛ 

شرقا : ورثة الشريف عبدالسالم و الغربي عبدالعزيز ؛ 

جنوبا : ورثة اخلادي اخلمار و الغربي عبد العزيز ، 

غربا : السعيدي احلاجي اخلمار و ورثة اخلادي اخلمار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 16 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77696 - 37 

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكركر 1 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بني وليد احملل املدعو أوالد بوتني ؛ 

مساحته : 7 ار 50 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة املكاوي محمد احملال ؛ 

شرقا : كركر ادريس ؛ 

جنوبا : الكومري علي ، 

غربا : الكومري علي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77697 - 37 

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكركر 2؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بني وليد احملل املدعو أوالد بوتني ؛ 

مساحته : 3 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الكومري علي ؛ 

شرقا : الكومري علي ؛ 

جنوبا : كركر احمد ، 

غربا : كركر احمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 10 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77698 - 37 

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كعدة الرمتة 1 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كعدة الرمتة 1 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

املدعو  احملل  وليد  بني  جماعة  تاونات  دائرة  تاونات  اقليم   : موقعه 

متدغاس ؛ 

مساحته : 14 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : العواني عبد اهلل و العواني ادريس ؛ 

شرقا : العواني ادريس ؛ 

جنوبا : العواني ادريس ، 

غربا : العواني علي و العواني عبد اهلل ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77699 - 37 

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كعدة الرمتة 2 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كعدة الرمتة 2؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بني وليد احملل املدعو متدغاس ؛ 

مساحته : 28 ار 00 س تقريبا. 
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حدوده  : 

شماال : العواني احمد ؛ 

شرقا : العواني عبد اهلل و العواني سعيد و العواني محمد و العواني 

عبداحلميد ؛ 

جنوبا : العواني علي ، 

غربا : االشهب محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 13 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77700 - 37 

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اجنان خراط " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اجنان خراط ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بني وليد احملل املدعو والد بوثني ؛ 

مساحته : 08 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : كرطيط محمد ؛ 

شرقا : املكاوي محمد بن استيتو و املكاوي محمد بن عمر ؛ 

جنوبا : اهنيدة احمد بن عبد السالم و املكاوي محمد بن استيتو ، 

غربا : ممر عمومي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77701 - 37 

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املالحة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املالحة ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو الداللوة ؛ 

مساحته : 01 هـ 00 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الشعبة ؛ 

شرقا : عبد القادر العلوي احملمدي ؛ 

جنوبا : عزالدين العلوي احملمدي ، 

غربا : عزالدين العلوي احملمدي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77702 - 37 

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعتني بباب العرابي " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اقطعتني بباب العرابي ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

: اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو  موقعه 

الداللوة ؛ 

مساحته : 70 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : بومهدي امحمد ؛ 

شرقا : بومهدي احمد ؛ 

جنوبا : بومهدي امحمد ، 

غربا : احمد بن عامر وحلسن نيجي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 13 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77703 - 37 

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عني السوق ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو الداللوة ؛ 

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : علي الغزيزل ؛ 

شرقا : علي اخلرازي ؛ 

جنوبا : محمد الرامي ، 

غربا : اكدم ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77704 - 37 

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اظهر بني اعمير " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اظهر بني عمير ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو الداللوة ؛ 

مساحته : 01 هـ 39 ار 00 س تقريبا. 
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حدوده  : 

شماال : العلوي محمد ؛ 

شرقا : بوشتى الغزيزل ؛ 

جنوبا : بوشتى الغزيزل ، 

غربا : العلوي محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 10 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77705 - 37 

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العوينة الناشفة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : العوينة الناشفة ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني عائشة احملل املدعو عني بوشالة؛ 

مساحته : 01 هـ 20 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : محمد مكوار و ورثة محمد الباشا ؛ 

شرقا : احمد اقماماص و مكوار ادريس ؛ 

جنوبا : الشعبة و محمد فرييو ، 

غربا : مكوار ادريس ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2020 على الساعة

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بتاونات 

     محمد الكحل 

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2742 - 38 

تاريـخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020

طالبي التحفيظ : 

فاطمة فيكري بنت إبراهيم بنسبة 8/64 سهم

مبارك منيرة بن بوزيان بنسبة 14/64 سهم

احمد منيرة بن بوزيان بنسبة 14/64 سهم

السعدية منيرة بنت بوزيان بنسبة 7/64

خديجة منيرة بنت بوزيان بنسبة 7/64

فتيحة منيرة بنت بوزيان بنسبة 7/64

نعيمة منيرة بنت بوزيان بنسبة 7/64

بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع بينهم .

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

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، دائرة متارة دوار أوالد عكبة .
نوعه : ارض عارية . 

مساحته : 04 آر90 س تقريبا
حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 123478 - 38 ؛
شرقا : املطلب عدد : 232 - 38؛
جنوبا : طريق عرضها 20 مترا ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 1257 - 38.
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
امللك عدلي ضمن حتت عدد 239 صحيفة 439  استمرار  * موجب   1

كناش األمالك 21 بتاريخ 21 اكتوبر 2020
2* شهادة إدارية حتت عدد 01/2020 مؤرخة في 09 اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم : 28 ديسمبر 2020 
على الساعة العاشرة صباحا .

3* تصميم موقعي.
احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

    سعد عفيفي

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31889 - 39
تاريخ اإليداع : 23 اكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة فرجي بنت محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار فرجي «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.
موقعه : جنان اخلياطي املعديات مدينة تارودانت.

مساحته : 50 سنتيار تقريبا.
حدوده : 

شماال : احمد الشوض؛ 
شرقا : فاطنة؛ 

جنوبا : بلقاس احلسن؛
غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 فبراير 1995.
-رسم هبد عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 2014.

تاريخ التحديد : 23 ديسمبر 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31890 - 39
تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد سعيد وشن بن احلسني.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار سعيد وشن «.    
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نوعـه : بناية سفلية ذات طابقني علويني.

أوالد  دائرة  الفيض  قيادة  توغمرت  جماعة  نتالت  امي  دوار   : موقعه 

برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 01ار 43 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : محمد وشن؛ 

جنوبا : امللك الغابوي؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 2019.

تاريخ التحديد : 28 ديسمبر 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31891 - 39

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020.

طالبةالتحفيظ : األحباس العامة تارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » املسجد القدمي بأيت حلسن «.    

نوعـه : بناية مهدمة.

موقعه : بدوار مزارع زاوية ايت حلسن جماعة ملهارة اقليم تارودانت.

مساحته : 19 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : النوري عبد اهلل؛ 

شرقا : النوري عبد اهلل ؛ 

جنوبا : النوري عبد اهلل ؛

غربا : النوري عبد اهلل ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة األمد.

تاريخ التحديد : 28 ديسمبر 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31892 - 39

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020.

طالبو التحفيظ :

السيدة ربيعة القادري بنت موالي محمد بنسبة 57/9.

- السيدة عزيزة امزال بنت عبد القادر بنسبة 57/16.

- السيدة فاطمة الزهراء امزال بنت عبد القادر بنسبة 57/16.

- السيدة جامعة امزال بنت عبد القادر بنسبة 57/16.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي الشنينات بلدية أوالد تامية إقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الدشري احلسن؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الدشري احلسني؛

غربا : احلسن الشفور و مطلب التحفيظ عدد 31405 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مصحح االمضاءات 09 مارس 1993.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 187/93 مؤرخة في 18 مارس 1993.

- تصريح بضياع وثيقة مؤرخ في 20 اكتوبر 2020.

تاريخ التحديد : 28 ديسمبر 2020 على الساعة 13 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31893 - 39

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيد علي او الطلب بن عمر بنسبة 29/1.

-توفيق حميد بن سي البشير بنسبة 29/1.

-بحسي سميرة بنت محمد بنسبة 29/1.

-مربح خديجة بنت محمد بنسبة 29/1.

-الزيناتي محمد بن احمد بنسبة 29/1.

-بلقسم عبد العزيز بن عمر بنسبة 29/1.

-بوعدون محمد بن سعيد بنسبة 29/1.

-نايت وعلي احمد بن احلسن بنسبة 29/1.

-نايت وعلي نور الدين بن احمد بنسبة 29/1.

-نايت وعلي يونس بن احمد بنسبة 29/1.

-نايت وعلي اليزيد بن احمد بنسبة 29/1.

-ايت عدمان عيسى بن سعيد بنسبة 29/1.

-ايت بوهو مصطفى بن محند بنسبة 29/1.

-العجالي العربي بن مبارك بنسبة 29/1.

-هي محمد بن عمر بنسبة 29/1.

-زربالو احلسن بن عبد الكرمي بنسبة 29/1.

-بويزوران محمد بن مبارك بنسبة 29/1.

-بويزوران السعيد بن مبارك بنسبة 29/1.

-باحلاج عمر امحمد بن محمد بنسبة 29/1.

-اكناض ابراهيم بن سعيد بنسبة 29/1.

-حناين احمد بن محمد بنسبة 29/1.

-الزيناتي عائشة بنت احمد بنسبة 29/1.

-جدات عبد الهادي بن عمر بنسبة 29/1.

-السويتر جنيب بن محمد بنسبة 29/1.

-نايت وعلي احمد بن محمد بنسبة 29/1.

-نايت وعلي مصطفى بن محمد بنسبة 29/1.

-نايت وعلي هشام بن محمد بنسبة 29/1.

-ايت اكرض عبد الرحمان بن محمد بنسبة 29/1.

-عبدالرحيم نايت واعلي بن محمد بنسبة 29/1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تاع الدمسري «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : بوتاريالت البرانية مدينة تارودانت.

مساحته : 29 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 9261/س؛ 

شرقا : املصرف و الرسم العقاري 10120/س؛ 
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جنوبا : الرسم العقاري 21418 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 21418 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 مارس 2012.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يوليو 2014.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 يونيو 2010.

- وكالة عرفية مصححة االمضاءات بتاريخ 10 ابريل 2012.

تاريخ التحديد : 28 ديسمبر 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31894 - 39

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ :

 Ducourtioux Pascal Claude السيد ديكور تيوكس ياسكال كلود -

بنسبة 2/1.

 Claire Marie Bariteau جينيقييق  ماري  كلير  باريطو  السيدة   -

بنسبة 2/1.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية.

: دوار تركانت جماعة خميس سيدي واعزيز قيادة تافنكولت  موقعه 

إقليم تارودانت.

مساحته : 08ار 42 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطويل محمد و عليوة محمد و ورثة العياشي السويتر؛ 

جنوبا : ورثة السويتر العياشي و الطريق؛

غربا : الكروي احلبيب و ايت الكريف بن احمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 2007.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2007.

- شهادة عدم الصبغة الفالحية مؤرخة في 05 فبراير 2019.

تاريخ التحديد : 28 ديسمبر 2020 على الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31895 - 39

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد يوسف الهروش بن العربي بن علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الفردوس«.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق أول.

موقعه : درب تسوكت اغزيفن مدينة تارودانت.

مساحته : 66 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد اللطيف ساجد؛ 

شرقا : موالي علي لكبير؛ 

جنوبا : حماد بوقدير؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يناير 2002.
-رخصة السكن مؤرخة في 24 يناير 2003.

-صورة شمسية لشهادة السكنى مؤرخة في 17 ابريل 2006.
تاريخ التحديد : 28 ديسمبر 2020 على الساعة 13 : 00 ظهيرة.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » دار األخوة « 

مطلب رقم 28507 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 1041 املؤرخة في 12 ديسمبر 2018.

حتفيظ  مسطرة  فان   2020 اكتوبر   23 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
امللك املسمى" دار األخوة " موضوع مطلب التحفيظ عدد 28507 - 39 الكائن 
بزرايب أوالد بنونة بلدية تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا و لقطعة واحدة 
في اسم نفس طالب التحفيظ األصليني، و ملساحة قدرها 69 سنتيار بدال من 
املساحة املصرح بها اثناء إيداع املطلب وذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة 

سالفا تدعيما ملطلب التحفيظ.
 احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30228 - 41
تاريخ االيداع : 26 أكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ السيدين : 
- محمد بن عبد الكرمي عمري.

- رقية بنت البدوي صديقي.، على الشياع سوية بينهما.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تاورة.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "ثاورة". 
نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم صفرو، دائرة اميوزار كننر ، قيادة و جماعة ايت السبع ، 
احملل املدعو : "دوار تاجموت".

مساحته : 04 هكتارات 04 آر 61 سنتيلرا تقريبا.
حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8714 - 41؛ورثة محمد أفوضي أولهبوب
شرقا : ورثة احلسني أزروال؛ ورثة محمد أودريس بوبكري و ورثة حدو أوحلسن

جنوبا : ورثة علي بن أحمد أوزنو؛
غربا : مطلب التحفيظ عدد 8714 - 41؛

احلقوق العينية : - الشىء
اصل امللك : 

1 - نظير رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2020؛
2 - نظير عقد مقاسمة عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2020

3 - نظير عقد وكالة عدلي مؤرخ في 10 ماي 2019؛
4 - نظير ملحق وكالة عدلي مؤرخ في 15 يوليو 2020

ديسمبر2020   28 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
على الساعة 09 صباحا.
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مطلب رقم 30229 - 41

تاريخ االيداع : 26 أكتوبر 2020.

عنها  ،النائب  حقون  دار  ملسجد  العامة  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : "أعزم أمالل يعرف بباب الرحى".

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " أعزم أمالل يعرف بباب الرحى".

نوعـه : أرض فالحية؛

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

احملل املدعو : " أعزم أمالل يعرف بباب الرحى".

مساحته : 92 آ 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : والد عبد السالم الفاطمي؛

شرقا : محمد بن العربي املقراني ولد البحيري؛

جنوبا : احلاج محمد ولد عمران محمد بن العربي؛

غربا : محمد بن العربي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد 2700 بتاريخ 19 أكتوبر 2020؛ 

 2020 : يوم 28 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30230 - 41

تاريخ االيداع : 26 أكتوبر 2020.

عنها  ،النائب  حقون  دار  ملسجد  العامة  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : "بالد بخربة شعيب ".

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بالد بخربة شعيب ".

نوعـه : أرض فالحية؛

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

احملل املدعو : " أعزم أمالل يعرف بباب الرحى".

مساحته : 27 آ 39 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : احلسني بن محمد وسعيد؛

جنوبا : محمد ملسيح وولد سيدي ادريس؛

غربا : أوالد مكيكة؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد 2701 بتاريخ 19 أكتوبر 2020؛ 

 2020 : يوم 28 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 30231 - 41

تاريخ االيداع : 27 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : فضول إدريس بن أحمد.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : " كنزة 4 "

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " كنزة 4 ".

نوعـه : أرض فالحية مشجرة بالزيتون؛

احملل  اقورار،  أغبالو  ،جماعة  الواثة  ودائرة صفرو،قيادة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "بومطمورة 1 الكبيرة".

مساحته : 01 هكتارات 22 آر 88 سنتيلرا تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد العربي ساخر؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : التهامي الرحموني؛

غربا : ورثة حمادي بن عسو خي؛ ورثة حمادي ملوك؛ ورثة احلسني وولد 

خمادي بوعزة؛

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 1956؛

2 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 1950؛

3 -رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2016؛

4 -رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 05 ماي 1992؛

5 -صورة مطابقة لالصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 28 مارس 2013؛

6 -رسم شراء عدلي مؤرخ بتاريخ : 1927؛

7 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 اغسطس 1965؛

8 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 أبريل 1995؛

9 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 يناير 1991؛

10 -رسم ملكبة عدلي مؤرخ في 31 يناير 1991؛

11 -رسم ملكبة عدلي مؤرخ في 10 ماي 1944؛

12 -رسم ملكبة عدلي مؤرخ في 10 ماي 1944؛

13 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 مارس 1985؛

13 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 مارس 1985؛

14 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 1956؛

15 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 شوال 1345؛

 2020 : يوم 21 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 13 زواال.

 2020 : يوم 28 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 14 : 30 زواال.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بصفرو

عادل مراش    
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محافظة ميدلت          

مطلب رقم  35802 - 42

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : عمر االطراسي بن العربي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ياسني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ياسني. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي )بناء قدمي(؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : زنقة االمام الغزالي.

مساحته : 05آ14س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حلسن العسكري والزنقة؛

شرقا : شهريري نعيمة وحموش عبد القادر ورسم عقاري رقم 13194 ك 

ورسم عقاري رقم 388 - 42؛

جنوبا : ورثة بلقاسمي عمر ورسم عقاري رقم 1389 - 42 ؛

غربا : معزول عبد اهلل وفاسكى عائشة وبوزيدة بنعيسى؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 285 ص 324 كناش االمالك 77 بتاريخ 

14 سبتمبر 2020

رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 292 ص 359 كناش االمالك عدد 68 

بتاريخ 27 سبتمبر 2016

عقد البيع محرر من طرف محامي مقبول من طرف محكمة النقض 

بتاريخ 09 يناير 2017

كناش   119 ص   67 بعدد  ضمن  عدلي  بنظيرين  وفريضة  اراثة  عقد 

التركات عدد 40 بتاريخ 27 يونيو 2018

ملحق لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد 290 ص 489 كناش التركات عدد 

40 بتاريخ 19 نوفمبر 2018

رسم اراثة بنظير عدلي ضمن بعدد 85 ص 202 كناش التركات عدد 

34 بتاريخ 03 يناير 2016

رسم اراثة وفريضة بثالث نظائر عدلي ضمن بعدد 282 ص 404 كناش 

التركات عدد 42 بتاريخ 16 يناير 2020

 77 عدد  االمالك  كناش   322 ص   284 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 14 ستمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2020 على 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35803 - 42

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1( خديجة عرفاوي بنت حلسن

2( سميرة عرفاوي بنت حلسن سوية بينهما على الشياع

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : خديجة-سميرة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : خديجة سميرة. 

نوعه : أرض عارية؛

: ايت  : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو  موقعه 

عال أميمون.

مساحته : 70س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصطفى أردو؛

شرقا : فاطمة التواتي؛

جنوبا : حميد اعال ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 81 عدد  االمالك  سجل   319 ص   204 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 21 يناير 2020

 255 ص   263 عدد  حتت  أصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

كناش األمالك 70 بتاريخ 24 يوليو 2015

كناش   398 255 ص  عدد  عدلي ضمن حتت  رسم شراء  من  نسخة   

االمالك 68 بتاريخ 23 أبريل 2014

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2020 على 

الساعة  : 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم  35804 - 42

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1( يامنى موعى بنت سعيد بنسبة 8/64

2( نور الدين الزورقاني بن موحى بنسبة 14/64

3( فريدة الزورقاني بنت موحى بنسبة 7/64

4( كرمي الزورقاني بن موحى بنسبة 14/64

5( مونى الزورقاني بنت موحى بنسبة 7/64

6( مرمي الزورقاني بنت موحى بنسبة 7/64

7( هدى الزورقاني بنت موحى بنسبة 7/64

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوالسالليم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الزورقاني. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو : كروان.

مساحته : 05آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : اسعيد اتوتاو؛

جنوبا : ايت حدو عمر ومن معه؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء
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أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 55 ص 49 كناش االمالك عدد 

42 بتاريخ 16 مارس 2009

صورة طبق األصل لرسم اراثة وفريضة عدلي بنظير ضمن بعدد 220 

ص 440 كناش التركات 27 بتاريخ 13 فبراير 2013

صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 20 يوليو 2017

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ديسمبر 2020 على 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم  35805 - 42

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1( لطيفة الودغيري بنت الهادي بنسبة 64/8

2( محمد بن كيران بن أحمد بنسبة 64/14 

3( مونية بن كيران بنت أحمد بنسبة 64/7

4( سميرة بن كيران بنت أحمد بنسبة 64/7

5( عبد العالي بن كيران بن أحمد بنسبة 64/14

6( أحمد بن كيران بن أحمد بنسبة 64/14

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إملوتن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إملوتن. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : ميدلت، احملل املدعو إملوتن.

مساحته : 08آ 04س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : حمادي مشعور ومن معه+قالل؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها 762 ص 911 كناش األمالك 

عدد 21 بتاريخ 12 سبتمبر 1973

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 31 ص 15 كناش 

األمالك عدد 15 بتاريخ 30 يناير 1971 

صورة طبق األصل لرسم إراثة وفريضة عدلي توصيل 78 مذكرة 27 

ص 54 عدد 94 بتاريخ 01 نوفمبر 1994

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة  : 14 بعد الزوال. 

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت بالنيابة.

                                عمر مو.

 

محافظة سيدي بنور

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الرويبعة" 
مطلب رقم  24166 - 44

مسطرة  فإن   .2020 يوليو   21 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى"الرويبعة" مطلب التحفيظ رقم 24166 - 44.

الثاني  الشطر  العليا  املنطقة  بنور  سيدي  ودائرة  بإقليم  الكائن 

منطقة الضم 2-2 بلوك 4 البالغ مساحته بعد الضم 01 هكتار 12 

48 سنتيار واملتكون من أرض فالحية  تتابع مسطرة حتفيظه من  ار 

اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

-مبارك شكر اهلل بن عزوز بنسبة 36/64 سهما.

-محمد احلدافي بن عزوز بنسبة 14/64 سهما.

-الهاشمية شكر اهلل بنت عزوز بنسبة 07/64 سهما.

-مسعودة شكر اهلل بنت عزوز بنسبة 07/64 سهما.

وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا :

-  حكم احملكمة االبتدائية بسيدي بنور رقم 333 ملف رقم 2018 - 44  

الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2019.

- شهادة بعدم الطعن باإلستئناف مؤرخة في 17 يونيو 2020.

- عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء في فاحت سبتمبر 2006.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                املصطفى بومهدي.

 

محافظة عني الشق - الدار البيضاء

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى *احلرش*
مطلب رقم 1230 - 33 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 4096 بتاريخ 01 ماي 1990 وإعالن
 عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 625

                                بتاريخ 22 ديسمبر 2010 
2019، فان مسطرة  23 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى*احلرش*الكائن بالبيضاء عني الشق دوار املكانسة.

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدتني :
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 - سعيدة سيدكير بنسبة ½

حسب  التحفيظ  طالبي  .بصفتهم   ½ بنسبة  سيدكير  نادية   -  

التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  وذلك  أعاله.  املذكورة  النسب 

العقاري للملك : 85 ار 93 س 

حدوده كما يلي :

شماال : رسم عقاري 55642/س، مطيب أحمد ومطيب ادريس  19/47، 

شرقا : طريق عمومية رقم 1032؛ رسم عقاري 55642/س،

جنوبا : ممر من ثالثة امتار، الرسم العقاري 6039 - 33 

غربا : رسم عقاري 67823/س، 

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

 -  نسخة رسمية إلراثة مضمنة بعدد 184 ص 183 كناش عدد 19 

املؤرخ أصلها في 26 رمضان1919 املوافق 14 فبراير 1999،

 - عقد عرفي مؤرخ في 10 أغسطس 1999،

 - عقد عرفي مؤرخ في 10 أغسطس 1999،

 - عقد توثيقي مؤرخ في 01 و05 سبتمبر 2006،

 21 في  املؤرخ   459 470 كناش  بعدد  امللك مضمن  استمرار  - رسم   

صفر اخلير 1441 املوافق ل 20 أكتوبر 2019،

احملافظ  على األمالك العقارية بعني الشق - الدار البيضاء.

               محمد اخللطي.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب
  

مطلب رقم 7677 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ظهر محروقة

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ظهر محروقة

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن 

مساحته : 01هـ 20ا:

حدوده : 

شماال : محمد احلجاجي - احمد اجلبلي

شرقا : مسلك 

جنوبا :  احمد النويري - عبدالسالم العلوي 

غربا :  ورثة احمد الصرصري 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

-نسخة من كناش احصاء االمالك احلبسية مؤرخ في 1346 هـ مخاطب

عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  22 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

 مطلب رقم 7678 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الكدية العالية جنان الشليح

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : الكدية العالية جنان الشليح

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة واد اخملازن  

مساحته : 40ارا .

حدوده : 

شماال : العربي اليزيد - احمد احلنفي

شرقا : بن طاطا نورالدين 

جنوبا :   املهيوي فاطمة - اخمليوي الضاوية  

غربا :  مسلك - املهيوي الضاوية  

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

-نسخة من كناش احصاء االمالك احلبسية مؤرخ في 1346 هـ مخاطب

 عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  22 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة  الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 7679 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مرجة بن العربي

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : مرجة بن العربي

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة واد اخملازن . 

مساحته : 01هـ 50ارا.

حدوده :  

شماال : طريق

شرقا : االحباس - بن طاطا 

جنوبا :   االحباس  

غربا :  طريق  

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

-نسخة من كناش احصاء االمالك احلبسية مؤرخ في 1346 هـ مخاطب

عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  23 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة  العاشرة صباحا .

مطلب رقم 7680 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ظهر نينو
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ظهر نينو

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن  

مساحته : 25ارا .

حدوده : 

شماال : محمد العسري

شرقا : بوعودة 

جنوبا : االحباس  

غربا :  الواد  

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

-نسخة من كناش احصاء االمالك احلبسية مؤرخ في 1346 هـ مخاطب

عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  23 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة  الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 7681 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : فدان القلة

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان القلة

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن  

مساحته : 30ارا .

حدوده : 

شماال : مسلك - احمد العثماني - عبدالسالم الزكاري 

شرقا : العياشي العثماني  

جنوبا : العياشي العثماني  

غربا :   احمدالعثماني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

هـ   1346 في  مؤرخ  احلبسية  االمالك  احصاء  كناش  من  -نسخة 

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  24 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة   العاشرة صباحا  .

مطلب رقم 7682 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : جنان عبداهلل

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان عبداهلل

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن  

مساحته : 75ارا 

حدوده : 

شماال : االحباس

شرقا :  بن طاطا محمد - ورثة العبيوي 

جنوبا : ورثة احلنفي - املدوبي احمد   

غربا :  الدحمان

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

-نسخة من كناش احصاء االمالك احلبسية مؤرخ في 1346 هـ مخاطب

عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  24 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة  الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 7683 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : فدان الطويهر

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان الطويهر

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن  

مساحته : 04هـ 20ارا 

حدوده : 

شماال : احمد الزموري - االحباس

شرقا :  احمد بن داود - ورثة عبدالسالم بن داود - االحباس  

جنوبا :  محمد احلمدوني 

غربا :  الواد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

-نسخة من كناش احصاء االمالك احلبسية مؤرخ في 1346 هـ مخاطب

عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  25 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة   العاشرة صباحا .

مطلب رقم 7684 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ميلحة

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ميلحة

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن  

مساحته : 03هـ20ار00س .

حدوده : 

شماال : االحباس

شرقا :  عبداجمليد كلو - مصطفى كروط 

جنوبا : مصطفى كنوز - خدوج كلو    
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غربا :  االحباس

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

-نسخة من كناش احصاء االمالك احلبسية مؤرخ في 1346 هـ مخاطب

عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  25 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة  الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 7685 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اجلريف

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : اجلريف

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن  

مساحته : 01هـ 70ارا .

حدوده : 

شماال : االحباس

شرقا :   االحباس - مصطفى كنوني 

جنوبا : الواد   

غربا :  محمد العثماني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

-نسخة من كناش احصاء االمالك احلبسية مؤرخ في 1346 هـ مخاطب 

عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  28 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة  العاشرة صباحا .

مطلب رقم 7686 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دقة السي الطاهر التحتية

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دقة السي الطاهر التحتية 

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن  

مساحته : 50ارا .

حدوده : 

شماال : محمد احلمدوني

شرقا :  الواد 

جنوبا : الدراز عبدالسالم    

غربا :  محمد جبيلو

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

هـ   1346 في  مؤرخ  احلبسية  االمالك  احصاء  كناش  من  -نسخة 

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  28 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة  الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 7687 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دقة السي الطاهر

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دقة السي الطاهر

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن  

مساحته : 02هـ 50ارا .

حدوده : 

شماال : االحباس

شرقا :   الواد 

جنوبا : الداودي   

غربا :   االحباس - عبداجمليد كلو

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

هـ   1346 في  مؤرخ  احلبسية  االمالك  احصاء  كناش  من  -نسخة 

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  29 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة  العاشرة صباحا .

مطلب رقم 7688 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عني مالح 2

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : عني املالح 2

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن  

مساحته : 80ار .

حدوده : 

شماال : ورثة كنزي

شرقا : عبداجمليد كلو 

جنوبا : عبداجمليد كلو   

غربا :   احمد احلمدوني

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :
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-نسخة من كناش احصاء االمالك احلبسية مؤرخ في 1346 هـ مخاطب

عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  29 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة  الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 7689 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : وجلة خلوف

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : وجلة خلوف

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن  

مساحته : 03هـ 10ارات00س .

حدوده : 

شماال : االحباس

شرقا :   الواد 

جنوبا : االحباس

غربا :  االحباس - ورثة عبدالسالم بن داود

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

-نسخة من كناش احصاء االمالك احلبسية مؤرخ في 1346 هـ مخاطب

عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  30 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة   العاشرة صباحا .

مطلب رقم 7690 - 52

تاريخ االيداع : 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف القنيطرة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : وجلة ملريس

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : وجلة ملريس

نوعه : حرث 

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب، جماعة واد اخملازن  

مساحته : 03 هـ 70 ار00س .

حدوده : 

شماال : ورثة عبدالسالم بن داود

شرقا :   االحباس 

جنوبا : االحباس   

غربا :  االحباس - محمد العثماني - محمد احلمدوني

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

-نسخة من كناش احصاء االمالك احلبسية مؤرخ في 1346 هـ مخاطب

عليه من طرف قاضي التوثيق 

2020 على  30 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة  الثانية عشرة زواال .

احملافظ على األمالك العقارية بسوق األربعاء الغرب.

                                      املقوم محمد.

 

محافظة برشيد       

مطلب رقم 18871 - 53

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( عائشة الفكاك بنت التهامي . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : البحيرة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البحيرة .

نوعه : أرض فالحية بها بناية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف .

مساحته  : 21 آر 54 س تقريبا.

يحده :

شماال : مطلب رقم 9221 - 53 )بكري محمد( ؛

شرقا : ورثة اليمني محمد ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 34293 - 53 )بكري سعيد ( و ممر من ثالثة 

امتار و نصف ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 53780 - 53 )بكري التامي ( ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 437 صحيفة 392 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 24 فبراير 2020.

 -صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 04 مؤرخة في 06 فبراير 2020.

 -جدول املساحات املبنية مؤرخ في مارس 2020.

 -صورة شمسية لوكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 19 أبريل 2019.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 22 ديسمبر 2020 على الساعة الواحدة و النصف زواال .

مطلب رقم 18872 - 53

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(ابراهيم الضريف بن بوشعيب . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الصفية . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الصفية .
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نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

مساحته : 20 آر 17 س تقريبا.

يحده :

شماال : حسن امعيز ؛

شرقا : مطلب رقم 4553 - 15 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 42429 - 53 و الرسم العقاري رقم 32435 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 9840 - 53 و الرسم العقاري رقم 52495 - 53 و ورثة 

طبيعي بوعزة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

بعدد351  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  -نسخة 

صحيفة 66 كناش األمالك عدد 440 بتاريخ 13 فبراير 1990.

 -نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 693 صحيفة 

83 كناش األمالك عدد 440 بتاريخ 05 أبريل 1990.

 -رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 3123 صحيفة 123 

كناش األمالك عدد 632 بتاريخ 21 أكتوبر 1993.

 -شهادة ادارية عدد 49/95 مؤرخة في 23 أكتوبر 1995.

 68 صحيفة   71 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  صدقة  -رسم   

كناش األمالك عدد 3 بتاريخ 05 أغسطس 2009.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 22 ديسمبر 2020 على الساعة الثانية و النصف زواال .

مطلب رقم 18873 - 53

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(محمد زعر بن احمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض القرع . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض محمد زعر .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد مالك .

مساحته : 01 هك 04 آر 07 س تقريبا.

يحده :

شماال : طريق عرضها 10 امتار ؛

شرقا : عون عمرو ؛

جنوبا : ورثة قاسم بلعيدي ؛

غربا : بوشعيب بن عبد اهلل بلعيدي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 -رسم استمرار عدلي مضمن بتوثيق سطات بعدد 160 صحيفة 237 

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 24 يناير 2019.

 66 صحيفة   46 بعدد  سطات  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم   

كناش األمالك عدد 141 بتاريخ 25 فبراير 2019.

 -صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 175 مؤرخة في 12 ديسمبر 2018.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 23 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18874 - 53

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(سعيد بوصمار بن احمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اخلربة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : خديجة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد بن عبو .

مساحته : 01 هك 77 آر 88 س تقريبا.

يحده :

شماال : مطلب رقم 16721 - 53 ؛

شرقا : ورثة عائشة بنت التهامي ؛

جنوبا : طريق من سيدي املكي الى اوالد حجاج اوالد عبو ؛

غربا : ورثة املكي بن التازية و الرسم العقاري رقم 394/د ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 100 صحيفة 120 

كناش األمالك عدد 134 بتاريخ 04 أغسطس 2016.

 -رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 14 صحيفة 12 كناش 

التركات عدد 47 بتاريخ 19 يناير 2015.

 265 381 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  -رسم شراء عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 158 بتاريخ 25 سبتمبر 2020.

 -صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 74 مؤرخة في 27 يوليو 2016.

 300 392 صحيفة   -رسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

كناش اخملتلفة عدد 66 بتاريخ 03 يناير 2019.

العامة  القنصلية  بتوثيق  مضمن  عدلي  خاصة  وكالة  -رسم   

للمملكة املغربية بولونيا بعدد 482 صحيفة 482 كناش اخملتلفة عدد 

22 بتاريخ 13 أغسطس 2020.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 28 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18875 - 53

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(عبد اللطيف بجغاط بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أنس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أنس .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد املعطي .
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مساحته : 11 آر 13 س تقريبا.

يحده :

شماال : الرسم العقاري رقم 44661 - 53 و الرسم العقاري رقم 60980 - 53 ؛

شرقا : خالد بجغاط ؛

جنوبا : محمد بجغاط ؛

غربا : طريق و الرسم العقاري رقم 60980 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 515 صحيفة 407 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 28 فبراير 2020.

 -صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 6 مؤرخة في 30 يناير 2020.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 28 ديسمبر 2020 على الساعة احلادية عشر صباحا .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " جنات "

 مطلب رقم 17744 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة

 الرسمية  عدد 964 بتاريخ 21 يونيو 2017 

فان مسطرة  2020؛  فبراير   19   مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى " جنات " موضوع املطلب 17744 - 53 ، تتابع من 

اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري و هي 01 هك 

65 آر 85 س عوضا عن املساحة املصرح بها و هي 01 هك 50 آر تقريبا ، 

وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 142 صحيفة 249 

كناش األمالك عدد 152 بتاريخ 12 فبراير 2020.

 -نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 3 مؤرخة في 05 فبراير 2020.

 89 صحيفة   150 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  وكالة  -رسم   

كناش اخملتلفة عدد 69 بتاريخ 08 يوليو 2019.

 89 صحيفة   149 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  وكالة  -رسم   

كناش اخملتلفة عدد 69 بتاريخ 08 يوليو 2019.

 -تصميم هندسي .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض البحر "

 مطلب رقم 17937 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية  عدد 995 بتاريخ 24 يناير 2018 

  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 06 ديسمبر 2019؛ فان مسطرة 

 53  -  17937 املطلب  موضوع   " البحر  ارض   " املسمى  امللك  حتفيظ 

دوار  الشاطئ  رحال  سيدي  جماعة  مبوقع  فصاعدا  اآلن  من  تتابع   ،

مبقتضى  وذلك   ، الهواورة  دوار  السوالم  حماعة  عن  عوضا  الهواورة 

العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :

 -مذكرة املعلومات التعميرية الصادرة عن الوكالة احلضرية لبرشيد 

– بنسليمان حتت عدد 853 مؤرخة في 19 أكتوبر 2020.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 18401 - 54       

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد العبايدي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ميسور.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ميسور".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو دوار الشريطية.

مساحته : 03 هـ 20 آ 56 س تقريبا.

حدوده :

شماال : العوبيدي محمد؛ الغماري عبد احلكيم.

شرقا : عبداهلل البجاوي؛أرض اجلامع؛

جنوبا : بلحاج املعطي أحمد؛ 

غربا : مسلك طرقي.

 احلقوق العينية : الشيء.                

  أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مؤرخ في 03 أكتوبر 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 01 أكتوبر 2020؛

3 - نسخة طبق األصل من عقد وكالة عرفي مؤرخة في 14 أكتوبر 2020؛

4 - تصريح بالشرف عرفي مؤرخ في 19 أكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اجلمعة 18 ديسمبر 

2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18402 - 54       

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد العبايدي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : غراسة فرس كبير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غراسة فرس كبير ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الودكة، دوار النازلة.

مساحته : 01 هـ 65 آ 37 س تقريبا.

حدوده :

شماال : السيودي هاجر؛ السيودي جنية؛
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شرقا : السيودي هاجر ؛ السيودي جنية؛

جنوبا : بن احلاج املعطي عبدالرحمان؛ 

غربا : العبيدي عبدالسالم.

 احلقوق العينية : 

  أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مؤرخ في 28 سبتمبر 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 25 سبتمبر 2020؛

3 - نسخة طبق األصل من عقد وكالة عرفي مؤرخة في 14 أكتوبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 21 ديسمبر 

2020  على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18403 - 54       

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد العبايدي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ميسور.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ميسور".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو دوار الشريطية.

مساحته : 01 هـ 34 آ 50 س تقريبا.

حدوده :

شماال : بلحاج املعطي عبدالرحمان؛

شرقا : بوزغيبة عبدالغني؛ احلسن لغريسي؛

جنوبا : العبيدي عبدالسالم؛ 

غربا : لغزاوي عبداهلل.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مؤرخ في 03 أكتوبر 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 01 أكتوبر 2020؛

3 - نسخة طبق األصل من عقد وكالة عرفي مؤرخة في 14 أكتوبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اجلمعة 18 ديسمبر

2020 على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 18404 - 54       

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد العبايدي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عنصر املرابط.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عنصر املرابط".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الودكة، دوار النازلة.

مساحته : 01 هـ 26 آ 34 س تقريبا.

حدوده :

شماال : العبيدي عبدالسالم؛ مخيتر أحمد؛

شرقا : بل احلاج املعطي أحمد؛

جنوبا : بلحاج املعطي علي؛ 

غربا : الشعبة.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

1 - رسم ملكية بتاريخ 28 سبتمبر 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 25 سبتمبر 2020؛

3 - نسخة طبق األصل من عقد وكالة عرفي مؤرخة في 14 أكتوبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 21 ديسمبر 2020

على الساعة الثانية عشرة والنصف  زواال.

مطلب رقم 18405 - 54       

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد العوبيدي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ميسور.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ميسور".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

دوار الشريطية.

مساحته : 03 هـ 84 آ 99 س تقريبا.

حدوده :

شماال : واد أوالي؛

شرقا : واد أوالي؛

جنوبا : محمد العبايدي؛ 

غربا : عبداحلكيم الغماري.

احلقوق العينية : الشيء .               

  أصل امللك : 

1 - رسم ملكية بتاريخ 03 أكتوبر 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 01 أكتوبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 22 ديسمبر 

2020 على الساعة العاشرة صباحا.

    

مطلب رقم 18406 - 54        

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الباقي من عركوب الدياب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الباقي من عركوب الدياب ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي بوشتى، احملل 

املدعو ازور حناوة.

مساحته : 04 هـ 50 آ تقريبا.

حدوده :
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شماال : السد؛ طالب التحفيظ؛

شرقا : ابراهيم كمية؛ عبدالقادر بن عمر؛كمية حسن؛ فاطمة بوعرفة؛

زهرة بوعرفة؛ بوشتى كميني؛ بوشتى كمية؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : طالب التحفيظ.

 احلقوق العينية : الشيء.                

  أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اجلمعة 25 ديسمبر 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18407 - 54       

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : قرب الكارة بخروبة اجلامع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قرب الكارة بخروبة اجلامع ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو متدرنيت.

مساحته : 90س تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد اكريكار؛

شرقا : محمد اكريكار؛ 

جنوبا : مكري محمد بن الطيب؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 23 ديسمبر 

2020 على الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18408 - 54       

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : زيوجة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زيوجة ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو متدرنيت.

مساحته : 11 آ 10 س تقريبا.

حدوده :

شماال : اضادي احلسني؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : اضادي احلسني؛

غربا : اضادي احلسني.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 23 ديسمبر 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18409 - 54       

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الساحة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الساحة ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو متدرنيت.

مساحته : 08 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : بريك محمد؛

شرقا : اضادي احلسني؛

جنوبا : املريني احمد؛

غربا : املريني عبدالسالم.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 23 ديسمبر 

2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18410 - 54       

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020.

عنها  النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  :  وزارة  التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ابو قريوة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابو قريوة ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو بني هالل.

مساحته : 01 هـ 30 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : القصيبي محمد؛ محمد بن علي؛

شرقا : مصطفى بنشامة؛ عبداهلل بن احمد؛



عدد 1140 - 18 ربيع األول 1442 )04 نوفمبر 2020(5362

جنوبا : الواد؛

غربا : احمد الشلي؛ امحمد الشلي.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس 24 ديسمبر 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18411 - 54       

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ركبة احريش 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ركبة احريش 1".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو بني هالل.

مساحته : 13 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : العروشي عبداملالك؛

شرقا : عباد عبدالعزيز؛ واد؛

جنوبا : احلسوني عبداملالك؛ واد؛

غربا : باللي احمد.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس 24 ديسمبر 

2020 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال. 

مطلب رقم 18412 - 54       

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ركبة احريش 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ركبة احريش 2".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو بني هالل.

مساحته : 65 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد سراتل؛

شرقا : سراتل اخلمار؛

جنوبا : سراتل عبدالسالم؛ جديدي ادريس؛

غربا : العوادي حسن؛ علي بن احلسن.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس 24 ديسمبر 

2020 على الساعة الثانية عشرة صباحا. 

     

مطلب رقم 18413 - 54       

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عقبة احلدادين 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عقبة احلدادين 2".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، احملل املدعو الغراصني.

مساحته : 45 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : احلسني عبداالاله؛

شرقا : ملك اجلماعة)العزف(؛

جنوبا : علي بن طاهر؛

غربا : علي بن طاهر.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 28 ديسمبر 

2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18414 - 54       

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020.

عنها  النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  :  وزارة  التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : واجب احلبوس بالكاليب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "واجب احلبوس بالكاليب ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، احملل املدعو القاللني.

مساحته : 09 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد القيلي؛ مصطفى الغاوي؛

شرقا : العربي الغاوي؛

جنوبا : قالل محمد؛

غربا : علي غامر.
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احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 28 ديسمبر 

2020 على الساعة الثانية عشرة صباحا.

مطلب رقم 18415 - 54       

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عقبة احلدادين1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عقبة احلدادين1.

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، احملل املدعو الغراصني.

مساحته : 84 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : عبد السالم العباسي؛

شرقا : عبد الصمد الشاقي؛

جنوبا : احلسني عبداالاله؛

غربا : محمد بيطار.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 28 ديسمبر 

2020 على الساعة التاسعة صباحا.

   

مطلب رقم 18416 - 54       

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : خندق النيلة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خندق النيلة.

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو مزاورو.

مساحته : 01 هـ 10 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : مصطفى ادعيشة؛

شرقا : مصطفى ادعيشة؛

جنوبا : مصطفى ادعيشة؛

غربا : مصطفى ادعيشة.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 29 ديسمبر 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

 مطلب رقم 18417 - 54       

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : هواتي سيدي متيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هواتي سيدي متيم".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو مزاورو.

مساحته : 63 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : احلرير فاطمة؛

شرقا : محمد احلياني؛

جنوبا : الواد؛

غربا : احلرير فاطمة.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 29 ديسمبر 

2020 على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18418 - 54       

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ازياربور بقرب الكارة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ازياربور بقرب الكارة ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو متدرنيت.

مساحته : 04 آ 50س تقريبا.

حدوده :

شماال : احلسني اضادي؛

شرقا : مكري احمد؛

جنوبا : حسن العمراني؛

غربا : عبدالسالم بريك؛ محمد اكريكار بن ادريس.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 
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- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 29 ديسمبر 

2020 على الساعة الواحدة  زواال.

مطلب رقم 18419 - 54       

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : قسمة بالنوادر قرب معصرة املسجد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قسمة بالنوادر قرب 

معصرة املسجد ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو متدرنيت.

مساحته : 03 آ 70 س تقريبا.

حدوده :

شماال : بحير احمد؛

شرقا : تويول عبدالسالم؛

جنوبا : طارق املريني؛

غربا : احمد املريني.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 30 ديسمبر 

2020 على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 18420 - 54       

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : خروبة شفق.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خروبة شفق ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو العزيني.

مساحته : 05 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الغميري  اخلمار؛

شرقا : الدحموني احمد؛

جنوبا : الدحموني احمد؛

غربا : اخلمار بن العياشي ؛املفضل بن عبدالسالم الذهبي.

احلقوق العينية : الشيء                

  أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 30 ديسمبر 

2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 18421 - 54       

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : قسمة ساحة مزاورو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قسمة ساحة مزاورو ".

نوعـه : أرض فالحية. 

املدعو  احملل  الورتزاغ،  جماعة  غفساي،  دائرة  تاونات،  إقليم   : موقعه 

جامع احلمراء.

مساحته : 25 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : علي عبيوي؛علي الشريف؛

شرقا : بديش عبدالسالم؛ طريق؛

جنوبا : علي عبيوي؛

غربا : بديش عبدالسالم؛ اكدم.

احلقوق العينية : الشيء .               

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 30 ديسمبر 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

  احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

                                     يوسف بوكنيفي.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26621 - 61

تاريخ اإليداع : 09  اكتوبر 2020 ؛

طالب التحفيظ :

- محمد بن احمد بنسودة بنسبة 2/8؛

- احمد بن احمد بنسودة بنسبة 2/8؛

- فاطمة بنت احمد بنسودة بنسبة 1/8؛

- خديجة بنت احمد بنسودة بنسبة 1/8؛

- رحيمو بنت احمد بنسودة بنسبة 1/8؛

- عزيزة بنت احمد بنسودة بنسبة 1/8؛

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

نوعه :  ارض  فالحية بها بناء من طوب ؛ بئر  ؛ اجار مثمرة؛

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

احملل املدعو كوارث ؛

مساحته :  31 أر33  س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : الرسم العقاري 40405 - 61 ؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربـا : طريق عمومي؛

احلقوق العينية :   الشيء .    

أصل امللك : 

1 - موجب احصاء متروك عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2019؛

2 - موجب اراثة عدلي مؤرخ في 08 ماي 2018؛

3 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 18 فبراير 2020؛

4 - ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 23  سبتمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 09  ديسمبر  2020 على الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26622 - 61

تاريخ اإليداع : 09 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ :  سناء حمزة بنت احمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلير"

نوعه : ارض عارية 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو بني مسعود قرية الفديدن؛

مساحته : 06أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : بالل اغزيل احميطة؛

شرقا : بالل اغزييل ؛طريق؛ذكرى الزقيوي؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : الرسم العقاري 63992 - 61 ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

رسم شراء بنظير عدلي مؤرخ في 11 يونيو 2020؛

صورة من رسم هبة عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019؛

صورة من رسم شراء بنظير عدلي مؤرخ في 26 اغسطس 2016؛

4 - صورة من رسم راء عدلي مؤرخ في 1955؛

5 - صورة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 1958؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 09 ديسمبر 2020 على الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26623 - 61

تاريخ اإليداع : 09 اكتوبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : ذكرى الزقيوي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قرية الفديدن" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البركة "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني،

احملل املدعو قرية الفديدن ؛

مساحته : 06 أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : بالل اغزيل ؛

جنوبا : محمد اجملديقي؛

غربـا : محمد اجملديقي؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019؛

2 - *رسم شراء نظير عدلي مؤرخ في 11 يونيو 2020؛

3 - صورة من رسم راء بنظير عدلي بتاريخ 26 اغسطس 2016؛

4 - صورة من رسم راء عدلي بتاريخ 1955؛

5 - صورة من رسم ملكية عدلي بتاريخ 1955؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 09  ديسمبر  2020  على الساعة 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26624 - 61

تاريخ اإليداع : 09 اكتوبر 2020 ؛

الهناتي؛عادل منير  الرحمان  الهناتي؛ عبد  : محمد  التحفيظ  طالب 

كل   20/100 الرفوس؛بنسبة  احمد؛محمد  ابن  منير  احمد؛عماد  ابن 

واحد منهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية اسي احميدو" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بدر"

نوعه : ارض فالحية ؛ 

القروية  اجلماعة  اجنرة،  الفحص  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 

ملوسة،احملل املدعو  كدية السي احميدو؛

مساحته : 05 هــ 06 أر 60 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد الترفوس سابقا ؛غابة الزميج حاليا؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم 49312 - 614؛اخلندق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 19322 - 61؛

غربـا : محمد الترفوس؛الطريق

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 – ملحق رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 يونيو2011؛
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2 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 03  فبراير 2013؛ 

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 02 ماي 2011 ؛

4 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 25  يونيو 2011؛

5 - موجب احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 16   نوفمبر  2009؛

6 - صورة شمسية من رسم موجب اراثة بنظي الرسم العقاري رقم 

دلي مصادق عليه بتاريخ 25 ماي 2009 ؛

7 - رسم تنازل بدون عوض عدلي بتاريخ 16 نوفمبر  2009

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 09  ديسمبر  2020 على الساعة 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26625 - 61

تاريخ اإليداع : 09 اكتوبر 2020؛

طالبة التحفيظ : محمد بن شريف بن محمد بن احلاج عبد السالم؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البوفراحي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البوفراحي "

نوعه : ارض عارية ؛ 

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

الصغير ، احملل املدعودوار اكنوان؛

مساحته : 10 أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : اخلندق ؛

شرقا : عبد اهلل شابو؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : يونس شابو؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2019

 06 بتاريخ  عليه  مصادق  عدلي  شراء  عقد  من  شمسية  صورة   -  2

نوفمبر 2007

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 09  ديسمبر  2020على الساعة 

الثانية بعد الزوال

مطلب رقم 26626 - 61

تاريخ اإليداع : 12 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ : نعيمة الزكاف الفالح؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكساني 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكساني "

نوعه : ارض فالحية ؛ 

القروية  اجلماعة  اجنرة،  الفحص  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 

ملوسة،احملل املدعو مدش الرسم العقاري رقم ين حمرة؛

مساحته : 00هــ 08أر08 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : اخلندق؛

شرقا : محمد الزكاف؛

جنوبا : مم الرسم العقاري رقم مومي؛

غربـا : طوطيال رمال؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2019؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 23 فبراير 2012؛

نسخة من رم موجب احصاء متروك عدلي مؤرخ في 23 فراير2012؛

نسخة من رسم موجب اختصاص عدلي مؤرخ في 23 فبراير 2012

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14 ديسمبر 2020 على الساعة 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26627 - 61

تاريخ اإليداع : 05 اكتوبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد القادر االشقر؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "االشقر" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "االشقر "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة؛ 

احملل املدعو احرارين ؛

مساحته : 08أر 88 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : رسم عقاري 9045 - 61؛

جنوبا : رسم عقاري 65551 - 61؛

غربـا : ممر خاص من 03 امتار ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2020؛

اقرار بتركة عدلي مؤرخ في 04 اغسطس 2020؛

عقد هبة عدلي مؤرخ في 22 اغسطس 2014؛

رسم تنازل مبقابل عدلي مؤرخ في 19  يناير 2013؛

رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2017؛

موجب اراثة عدلي مؤرخ في 20  يوليو 2011

نسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 23 ابريل 1989؛

نسخة مقاسمة عدلي مؤرخ في 18  ديسمبر  2000؛

نسخة من رسم متخلف عدلي مؤرخ في 06  ديسمبر 1987

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14  ديسمبر 2020 على الساعة 

العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 26628 - 61

تاريخ اإليداع : 12 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ ؛عبداحلق بن سعيد حضراني؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بن سعيد"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو بير انزران حومة املرابط؛

مساحته : 01 أر 50 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق من اربع امتار ؛

شرقا : جمال السويحلي؛

جنوبا : يوسف الهردوس؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 2020

2 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 17 اكتوبر 2018؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19  ديسمبر 1995

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14  ديسمبر  2020 على الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26629 - 61

تاريخ اإليداع : 12 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ ؛ حبيبة بن عثمان؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البركة"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو بني ورياغل؛

مساحته : 03 أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مصطفى الزراختي ؛

شرقا : ورثة بوحديد؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17  ديسمبر 1990 مصادق عليه؛

2 - نسخة من عقد شراء عدلي مؤرخ في 17  ديسمبر 1990مصادق عليه؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14  ديسمبر  2020 على الساعة 

الرابعة بعد الزوال

مطلب رقم 26630 - 61

تاريخ اإليداع : 12 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ ؛مروان الزراختي؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النور"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو بني ورياغل؛

مساحته : 03 أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مصطفى الزراختي ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : مصطفى الزراختي؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17  ديسمبر 1990 مصادق عليه؛

2 - رسم تنازل وتولية بدون عوض عدلي مؤرخ في 25 فبراير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14  ديسمبر  2020 على الساعة 

الثالثةبعد الزوال.

مطلب رقم 26631 - 61

تاريخ اإليداع : 12 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ ؛ ياسني بورصاين؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ياسني"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو عني زيتونة؛

مساحته : 04 أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : حمزة اللغميش؛

جنوبا : رسم عقاري 69245 - 61؛

غربـا : عبد السالم احرار؛بالل اغزيل؛ الرسم العقاري رقم 69244 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 اكتوبر 2020؛

 2019 22 اكتوبر  2 - صورة شمسية من رسم هبة عدلي مؤرخ في 

مصادق عليها؛

3 - صورة شمسية من اراثة عدلي مؤرخ في 02 مارس2015 مصادق عليه؛

 20 بتاريخ  عليه  مصادق  عدلي  اراثة  رسم  من  شمسية  صورة   -  4

نوفمبر 2014؛
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5 - صورة شمسية من شراء بنظي الرسم العقاري رقم دلي مؤرخ في 

26 اغسطس 2016؛

6 - صورة شمسية من شراء عدلي مؤرخ في 1958 مصادق عليه؛

7 - صورة شمسية من رسم ملكية عدلي مصادق عليه مؤرخ في 1958؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14  ديسمبر  2020 على الساعة 

الثانية بعد الزوال.

 

مطلب رقم 26632 - 61

تاريخ اإليداع : 12 اكتوبر2020؛

طالبا التحفيظ : علي بن احمد اليعقوبي؛ حكيمة بنت قويدر البوري 

على الشياع مناصفة بينهما؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قرية فديدن"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اليعقوبي "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو  قرية الفديدن؛

مساحته : 07أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا  : كرمي احلبشي ؛وردة احنو؛

جنوبا : ملك احرار؛اغزيل حميطة؛

غربـا : خالد العزوزي ؛ربيعة دوقية؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24  سبتمبر 2020؛

 2019 اكتوبر   22 بتاريخ  عدلي  هبة  رسم  من  شمسية  -صورة   2

مصادق عليها؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14 ديسمبر 2020  على الساعة 

الواحدة زواال.

مطلب رقم 26633  -  61

تاريخ اإليداع : 12 اكتوبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : اخملتار اخلياط ؛؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جوهرة الطارك" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جوهرة الطارك ".

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية اجوامعة، 

احملل املدعو ابرارق؛

مساحته : 05 هـ 95 أر 84 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : اخلندق ؛

شرقا : احمد البراق؛

جنوبا : الرسم العقاري 21173 - 61 ؛الرسم العقاري 18022 - 61

غربـا : احمد اخلياط؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 20  فبراير 2020؛

نسخة رسم اإلراثة عدلي بتاريخ 05  يوليو 1993؛

3 - عقد شراء عدلي بتاريخ 04 اغسطس 2003؛

4 - عقد تصحيح مساحة عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2020؛

5 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 25 مارس 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14 ديسمبر 2020 على الساعة 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26634 - 61

تاريخ اإليداع : 16 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ :

1 - احمد الرغيوي احلمزاوي؛

2 - محمد الرغيوي احلمزاوي.

3 - عبد اللطيف الرغيوي احلمزاوي،

4 - فطمة الرغيوي احلمزاوي.

5 - حفيظة الرغيوي احلمزاوي.

6 - رحمة الرغيوي احلمزاوي. على الشياع مناصفة بينهما؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض فالحية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االخوين"

نوعه : ارض فالحية ؛ 

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

احملل املدعو تافوغالت؛

مساحته : 01 هــ 50 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد املفضل الرغيوي ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 24987 - 61؛

غربـا : محمد العاقل؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 15  فبراير 1989؛

2 -نسخة من رسم شراء قطعة ارض عدلي مؤرخ في 20 ديسمبر2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 16 ديسمبر 2020 على الساعة 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26635 - 61

تاريخ اإليداع : 16 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ :  محمد العربي بن عبد السالم الزنان؛ 

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

نوعه : ارض فالحية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية سيدي 

اليماني،احملل املدعو الساحل الشمالي؛

مساحته : 01 هــ 68أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ؛

شرقا : ورثة اوالد شويخ؛

جنوبا : ورثة اوالد احلاج ؛

غربـا : اخلندق؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 يناير2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يناير2019؛

ملف  لقاصر  مملوك  عقار  ببيع  اذن  من  االصل  طبق  نسخة   -  3

02/1643/2019 صادر بتاريخ 18 يناير 2019 عدد2/2019؛

4 - نسخة اخرى طبق االصل من اذن بيع عقار مملوك لقاصر ملف عدد 

03/1643/2019 صادر بتاريخ 18 يناير 2019 عدد3 /2019؛

5 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2008؛

6 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 مارس 2017؛

7 - نسخة عقد ملكية عدلي مؤرخ في 09 مارس 2020؛

8 - نسخة شهادة استدراكية عدلية بتاريخ 23 مايو 2013؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 16 ديسمبر 2018 على الساعة 

الثانية بعد الزوال

مطلب رقم 26636 - 61

تاريخ اإليداع : 16 اكتوبر 2020؛

طالب  التحفيظ : حمزة بن عبد الرحمان لكموش؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حمزة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قرية الفديدن "

نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو مدشر عني زيتونة قرية الفديدن؛

مساحته : 03أر50 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مصطفى احملب؛

جنوبا : الرسم العقاري 69245 - 61؛

غربـا : ياسني بوروساني؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

رسم شراء بنظير عدلي مؤرخ في 01 اكتوبر 2020؛

صورة شمسية من رسم شراء بنظير عدلي مؤرخ في 26 اغسطس 2016؛

صورة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 02 مارس2015؛

صورة من رسم هبة عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019؛

صورة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20  نوفمبر 2014؛

صورة شمسية من رسم شراء عدلي مؤرخ سنة 1955 مصادق عليه؛

صورة شمسية من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 1955 مصادق عليه؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 16 ديسمبر 2020 على الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26637 - 61

تاريخ اإليداع : 16 اكتوبر 2020؛

طالب  التحفيظ :  معاذ احملساني بن محمد؛ ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حي املرابط2" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " معاذ"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو حي املرابط 2 العوامة؛

مساحته : 70 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد احملساني؛

غربـا : محمد احملساني؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 1 - عقد تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في17 سبتمبر 2020؛ 

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ابريل 1992 ؛

3 - رسم نظير مقاسمة عدلي مؤرخ في 15  فبراير 1989؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 16 ديسمبر 2020 على الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26640 - 61

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2020؛

طالبا التحفيظ : 

- عبد العالي مناصر ابن عبد السالم بنسبة 202/216؛

 - محمد مناصر ابن عبد السالم بنسبة 14/216؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مناصر "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو بني واسني؛

مساحته : 04 هــ 67أر55 س تقريبا؛

اجملاورون : 
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شماال : مطلب التحفيظ 1662 - 61؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم 66057 - 06 ؛14288 - 06؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 65952 - 61؛

غربـا : ورثة اوالد بن عياد ؛مصطفى ايت ابراهيم؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم اراثة هالك مؤرخ ف 30  سبمبر 2004؛

2 - موجب متخلف جزئي مؤرخ في 08  فبراير 2018؛

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 26  ابريل 2019؛

4 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 22  يونيو 2020؛

5 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 18  يونيو 2020؛

6 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 06  يوليو 2020؛

7 - ضم العقود وظبط املساحة واحلدود عدلي مؤرخ في 15 سبتمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 21 ديسمبر 2020 على الساعة 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26641 - 61

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2020؛

طالبوا التحفيظ :

- عزيزة بنت حلسن بنعيش؛

- عبد احلميد املعزوزي؛

- سمية املعزوزي بنت محمد بنسبة 1/3 لكل واحد منهم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املعزوزي "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو بني ورياغل؛

مساحته : 92  س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق من اربع امتار؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : محمد البقيوي؛

غربـا : عمر امليموني؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09  فبراير 2013؛

2 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 11  ديسمبر 2012؛

3 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 28  يوليو 2015؛

4 - نسخة من رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 13  مايو 2010؛

5 - صورة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 28  فبراير 2007؛

6 - صورة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 28  فبراير  2007؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 21  ديسمبر  2020 على الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26642 - 61

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ : املصطفى بن اخملتار عمران؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احريق " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زكريا "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو احريق مدشر الزميج؛

مساحته : 41أر67 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد عمران؛

شرقا : عبد اجمليد عمران؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : محمد الزواق؛عبد اجمليد عمران؛حميد حمزة؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - موجب متلك واستمراره مؤرخ في 30 مارس 2017؛

2 - شهادة ادارية مؤرخة في 20  فبراير 2017

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 21  ديسمبر  2020 على الساعة 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 26643 - 61

تاريخ اإليداع : 21 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ : رشيد املسني بن عبد السالم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرزق "

نوعه : ارض عارية بها بناية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو العوامة الشرقية؛

مساحته : 01أر35 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : املساوي؛
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احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 30  ابريل 2015؛

2 - نسخة من رسم موجب احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 08  ابريل  1984؛

3 - صورة شمسية من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 24  نوفمبر 

1990مصادق عليه؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 21  ديسمبر  2020 على الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26647 - 61

تاريخ اإليداع : 21 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل العزوزي بن ادريس؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العزوزي"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو بير الغازي؛

مساحته : 82 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : احمد اربوش؛

جنوبا : محمد املرابط؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11  فبراير 2005؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29  نوفمبر 1989؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 21  ديسمبر  2020 على الساعة 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26650 - 61

تاريخ اإليداع : 22 اكتوبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : مندوب امالك الدولة بطنجة؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكرينة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زليل3 "

نوعه : ارض عارية؛ 

باحد  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  والية طنجة، عمالة طنجة   : موقعه 

الغربية، احملل املدعو مزارع مدشر اجلديد؛

مساحته :  82أر 54 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد القاضي؛

شرقا : عائشة الوهابي؛

جنوبا : احمد الوهابي؛الشيخ احلسن؛مطلب التحفيظ 17892 - 06؛

غربـا : امينة الوهابي؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - عقد شراء موثق بتاريخ 09 اغسطس 2018 لفا ئدة الدولة ؛)امللك اخلاص(؛

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 19  ديسمبر 2012؛

3 - صورة شمسية من رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 04  يونيو  

2018 مصادق عليها؛

4 - صورة شمسية من عقد هبة عدلي مؤرخ في 11  مايو 2018مصادق عليه؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 22 ديسمبر  2020  على الساعة 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 26651 - 61

تاريخ اإليداع : 22 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد السميح املقدم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امزانة "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير ، احملل املدعو ازرارع امزانة؛

مساحته :  13أر 65 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : خدوج البقالي ؛الرسم العقاري 40203 - 61

جنوبا : املهدي خاي ؛محمد اللغميش؛ الرسم العقاري 52756 - 61؛

غربـا : الطريق ؛الرسم العقاري 72887 - 06؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء ارض عدلي مؤرخ في 03  ابريل  2006؛

2 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 31 مارس 2006؛

3 - رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 31 مارس2006؛

4 - رسم راء عدلي مؤرخ في 04 مارس 1978؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 22  ديسمبر  2020 على الساعة 

الثانية عشر زواال

مطلب رقم 26652 - 61

تاريخ اإليداع : 22 اكتوبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد الرحيم الهيشو بن محمد؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الهيشو "

نوعه : ارض عارية بها بناء ؛ 

قصر  القروية  اجلماعة  اجنرة؛  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

اجملاز، احملل املدعو حومة اكواز؛

مساحته :  09أر 35 س تقريبا؛

اجملاورون : 
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شماال : احمد الفرميي ؛

شرقا : احمد النوميي ؛ورثة عبد السالم الرحيني؛

جنوبا : ورثة عبد السالم الرحيني؛محمد حازم؛

غربـا : الطريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 02 اكتوبر 2009؛

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2020؛

3 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 22 ديسمبر 2020 على الساعة 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26653 - 61

تاريخ اإليداع : 22 اكتوبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : محمد امنتاك بن احلسني ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امنتاك "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعومدشر الكوارث ؛

مساحته :  01أر 38 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : زهرة مرشيد؛

شرقا : جوهاري عمر؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : اسماعيل ايت احلسني؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - شهادة ادارية مؤرخة في 23  يوليو 2020

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23  يوليو 2015؛

3 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2014؛

4 - افادة حول طلب استخراج نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 

08 اكتوبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 22 ديسمبر 2020 على الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26654 - 61

تاريخ اإليداع : 22 اكتوبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : احمد العشيري؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العشيري "

نوعه : ارض فالحية بها بناء؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية بتغرامت، 

احملل املدعو منطقة الفدان ؛

مساحته :  12أر 30 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الواد ؛الطريق؛

شرقا : العربي الذهاي؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02  نوفمبر 2017؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 22 ديسمبر 2020 على الساعة 

الرابعة بعد الزوال

مطلب رقم 26555 - 61

تاريخ اإليداع : 23 اكتوبر 2020 ؛

طاالب التحفيظ :

1 - احمد بنعلي بنسبة 14/64؛

2 - محمد بنعلي بنسبة14/64؛

 3 - زينب بنعلي بنسبة 7 /64؛

4 - خديجة بنعلي بنسبة7/64؛

5 - ارحيمو بوجبل بنسبة 8/64؛

6 - عالل بنعلي بنسبة 14/64؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جماعة ابن امحمد " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بن علي "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

بني مكادة، احملل املدعو بوحوت واحد ؛

مساحته :  01أر 62 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق من 15 متر مربع؛

شرقا : الطريق من 08 امتر ؛

جنوبا : محمد بنعلي؛

غربـا : الطريق 04 امتار؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

صورة شمسية من نسخة رسم ملكية عدلي بتاريخ 27  يوليو 2005 

مصادق عليها؛

موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 19 مارس2012؛

نسخة من رسم موجب احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 07  نوفمبر 2007؛
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صورة شمسية من رسم اراثة وفريضة عدلي بتاريخ 24ديسمبر 1994 

مصادق عليه؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 23 ديسمبر 2020 على الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26656 - 61

تاريخ اإليداع : 23 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ : عثمان الهيشو؛

 نوعه : ارض فالحية؛ 

احد  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية ، احملل املدعو التقريع؛

مساحته : 05 هــ 40أر 84 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2019؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 17  مايو 2017؛

3 - عقد راء عدلي مؤرخ في 11  نوفمبر 2018؛

4 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2018؛

اغسطس   06 في  مؤرخ  عدلي  اصالحي  ملحق  من  شمسية  صورة 

2018 مصادق عليه؛

6 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 20  يوليو  2018 مصادق عليه؛

اراثة عدلي مصادق عليها مؤرخة في  7 - صورة شمسية من رسم 

23  مايو 2004؛

8 - صورة شمسية من عقد اراثة عدلي مصادق عليها مؤرخة في 02  

ديسمبر 2015؛

9 - صورة شمسية من عقد اراثة عدلي مصادق عليها مؤرخة في 14  

ابريل 2016؛

10 - صورة شمسية من رسم اراثة عدلي بتاريخ 1848 مصادق عليها 

ورسم مخارجة عدلي بنفس التاريخ؛

 1988 يوليو    12 بتاريخ  رسم شراء عدلي  من  - صورة شمسية   11

مصادق عليه؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 23 ديسمبر 2020 على الساعة 

الثالثة زواال.

مطلب رقم 26657 - 61

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ : الزهرة بنكرميو؛احمد احلمراني على الشياع مناصفة بينهما؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املالح الفوقية " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلير"

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير ، احملل املدعو دوار فرسيوة املالح الفوقية؛

مساحته :  05أر 10 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة تهامي بولعيش ؛اشرف بوغامن

شرقا : محمد ابوالعيش؛

جنوبا : طريق ع؛

غربـا : طريق من اربع امتار؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 مارس2020؛

2006؛  09 سبتمبر  بتاريخ  اراثة عدلي  - صورة شمسية من رسم   2

مصادق عليه؛

 2005 اكتوبر   15 بتاريخ  عدلي  ببيع  اعتراف  من  - صورة شمسية   3

مصادق عليه؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 25 ديسمبر 2020 على الساعة 

الثانية عشر والنصف زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                        عبد احلي السباعي.

 

محافظة النواصر

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "احللولية"

مطلب التحفيظ رقم 2310 - 33

2020. فإن مسطرة  22 سبتمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

 33  -  2310 رقم  التحفيظ  "احللولية" مطلب  املسمى  امللك  حتفيظ 

الكائن بعمالة إقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار اوالد عبو. تتابع من 

االن فصاعدا في اسم السيد سعد زمزاوي بن نبيل. وذلك زيادة على 

العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكوروكذا :            

 -رسم شراء عدلي مضمن بعدد 485 كناش 126 بتاريخ 04 ذو القعدة 

1441 موافق 26 يونيو 2020.

 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 250 كناش 133 بتاريخ 23 ذو احلجة  

1441موافق 13  أغسطس  2020.

 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 264 كناش 133 بتاريخ 29 ذو احلجة 

1441 موافق 19  أغسطس  2020. 

احملافظ املكلف بالتحفيظ بالنواصر.

                                         عادل محاح.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12928 - 65

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد وقتي احلسني بن محمد بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدراري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وقتي ". 

مشتمالته : أرض فالحية. 

موقعه : اقليم احلووز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم دوار البارد. 

مساحته : 1هـ 1 آ 79 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : منير بوجمعة عزي و مرمي بوجمعة عزي و نادية بوجمعة عزي.

شرقا : الساقية. 

جنوبا : آسية بوزنة.

غربا : ممر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-عقد شراء عدلي بنظائر ضمن بعدد 402 صحيفة 387 كناش األمالك 

رقم 289 بتاريخ 06 أغسطس 2020 توثيق مراكش.

كناش   72 صحيفة   64 بعدد  ضمن  بنظائر  عدلي  استمرار  رسم   -

األمالك رقم 302 بتاريخ 22 يوليو 2020 توثيق مراكش.

- صورة مطابقة لألصل لرسم قسمة عدلي ضمن بعدد 270 صحيفة 

228 كناش األمالك رقم 115 بتاريخ 07 يونيو 2007 توثيق مراكش.

-صورة شمسية لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد 18 كناش 10 التركات 

بتاريخ 26 يناير 2005 توثيق الدار البيضاء.

-صورة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 16 سبتمبر 2020.

-صورة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 13 أبريل 2007.

-صورة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 17 أبريل 2007.

-صورة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 18 أبريل 2007.

2020 على الساعة  25ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 دقيقة. 

مطلب رقم 12929 - 65 

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد سيف النصر فؤاد بن مصطفى بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوسكيوض ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سيف النصر". 

: أرض بها بناية من سفلي وبناية من سفلي وطابق أول  مشتمالته 

وبئر وأشجار. 

موقعه : اقليم احلوز جماعة سيدي بدهاج دوار تزفريت. 

مساحته : 90 آ 76 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اعطار عبد االله 

شرقا : ورثة أسوس 

جنوبا : ورثة كبدي و ورثة سدي اخملتار كبدي و مصرف 

غربا : مصرف و حلسن ازوض 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

300 كناش األمالك  212 صحيفة  -رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 

رقم 18 بتاريخ 25 أغسطس 2020 توثيق امزميز.

-صورة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 17اغسطس 2020.

2020 على الساعة  25ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

12 و00 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز.

     شرف محمد.

 

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6198 - 67

تاريخ االيداع : 23 أكتوبر 2020.

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص-  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تيشوارين 2.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيشوارين 2".

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم احلاجب جماعة ايت حرز اهلل، احملل املدعو تيشوارين.

مساحته : 12 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : اوميمون بنيوسف و اوميمون مولود.

شرقا : اوميمون حلسن.

جنوبا : .عشير حلسن.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

الدولة  أمالك  محتويات  سجل  مستخلص  من  شهادة   : امللك  اصل 

مبكناس مؤرخة في 16 ديسمبر 2019.

 2020 23 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6199 - 67

تاريخ االيداع : 23 أكتوبر 2020.

: الدولة املغربية امللك اخلاص – ينوب عنها مندوب  طالبة التحفيظ 

أمالك الدولة مبكناس.
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اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بويوسف.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بويوسف".

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل، احملل املدعو بويوسف.

مساحته : 2 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت عمو.

شرقا : طريق.

جنوبا : ورثة بوشوي ايت عمو و عال.

غربا : أراضي اجلموع.

احلقوق العينية : الشيء. 

الدولة  أمالك  محتويات  سجل  مستخلص  من  شهادة   : امللك  اصل 

مبكناس بتاريخ 16 ديسمبر 2019.

 2020 ديسمبر   23 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6200 - 67

تاريخ االيداع : 23 أكتوبر 2020.

: الدولة املغربية امللك اخلاص – ينوب عنها مندوب  طالبة التحفيظ 

أمالك الدولة مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الكفيفات.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكفيفات".

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم احلاجب جماعة ايت حرز اهلل".

مساحته : 10 هكتار تقريبا .

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 19154 ك و طريق. 

جنوبا : اوميمون حلسن.

غربا : اقزيزان مصطفى.

احلقوق العينية : الشيء. 

الدولة  أمالك  محتويات  سجل  مسخلص  من  شهادة   : امللك  اصل 

مبكناس مؤرخة في 16 ديسمبر 2019.

 2020 24 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6201 - 67

تاريخ االيداع : 23 أكتوبر 2020.

: الدولة املغربية امللك اخلاص – ينوب عنها مندوب  طالبة التحفيظ 

أمالك الدولة مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تيشوارين 1.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيشوارين 1".

نوعـه : أرض فالحية ؛

موقعه : إقليم احلاجب جماعة ايت حرز اهلل، احملل املدعو تيشوارين.

مساحته : 12 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : احمد احريز؛

شرقا : ازروال عبد السالم؛

جنوبا : هموشة بن موحى و الشريف؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

الدولة  أمالك  محتويات  سجل  مستخلص  من  شهادة   : امللك  اصل 

مبكناس مؤرخة في 16 ديسمبر 2019 .

 2020 ديسمبر   24 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6202 - 67

تاريخ االيداع : 26 أكتوبر 2020.

: الدولة املغربية امللك اخلاص – ينوب عنها مندوب  طالبة التحفيظ 

أمالك الدولة مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : افود وشن.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " افود وشن ".

نوعـه : أرض فالحية ؛

موقعه : إقليم احلاجب جماعة ايت حرز اهلل.

مساحته : 17 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ساقية.

شرقا : الرسم العقاري رقم 12668/ك.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 1862 - 59 و الرسم العقاري رقم 12807 - 67.

غربا : ساقية.

احلقوق العينية : الشيء. 

الدولة  أمالك  محتويات  سجل  مستخلص  من  شهادة   : امللك  اصل 

مبكناس مؤرخة في 16 ديسمبر 2019 .

 2020 ديسمبر   28 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 14 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب.

     يوسف مختري.

 

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 281 - 70

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : حسن الشط بن احمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ›› الشط ‹‹.
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نوعه : دار للسكنى من طابق سفلي و طابقني علويني.

موقعه : مدينة سيدي سليمان حي املسجد.

مساحته املصرح بها : 60 سنتيارا تقريبا.

احلقوق العينية : ال شيء.

حدوده : 

شماال : موالي احمد بوعصمي.

شرقا : العربي الكزرة.

جنوبا : الزنقة.

غربا : الزنقة.

أصل امللك : 

1 - رسم عدلي مؤرخ في 2صفر 1416 موافق فاحت يوليو 1995.

2 - عفد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 22 ابريل 1999.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ديسمبر 2020. على 

الساعة العاشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان

      محمد احلسناوي. 

 

محافظة بوملان ميسور

مطلب رقم 12283 - 74

تاريخ اإليـداع : 23 أكتوبر 2020

: املدير اجلهوي للوسط الشمالي نيابة عن املكتب  طالب التحفيظ 

الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب. 

الوطني  للمكتب   2 رقم  "خزان   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

للكهرباء واملاء الصالح للشرب"

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك : " خزان رقم 2 للمكتب 

الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب"

نوع امللك : أرض عارية 

مساحتـه : 16 آر 89 سنتيار تـقـريبا.

موقعـه : إقليم بوملان، دائرة ميسور جماعة كيكو، احملل دوار آيت اعمر 

آيت حمزة .

حـدوده : 

شـمـاال : محمد أوميمون أجكان

شرقــا : غرادي موحى أو الشريف

غربــــا : مسجد آيت بنعتو

جنوبا : مسجد آيت بنعلي

احلقوق العينية : ال شــيء 

أصل امللك : 

اجلريدة الرسمية عدد 5561 املؤرخة في 23 رمضان 1440 ) 29 ماي 2019 (.

- محضر اإلتفاق بالتراضي املؤرخ في 09 سبتمبر 2019 

- نسخة من عقد شراء مضمن بعدد 107 صحيفة 122 كناش األمالك 

25 بتاريخ 30 أكتوبر 2008 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 15 ديسمبر 2020 على الساعة 

العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية ببوملان ميسور.

    زكرياء السعيدي.

 

محافظة سيدي إسماعيل-الزمامرة

مطلب رقم 57557 - 75

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد سعيد بوستا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكاهية".

نوعه : ارض عارية

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار حيوط الكاهية.

مساحته : 01 آر 57 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : ورتة محمد بلحاج؛

جنوبا : محمد مناتي؛

غربا : حنافي بن سعادة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : محرر تابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمصاء بتاريخ 07

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2020 على 

الساعة 16 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57558 - 75

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد مراد سمسار بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لكوير".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة متوح دوار لعبابدة.

مساحته : 50 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بلهرادي محمد،ورتة احلسن بن بوشعيب؛

شرقا : طريق مؤدية الى بولعوان؛

جنوبا : طريق مردية الى وادي ام الربيع بها محل للسكنى؛

غربا : ورتة زهرة بنت علي؛
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احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22سبتمبر 2020.

2 - رسم وعد بالبيع عدلي مؤرخ في 07سبتمبر 2020

3 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 أكتوبر 2002

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2020 على 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57559 - 75

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل خضراوي بن بوشعيب

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

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 12 آر 50 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : شريفة ساكت ؛

شرقا : عبد اللطيف بوكرين وعبد القادر بوتات؛

جنوبا : اسماعيل بوكرين؛

غربا : طريق مكرس؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - محرر تابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 17سبتمبر 2020.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 أبريل 2011

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 ماي 2017

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57560 - 75

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020

طالبا التحفيظ : 

السيد هشام نوري بن محمد بنسبة ½

عبد احلق نوري بن محمد بنسبة 1/2

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي اسماعيل

دوار الشرفاء.

مساحته : 80 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة مامدو ؛

شرقا : بن اكريش محمد؛

جنوبا : يزة خيدر؛

غربا : طريق مارة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 أبريل 1992.

عقد عرفي مؤرخ في 15 يناير 2012

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57561 - 75

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد املصطفى بلفري ابن محمد

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة اوالد حمدلن 

دوار البريكات.

مساحته : 80 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : شخمان عبد اهلل ؛

شرقا : املصطفى بلفري؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : عبد السالم شخمان؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : محرر تابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 05 سبتمبر 2019 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57562 - 75

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة احلمودي بنت بوشعيب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احملارش".

نوعه : ارض فالحية.

: إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة اوالد حمدلن  موقعه 

دوار شرقاوة.

مساحته : 37 آر 50 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورتة عبد اهلل املعطي بلحاج ؛

شرقا : الشهبة بنت اجلياللي؛

جنوبا : الشهبة بنت اجلياللي؛

غربا : ورتة محمد بن املعطي بن احلاج ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : محرر تابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 07 سبتمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة 13 : 00 صباحا.
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مطلب رقم 57563 - 75

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد خليد ابا تراب بن عبد القادر بن محمد

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي اسماعيل

دوار العليوات.

مساحته : 27 آر 94 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ابا تراب محمد،مندينق محمد ؛

شرقا : ابا تراب محمد؛

جنوبا : مندينق محمد ؛

غربا : هياب احمد وطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : محرر تابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 22 أكتوبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة 14 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57564 - 75

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد مروان بنكيري بن ابراهيم

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي اسماعيل

دوار العمامرة.

مساحته : 01 هكتار 41 آر 76 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطاهر بن بوشعيب بن يحيى ؛

شرقا : بوشعيب بن قاسم وعبد القادر بن ميلود و عبد القادر بن طامو 

وعبد اهلل حلسن؛

جنوبا : بوشعيب بن احمد بن الطاهر ؛

غربا : بوشعيب قباص ووؤتة بنعيسى؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 اكتوبر 2020

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 16 أكتوبر 2003

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة 15 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57565 - 75

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد اسماعيل ليوبي بن عز العرب

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي اسماعيل

دوار العمامرة.

مساحته : 01 هكتار 03 آر 78 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 32566 - 08 ؛

شرقا : رسم عقاري رقم 34406 - 75 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 461162 ج ؛

غربا : اسماعيل اليوبي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

محرر تابت التاريخ مصحح املضاء بتاريخ 02 سبتمبر 2020

رسم وكالة عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة 16 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57566 - 75

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد أحمد اخملتاري بن املعطي بنسبة ½

خليد بعباس بلمختار بنسبة 1/2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ضاية اعبودو".

نوعه : ارض فالحية.

اوالد سيدي  اسماعيل جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

علي بن موسى دوار احلميدات.

مساحته : 73 آر 66 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فاطنة بلعباسي ؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : عبد اللطيف اخملتاري ؛

غربا : يزة بلعباسي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11سبتمبر 2019

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 2014

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 ديسمبر 2020 على 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57567 - 75

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب جدير بن محمد

والدي  جدير".  "ملك   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

سيسمى فيما بعد "املسعودية"
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نوعه : ارض عارية مسيجة بحائط.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة اوالد افرج املركز.

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل طيباني بن محمد ؛

شرقا : بوشعيب جبير بن محمد؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 أكتوبر 1980

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 ديسمبر 2020 على 

الساعة 10 : 00 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة بالنيابة.

مبارك السوسي.

 

محافظة املضيق- الفنيدق

مطلب رقم 1900 - 76

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد أحمد املوغة بن احلسن ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " األميـن" ؛  

نوعـه : أرض عارية .

احملل  بليونش  القروية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو دوار بليونش.

مساحتـه : 01 آر 02 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : ورثة احلسن املوغة ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : ورثة الطيب الدمغة ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 من رجب 1405 املوافق لـ 14 أبريل 1985؛

18 من  لرسم شراء عدلي مؤرخ في  صورة شمسية مصادق عليها 

جمادى الثانية 1419 املوافق لـ 11 أكتوبر 1998؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ربيع الثاني 1424 املوافق لـ 08 يونيو 2003؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 شوال 1432 املوافق لـ 06 سبتمبر 2011؛

شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة القروية بليونش 

حتت رقم 07/2020 ج ب مؤرخة في 19-10-2020.

 2020 29 ديسمبر  : هو  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة 09 : 00 صباحا . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق- الفنيدق. 

    عبد العزيز عاكف.

 

محافظة وجدة أنكاد  

مطلب رقم 5101 - 77

تاريخ اإليداع : 06 أكتوبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - يحي طلحة بن عبد الرحمان بنسبة 2/5

2 - بنعمرو طلحة بن عبد الرحمان بنسبة 2/5

3 - مليكة طلحة بنت عبد الرحمان بنسبة 1/5

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » كنا نسيا بنسعدون«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » كنا نسيا بنسعدون «؛ 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة أهل انكاد دوار لكنافدة .

مساحته : 03 هــ 48 آر 31 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلدود املغربية اجلزائرية ومطلب التحفيظ رقم 19400 - 02 ؛

شرقا : ورثة مزوار و مطلب التحفيظ رقم 1743 - 77 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 1743 - 77 و الرسم العقاري رقم 19739 - 02؛

غربا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدد 148 كناش 169 صحيفة 175 مؤرخ في 

14 ديسمبر 2020 ؛

2 - رسم إراثة عدد 44 كناش 129 صحيفة 61 مؤرخة في 15 يناير 2019

3 – شهادة ادارية عدد 734 مؤرخة في 10 ماي 2019

4 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 18 فبراير 2019

تاريخ إجراء عملية التحديد : 07 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 5102 - 77

تاريخ اإليداع : 12أكتوبر 2020

طالبة التحفيظ : مرميي الشريفة بنت خلضر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الكريرة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الكريرة «؛ 

نوعه : أرض فالحية
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موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد دوار أوالد حلمام .

مساحته : 01 هــ 44 آر 75 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية بعرض 10 أمتار ؛

شرقا : ورثة النوار بن عبداهلل ؛

جنوبا : الرسمان العقاريان 112854 - 02 و 31465 - 02؛

غربا : مرميي زين الدين ومن معه ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدد 76 كناش 174 صحيفة 82 مؤرخ في 26 

أغسطس 2020 ؛

2 - وكالة عدلية عدد 584 كناش 203 صحيفة 482 مؤرخة في 

22 سبتمبر 2020

2020 مصححة  25 أغسطس  39 مؤرخة في  3 – شهادة ادارية عدد 

اإلمضاء في 07 أكتوبر 2020

تاريخ إجراء عملية التحديد : 14 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 5103 - 77

تاريخ اإليداع : 12 أكتوبر 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - عبد احلفيظ بولغشة بن عبد القادر بنسبة 3/6

2 - إيناس بولغشة بنت عبد احلفيظ بنسبة 1/6

3 - عصام بولغشة بن عبد احلفيظ بنسبة 1/6

4 - محمد انيس بولغشة بن عبد احلفيظ بنسبة 1/6

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » أنوال«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » أنوال«؛ 

نوعه : أرض فالحية

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

مساحته : 02 هــ 27 آر 52 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مقبول بلقاسم وورثة عزيزي رابح ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 34046 - 02؛

غربا : التحديد اإلداري عدد 332 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم موجب ملكية عدد 308 كناش 130صحيفة 409 مؤرخ في 

22 يونيو 2016؛

2 - نسخة إشهاد إصالحي استدراكي ضمن أصله عدد 391 صحيفة 

324 كناش 200 مؤرخ في 15 يناير 2020

3 - إشهاد عدلي عدد 361 كناش 55 صحيفة 375 مؤرخ في 31 ماي 2001

4 - عقد بيع عدد 245 كناش 173 صحيفة 271 مؤرخ في 20 يوليو 2020

5 - عقد استدراكي عدد 24 كناش 206 صحيفة 19 مؤرخ في 

فاحت أكتوبر 2020

6 - رسم إراثة عدد 146 كناش 23 صحيفة 202 مؤرخة في 06 مارس 2000

7 - نسخة من رسم إراثة عدد 116 كناش 47 صحيفة 141مؤرخة في 

02 نوفمبر 2005

8 - نسخة من رسم إراثة عدد 184كناش 94 صحيفة 256 مؤرخة في 

05 يونيو 2014

9 – شهادة ادارية عدد 87 مؤرخة في 31 ماي 2016 مصححة اإلمضاء 

في 06 أكتوبر 2020

10 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 24 أغسطس 2020

 158 صحيفة   199 كناش   214 عدد  عدلية  وكالة  من  نسخة   -  11

مؤرخة في 25 أغسطس 2018

 142 صحيفة   184 كناش   165 عدد  عدلية  وكالة  من  نسخة   -  12

مؤرخة في 07 ماي 2018

91 مؤرخة في  09 صحيفة  91 كناش  13 - نظير وكالة عدلية عدد 

06 - فبراير 2019

14 - ملحق إصالحي عدد 782 كناش 09 صحيفة 782 مؤرخ في 

28 أكتوبر 2019

تاريخ إجراء عملية التحديد : 14 ديسمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة أنكاد.

كمال عونة.    

 

محافظة اشتوكة ايت باها

مطلب رقم 5690 - 80 

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : احلسن العسري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك احلسن العسري 1 "

نوعه : أرض فالحية ،

إقليم  انشادن  الترابية  اجلماعة  الطيب،  بو  ايت  دوار  مزارع   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 05 هكتار 81 ار 44 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 27232 - 60 بعضا الرسم العقاري عدد 

2952 - 80 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 27537 - 60 بعضا مطلب التحفيظ عدد 

8104 - 60 بعضا مطلب التحفيظ عدد 8114 - 60 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2486 - 80 بعضا مطلب التحفيظ عدد 

8301 - 60 ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 13358 - 80 بعضا حمود حماد ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 ،14 األمالك  سجل   404 ص   ،615 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 26 اكتوبر 2007.
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- رسم بيع عدلي مضمن بعدد 42، ص 32 سجل األمالك 12، بتاريخ 

25 ديسمبر 2006.

 153 156،ص  بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -

سجل التركات 14، بتاريخ 20 فبراير 2004.

- صورة طبق األصل لوكالة خاصة عرفية مؤرخة في 23 يوليو 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2020 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5691 - 80 

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : محمد الضعيف بن علي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " فدان البحر "

نوعه : أرض فالحية بورية ،

إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة   ، اداومحند  معمر  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 48 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن سعيد ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9844 - 60 ؛ 

غربا : ورثة اوجامع ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 35، ص 29 سجل األمالك 31، بتاريخ 

05 ماي 2014.

- رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 485، ص 409 سجل األمالك 29، 

بتاريخ 22 ابريل 2014.

- صورة طبق األصل لرخصة اصالح والترميم رقم 2014/73.

تاريخ التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2020 على الساعة 15 : 00

احملافظ املساعد على االمالك العقارية باشتوكة ايت باها 

بلعيد ايت الرايس   

 

 محافظة تيفلت 

مطلب رقم 5083 - 81

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : املعطي الطاهري بن موحات.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرمل". 

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 26 آر 28 س تقريبا.

اجملاورون :

شماال : حفيظة بنت املعطي؛

شرقا : لكبير بن عمر؛

جنوبا : املعطي بن رحو؛

غربا : الطاهري احلسني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 -رسم شراء عدلي ضمن بعدد 246 ص 313 كناش العقار رقم 35 

بتاريخ 21 أكتوبر 2016 توثيق تيفلت. 

 223 2 -نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي أصله مضمن بعدد 

ص 223 كناش العقار رقم 25 بتاريخ 17 أكتوبر 2014 توثيق تيفلت. 

الرزاق  عبد  عن جماعة سيدي  218/2020/م.ت  عدد  إدارية  -شهادة   3

مؤرخة في 12 أكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ديسمبر 2020 على 

الساعة 09 :00 د.

مطلب رقم 5084 - 81

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد القادر احلديوي بن بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جملردات".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "جملردات". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت عزو.

مساحته : 76 آر 18 س تقريبا.

اجملاورون :

شماال : الزائر العربي بن العربي بن موح؛

شرقا : ورثة احلديوي البحراوي؛ ورثة اعريش بنعيسى بن اخلياطي؛

جنوبا : ورثة اعريش بنعيسى بن اخلياطي؛

غربا : ورثة اعريش بنعيسى بن اخلياطي؛ ورثة احلديوي البحراوي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 225 ص 249 كناش العقار رقم 

36 بتاريخ 2016-11-17 توثيق تيفلت. 

2 -رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 530 لسنة 1992 كناش 

العقار توثيق تيفلت.

 23 82/96 عن جماعة عني اجلوهرة مؤرخة في  إدارية عدد  3 -شهادة 

يوليو 1996.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 ديسمبر 2020 على 

الساعة 10 :30 د.
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "عوينت سند" 
موضوع مطلب التحفيظ رقم 19595 - 16 الذي نشرت
خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 341 

بتاريخ 13 يوليو 2005
مسطرة  فان   .2020 أكتوبر   05 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
التحفيظ  مطلب  موضوع  سند"  "عوينت  املسمى  امللك  حتفيظ 
رقم 19595 - 16 الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت 
موسى ستتابع من االن فصاعدا في إسم السيد محمد رداد بن بوعزة 
آر   39 هـ   01 ب  واملقدرة  العقاري  التصميم  أظهرها  التي  باملساحة 
40س عوض املساحة املصرح بها حني إيداع مطلب التحفيظ واملقدرة 
ب 70 آر تقريبا. وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا 

ملطلب التحفيظ وكذا :
1 -رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 415 ص 408 كناش العقار رقم 27 

بتاريخ 13 مارس 2015 توثيق تيفلت 
55/2020 عن جماعة ايت بلقاسم مؤرخة في  2 -شهادة إدارية عدد 

30 سبتمبر 2020.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة.

     محمد زافو.

 

محافظة ازمور

مطلب رقم 42 - 84
تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2020 

طالبو التحفيظ :
1 -رشيدة بنيوسف بنت اجلياللي بنسبة 1/5.
2 - الزهرة بنيوسف بنت اجلياللي بنسبة 1/5.
3 - فاطنة بنيوسف بنت اجلياللي بنسبة 1/5.
4 - حليمة بنيوسف بنت اجلياللي بنسبة 1/5.
5 - نعيمة بنيوسف بنت اجلياللي بنسبة 1/5.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض حمري

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض حمري
نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار أوالد القايد.
مساحته : 04 هـ 54 آ 91 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : جبافي عبد القادر، ورثة دغوبي وهبي و عبد القادر بلعيدي.

شرقا : عبد القادر بلعيدي، محسن بن سليمان و مسلك. 
جنوبا : ورثة بلعيدي، محسن بنسليمان و عبد اهلل رمزي. 

غربا : جبافي عبد القادر.
احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 ذي احلجة 1441 موافق 
)09 اغسطس 2020(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2020 على 
الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 43 - 84
تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : أحمد شداد بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : كرمة سحام

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كرمة سحام
نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار الوراردة 
فخذة اجلواولة.

مساحته : 25 آ 00 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : محمد دينار.
شرقا : مدكير العياشي. 

جنوبا : ورثة احلسني. 
غربا : طريق عمومية عرضها 05 أمتار.

احلقوق العينيــة : الشيء. 
أصل امللك :

 1439 18 ذو القعدة  1 - نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 
موافق)01 اغسطس 2018(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 رجب 1441 موافق)12 مارس 2020(.
3 -شهادة إدارية عدد 22/2020 مؤرخة في 03 مارس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2020 على 
الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 44 - 84
تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020 

طالبة التحفيظ : أمال فريح بنت محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الواد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الواد
نوعه : أرض فالحية بها سكنى و بئر.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار الشويرف.
مساحته : 07 آ 53 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : طريق عمومية.

شرقا : رسم عقاري عدد 116499 - 08. 
جنوبا : فريح امال. 

غربا : أحمد و البيضاوي.
احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :
1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 جمادى الثانية 1441 موافق 

)20 فبراير 2020(.
2 -نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 27 مؤرخة في 12 فبراير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2020 على 
الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 45 - 84
تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : عبد املالك مرغوبي بن مبارك
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد بسطيلة
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد بسطيلة

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة، أوالد رحمون، دوار العرابات.

مساحته : 02 هـ 53 آ 78 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوشعيب ولد الشعيبية، مطلب عدد 69959 - 08، بوشعيب 

بن الطاهر و احمد العروبي.

شرقا : بوشعيب ولد الشعيبية، احمد ولد العروسي و ورثة العياشي 

بن الغالي. 

جنوبا : ورثة العياشي بن الغالي و الطريق. 

ابايزيد الزموري، بوشعيب ولد الشعيبية، املعطي بن التريعة،   : غربا 

عبد اهلل ابايزيد، ورثة ابايزيد اجلياللي و ابايزيد اجلياللي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

 1439 االولى  جمادى   10 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -  1

موافق )28 يناير 2018(.

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 22 صفر 1442 موافق )10 اكتوبر 2020(.

3 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 06 صفر 1442 موافق )24 سبتمبر 2020(.

4 -نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 94/2020 مؤرخة في 

23 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 46 - 84

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 

طالبة التحفيظ : غزالن لهروم بنت بوشعيب

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض حيوط اجداد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض تسنيم

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار السبيطات الهرابزة.

مساحته : 36 آ 32 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية.

شرقا : بوشعيب بن الشيخ و رسم عقاري عدد 1578 س. 

جنوبا : ورثة الري. 

غربا : ورثة الري.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ذو احلجة 1441 موافق 

)20 اغسطس 2020(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ديسمبر 2020 على 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 47 - 84

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : حسن علوش بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد السانية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد السانية

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار العيايطة.

مساحته : 96 آ 57 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الربوبي.

شرقا : مسلك عمومي. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 143892 - 08. 

غربا : ورثة الورضي محمد.

احلقوق العينيــة : خط كهربائي. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 رمضان 1440 موافق )02 يونيو 2019(.

2 -عقد شراء عدلي مؤرخ في 26 رمضان 1441 موافق )20 ماي 2020(.

3 -نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 108 مؤرخة في 03 ماي 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ديسمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 48 - 84

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : عزيز سعادي بن عبد الرحيم

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد القطعة و أرض الكاطع

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد القطعة و أرض الكاطع

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار ايت الرخى.

مساحته : 21 آ 01 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 1.

شرقا : عبد الرحيم غفوان. 

جنوبا : محمد فرحات. 

غربا : محمد فرحات.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 ربيع الثاني 1438 موافق )23 يناير 2017(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 شعبان 1438 موافق )22 ماي 2017(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ربيع الثاني 1440 موافق )27 

ديسمبر 2018(.

4 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 محرم 1440 موافق )26 سبتمبر 2018(.

5 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 08 شوال 1440 موافق )12 يونيو 2019(.

6 - التزام عرفي مؤرخ في 07 اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ديسمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور

املعطي زديد     



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

أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط - حسان

        اجلياللي احلليمي

محافظة طنجة

مطلب رقم 27760 - 06

اسم امللك: ياسني.

موقعه: طنجة مدشر بوبانة، 

وقع حتديده في: 09 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05س12آر.

نوعه: أرض عارية بها بئر؛

اجملاورون: 

شماال: احمد بولعيز؛

شرقا: عبد الكرمي بولعيز؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 54681 - 06؛

غربا: ممر؛

طالب التحفيظ السيد: ياسني السيمو بن محمد.

مطلب رقم 27980 - 06

اسم امللك: ساحل الدومة.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر املديار، 

وقع حتديده في: 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 84س23آر.

نوعه: أرض فالحية بها اشجار الزيتون؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 105303 - 06؛

شرقا: رسم عقاري عدد 126903 - 06؛

جنوبا: عبد اهلل الدريدي ، خالد الشقروني؛

غربا: رسم عقاري عدد 105303 - 06؛

طالب التحفيظ السيد: عبد اجمليد الدريدي.

مطلب رقم 27982 - 06

اسم امللك: باب اخلير 1.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر عني بلوط، 

وقع حتديده في: 10 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07س01آر.

محافظة الدارالبيضاء - أنفا

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 حسن دركان ومن معه ينوب عنهم األستاذ أحمد 

قسط محام بهيئة الدارالبيضاء، محل اخملابرة معهم مبكتب األستاذ 

بالدار البيضاء، 51، زنقة أحمد اجملاطي )زنقة دي زالب سابقا(، املعاريف، 

طلبوا أن يسلم لهم نظير جديد للرسم العقاري رقم 442 - د املؤسس 

وذلك  إير  بيل  حي  بالدارالبيضاء،  الكائن  زيكبيل"  املدعو:"لي  للملك 

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم ملورثهم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بالدارالبيضاء  - أنفا

                جهان العلمي 

محافظة الرباط - حسان

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 بالرباط - حسان املمضي أسفله 

بإعالم العموم أن السيد عمر املدن اجلاعل محل اخملابرة معه بالرباط 

أمل 5 رقم 1487 املسيرة ح ي  م، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

 "MHAT-1487" املدعو  للملك  املؤسس   03  -  92441 رقم  العقاري 

الكائن بالرباط، وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.
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نوعه: أرض عارية بها اشجار نخيل؛

اجملاورون: 

شماال: ملك الغير؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: مطلب عدد 27983 - 06؛

غربا: ملك الغير؛

طالب التحفيظ السيد: شيماء احلمادي بنت محمد.

مطلب رقم 27983 - 06

اسم امللك: باب اخلير 2.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر عني بلوط، 

وقع حتديده في: 10 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 99س.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب عدد 27982 - 06؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: ياسني بن محمد احلنيني؛

غربا: ملك الغير؛

طالب التحفيظ السيد: شيماء احلمادي بنت محمد.

مطلب رقم 27985 - 06

اسم امللك: كري.

موقعه: طنجة مدشر خندق كور، 

وقع حتديده في: 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 00س10آر.

نوعه: أرض عارية بها اشجار و نخيل؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 146245 - 06؛

شرقا: عبد الواحد اخملتار بن رحمون؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 99688 - 06، 95925 - 06؛

غربا: الطريق الثانوية رقم 701 عرضها 30 متر؛

طالب التحفيظ السيد: علي بن محمد كري.

مطلب رقم 28008 - 06

اسم امللك: زوزو.

موقعه: طنجة مدشر بوبانة، 

وقع حتديده في: 14 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 91س01آر.

نوعه: أرض عارية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: ملك الغير؛

شرقا: ملك الغير؛

جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: عبد الرحمان بلحاج؛

طالب التحفيظ السيد: فاطمة الزهراء الطنجاوي بنت محمد.

مطلب رقم 27632 - 06

اسم امللك: احلليمي.

موقعه: طنجة مدشر خندق كور، 

وقع حتديده في: 23 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09س75آر01ه.

نوعه: أرض فالحية به خط كهربائي؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومي؛

شرقا: رسم عقاري عدد 184295 - 06؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 6629/ط؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: ربيعة بنت محمد احلليمي و من معها.

مطلب رقم 27986 - 06

اسم امللك: اليوسفي.

موقعه: طنجة حي املصلى، 

وقع حتديده في: 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 77س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابق اول و مرفق؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة عرضها مترين؛

شرقا: عادل الزودي؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 4582/ط؛

غربا: رسم عقاري عدد 2641/ط؛

طالب التحفيظ السيد: حبيبة اليوسفي.

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 ان السيد املهدي املرنيسي اصالة عن نفسه و نيابة عن ورثة 

احمد بن عمر املرنيسي الساكن البرانص جتزئة الرياض زنقة الشهيدة 

بنت املعطي رقم 25 طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 

بطنجة  الكائن  طرافة"  املدعو"  للملك  املؤسس   06  -  20485 عدد 

مدشر عني العسل و ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم 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 االمالك العقارية بطنجة

         محمد الزخوني
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محافظة اجلديدة 

مطلب رقم 133027 - 08
اسم امللك :أرض الكور

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

وقع حتديده:10فبراير2020 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01هـ11آر74س.

نوعه : أرض فالحية. 
اجملاورون:

شماال : حمال خالد
شرقا حسن معنة ورسم عقاري عدد151955 - 08.

جنوبا : نور الدين نقراشي.
غربا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار.

طالب التحفيظ: فاطمة حلسيني بنت صالح.
احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

عبد الرحمان دريوش    

محافظة بني مالل

مطلب رقم  7308 - ب
اسم امللك : فدان سيدي الغازي رقم 8.

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة بلدية زاوية الشيخ 
احملل املدعو. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون. 
مساحته : 03 ه 04 آ 49 س.

اجملاورون : 
القطعة األولى 
شماال : مسلك،

جنوبا : ممر؛ 
شرقا : حماد اوحسو ومحمد بن اوالعيد،

غربا : ورثة محمد او الطالب والشعبة 
القطعة التانية 

شماال : علي معداوي،
جنوبا : مسلك؛ 

شرقا : مقبرة،
غربا : الطريق

طالب التحفيظ : الوقف العام 

مطلب رقم  7309 - ب
اسم امللك : تالث اجلامع رقم 7.

احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 
املدعو تالث اجلامع. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون ،. 

مساحته : 03 ه 82 آ 67 س.

اجملاورون : 

شماال : امحند اورحو وسيدي اورحو ،

جنوبا : مطلب عدد 7311 - ب؛ 

شرقا : ميمون اوحدو ، حوسى اومحمد ، ومحمد اوالطالب ،

غربا : اغشوي ميمون وساقية.

طالب التحفيظ : الوقف العام.

مطلب رقم  7311 - ب

اسم امللك : فدان املغيغ رقم 5 م.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة بلدية زاوية الشيخ 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون ،. 

مساحته : 04 ه 71 آ 18 س.

اجملاورون : 

القطعة االولى

شماال : ساقية ،

جنوبا : موحى اواحلسني؛ 

شرقا : بوعزة اوبناصر محمد اوحمو ،

غربا : مسلك.

القطعة التانية 

شماال : ساقية ،

جنوبا : مسلك؛ 

شرقا : زاوية،

غربا : زاوية.

طالب التحفيظ : الوقف العام. 

مطلب رقم  7312 - ب

اسم امللك : فدان بوميالل رقم 4.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة بلدية زاوية الشيخ 

نوعه : ارض فالحية ،. 

مساحته : 04 ه 39 آ 50 س.

اجملاورون : 

شماال : حوسى اومحمد ،

جنوبا : موحى اواحمد؛ ومطلب عدد 4085 - ب 

شرقا : موحى اوحساين ،

غربا : االحباس وورثة سيدي بن موحى اوحدو.

طالب التحفيظ : الوقف العام. 

مطلب رقم  7313 - ب

اسم امللك : فدان حتزيت رقم 3.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة بلدية زاوية الشيخ 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون ،. 
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مساحته : 05 ه 66 آ 30 س.

اجملاورون : 

القطعة االولى

شماال : ممر ،

جنوبا : احلسني اوعلال وايت اوحساين ؛ 

شرقا : ممر ،

غربا : سيدي اوحمو احلسني اوسخنيت وممر.

القطعة التانية 

شماال : مطلب عدد 4056 - ب،

جنوبا : ممر؛ 

شرقا : ممر،

غربا : حوسى اوالعيد.

طالب التحفيظ : الوقف العام.

مطلب رقم 40515 - 10

اسم امللك :. بشرى 3 

موقعه : الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " جتزئة مونى".

مساحته : 88 س.

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ساحة ،

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : مجاور غير معروف؛

غربا : ساحة.

طالب التحفيظ : السيد حسن واثيق بن خليفة. 

مطلب رقم  46457 - 10

اسم امللك : بهير.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو شارع متكنونت. 

نوعه : دار للسكنى دات سفلي طابق اول ومرافق ،. 

مساحته : 47 س.

اجملاورون : 

شماال : مدخل والكبيرة بوراص ،

جنوبا : شارع؛ 

شرقا : الكبيرة بوراص ،

غربا : رسم عقاري عدد 69968 - 10.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة بهير بنت محمد ومن معها. 

مطلب رقم  50752 - 10

اسم امللك : امينة.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو. شارع احمد احلنصالي 

نوعه : بناية سفلية ،. 

مساحته : 01 آ 38 س.

اجملاورون : 

شماال : ايت العناني ،

جنوبا : محمد بن حرمة ، عائشة السرغينية ؛ 

شرقا : ايت الرحيوي ومدخل ،

غربا : محمد بن حرمة، وايت الرحماني.

طالبة التحفيظ : السيد ة امينة مزيني بنت محمد. 

مطلب رقم  50785 - 10

اسم امللك : ملك صبير.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو شارع متكنونت. 

نوعه : دار للسكنى دات قبو ، متجر بالسفلي وطابق اول ومرافق 

مساحته : 01 آ.

اجملاورون : 

شماال : ورثة فروقي إبراهيم والباردي صالح ،

جنوبا : الداودية الزوهرة ومجاور غير معروف؛ 

شرقا : الزنقة ،

غربا : خليفة بن سلطانة.

طالبة التحفيظ : السيد عبد الرحيم صبير بن عباس. 

مطلب رقم  51359 - 10

اسم امللك : ملك حسن.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة 

احملل املدعو ايت بوبكر. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون ،. 

مساحته : 11 آ 85 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عالم فاطمة من بينهم نور الدين زايري ،

جنوبا : رسم عقاري عدد 70990 - 10؛ 

شرقا : ارتفاق الساقية ،

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد حسن ايت عبد املالك ين احلسني 

مطلب رقم  51361 - 10

اسم امللك : ملك امنضاون 1.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوجتزئة النرجس. 

نوعه : ارض عارية. 

مساحته : 90 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ،

جنوبا : رسمني عقاريني عدد94766 - 10 و94767 - 10؛ 

شرقا : رسم عقاري عدد 75086 - 10 ،

غربا : مطلب عدد 51360 - 10.

طالب التحفيظ : السيد حلسن امنضاون بن محمد. 
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مطلب رقم  51427 - 10

اسم امللك : زيتون ام ظهر.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوام ظهر. 

نوعه : ارض عارية بها أشجار الزيتون ،. 

مساحته : 16 آ 96 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 51329 - 10 ،

 ،  10 - 46687  ،10 - 46686  ،10 - 46685 : رسوم عقارية عدد  جنوبا 

10 - 46689 ، 10 - 46688

40586 - 10 ، 46691 - 10؛ 

شرقا : رسمني عقاريني عدد 30687 - 10 و39038 - 10 ،

غربا : الزنقة ورسم عقاري عدد 74771 - 10.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة جنيب بنت القائد احمد ومن معها. 

مطلب رقم  51433 - 10

اسم امللك : كدية العبد.

موقعه : إقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة وجماعة أوالد سعيد 

الواد احملل املدعو كدية العبد. 

نوعه : ارض فالحية ،. 

مساحته : 04 ه 49 آ 18 س.

اجملاورون : 

القطعة االولى

شماال : مطلب عدد 51434 - 10 ،

جنوبا : مطلب عدد 24729 - 10؛ 

شرقا : ممر،

غربا : مصطفى عدالن ، عبد العاطي وسعيد مايس.

القطعة التانية

شماال : مطلب عد 51434 - 10،

جنوبا : مطلب عدد 24729 - 10؛ 

عبد  بينهم  من  الربعة  ايت   10  -  68916 عدد  عقاري  رسم   : شرقا 

الرحيم ايت منصور ايت الصغير بلحفيان 

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر بلعرود بن احمد. 

مطلب رقم  51434 - 10

اسم امللك : كدية العبد 1.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة وجماعة أوالد سعيد 

الواد احملل املدعوبكدية العبد. 

نوعه : ارض فالحية ،. 

مساحته : 04 ه 50 آ 88 س.

اجملاورون : 

القطعة االولى

شماال : مطلب عدد 46153 - 10 ، مصطفى مكو،

جنوبا : مطلب عدد 51433 - 10؛ 

شرقا : ممر،

غربا : سعيد مايس وعبد العاطي.

القطعة التانية

شماال : ورثة طاغي احمد ،

جنوبا : مطلب عدد 51433 - 10؛ 

شرقا : رسوم عقارية 43514 - 10، 70729 - 10، 70061 - 10، 70060 

 ،10 - 46091 ، 10 -

47108 - 10 ،68916 - 10 ووثة صالح وورثة صعالوي ،

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد احلسان بلعرود بن احمد. 

مطلب رقم  51448 - 10

اسم امللك : عني اسردون.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعولال بقاشة. 

نوعه : ارض عارية ،. 

مساحته : 98 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ،

جنوبا : ممر؛ 

شرقا : ممر ،

غربا : مطلب عدد 51269 - 10.

طالبة التحفيظ : السيد عماد شناق بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم  51458 - 10

اسم امللك : الزيتونة.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد عياد أوالد عطو. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون ،. 

مساحته : 01 ه 25 آ 54 س.

اجملاورون : 

شماال : ناعوش مصطفى ،

جنوبا : خرمود عبد العزيز؛ 

شرقا : ارتفاق الساقية،

غربا : رسم عقاري عدد 45772 - 10.

طالبة التحفيظ : السيدة السعدية بنجارتي بنت مولود ومن معها 

مطلب رقم  51462 - 10

اسم امللك : امشاط.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة ايت ويرة جماعة

دير القصيبة احملل املدعو امشاط. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون بجزء منها 

بناية سفلية وبئر. 

مساحته : 02 ه 64 آ 84 س.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 54509 - 10 ،

جنوبا : مطلب عدد 28879 - 10 ملغى وورثة سي موح كيالني ؛ 
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شرقا : فاطمة وعلي ،
غربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد باعلي وباعلي بن احمد. 

مطلب رقم  51488 - 10
اسم امللك : غامن.

موقعه : مدينة بني مالل أوالد عياد أوالد عطو احملل املدعوتويزرة. 
نوعه : ارض عارية بها شجرة واحدة من الزيتون،. 

مساحته : 01 آ 39 س.
اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 65288 - 10 ،
جنوبا : رسم عقاري عدد 85638 - 10؛ 

شرقا : الزنقة ،
غربا : ورثة احمد بن كبور.

طالب التحفيظ : السيد عبد احلكيم غامن. بن احمد 

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي اسفله باالعالم للعموم 
ان السيد علواني الساكن واجلاعل محل اخملابرة معه بتعاونية معدنية 
قيادة وجماعة أوالد سعيد الواد دائرة قصبة تادلة طلب ان يسلم له 
نظير جديد للرسم العقاري عدد 32300 - 10 املؤسس للملك املدعو 
سعيد  أوالد  وجماعة  قيادة  تادلة  قصبة  دائرة  الكائن  "معدانية25" 

الواد. وذلك بسبب ضياع النظير الدي كان قد سلم له سابقا.
بتعرضه عليه  يدلى  ان  التسليم  امكان كل شخص يهمه هدا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما من نشر هذا االعالن. 
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

      الشرقي الشوبي

محافظة القنيطرة

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ رقم 6897 - 13 

للملك املسمى : "املسجد العتيق بالقنيطرة " الذي ادرجت 

خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1129 

بتاريخ 19 أغسطس 2020.

بدال من : 
مطلب رقم 6897 - 13

تاريخ اإليداع:10 يونيو 2020
طالب التحفيظ السيد : وزير االوقاف و الشؤون االسالمية نيابة عن 

االحباس العامة ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة

االسم الذي يعرف به الــملك حاليا: " املسجد العتيق بالقنيطرة"
العتيق  "املسجد  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

بالقنيطرة"-
نوعه: ارض بها بناية.

موقعه: اقليم القنيطرة املعمورة املسجد العتيق.
مساحته: 24آر74س - تقريبا-

حدوده: 
شماال: زنقة املسجد.

شرقا : ممر غير نافد.
جنوبا: الرسم العقاري23256/ر

غربا : الرسم العقاري عدد 23256/ر .
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل التملك :
-ظهير شريف رقم1.09.236 املؤرخ في 23 فبراير2010.

-حيازة طويلة االمد.
-نسخة من تصميم متوقعي.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : ....... .......... .......... ............
اقرا : 

  2020 ديسمبر   28 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
على الساعة 10 صباحا.

والباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ رقم 6898 - 13 

للملك املسمى : "مقبرة وضريح سيدي علي برابح"

والذي ادرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1129 

بتاريخ 19 أغسطس 2020.

بدال من : 
مطلب رقم 6898 - 13

تاريخ اإليداع:10 يونيو 2020
طالب التحفيظ السيد : وزير االوقاف و الشؤون االسالمية نيابة عن 

االحباس العامة ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة
علي  سيدي  وضريح  "مقبرة  حاليا:  الــملك  به  يعرف  الذي  االسم 

برابح ". 
التحفيظ للملك: "مقبرة وضريح سيدي  الذي أعطاه طالب  االسم 

علي برابح ".
نوعه: ارض بها مقابر ومسجد .

موقعه: اقليم القنيطرة قابات البحرية سيدي محمد بن منصور .
مساحته: 23آر 85س - تقريبا-

حدوده: 
شماال: ر ع 32076/ر

شرقا : ر ع 32076/ر بقعة 2 – ر ع 12465/ر.
جنوبا: الرسم العقاري12465/ر

غربا : الرسم العقاري عدد 12465/ر .
احلقوق العينية: ال شيء.

23 فبراير2010  أصل التملك : ظهير شريف رقم1.09.236 املؤرخ في 
السيما املادة 50 منه.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : ....... .......... .......... ............
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اقرا : 
 2020 ديسمبر   29 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 10 صباحا.
والباقي بدون تغيير.

 احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة 
         بوشعيب توفيقي

محافظة سطات

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"سيدي حلسن" 
مطلب رقم 4186 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1129 املؤرخة في 19 اغسطس2020.
عوضا عن :

الكائن :اقليم سطات؛ ابن احمد؛جماعة عني الضربان؛دوار الهراهرة.
اقرأ : 

الكائن:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛دوار السانية. 
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض البير" 
مطلب رقم 40683 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1076 املؤرخة في 14 اغسطس2019.
عوضا عن :

نسخة من وكالة مؤرخة في 02 ربيع االول 1440 موافق 10 ديسمبر 
.2018
اقرأ : 

 11 موافق   1440 الثاني  ربيع   03 في  مؤرخ  وكالة  من  نسخة 
ديسمبر2018.

نسخة من وكالة مؤرخة في 02 ربيع االول 1440 موافق 10 ديسمبر 
.2018

وكالة مؤرخة في 11 ربيع الثاني 1430 موافق 07 ابريل2009.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض الوجلة" 
مطلب رقم 40693 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1076 املؤرخة في 14 اغسطس2019.
عوضا عن : مساحته:01 آ 13 س.

اقرأ :  مساحته:01 هـ 13 آ.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"بالد عميي املكرط" 
مطلب رقم 40703 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1078 املؤرخة في 28 اغسطس2020.
عوضا عن :

طالبا التحفيظ:
السيد بوشعيب فاحتي بن محمد

السيدة عائشة فاحتي بنت محمد )بالتساوي بينهما(.

اقرأ : 

طالبا التحفيظ:

السيد بوشعيب فاحتي بن محمد

السيدة عائشة أديب )بالتساوي بينهما(.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"قريبسات - أرض حجرة 

العبار"  مطلب رقم 41151 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية

 عدد 1134 املؤرخة في 23 سبتمبر2020.

عوضا عن :

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

اقرأ : 

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

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

    محمد الزرهوني

محافظة تطوان

مطلب رقم 55957 - 19

إسم امللك: " سعيد 1 " 

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

مزارع املعاصم، املاء املسوس

تاريخ التحديد: 06 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 19 ار 89 س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون:

شماال: ممر،

شرقا: العياشي

جنوبا : خندق،

غربا: ممر ثم رسم عقاري عدد: 55529 - 19، 

طالب )ة( : ميمون بن املريني والشيخ.

مطلب رقم 55973 - 19

إسم امللك: " داديرية " 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو : عدوة احملنش، 

حي كويلما

تاريخ التحديد: 07 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 27 س

نوعه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي
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اجملاورون:

شماال: زنقة،

شرقا: عبد السالم احلداد

جنوبا : عبد القادر الزموري،

غربا: زنقة، 

طالب )ة( : أحمد بن محمد حوريكي ومن معه

مطلب رقم 56022 - 19

إسم امللك: " املشاتي " 

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

حتت الكيفان

تاريخ التحديد: 28 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02هـ 29 ار 48 س

من  تتكون  بنايات  عدة  وبها  الزيتون،  أشجار  بها  فالحية  أرض  نوعه: 

سفل مع ثالث ابار

اجملاورون:

شماال: بوخير الدريسية ومن معها، ورثة عبد 

الهادي قنيشي، ورثة نقسيس، خمليشي،

شرقا: طريق

جنوبا : امحمد املرابط،

غربا: ورثة النويري، طالب التحفيظ، رسم 

عقاري عدد: 108602 - 19، 

طالب )ة( : عبد السالم بن عبد القادر املشاتي.

مطلب رقم 55956 - 19

إسم امللك: " سعيد 2 " 

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

مزارع املعاصم، املاء املسوس

تاريخ التحديد: 06 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 42 ار 68 س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون:

شماال: خندق،

شرقا: العياشي

جنوبا : مطلب عدد: 55955 - 19،

غربا: رسم عقاري عدد: 55529 - 19، 

طالب )ة( : ميمون بن املريني والشيخ

مطلب رقم 55955 - 19

إسم امللك: " سعيد 3 " 

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

مزارع املعاصم، املاء املسوس

تاريخ التحديد: 06 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 49 ار 73 س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون:

شماال: مطلب عدد: 55956 - 19،

شرقا: العياشي

جنوبا : الغماري،

غربا: ممر ثم رسم عقاري عدد: 55529 - 19، 

طالب )ة( : ميمون بن املريني والشيخ

مطلب رقم 31370 - 19

إسم امللك: " مرج " 

موقعه : إقليم وزان، قيادة ابريكشة، جماعة أسجن، احملل املدعو : دوار 

غويبة

تاريخ التحديد: 14 يوليوز 2017

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 62 ار 27 س

نوعه: أرض فالحية بها نباتات طبيعية.

اجملاورون:

شماال: الدكالي عبد السالم، ورثة احمد عدالي،

شرقا: مصطفى قاسمي و السريفي علي

جنوبا : خندق،

غربا: ورثة املرابط احلاج عبد اهلل، رسم عقاري عدد: 74264 - 19، 

طالب )ة( : اجلماعة الساللية غويبة الوصي عنها السيد وزير الداخلية

مطلب رقم 55624 - 19

إسم امللك: " خندق اللنكص " 

: خندق  املدعو  احملل  املالليني،  و جماعة  قيادة  إقليم تطوان،   : موقعه 

اللنكص

تاريخ التحديد: 25 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 77 ار 10 س

نوعه: أرض فالحية بها عدة بنايات تتكون من 

سفل، وبناء اخر يتكون من سفل مع طابق علوي

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي،

شرقا: رسم عقاري عدد: 57350 - 19

جنوبا : رسم عقاري عدد: 57350 - 19، مطلب عدد: 41300 - 19

غربا: املكتب الوطني للماء والكهرباء، 

وزير  السيد  عنها  الوصي  املالليني  الساللية  اجلماعة   : )ة(  طالب 

الداخلية.

مطلب رقم 56044 - 19

إسم امللك: " القنطرة 483 التابع ألحباس قبيلة ودراس " 

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

املدعو : دوار الهرا

تاريخ التحديد: 10 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 61 ار 54 س

نوعه: أرض فالحية.
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اجملاورون:
شماال: رحمة خاوا،

شرقا: مطلب عدد: 50327 - 19، خندق، مطلب عدد: 50359 - 19، ورثة 
احمد باكوري

جنوبا : مطالب التحفيظ عدد: 50628 - 19، 50626 - 19، 50627 - 19، 
 ،19 - 50629

غربا: مطالب التحفيظ عدد: 50618 - 19، 50344 - 19، 50306 - 19، 
رسم عقاري عدد: 104327 - 19، 

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 56045 - 19
إسم امللك: " قبريرة 482 ج 2 التابع ألحباس قبيلة ودراس " 

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

تاريخ التحديد: 10 مارس 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم : 28 ار 96 س

نوعه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: عبد الواحد املقدم،
شرقا: أحمد املقدم

 ،19 -  101986 - 19، رسم عقاري عدد:   50149 : مطلب عدد:  جنوبا 
مطلب عدد: 50148 - 19

غربا: رسمني عقاريني 104067 - 19، 103831 - 19، حفيظة أندلوسي
طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان 

مطلب رقم 55928 - 19
إسم امللك: " ج 1 البرقوقة 510 التابع ألحباس قبيلة ودراس ".

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

تاريخ التحديد: 28 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 08 ار 85 س.

نوعه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: مطلب عدد: 55931 - 19،
شرقا: مطلب عدد : 55931 - 19،
جنوبا : مطلب عدد: 55931 - 19،

غربا: ورثة احمادوش عبد السالم، حبس ليلة القدر،
طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55927 - 19
إسم امللك: " سيدي احلسني 471 التابع ألحباس قبيلة وادراس ".

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

تاريخ التحديد: 28 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 33 ار 53 س.

نوعه: أرض فالحية.
اجملاورون:

األندلوسي  بوعراب،  علي  احلسني  ورثة  املدني،  السالم  عبد  شماال: 
أحمد محمد،

شرقا: أحمد التهامي الوالنتي
جنوبا : الطريق، األندلوسي أحمد محمد

غربا: ممر،
طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان

مطلب رقم 55944 - 19
إسم امللك: " منى ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة وجماعة اجلبل احلبيب، احملل املدعو: دوار 
بن صدوق

تاريخ التحديد: 04 فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 55 ار 03 س.

نوعه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: سميرة الزبير،
شرقا: عبد السالم بخات

جنوبا : محمد األندلوسي الصغير
غربا: الواد،

طالب )ة( : محمد بن األمني بخات.

مطلب رقم 55945 - 19
إسم امللك: " غفران ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة و جماعة اجلبل احلبيب، احملل املدعو: دوار 
بن صدوق

تاريخ التحديد: 04 فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 95 ار 54 س.

نوعه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: سميرة الزبير،
شرقا: ممر

جنوبا : محمد األندلوسي الصغير
غربا: األحباس،

طالب )ة( : محمد بن األمني بخات

مطلب رقم 19930 - 19
إسم امللك: " زيزاوي ".

احلمام،  قنا  املدعو:  احملل  لتطوان،  احلضرية  اجلماعة  تطوان،   : موقعه 
شارع الكويت

تاريخ التحديد: 06 يوليوز 2006
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 21 س.

نوعه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي
اجملاورون:

شماال: زنقة،
شرقا: احلاج مصطفى، مطلب عدد: 25508 - 19

جنوبا : زنقة
غربا: زنقة،

طالب )ة( : محمد بن خوجة زيزاوي.
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

                 املصطفى طريفة
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محافظة اسفي

إصالح خطــأ - يتعلق بامللك املسمى" بالد القائد" 

مطلب رقم 111291 - 23 الذي أدرجت خالصة اإلعالن عن انتهاء التحديد

باجلريدة الرسمية رقم 1107 املؤرخة في 18 مارس 2020

بـدال مـن : 

بالد القائد 

إقـرأ : 

بالد القائد 1

والباقي بدون تغيير

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي 

شكيب حيمود      

 

محافظة احلسيمة

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 24838 - 24

إسم امللك : "بوطاهر 1"

: إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو :  موقعــه 

دوار امجوضن.

وقع حتديده في : 12 يوليو 2019.

مساحته : 01 آر 17 س.

طالب التحفيظ : بوطاهر العبدالوي بن احمد.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 879 بتاريخ 04 نوفمبر 2015

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 933 - 27

اسم امللك : "بوا بو ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة وجماعة اكلموس ، املكان املدعو : ايت 

قسو اهبارن .

وقع حتديده في : 19 فبراير 1997.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03هـ 28 آر78س

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

اجملاورون : 

شماال : املزضاوي موحى احلاج ؛

شرقا : املزضاوي موحى احلاج ، ميمونة بنت احمد ، بدوش بن موحى ؛

جنوبا : بدوش بن موحى ؛

غربا : مطلب رقم 12078 - 27 .

طالب التحفيظ : املوساوي امحمد بن حمو

مطلب رقم 4028 - 27

اسم امللك : "بوتازارت ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة وجماعة اكلموس ، املكان املدعو : بويارين

وقع حتديده في : 13 يناير 2005.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 95 آر85 س

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

عدد  العقاري  الرسم   ،  ) ملك عمومي   ( ممر   ، تعواش محمد   : جنوبا 

11582  - 27 ؛

غربا : منحدر ) ملك عمومي (.

طالب التحفيظ : نشابي رابحة بنت مولود.

مطلب رقم 41155 - 27

اسم امللك : " زارو 05 ".

، ملحقة و جماعة  دائرة جماعة اكلموس   ، اقليم حنيفرة   : موقعه 

احلمام ، املكان املدعو : ايت بوعريف ، زارو.

وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 07 آ 87 س 

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

، الرسمني العقاريني   ) : امام محمد ، ساقية ) ملك عمومي  شماال 

عدد 20460 - 27 ، 20461 - 27 ؛ 

شرقا : امام محمد ؛

جنوبا : اقبلي محمد بن اطلحة ، الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

غربا : اقبلي خالد و من معه ، ملك حبسي ، الواد ) ملك عمومي ( . 

طالب التحفيظ : اقبلي محمد بن ميمون .

مطلب رقم 41212 - 27

اسم امللك : " مسعودن ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : حي ام الربيع ، 

زنقة ام الربيع . 
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وقع حتديده في : 19 نونبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ 78 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ، سعيد موحى واملعدن ومن معه ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 16561/ك ؛

جنوبا : احلاج سعيد بن محتان ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 11219 - 27. 

طالب التحفيظ : شومشة مسعودن ومن معها .

مطلب رقم 41217 - 27

اسم امللك : " مسجد ايت رحو ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة وجماعة اكلموس ، املكان املدعو : ايت رحو. 

وقع حتديده في : 21 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ 53 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي عبارة عن مسجد .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛ 

شرقا : السليماني احماد ؛

جنوبا : طريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : السليماني احماد . 

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة سيدي قاسم

إعالنان جديدان عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 25884 - 30 

اسم امللك : "فدان احليط مكرر".

: اقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة و جماعة اوالد نوال،  موقعه 

دوار اوالد سيدي اعمر.

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم الشرقاوي بن عمر بن عبد السالم.

تاريخ التحديد: 29 أغسطس 2018.

 1051 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 20 فبراير 2019.

مطلب رقم 25890 - 30 

اسم امللك : "فدان احليط ".

: اقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة و جماعة اوالد نوال،  موقعه 

دوار اوالد سيدي اعمر.

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم الشرقاوي بن عمر بن عبد السالم.

تاريخ التحديد: 31 أغسطس 2018.

 1051 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 20 فبراير 2019.

 احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حساني    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32618 - 36

اسم امللك : " خالص " 

موقعه : مدينة العرائش، احملل املدعو : " شارع عبد املومن بن علي". 

وقع حتديده في : 03 اكتوبر 2019.

مساحته : 88 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وثالث طوابق علوية.

اجملاورون : 

شماال : عالل خلطي يقني.

جنوبا : شارع.

شرقا : محمد بغدادي.

غربا : زنقة.

طالبة التحفيظ : نبيلة خالص.

مطلب رقم 32633 - 36

اسم امللك : " السعادة" 

موقعه : مدينة القصر الكبير، احملل املدعو : حي الفرفارة. 

وقع حتديده في : 31 اكتوبر 2019.

مساحته : 01 ار 19 س.

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : ادريس املريني.

شرقا : ممر.

غربا : ورثة محمد اشطاير.
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طالبا التحفيظ :

1 -عبد السالم بن محمد املريني.

2 -ثرية بنت محمد املسفيوي. سوية بينهما.

مطلب رقم 32683 - 36

اسم امللك : " عزيزة 27 " 

موقعه : مدينة القصر الكبير احملل املدعو : جتزئة ياسمينة. 

وقع حتديده في : 03 يناير 2020.

مساحته : 01 ار 62 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم اليونسي. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 32682 - 36. 

شرقا : زنقة.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : عبد السالم اليونسي.

مطلب رقم 32685  - 36

اسم امللك : " عزيزة 13" 

موقعه : مدينة القصر الكبير،احملل املدعو : جتزئة ياسمينة. 

وقع حتديده في : 06 يناير 2020.

مساحته : 01 ار 04 س .

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة. 

جنوبا : عالل أحمد الغرباوي. 

شرقا : زنقة.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 32692 - 36. 

طالب التحفيظ : عبد السالم اليونسي.

مطلب رقم 32686 - 36

اسم امللك : " عزيزة 20" . 

موقعه : مدينة القصر الكبير، احملل املدعو : جتزئة ياسمينة. 

وقع حتديده في : 06 يناير 2020.

مساحته : 01 ار 33 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة. 

جنوبا : عالل أحمد الغرباوي.

شرقا : زنقة.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 32693 - 36.

طالب التحفيظ : عبد السالم اليونسي.

مطلب رقم 32687 - 36

اسم امللك : " عزيزة 26" 

موقعه : مدينة القصر الكبير، احملل املدعو : جتزئة ياسمينة.

وقع حتديده في : 06 يناير 2020.

مساحته : 01 ار 26 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 32694 - 36. 

جنوبا : زنقة. 

شرقا : زنقة.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 32676 - 36. 

طالب التحفيظ : عبد السالم اليونسي.

مطلب رقم 32688  - 36

اسم امللك : "عزيزة 46 " 

موقعه : مدينة القصر الكبير، احملل املدعو : جتزئة ياسمينة. 

وقع حتديده في : 06 يناير 2020.

مساحته : 01 ار 28 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 32689 - 36.

جنوبا : طالب التحفيظ.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 32678 - 36. 

غربا : زنقة. 

طالب التحفيظ : عبد السالم اليونسي.

مطلب رقم 32692 - 36

اسم امللك : " عزيزة 9" 

موقعه : مدينة القصر الكبير، احملل املدعو : جتزئة ياسمينة. 

وقع حتديده في : 07 يناير 2020

مساحته : 01 ار 05 س 

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

جنوبا : عالل أحمد الغرباوي. 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 32685 - 36

غربا : زنقة. 

طالب التحفيظ : عبد السالم اليونسي.

مطلب رقم 32693 - 36

اسم امللك : " عزيزة 17" 

موقعه : مدينة القصر الكبير، احملل املدعو : جتزئة ياسمينة. 

وقع حتديده في : 07 يناير 2020
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مساحته : 01 ار 33 س 

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

جنوبا : عالل أحمد الغرباوي. 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 32686 - 36

غربا : زنقة. 

طالب التحفيظ : عبد السالم اليونسي.

مطلب رقم 32694 - 36

اسم امللك : " عزيزة 25" 

موقعه : مدينة القصر الكبير، احملل املدعو : جتزئة ياسمينة. 

وقع حتديده في : 07 يناير 2020

مساحته : 01 ار 26 س 

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 32687 - 36. 

شرقا : زنقة.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 32681 - 36. 

طالب التحفيظ : عبد السالم اليونسي.

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

 

محافظة تارودانت

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " السهب" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 1862 - 39 الكائن مبزارع دوار الكنة 

جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت،

الذي نشرت خالصة إصالحية له باجلريدة الرسمية عدد 1127

بتاريخ 05 اغسطس 2020.

حيث يقرا : 

مطلب  موضوع  املسمى"السهب"  امللك  حتفيظ  مسطرة  ان 

التحفيظ عدد 1862 - 39 الكائن مبزارع دوار الكنة جماعة اسن قيادة 

ودائرة سيدي موسى احلمري إقليم تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا 

وملساحة حقيقية قدرها 02 هكتار 28 آر 29 سنتيار في اسم السادة : 

- احلمدة ميلود بن محمد بنسبة 7/ 2.

- احلمدة بلعيد بن محمد بنسبة 7/ 2.

- احلمدة محمد بن ميلود بنسبة 7/ 2.

- احلمدة عبد اللطيف بن ميلود بنسبة 7/ 1.

بدال من : 

مطلب  موضوع  املسمى"السهب"  امللك  حتفيظ  مسطرة  ان 

التحفيظ عدد 1862 - 39 الكائن مبزارع دوار الكنة جماعة اسن قيادة 

ودائرة سيدي موسى احلمري إقليم تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا 

وملساحة حقيقية قدرها 02 هكتار 28 آر 29 سنتيار في اسم السادة : 

- في اسم السادة : 

- احلمدة ميلود بن محمد بنسبة 7/ 2.

- احلمدة بلعيد بن محمد بنسبة 7/ 2.

- احلمدة محمد بن محمد بنسبة 7/ 2.

- احلمدة عبد اللطيف بن محمد بنسبة 7/ 1.

وذلك استنادا لنفس الوثائق املودعة سالفا تدعيما للمطلب املذكور أعاله.

والباقي بدون تغيير

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " مونبيبي" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31802 - 39 الكائن مبزارع تغوال

دوار مخفمان جماعو وقيادة اساكي دائرة تالوين اقليم تارودانت،

الذي نشرت خالصة له باجلريدة الرسمية عدد 1132

بتاريخ 09 سبتمبر 2020.

حيث يقرا : 

مساحته : 01 هــــ 20ار 00 سنتيار اقريبا.

بدال من : 

12-آر 00 سنتيار تقريبا.

والباقي بدون تغيير

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أسفله،  املمضي  بتارودانت،  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

باإلعالم للعموم أن : السيد)ة( :  املهدي ادمحن و من معه، الساكن 

يسلم  ان  طلبوا  اكادير،  السالم  رياض   67 رقم  القباج  عباس  بشارع 

للملك  املؤسس  5205/س   : عدد  العقاري  للرسم  جديد  نظير  لهم 

املدعو : *زييالي*، الكائن بدوار عليوة جماعة و قيادة أوالد تامية اقليم 

تارودانت و ذلك بسبب ضياع النظير في ظروف غامضة.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    
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محافظة سيدي بنور

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 24166 - 44

امللك املسمى : " الرويبعة ".

الثاني  الشطر  العليا  املنطقة  بنور  سيدي  ودائرة  بإقليم   : الكائن 

منطقة الضم 2-2 بلوك 4.

طالب التحفيظ : مبارك شكر اهلل بن عزوز ومن معه.

ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5715 

بتاريخ 09 مارس 2009 في حدود املطلب املذكور أعاله.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "مزرارة" 

مطلب التحفيظ رقم 13785 - 44 الكائن بإقليم ودائرة 

سيدي بنور منطقة الضم رقم 14 املنشورة خالصته

اإلصالحية وإعالن جديد عن انتهاء التحديد باجلريدة 

الرسمية عدد 1131 بتاريخ 02 سبتمبر 2020

عوضا عن :

طالب التحفيظ : اجلياللي صبري بن املصدق.

إقرأ :

طالب التحفيظ : 

1 - اجلياللي صبري بن املصدق بنسبة 31738/49745 سهما.

2 -زهراء بلحاج بنت احمد بنسبة 18007/49745 سهما.

 وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا :

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2017.

والباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "فدان هيمون" 

 مطلب التحفيظ رقم 38414 - 44 الكائن بإقليم ودائرة سيدي 

بنور منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "بني هالل"

املودع بتاريخ 07 يونيو 2013

عوضا عن :

طالب التحفيظ : 

1 - هشام عبدالعالي بن عبد القادر.

2 - رضوان عبدالعالي بن عبد القادر.

3 - علي عبدالعالي بن عبد القادر.

4 - محمد عبدالعالي بن عبد القادر.

5 - بوشعيب عبدالعالي بن عبد القادر.

6 - عبدالهادي عبدالعالي بن عبد القادر.

إقرأ :

- طالب التحفيظ : 

1 - هشام عبدالعلي بن عبد القادر.

2 - رضوان عبدالعلي بن عبد القادر.

3 - علي عبدالعلي بن عبد القادر.

4 - محمد عبدالعلي بن عبد القادر.

5 - بوشعيب عبدالعلي بن عبد القادر.

6 - عبدالهادي عبدالعلي بن عبد القادر.

 وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا:

 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2009.

والباقي بدون تغيير.

احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                    املصطفى بومهدي.

 

محافظة عني الشق - الدارالبيضاء

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 1230 - 33

امللك املسمى :  *احلرش* مطلب رقم 1230-33 

طالبة التحفيظ : سعيدة سيدكير ومن معها 

وقع حتديده في : 14 يناير 1992

هذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 

  . 4330 بتاريخ 25 أكتوبر 1995

إصالح غلط مادي - يتعلق بامللك املسمى * الفاروق 8 *

مطلب حتفيظ 1011 - 47الذي نشر اإلعالن عن إنتهاء التحديد

 باجلريدة الرسمية عدد عدد 1122 بتاريخ 01 يوليو 2020 

عوضا عن :

اجملاورون :

شماال : مطلب حتفيظ رقم 1995 - 33،

غربا : رسم عقاري رقم 83246 - 63،

اقرأ : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 33-1995، شارع طاح

غربا : رسم عقاري رقم 83246 - 47،

الباقي بدون تغيير.

إصالح غلط مادي - يتعلق بامللك املسمى * ارض بوطويل *

مطلب التحفيظ 1018 - 47 الذي نشر اإلعالن عن إنتهاء 

التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1122 بتاريخ 01 يوليو 2020 

عوضا عن :

إسم امللك : أرض الروابعة
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اقرأ : 

إسم امللك : أرض بوطويل 

الباقي بدون تغيير.

طبقا ملقتضيات الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331 

املوافق ل 12 غشت 1913 واملتمم واملعدل بالقانون رقم 07-14 

 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 بالدار البيضاء عني الشق املمضي 

أسفله بإعالم العموم أن األستاذتني أسماء العراقي وبسمات الفاسي 

املرحوم  ورثة   عن  النائبتني  الدارالبيضاء  بهيئة  محاميتني  الفهري 

رسمية  وكالة  رسم  مبقتضى  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  متعب  األمير 

لدى سفارة  عليها  1442هـ مصادق  فبراير   04 بتاريخ   42359531 رقم 

اململكة املغربية بتاريخ 27 سبتمبر 2020. يطلبا أن يسلم لهما نظير 

فدان  املدعو  للملك  املؤسس  - س   11780 رقم  العقاري  للرسم  جديد 

الذي  النظير  ضياع  بسبب  وذلك  الشق  عني  بالبيضاء  الكائن  اللفاع 

سلم سابقا.

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

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

احملافظ  على األمالك العقارية بعني الشق - الدارالبيضاء.

                  محمد اخللطي.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب
  

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى» بير  عطو«

موضوع مطلب مطلب رقم 1016 هـ الذي أدرج إعالن 

خالصة اصالحية منه باجلريدة الرسمية مطلب رقم 1101

 املؤرخة في 05 فبراير 2020

بدال من : 

5 - عبدالكبير حولد بن احمد بنسبة07/56.

إقرأ :  

5 - عبدالكبير حولد بن احمد بنسبة01/56.

6 -  امنينو بنت محمد بن احمد بنسبة06/56.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية سوق األربعاء الغرب.

                                   املقوم محمد.

محافظة برشيد

مطلب رقم  13397 - 53
اسم امللك : ظهر احللوفات .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .
وقع حتديده في : 18  يونيو 2009 . 

نوعه : أرض فالحية بها عمودين كهربائيني و يخترقها خط كهربائي 
من الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 20 آر 77 س .
اجملاورين :  

شماال : ممر من 5 امتار و من ورائه مطلب رقم 1406 - 53 ؛
شرقا : بن عبد القادر و مطلب رقم 3198 - 15 ؛

جنوبا : مطلب رقم 12840 - 53 و مطلب رقم 6124 - 53 ؛
غربا : عوة الكبير بن محمد و من معه ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( وراش محمد اقبال و من معه .

مطلب رقم  13442 - 53
اسم امللك : بئر الصفا 2 .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد عزوز .
وقع حتديده في : 06  يوليو 2009 . 

نوعه : أرض فالحية .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 آر 42 س .

اجملاورين :  
شماال : ورثة محمد بلحوسني ؛

شرقا : ريفون احلاج علي ؛
جنوبا : عزوز عبد القادر بن محمد و احلاج بوعزاوي بن عبد اهلل ؛

غربا : ممر من 4 امتار و من ورائه مطلب رقم 7066 - 53 و مطلب رقم 13441 - 53 ؛
طالب التحفيظ : السيد)ة( هاشم ايد احلوض بن حلسن .

مطلب رقم  13833 - 53
اسم امللك : ارض الغابة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار املوانيك .
وقع حتديده في : 21  يناير 2010 . 

نوعه : أرض فالحية .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 آر 97 س .

اجملاورين :  
شماال : ادريسي خالد ؛

شرقا : طريق من 20 متر ؛
جنوبا : حريص زهرة ؛

غربا : مجذوب محمد و ورثة عبد الرزاق ؛
طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد املولى حريص بن احلسن .

مطلب رقم  13846 - 53
اسم امللك : ارض خنوس .

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار لكنانط .
وقع حتديده في : 22  يناير 2010 . 
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نوعه : أرض فالحية بها بئر و يخترقها ممر من 3 امتار و خط كهربائي 

من الضغط املرتفع .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 آر 92 س .

اجملاورين :  

شماال : مطلب رقم 6327 - 15)ق2( ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 18211/س ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 9012/س ؛

غربا : زروق بوشعيب و طريق عمومي من 10 امتار ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( عزيزة بورحيم بنت حلسن و من معها .

مطلب رقم  13866 - 53

اسم امللك : ارض البادرة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الدروة دوار الشلوح .

وقع حتديده في : 02  فبراير 2010 . 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من سفلي و بئر و صهريج و يخترقها 

خط كهربائي من الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 آر 02 س .

اجملاورين :  

شماال : طريق عمومي من 10 امتار ؛

شرقا : بالعكوب محمد و بوطالب محمد و امبارك الشلح و قاسيمي محمد ؛

جنوبا : ورثة تولغمني عمر ؛

غربا : مطلب رقم 1067 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( خدوج زيان .

مطلب رقم  13914 - 53

اسم امللك : ارض الفيضة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار احليمر .

وقع حتديده في : 04 ماي 2010 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها ممر عمومي من 5 امتار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هك 12 آر 41 س .

اجملاورين :  

شماال : ممر عمومي من 5 امتار و ورثة احلاج لكبير ؛

شرقا : عبد القادر بن اجلياللي ؛

جنوبا : ورثة بليبيلة و ممر عمومي من 5 امتار ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 1055/د ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( بحرية احليمر بنت احلطاب .

مطلب رقم  17744 - 53

اسم امللك:جنات .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف .

وقع حتديده في : 09 مارس 2018 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها ممر من 4 امتار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 65 آر 85 س .

اجملاورين :  

شماال : الرسم العقاري رقم 34340 - 53 ؛

شرقا : ورثة امليلودي و ممر من 4 امتار ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 19490/س ؛
غربا : ورثة لبهيلي و الوردي محمد و ممر من 4 امتار ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( يسرى خياطي بنت حسن و من معها .

مطلب رقم  17937 - 53
اسم امللك : ارض البحر .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .
وقع حتديده في : 12 مارس 2018 . 

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي و مرحاض و بئر و محرك و مدخل 
و حديقة واشجار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 9 آر 82 س .
اجملاورين :  

شماال : مونزيل عبد اجمليد ؛
شرقا : الرسم العقاري رقم 7849 - 53 ؛

جنوبا : جنيم نعيمة ؛
غربا : طريق من 3 امتار ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد الرزاق الوعدودي بن علي و من معه .

مطلب رقم  18318 - 53
اسم امللك : البطحاء .

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار اوالد بن عمرو قسو .
وقع حتديده في : 12  يونيو 2019 . 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من سفلي و طابق اول و بئر و يخترقها 
ممرين من 3 امتار و خطني كهربائيني .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 آر 13 س .
اجملاورين :  

شماال : بوشعيب سماحي و عبد اللطيف سماحي و ممر من 3 امتار 
ورثة فاطنة بنت امحمد و احمد عطور و مطلب رقم 8089 - 53 و عبد 

احلميد السقاط ؛
شرقا : طريق معبدة من 20 متر ؛

جنوبا : الزوهرة عطوري و ممرين من 3 امتار ومحمد عطوري و الغالية عطوري؛
غربا : ممر من مترين و نصف و من ورائه ورثة بوشعيب بن العربي ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد احلميد السقاط بن امحمد .

مطلب رقم  18408 - 53
اسم امللك : داليا .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العصاصدة .
وقع حتديده في : 29 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها ممر من 5 امتار .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92 آر 96 س .

اجملاورين :  
شماال : رازق محمد و ممر من 5 امتار ؛

شرقا : رازق محمد ؛
جنوبا : رازق محمد و الرسم العقاري رقم 124844 - 53 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 132435 - 53 ؛
طالب التحفيظ : السيد)ة( ابراهيم ابو غلو بن احلسني .

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.
                          فريد بدري.
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محافظة أزيالل

مطلب رقم 19382  - 55 
إسم امللك : بومزير. 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أكودي  نلخير احملل املدعو مزارع ايت عرفة 
تاريخ حتديده : 02 نوفمبر 2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هكتار و 11ار و 36سنتيار 
مشتمالته : أرض فالحية بها بناية من حجر وأشجار مختلفة

اجملاورون : 
شماال : ورثة التوامي زينب ومطلب التحفيظ رقم 13218 - 55

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 13218 - 55 
جنوبا : شعبة 

غربا : ورثة التوامي زينب و انفضواك محمد 
طالب التحفيظ  : ايت خويا موح محمد بن ناصر ومن معه.

مطلب رقم 19876 - 55 
إسم امللك  : ملك الدولة املدارسة رقم 268 ح 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار املدرسة 
تاريخ حتديده  : 10 أبريل 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 2ار و 69 سنتيار 
مشتمالته  : أرض بها بناية من سفلي وجزء منها عار

اجملاورون  : 
شماال : ملك الغير

شرقا : طريق
جنوبا : ممر

غربا : امللك العام اجلماعي
طالب التحفيظ  : الدولة املغربية-امللك اخلاص للدولة-

مطلب رقم 23193 - 55 
إسم امللك  : عصام 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار املدرسة 
تاريخ حتديده  : 25 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80سنتيار 
مشتمالته : أرض بها بناية في طور اإلجناز

اجملاورون :
شماال : مطلب التحفيظ رقم 23194 - 55 

شرقا : امللك العام اجلماعي 
جنوبا : ورثة امصاد 
غربا : حسن امغري 

طالب التحفيظ : عالم ابراهيم بن محمد.

مطلب رقم 23194 - 55 
إسم امللك : لبنى 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار املدرسة 
تاريخ حتديده : 25 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89سنتيار 
مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 23193 - 55 

جنوبا : حسن أمغري 
غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : جواي السعدية بنت محمد.

مطلب رقم 23305 - 55 
إسم امللك : احلدجارة 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار املدرسة 
تاريخ حتديده : 14 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 سنتيار 
مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 23194 - 55 
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 23193 - 55 

جنوبا : امصاد مولود 
غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : اشتوكي مرمي بنت عبد العزيز.

مطلب رقم 23345 - 55 
إسم امللك : اخلرواعة 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو اخلرواعة 
تاريخ حتديده : 05 أبريل 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7ار و 1سنتيار 
مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 
شماال : ساقية وورثة سيدي حدو بن تابت 

شرقا : خشيشني حمادي وورثة األزهاري سيدي محمد
جنوبا : أمني عبد الرحمان 

غربا : ورثة سيدي حدو بن تابت وورثة ايت اشتوكي وورثة ايت النظير 
طالب التحفيظ : اشتوكي عبد العزيز بن محمد.

مطلب رقم 23375 - 55 
إسم امللك : خرباش 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي امنترك 
تاريخ حتديده : 22 أبريل 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 75سنتيار 
مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 
شماال : ايت خويا علي علي

شرقا : ايت خويا علي موحى 
جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 
طالب التحفيظ : خرباش محمد بت أحمد.

مطلب رقم 23390 - 55 
إسم امللك : إيلياس 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي وادي الذهب 
تاريخ حتديده : 26 أبريل 2019 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74سنتيار 
مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني

اجملاورون : 
شماال : خالص ابراهيم 

شرقا : امللك العام اجلماعي 
جنوبا : امللك العام اجلماعي

غربا : حمو تكال 
طالب التحفيظ : الفطواكي عبد اللطيف بن محمد.

مطلب رقم 23422 - 55 
إسم امللك : حفيظة 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة افورار احملل املدعو اريزنومزيل 
تاريخ حتديده : 20 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1ار و 16سنتيار 
مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول

اجملاورون :
شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : احمي حسن 
جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 19902 - 55 
طالب التحفيظ : مسنوي حفيظة بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 26377 - 55 
إسم امللك : التومي احلسني 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي امنترك 
تاريخ حتديده : 19 أغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 82 سنتيار 
مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول في طور اإلجناز

اجملاورون : 
شماال : محمد ايت عدي وملك الغير

شرقا : الرسم العقاري رقم 6880 - 55 والتومي جمال
جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : موح ايت خوي 
طالب التحفيظ : التومي احلسني بن محمد.

مطلب رقم 33377 - 55 
إسم امللك : تغدة نغير املودن 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أغبالو 
تاريخ حتديده : 13 يناير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1ار و 9سنتيار 
مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 
شماال : ورثة سكني علي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 
جنوبا : سكني مرمي 

غربا : التوامي محمد 
طالب التحفيظ : حباب مصطفى بن حلسن.

مطلب رقم 33499 - 55 
إسم امللك : احلنان 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو تافورارت 

تاريخ حتديده : 04 فبراير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 سنتيار 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : ورثة احلاج عبدي 

جنوبا : عاتق مينة 

غربا : عاتق محمد 

طالب التحفيظ : املوا حنان بنت زايد ومن معها.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                           عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة مكناس اإلسماعيلية

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

للمخابرة  محال  واجلاعلة  الساكنة  بالعياشي  فخيتة  السيدة  أن 

معها برقم 823 ديور اجلداد بني محمد مكناس، طلبت أن يسلم لها 

نظير جديد للرسم العقاري رقم 47939 - 05، املؤسس للملك املدعو 

" السنتيسي". الكائن مبدينة مكناس بني محمد، وذلك بسبب ضياع 

النظير الذي كان قد سلم لها سابقا. 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" ترية" 
موضوع مطلب التحفيظ رقم 4210 - 59 الذي أدرج إعالن

عن إنتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1107 
املؤرخة في 18 مارس 2020 

عوضا عن :                 

طالبة التحفيظ : السيدة العبوشي ثورية بنت احلسني؛  

اقرأ :
طالبة التحفيظ : السيدة العشوبي ثرية بنت احلسني؛

والباقي بدون تغيير؛

 احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

                          البوراحي عبد الواحد.
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محافظة طنجة بني مكادة

اصالح خطأ -  يتعلق بامللك املسمى "  اسكارتان كراتيا"
 مطلب التحفيظ رقم 17317 - 61 ،الكائن  عمالة طنجة 

اصيلة اجلماعة احلضرية بأصيلة احملل املدعو  املدينة القدمية  
و الذي أدرج اإلعالن عن خالصته  باجلريدة الرسمية عدد 964 
املؤرخة في 17 يونيو 2017؛ وكذا االعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1039 بتاريخ 28 نوفمبر 2018 
فعوضا عن :

طالب التحفيظ : احمد الكنوني؛ 
اقرا :

طالب التحفيظ : اسكارتان كراتيا دانييل ماري دولفني  ؛  
و الباقي بدون  تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "  املطيلي"،
 مطلب التحفيظ رقم 24883 - 61 الكائن  عمالة  الفحص

اجنرة ؛  اجلماعة القروية ملوسة احملل املدعو عني احلمراء و الذي
 أدرج اإلعالن عن خالصته  باجلريدة  الرسمية عدد 1056 
املؤرخة في 27 مارس 2019 وكذا االعالن عن انتهاء حتديده

 باجلريدة الرسمية عدد 1103 بتاريخ 19 فبراير 2020
عوضا عن :

مجاورون :
شماال : سكة احلديدية شرقا: ورثةمططفى بولعيش اخلندق؛ 

احلديدية؛ورثة  سكة   : بولعيش؛غربا  مصطفى  ورثة  اخلندق؛   : جنوبا 
مصطفى بولعيش؛ 

اقرا : 
اجملاورون  :

شماال : ورثة مصطفى بولعيش؛
شرقا : اخلندق؛ جنوبا : 

ورثة مصطفى بولعيش؛
غربا :  سكة احلديدية؛

والباقي بدون  تغيير.

 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 
جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  حجاج؛  سعيد  السيد  أن  للعموم 
"جبل  املدعو  للملك  املؤسس   .61  -  63747 رقم  العقاري  للرسم 
فوقية" .  الكائن؛ والية طنجة؛ عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية 
الذي كان قد  النظير  ذلك لكون  بني مجمل  املدعو  احملل  البحراويني؛ 

سلم له سابقا قد ضاع في ظروف غامضة.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيد عمرو بالش؛ طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 
الكائن؛  املدعو"كرمية12"  للملك  املؤسس   06 -  64100 رقم  العقاري 
والية طنجة؛ عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة احلضرية بطنجة ؛ احملل 
املدعو طريق الرباط ؛ ذلك لكون النظير الذي كان قد سلم له سابقا 

قد ضاع في ظروف غامضة.
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 بطنجة بني مكادة.

                               عبد احلي السباعي.

 

محافظة الداخلة 

مطلب رقم 219 - 62

اسم امللك : " أطلس صحراء ".
موقعه : حي موالي رشيد الداخلة.

نوعه : محطة للخدمات.
مساحته التي أظهرها التصميم العقاري :  02 آر 83 سنتيار.

وقع حتديده بتاريخ : 14 سبتمبر  2020
حدوده :

شماال : الرسم العقاري رقم 168 - 62.
شرقا : شارع محمد اخلامس.

جنوبا : زنقة غير مسماة.
غربا : الرسم العقاري رقم 168 - 62.

احلقوق العينية :  الشيء
طالبتا التحفيظ : شركة اطلس صحراء.

مطلب رقم 230 - 62
اسم امللك :  " معطى 01 "

موقعه : شارع التيرس الداخلة.
نوعه :  أرض بها بناية سفلية وطابقني علوين.

مساحته التي أظهرها التصميم العقاري :  01 آر 01 سنتيار.
وقع حتديده بتاريخ :  فاحت سبتمبر  2020

حدوده:
شماال : الرسم العقاري رقم 2451 - 62.

شرقا : زنقة ازركيني.
جنوب : الرسم العقاري رقم 4794 - 17.

غربا : زنقة ايت حلسن.
احلقوق العينية : الشيء

طالب التحفيظ : احمد معطا بن معطا أصالة عن نفسه و نيابة عن 
باقي الورثة وهم : 

محمد معطا ابن معطا
ياقوت معطا بنت معطا
املامية معطا بنت معطا
خلديرة معطا بنت معطا
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عائشة معطا بنت معطا

مرمي الدليمي بنت معطى

عبد العالي الدليمي ابن معطى.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة.

                                             رشيد الوردي.

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 5522 - 63

اسم امللك : يحيى و اسماعيل.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة أوالد عزوز دوار بوفايد. 

وقع حتديده في : 10 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : p91 ار 73 سنتيار

نوعه : أرض بها بنايات وبئر وأشجار.

اجملاورون :

شماال :  طريق عمومية يليها الرسم العقاري رقم  2440 س ) القطعة 1(.

شرقا : طريق .

جنوبا : الناجيحي محمد

غربا : الركراكي سعيد

طالب التحفيظ : عبد العاطي الزنزون بن ميلود.

مطلب رقم 1245 - 33

اسم امللك : أرض جمو 2 

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوزدوار أوالد عزوز

وقع حتديده في : 20 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 ار 08 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم  9256 س ) القطعة 1 (.

شرقا : طريق معبدة رقم 3032

جنوبا : طريق معبدة رقم 3032 عرضها 30 مترا يليها الرسم العقاري 

رقم  11285 - 33. العقاري رقم 9258 د ) القطعة 3 (.

غربا : الرسم العقاري رقم 11282 - 33

طالب التحفيظ : جمو مصطفى بن احلاج بوشعيب ومن معه.

مطلب رقم 5548 - 63

اسم امللك : رمل مبروك 

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار القروصة. 

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : p 42 ار 78 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم  5480 - 63

شرقا : ورثة دكوان عبد السالم

جنوبا : الرسم العقاري رقم 163174 - 63

س   22169 رقم  امللغى  التحفيظ  مطلب  يليها  معبدة  طريق   : غربا 

) القطعة 3 ( .

طالبة التحفيظ : جنيمة حرشون بنت احمد ومن معها.

مطلب رقم 5545 - 63

اسم امللك : رمل مبروك مكرط.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار القروصة. 

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : p29 ار 37 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم  5512 - 63

شرقا : ورثة دكوان عبد السالم

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  5480 - 63

س   22169 رقم  امللغى  التحفيظ  مطلب  يليها  معبدة  طريق   : غربا 

) القطعة 3 (.

طالبة التحفيظ : جنيمة حرشون ومن معها.

مطلب رقم 4923 - 63

اسم امللك : أرض احلسن.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة أوالد صالح دوار احلسينات. 

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : p29 ار 53 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايات ومسبح وبئر وحديقة بها أشجار

شماال : بتومي موالي عبد الرحمان

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  2794 - 63 

يليه طريق معبدة عرضها 10 أمتار

جنوبا : احلاج عبد العزيز

غربا : الرسم العقاري رقم 451/ت.

طالبة موالي عبد الرحمان بتومي بن موالي العربي.

مطلب رقم 5497 - 63

اسم امللك : الصفا واملروة.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة 

بوسكورة دوار اشراقة اوالد مالك. 

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : p17 ار 67 سنتيار

نوعه : أرض بها بنايات وبئر وحديقة .

شماال : طريق معبدة عرضها 10 أمتار رقم 3020

شرقا : الرسم العقاري رقم 14820 - 63 
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 12993 - 63
غربا : ورثة قطيب مليكة.

طالب التحفيظ : ادريس الشطبي بن احمد.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ضيعة عني اجلمعة "
 مطلب رقم 5587 - 63 الكائن ب عمالة إقليم

 النواصر جماعة اوالد عزوز املكان املسمى عني اجلمعة
 والذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية 

املؤرخة في 14 أكتوبر 2020 عدد 1137  
عوضا عن : 

2020 على  30 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة 12:30 بعد الزوال .

اقرأ :
2020 على  30 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12:00 .
والباقي بدون تغيير .

احملافظ املكلف بالتحفيظ بالنواصر.
                                             عادل محاح.

 

محافظة احلوز

مطلب رقم 7256 - 65
امللك املسمى : " جنب الواد "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اوريكة، دوار انرار. 
مساحته : 02 آر 01 س.

وقع حتديده في : 16 يوليو 2013. 
نوعه : أرض فالحية بها أشجار الصفصاف.

اجملاورون : 
شماال : ساقية متسغيلت ، 

شرقا : الشهيبي محمد،
جنوبا : مصرف ، 

غربا : احلاج حلسن بن علي ،
طالبة التحفيظ : السيدة سومية نور عزيز بنت الهاشمي.

مطلب رقم 12626 - 65
امللك املسمى : " اعمير "

الكائن : إقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة ايت فاسكا دوار ايت الزاوك. 
مساحته : 05 هك 39 آر 47 س.

وقع حتديده في : 30 اكتوبر 2019. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : مصرف ، حسن محمودي ، 

شرقا : مصرف ، الرسم العقاري رقم 3343/م،
جنوبا : مصرف ، ورثة ايت بويكضاض ،

غربا : مصرف ، ورثة ايت بويكضاض ، سي علي ، ورثة محمد محمودي،
طالب التحفيظ : السيد محمد لصيان بن احمد.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز.
      شرف محمد.

 

محافظة الدارالبيضاء املعاريف

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضى  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيد هشام عيادة وكرمية عيادة اجلاعالن محل إقامتهما 
البيضاء  املعاريف  انزران  بئر  شارع   6 الشقة   2 ط  انفا  اقامة   9 رقم 
طلبا أن يسلم لهما نظير جديد للرسم العقاري 41959 - 01 املؤسس 
7 * الكائن بالبيضاء حي املعاريف وذلك بسبب  للملك املدعو *ليلى 

ضياع النظير الذي سلم لعيادة هشام سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على االمالك العقارية بالدار البيضاء املعاريف

محفوظ كونبارك   

 

محافظة ابن جرير

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

أن  للعموم  باإلعالم  جرير  بابن  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
الوحدة1  الساكنة حي  دحمان".  بن  احمد  بنت  دحمان  "حبيبة  السيدة 
مجموعة 5 رقم 11 سيدي يحيي الغرب، طلبت أن يسلم لها نظير جديد 
للرسم العقاري رقم 8489 - م املؤسس للملك املد عو "بير اجلديد". الكائن 
بإقليم الرحامنة فرقة أوالد ازبير دوار أوالد احلاج، وذلك بسبب ضياع النظير 
األول في ظروف غامضة، املسلم للسيد أحمد بن دحمان. في إمكان كل 
شخص يـهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا في أجل 
خمسة عـشر يوما من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.                                 
احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير.

                                     محمد عطشة.
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محافظة وجدة أجناد

مطلب رقم 5009 - 77

اسم امللك : بالد بنزيد.

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة أهل انكاد، دوار أوالد النوالي

مساحته : 24 آر 62 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق بعرض أربعة أمتار ؛

شرقا : سعادي محمد ومن معه؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم O/25335؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4993 - 77 ؛

طالب التحفيظ : نبيل لكجل بن عبدالرحمان.

مطلب رقم 5019 - 77

اسم امللك : باحليوان 2.

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة إسلي، دوار العراعرة التحاتة.

مساحته : 50 آر 02 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : امتيمي رشيدة ؛

شرقا : طريق عمومي بعرض ستة أمتار ؛

جنوبا : امتيمي محمد ؛

غربا : طريق عمومي بعرض خمسة أمتار ؛

طالبة التحفيظ : امتيمي شميشة بنت حماد.

مطلب رقم 5021 - 77

اسم امللك : علب لكراد.

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد

مساحته : 05 آر 37 س

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص بعرض ستة أمتار ؛

شرقا : سوليماني طه ياسني ؛

جنوبا : ورثة عبدالقادر بن عبد الرحمان ؛

غربا : سوليماني محمد ،

طالب التحفيظ : يحيى سيود بن أحمد.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة أجناد.

كمال عونة.    

محافظة اشتوكة ايت باها

مطلب رقم 2806 - 80 
اسم امللك : " ملك شطير "

موقعه : دوار تني منصور، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 74 سنتيار.
نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 
شماال : الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 5777 - 80 ؛ 
جنوبا : ايت ايدر ؛

غربا : تغزوت محمد.
طالب التحفيظ : ابراهيم شطير بن احلاج احلسني.

مطلب رقم 2876 - 80 
اسم امللك : " ملك اخلير "

إقليم أشتوكة- بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  دوار   : موقعه 
أيت باها.

وقع التحديد في 25 اغسطس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 هكتار 38 ار 53 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات من طابق سفلي وحوض وبئرين. 
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 20477 - 09 ؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 2987/س ؛ 

جنوبا : الطريق ؛
غربا : الطريق بعضا ورثة امبارك.

طالب التحفيظ : عبد املنعيم بوشكو بن ابراهيم.

مطلب رقم 2898 - 80 
اسم امللك : " ملك احلبشي "

موقعه : حي سيدي سعيد الشريف، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم 
أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 15 اغسطس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني. 
اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛
شرقا : احلاج محمد بن ايدر ؛ 

جنوبا : احمد بوهوش بعضا الرسم العقاري عدد 1634 - 60 ؛
غربا : احمد بوهوش.

طالب التحفيظ : محمد احلبشي بن محمد.

مطلب رقم 2952 - 80 
اسم امللك : " اهداريان "

موقعه : دوار ايت سعيد، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في 03 فبراير 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 ار 90 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية بها بئر. 

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ عدد 28659 - 09 ؛

شرقا : محمد بن الناجيم ؛ 
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2953 - 80 بعضا علي ايدر ؛

غربا : احلسني بن العربي.
طالب التحفيظ : كمال اهدار بن عبد السالم.

مطلب رقم 2953 - 80 
اسم امللك : " اهدارسني "

موقعه : دوار ايت سعيد، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في 03 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 62 ار 54 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية بها بئر. 

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ عدد 2952 - 80 بعضا احلسني بن الناجيم ؛

شرقا : ورثة علي بن ايدر ؛ 
جنوبا : الطريق ؛

غربا : مبارك هونات.
طالب التحفيظ : كمال اهدار بن عبد السالم.

مطلب رقم 2973 - 80 
اسم امللك : " اشبان ابراهيم "

موقعه : دوار امجاط ، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في 02 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 63 سنتيار.
نوعه : أرض محاطة بسور بها بناية من سفلي وطابقني علويني في 

جزء منها أرض عارية. 
اجملاورون : 

شماال : العربي بن عبد اهلل اوعدي ؛
شرقا : الطريق ؛ 
جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق.
طالب التحفيظ : ابراهيم اشبان بن احمد.

مطلب رقم 2995 - 80 
اسم امللك : " حفرة املطمورة "

موقعه : دوار البويبات ، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 13 ار 14 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 
شماال : الطريق ؛

شرقا : محمد اوعلي بيكي ؛ 
جنوبا : ورثة فاطنة بن سي مبارك ؛

غربا : ورثة سعيد بن سي مبارك.
طالبو التحفيظ : رشيد وسالم بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 2998 - 80 

اسم امللك : " ملك فتح اهلل 2 "

موقعه : دوار الكديات ، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 65 ار 65 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن ايدر ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2997 - 80 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 18673 - 09 بعضا الرسم العقاري عدد 

13644/س ؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم فتح اهلل بن عمر.

مطلب رقم 3001 - 80 

اسم امللك : " كديرة "

موقعه : دوار توالرهيم اداوكران ، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 17 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 61 ار 58 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية عبارة عن بيت بالستيكي. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4441 - 80 ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3000 - 80 ؛

غربا : ايت رحينة.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم كديرة بن عبد اهلل.

مطلب رقم 3005 - 80 

اسم امللك : " بحيرة سيدي محند "

موقعه : حي التوامة ، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 17 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 92 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2808 - 80 ؛ 

جنوبا : ورثة سيدي محمد اكثير ؛

غربا : مطلب التحفيظ 1020 - 80 و مطلب التحفيظ عدد 2808 - 80.

طالب التحفيظ : موالي علي اكثير بن موالي محند.
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اصالح خطأ مادي - يتعلق باإلعـالن عـن اختتام أشغال 
حتديد مطالب التحفيظ الواقعة مبنطقة التحفيظ

 اجلماعي املدعوة »تركا نتوشكا«، إقليم اشتوكة ايت باها
التي سبق نشرها باجلريدة الرسمية  عدد 1137و1138 والصادرة 

على التوالي بتاريخ 14 أكتوبر 2020 و21 أكتوبر 2020 .
بدال من عبارة :

الشكل  وفق  القروية  لألمالك  اجلماعي  التحفيظ  بشأن   ..............
التالي........... 

اقرأ : 
.............. للمطالب التالية املذكورة أسفله :

من 3193 الى 3209 - من 3211 إلى 3216 - من3227 الى 3228 - من 
3230 الى 3239 - من 3244 ال 3247 - من 3249 الى 3264 - من 3290 
الى 3317 - من 3319 الى 3321 - من 3324 الى 3326 - من 3328 الى 
3346 - من 3349 الى 3353 - من 3359 الى 3373 - من 3376 الى 3384 
- من 3394 الى 3437 - من 3439 الى 3450 - من 3454 الى 3472 - من 
3474 الى 3483 - من 3486 الى 3509 - من 3511 الى 3545 - من 3553 
3585 - من  3583 الى  3576 - 3581 - من  3567 الى  3566 - من  الى 
3588 الى 3625 - من 3627 الى 3632 - من 3634 الى 3639 - من 3651 
الى 3694 - من 3696 إالى 3699 - 3702 - من 3722 الى 3752 - 3754 
- 3755 - من 3757 الى 3812 - 3814 - 3815 - من 3818 الى 3826 - 
3829 - 3830 - من 3832 الى 3847 - من 3849 الى 3851 - من 3860 
الى 3880 - من 3882 الى 3884 - 3894 - 3901 - من 3912 الى 3915 
- من 3917 االى 3937 - 3939 - 3942 - من 3944 الى 3946 - 3949 - 
3950 - من 3957 من 3971 - 3973 - 3974 - من 3991 الى 4009 - من 
4011 الى 4014 - من 4016 الى 4028 - من 4031 الى 4066 - من 4068 
4128 - من  4100 الى  4080 - 4082 - من  4076 الى  4074 - من  الى 
4130 الى 4143 - من 4145 الى 4148 - 4151 - من 4154 الى 4167 
 4199 - 4197 4184 الى  4177 - من  4175 الى  - 4169 - 4171 - من 
- 4201 - 4203 - 4204 - من 4206 الى 4217 - من 4219 الى 4221 - 
من 4234 الى 4257 - 4260 - 4261 من 4263 الى 4274 - من 4276 
الى 4286 - من 4288 الى 4299 - من 4315 الى 4339 - من 4341 الى 
4360 - 4362 - من 4374 الى 4388 - من 4390 الى 4398 - من 4400 
الى 4407 - من 4415 الى 4448 - من 4462 الى 4506 - من 4509 الى 
4570 - من 4572 الى 4593 - من 4595 الى 4616 - من 4618 الى 4645 
4963 الى  4961 - من  4951 الى  4696 - 4920 - من  4647 الى  - من 
4978 - 4980 - من 4992 الى 5011 - من 5022 الى 5035 - من 5040 
الى 5046 - من 5050 الى 5056 - 5058 - 5065 - من 5071 الى 5075 
- من 5077 الى 5084 - من 5100 الى 5106 - من 5108 الى 5111 - من 
5113 الى 5115 - من 5122 الى 5153 - من 5159 الى 5170 - من 5177 
الى 5182 - 5184 - من 5185 الى 5191 - 5194 - 5203 - من 5217 الى 
5225 - من 5227 الى 5236 - من 5247 الى 5265 - 5267 - 5268 - من 
5285 الى 5296 - من 5298 الى 5307 - من 5318 الى 5328 - من 5350 
الى 5352 - من 5354 الى 5367 - من 5375 الى 5390 - من 5392 الى 
5412 الى  5408 - 5410 - من  5402 الى  5394 - 5396 - 5397 - من 

5437 - من 5439 الى 5454 - من 5457 الى 5467.
 الكل على الرمز 08.

والباقي بدون تغيير
احملافظ املساعد على االمالك العقارية باشتوكة ايت باها 

  بلعيد ايت الرايس

محافظة تيفلت 

مطلب رقم 874 - 81

اسم امللك : "السعادة 261".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية السعادة رقم 261.

وقع حتديده في : 14 نوفمبر 2017.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 64 س.

اجملاورون : 

شماال : حياة منصوري؛

شرقا : عبد الرحيم احلراق؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : محمد اخلرامز.

طالب التحفيظ : محمد سعد بن ميلود.

مطلب رقم 973 - 81

اسم امللك : "ملك الشيلح".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السعادة.

وقع حتديده في : 02 مارس 2018.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 61 س.

اجملاورون : 

شماال : أحمد املزورفي؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : بوشعيب لبيض؛

غربا : احليمر رحا.

طالب التحفيظ : نور الدين الشيلح بن حمادي.

مطلب رقم 1225 - 81

اسم امللك : "السعادة 241".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السعادة.

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2018.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 67 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 1228 - 81؛

شرقا : ساحة؛

جنوبا : الدرقاوي محمد؛

غربا : مطلب التحفيظ 760 - 8 1 . 

طالب التحفيظ : عبد الرحيم احلراق بن عبد السالم.

مطلب رقم 1226 - 81

اسم امللك : "السعادة 245".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السعادة.

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2018.
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نوعه : ارض بها بناية من سفلي. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 68 س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ 1227 - 81؛

شرقا : ساحة؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 1228 - 81؛

غربا : صدقة ادريس ومن معه. 
طالب التحفيظ : عبد الرحيم احلراق بن عبد السالم.

مطلب رقم 1227 - 81
اسم امللك : "السعادة 247".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السعادة.
وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2018.

نوعه : ارض عارية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 65 س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ 1229 - 81؛

شرقا : ساحة؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 1226 - 81؛

غربا : صدقة ادريس ومن معه. 
طالب التحفيظ : عبد الرحيم احلراق بن عبد السالم.

مطلب رقم 1228 - 81
اسم امللك : "السعادة 243".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السعادة.
وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2018.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 64 س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ 1226 - 81؛

شرقا : ساحة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 1225 - 81؛
غربا: مطلب التحفيظ 797 - 81. 

طالب التحفيظ : عبد الرحيم احلراق بن عبد السالم.

مطلب رقم 1229 - 81
اسم امللك : "السعادة 249".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السعادة.
وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2018.

نوعه : ارض عارية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 64 س.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة؛

شرقا : عبد الرحيم احلراق؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 1227 - 81؛

غربا : الرزيقي سعيد. 
طالب التحفيظ : عبد الرحيم احلراق بن عبد السالم.

مطلب رقم 19595 - 16
اسم امللك : "عوينت سند".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت موسى.
وقع حتديده في : 24 نوفمبر 2005.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 39 آر 40 س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ 6097 - 16؛
شرقا : مطلب التحفيظ 6097 - 16؛

جنوبا : مكاوي لكبير، مكاوي عاشور، بوجليلة مينة؛
غربا : مطلب التحفيظ 25037 ر. 

طالب التحفيظ : رداد محمد بن بوعزة.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة.

        محمد زافو.


