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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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نوعه: أرض بورية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو دير ملدادحة.

مساحته: 02 هـ 09 آر 55 س.

حدوده:

شرقا: قناة الري.

شرقا: بغداد اقوضاض.

جنوبا: صالح العبوز.

غربا: الواد .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 13/08/2020.

على   2020 ديسمبر   18 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43876 - 11 

تاريخ اإليداع: 19 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: عزيز بولفراس بن عبد القادر.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بولفراس".

نوعه: أرض عارية . 

موقعه : مدينة الناظور ، حي الريكوالريس .

مساحته: 02 ار 38 تقريبا.

حدوده:

شماال: ازحاف محمد .

شرقا: ورثة عبد القادر بولفيراس.

جنوبا: الطريق.

غربا: مسلك.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

على   2020 ديسمبر   18 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   -

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43877 - 11 

تاريخ اإليداع: 19 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: احلسن الضرضوري بن ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي ترقاع.

مساحته: 01 ار 46 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عبد اهلل ضرضور.

محافظة أكادير

مطلب رقم 43782 - 09
تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2020. 

طالب التحفيظ : العربي احليان بن صالح .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احليان".

نوعه : دار للسكن ذات طابق ارضي كراج و اخرين علويني وسطح.
موقعه: اغرود بن سركاو، عمالة اكادير اداوتنان.

مساحته : 59 سنتيار
حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد68795 - 09 . 
شرقا : فاظنة بوكري ؛

جنوبا : الطريق في البعض واملركز االجتماعي في البعض االخر.
 غربا : موحد احلسني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.
أصل  امللك : 

1 – عقد شراء عدلي مؤرخ في 26/10/2018
2 - عقد شراء عرفي مؤرخ في 19/10/2001
3 - عقد شراء عرفي مؤرخ في 13/10/1995

4 - وكالة عرفية مؤرخة في 05/09/2020
5 - شهادة ادارية مؤرخة في 21/05/1997

    احملافظ على االمالك العقارية بأكادير
               محمد اغوش

محافظة الناظور

مطلب رقم 43875 - 11 
تاريخ اإليداع: 19 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد التومي بن محمد.
اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " دير ملدادحة".
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شرقا: قدوري محمد.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 30/08/2007.

- صورة طبق األصل حملضر تنفيذي مؤرخ في 14/10/2004.

على   2020 ديسمبر   18 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   -

الساعة 14 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43878 - 11 

تاريخ اإليداع: 19 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى بولفراس بن الواتي.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "بولفراس".

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار تفسور فرقة 

امهياتا.

مساحته: 03 ار 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محمد عيسى.

شرقا: ورثة بولفراس .

جنوبا: ورثة بولفراس.

غربا: ميمون بولفراس.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24/02/2010.

على   2020 ديسمبر   18 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   -

الساعة 09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43879 - 11 

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ السادة : 

- حلسن اشن بن بوجمعة.

- عبد الكرمي اشن بن بوجمعة. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " املعذار".

نوعه: أرض بورية بجزء منها بناية قدمية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو املعذار بدوار 

الزاوية القادرية فرقة أوالد حمو.

مساحته: 29 ار 72 س تقريبا.

حدوده:

شماال: أطوري شعيب.

شرقا: الطريق.

جنوبا: فطيمة مزيان.

غربا: مرابط علي.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 02/03/2004.

- صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 02/02/1994.
على   2020 ديسمبر   18 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   -

الساعة 11 :30 صباحا.

مطلب رقم 43880 - 11 
تاريخ اإليداع: 22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: سعيد امللكي بن محمد.
اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " كرم ".
نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، حي احمد احلاج اجلبل.
مساحته: 01 ار 17 س تقريبا.

حدوده:
شماال: املير رشيد.

شرقا: بوحيد عبد الفتاح.
جنوبا: الطريق.

غربا: شيكو حفيظ.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20/06/2012.

- نسخة عدلية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 23/05/2012.
- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 13/10/2010.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 17 - 11 /2008.
- شهادة إدارية عدد 20 مؤرخة في 05/03/2020.

على   2020 ديسمبر   21 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   -
الساعة 14 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43881 - 11 
تاريخ اإليداع: 23 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: يوسف بودارة بن امحند.
اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " يوسف".
نوعه: أرض بورية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو دوار مريرات 
أوالد سالم .

مساحته: 02 هـ 19 ار 55 س تقريبا.
حدوده:

شماال: الطريق .
شرقا: الطاهري ميمون و ورثة احلاج اخملتار.

جنوبا: أفرتيت ميمون.
غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 31/05/2016.
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- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 04/05/2016.
على   2020 ديسمبر   22 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   -

الساعة 30:11 صباحا.

مطلب رقم 43882 - 11 
تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد الرحيم الكوي بن محمد.
اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الكوي ".
نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو ارمجري.
مساحته: 06 ار 85 س تقريبا.

حدوده:
شماال: اخملتار ميمون.

شرقا: محمد الصديق.
جنوبا: محمد الصديق.

غربا: الطريق.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 14/08/2013.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 22/03/2019.
على   2020 ديسمبر   22 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   -

الساعة 00:13 بعد الزوال.
 احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بالناظور

      ربيع اليعقوبي

محافظة سطات

مطلب رقم 41187 - 15
تاريخ االيداع:26 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد موهوب بن بلقاسم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد املعيدن"

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

اوالد عامر بني مسكني؛  البروج؛ جماعة  دائرة  موقعه:اقليم سطات؛ 
دوار اوالد بوعلي بنعيسى.

مساحته: 03 هـ 75 آ تقريبا. 
حدوده:

شماال:ورثة احلاج بنداود؛ موهوب احمد؛ 
شرقا: الطريق؛ 

جنوبا:ورثة احلاج بنداود؛ 
غربا:ورثة احلاج بنداود.

احلقوق العينية:الشيء.
أصل امللك:

 28 موافق   1441 الثانية  02جمادى  في  مؤرخ  ملكية  تبوث  رسم 
يناير2020.

رسم استدراك مؤرخ في 07 رجب 1441 موافق 02مارس 2020.
على   2020 ديسمبر  املؤقت:28  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة.

مطلب رقم 41188 - 15
تاريخ االيداع:26 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد العربي هرامي بن املعطي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد احلاج بوعزة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد احلاج بوعزة"
نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛ جماعة سيدي حجاج؛ دوار اوالد 
سي بوعمر .

مساحته: 05 آ تقريبا. 
حدوده:

شماال:محمد قاقوش؛ 
شرقا: الطريق؛ 

جنوبا:رسم عقاري عدد 28945/15؛ ورثة احلاج محمد؛ 
 - غربا:ورثة احلاج محمد.

احلقوق العينية:الشيء.
أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 14 رجب 1441 موافق 09 مارس2020.
على   2020 ديسمبر  املؤقت:28  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41189 - 15
تاريخ االيداع:26 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد العربي هرامي بن املعطي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املكازة"

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

موقعه:اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛ جماعة سيدي جاج؛ دوارالعرابة
مساحته: 06 آ 50 س تقريبا. 

حدوده:
شماال:ورثة احلاج محمد انوب؛ اخملتار قدوري؛ 

شرقا: الطريق؛ 
جنوبا:اخملتار قدوري.

غربا:مسلك من 03 أمتار.
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:
رسم ملكية مؤرخ في 14 رجب 1441 موافق 09 مارس2020.

على   2020 ديسمبر  املؤقت:28  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة الثانية.

مطلب رقم 41190 - 15
تاريخ االيداع:27 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد فؤاد بنان بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"اأرض الكار"



عدد 1141 - 25 ربيع األول 1442 )11 نوفمبر 2020(5414

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الكار"

للماء  وخزان  علوي  وطابق  سفلي  من  بنايات  بها  فالحية  نوعه:أرض 

ومحرك ومسبح وبنايات من سفلي ومخزن واسطبل وبئر وأشجار.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي؛دوار الزواوكة.

مساحته: 01 هـ 05 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛ 

شرقا: ورثة احلاج بوشعيب؛

جنوبا:مطلب عدد 6999/15.

غربا:مطلب عدد 13815/15.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 15 رمضان 1441 موافق 09 ماي2020.

- وكالة مؤرخة في 12 نوفمبر2019.

2020 على  29 ديسمبر  التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت: 

الساعة  الواحدة والنصف.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

         محمد الزرهوني

محافظة تطوان

مطلب رقم 71395 - 19 

تاريخ اإليداع 27أكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ :

1 - محمد بن عبد العزيز بن أحمد الراوي، 

املغاري بصفتهما شريكني على  العياشي  بن  بن علي  الدين  - عز   2

الشياع مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حيط بوعسال".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حيط بوعسال". 

مشتمالته: أرض بها بناء يتكون من سرداب وسفل وطابق علوي

موقعه : إقليم وزان، قيادة ابريكشة، جماعة أسجن، احملل املدعو: مزارع 

دوار اجلبيل فرقة الفتاحنة 

مساحته : 12 آ 93 س تقريبا. 

حدوده : شماال: رسم عقاري عدد: 70045 - 19 

شرقا: الطريق 

جنوبا: عبد السالم امليلودي

غربا: رسم عقاري عدد: 25213 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم بيع عدلي بتاريخ 23 يوليوز 2013.

رسم بيع عدلي بتاريخ 08 أكتوبر 2009.

رسم بيع عدلي بتاريخ 15 مارس 2005.

رسم بيع عدلي بتاريخ 17 ديسمبر 2004.

عقد بيع عرفي مؤرخ في 08 أبريل 2013.

عقد بيع عرفي مؤرخ في 16 ديسمبر 1998. 
شهادة إدارية مؤرخة في 18 مارس 2020.

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

مطلب رقم 71422 - 19 
تاريخ اإليداع : 28 فبراير 2020.

SIRANIBRA - BAT SARL طالبة التحفيظ : الشركة املسماة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سراج ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سراج". 
مشتمالته: أرض بها بناء يتكون من كراج وأربع طوابق علوية . 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: باب العقلة. 
مساحته : 01 آ 34 س تقريبا. 

حدوده : شماال: رسم عقاري عدد: 2402 - 19 
شرقا: الطريق 

جنوبا: املفضل اخلرمي 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : رسم بيع عدلي بتاريخ 19 أغسطس 2019.

رسم مساهمة عينية عدلي بتاريخ 29 أكتوبر 2019.
عقد عرفي مللكية عقار مؤرخ في 10 يونيو 1971

صورة طبق األصل لرسم إراثة مضمن بتاريخ 11 أبريل 2018.
بتاريخ 23  فريضة عدلي مضمن  إراثة مع  لرسم  األصل  صورة طبق 

مارس 2018.
صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مضمن بتاريخ 28 أكتوبر 2016.

رسم توكيل عدلي مضمن بتاريخ 12 يوليوز 2019.
رسم خليفي مؤرخ في 10 يونيو 1971

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 ديسمبر 2020 على الساعة 
13 و00 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " كرمي"
ذي مطلب التحفيظ رقم 12341 - ط الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 3517 
بتاريخ: 26 مارس 1980 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه في إسم 
السيد عبد السالم املوساوي وذلك بناء على العقود التالية:

1 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 سبتمبر 1987.
 11 في  تاريخه  ثبت  عقار  بيع  عقد  لتوضيح  األصل  طبق  صورة   -  2

سبتمبر 2012.
3 - إشهاد وتوضيح عقد بيع عقاري ثبت تاريخه في 02 أكتوبر 2020.

4 - حكم صادر عن احملكمة اإلبتدائية بتطوان حكم رقم 126 بتاريخ 
14 نوفمبر 2001.

 33/2016 رقم  قرار  بتطوان  اإلستئناف  محمكمة  عن  صادر  قرار   -  5
صادر بتاريخ 14 مارس 2016.

 08 في  مؤرخ   774/8 عدد:  قرار  النقض  محكمة  عن  صادر  قرار   -  6
أكتوبر 2019.

7 - طلب تقييد مؤرخ في 15 أكتوبر 2020.
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

       املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 21363 - 21

تاريخ اإليداع : 21 اكتوبر 2020

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بني البطمة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بني البطمة ".

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ، قيادة بني فراسن ،جماعة الربع 

الفوقي ، احملل املدعو : دوار انبابرت.

مساحته : 05 آر 05 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة بوشتى القتون .

شرقا : ورثة اجلياللي؛

جنوبا : ورثة عبد الوالي اجلمال،

غربا : ورثة احمد املدني ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2020 على 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21364 - 21

تاريخ اإليداع : 21  اكتوبر  2020 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوكتر ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوكتر ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ، قيادة بني فراسن ،جماعة الربع 

الفوقي، احملل املدعو : دوار العنيني . 

مساحته : 18 آر 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : البخاري امحمد ؛ 

شرقا : شرود علي ؛

جنوبا : البخاري محمد ،احمد ؛

غربا : بن عمارة اعمار؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21365 - 21

تاريخ اإليداع : 23  اكتوبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد عني بومساي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد عني بومساي".

نوعه : أرض فالحية . 

،جماعة  الغربية  وراين  بني  قيادة   ، تاهلة  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

مطماطة ، احملل املدعو : عني بومساي. 

مساحته : 06 آر 38 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : كاوكاو سعيد ؛ 

شرقا : كاوكاو بلقاسم ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : الطريق ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21366 - 21

تاريخ اإليداع : 23  اكتوبر  2020 .

طالب التحفيظ : عزيز بورمضان بن ناصر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تغروت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تغروت.

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم ، بلدية تاهلة ،احملل املدعو : حي القدس.

مساحته : 05 آر. 

حدوده : 

شماال : العلمي بوكرين بن عالل ؛ 

شرقا : ابراهمي محمد بن عياد. 

جنوبا : الطريق ،

غربا : اريدال ميمون بن محمد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

لرسم شراء عدلي مؤرخ في 23 محرم 1436  األصل  - نسخة طبق 

موافق ل 17 نوفمبر 2014 .

القعدة 1435  ذو  - نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ 07 

موافق ل 03 سبتمبر 2014 .

- عقد بيع توثيقي مؤرخ في 15 أكتوبر 2020..

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2020 على 

الساعة التانية عشرة زواال.
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مطلب رقم 21367 - 21

تاريخ اإليداع : 23  اكتوبر  2020 .

طالب التحفيظ : عبد اهلل كباب بن حدو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " درودار2 ".

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

نوعه : أرض فالحية.

،جماعة  الغربية  وراين  بني  قيادة   ، تاهلة  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

الصميعة،احملل املدعو : دوار القصارات . 

مساحته : 04 آر 81 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : غفير محمد بن محمد ؛ 

شرقا : ورثة قرطاس محمد ؛

جنوبا : كباب فاطمة ؛

غربا : غفير محمد بن محمد؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 شعبان 1439  : صورة  امللك  أصل 

موافق 05 ماي 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ديسمبر 2020 على 

الساعة الثانية بعد الزوال .

مطلب رقم 21368 - 21

تاريخ اإليداع : 23  اكتوبر  2020 .

طالب التحفيظ : عبد اهلل كباب بن حدو

االسم الذ ي يعرف به امللك حاليا : " درودار1 ".

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

نوعه : أرض فالحية.

،جماعة  الغربية  وراين  بني  قيادة   ، تاهلة  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

الصميعة،احملل املدعو : دوار القصارات . 

مساحته : 51 آر 90 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : كباب فاطمة وكباب محمد ؛ 

شرقا : كباب محمد ، ورثة زهيري بناصر وكباب فاطمة ؛

جنوبا : مبروكي محمد ؛

غربا : غفير محمد ؛ ورثة كباب حدو. 

احلقوق العينية : ممرين عموميني يخترقان امللك املذكور.

لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 شعبان 1439  : صورة  امللك  أصل 

موافق 05 ماي 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ديسمبر 2020 على 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 21369 - 21

تاريخ اإليداع : 23  اكتوبر  2020 .

طالب التحفيظ :

جرداوي فاطمة بنت العربي.

جرداوي ميمونة بنت العربي.

جرداوي خديجة بنت العربي.

جرداوي لطيفة بنت العربي.

جرداوي مليكة بنت العربي.

جرداوي العربي بنت العربي.

جرداوي عبد اللطيف بن العربي ، وارثني على الشياع للذكرمثل حظ 

األنثيني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لعزيب ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العزيب ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاهلة ، قيادة بوزمالن ،جماعة آيت سغروشن، 

احملل املدعو : دوار بوزمالن املركز . 

مساحته : 37 آر 33 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

عبداهلل،  املسيح  محمد،  احجري  علي،  بن  بوشتى  ريحان   : شرقا 

الكامل علي، الرسم العقاري عدد 38601 - 21 ؛

جنوبا : ممر.

غربا : مسجد، بوراشدي عبد احلق. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 رجب 1380 موافق 14 يناير 1961.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 رجب 1380 موافق 14 يناير 1961

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 رجب 1380 موافق 30 ابريل 1961.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 رجب 1380 موافق 14 يناير 1961.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26رجب 1380 موافق 14 يناير 1961

نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 30صفر 1437 موافق 

12 ديسمبر 2015.

الثانية  16 جمادى  في  مؤرخ  عدلي  إراثة  لرسم  األصل  نسخة طبق 

1436 موافق 06 ابريل 2015.

شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 11 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ديسمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة     
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محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41508 - 27

تاريخ االيداع : 27 اكتوبر 2020. 

طالبة التحفيظ : حنان الوردي بنت عمر . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حنان "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : بلوك- س- حي اساكا.

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : محمد اخليري ؛

جنوبا : عمر اخليري ؛ 

غربا : زهور امحزون .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 25 مؤرخ في 03 فبراير 2020 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 46 مؤرخ في 03 مارس 2017 ؛

3 - نسخة من عقد شراء عدلي عدد 807 مؤرخ في 06 ماي 1998 ؛

4 - نسخة من ملحق اصالحي عدد 299 مؤرخ في 03 ديسمبر 2014 .

5 - شهادة ادارية عدد 291 مؤرخة في 06 اكتوبر 2020 .

 2020 : يوم 28 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 .

مطلب رقم 41509 - 27

تاريخ االيداع : 27 اكتوبر 2020. 

طالبة التحفيظ : عائشة شراف بنت موالي ادريس . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شراف "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة موحى احمو الزياني ، جماعة 

الرج، املكان املدعو : مزارع ايت بومزيل.

مساحته : 01 هـ 47 آر14 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : دويدة محمد ؛

شرقا : ممر) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : معطالوي املعطي ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 11833 - 27 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 22 مؤرخ في 04 فبراير 2020 ؛

2 - محضر تنفيدي عدد 309/2014 مؤرخ في 14 يناير 2016؛ 

3 - نسخة من حكم ابتدائي عدد 168 مؤرخ 21 مارس 2012 ؛

4 - ملحق خبرة قضائية مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 ؛ 

5 - نسخة من محضر تنفيدي مؤرخ في 14 يناير 2016 .

 2020 : يوم 28 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 . 

مطلب رقم 41510 - 27

تاريخ االيداع : 28 اكتوبر 2020. 

طالب التحفيظ : احلسني حوري بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تاعوينت بوغزوان "

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

: اقليم ودائرة خنيفرة ، جماعة اكلمام ازكزا، املكان املدعو :  موقعه 

ايت بومزوغ .

مساحته : 39 آر75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الساقية ) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : فاطمة هارون ؛

جنوبا : فاطمة هارون ؛

غربا : اشن احلسنب .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 358 مؤرخ في 28 اكتوبر 2019 ؛

2 - رسم ملكية عدد 209 مؤرخ في 23 سبتمبر 2019 .

 2020 : يوم 28 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 12 و30 د .

مطلب رقم 41511 - 27

تاريخ االيداع : 28 اكتوبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ثانوية املوحدين "

نوعه : ارض عارية.

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

املدعو : تاعبيت.

مساحته : 10 آر16 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة السواقي ميمون ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 17760 - 27 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17760 - 27 ؛

غربا : حلسن اوعقى.



عدد 1141 - 25 ربيع األول 1442 )11 نوفمبر 2020(5418

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم ملكية عدلي عدد 186 مؤرخ في 29 يوليو 2020 ؛

2 - صورة طبق االصل لقرار االدن باالقتناء عدد 09/2020 مؤرخ 

في 02 سبتمر 2020 ؛

3 - عقد شراء عدلي عدد 182 مؤرخ في 02 اكتوبر2020 ؛

-  نسخة من كناش امحتويات مؤرخة في 06 اكتوبر 2020 . 

 2020 29 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة الساعة 09 و30 د.

مطلب رقم 41512 - 27

تاريخ االيداع : 28 اكتوبر 2020. 

طالب التحفيظ : عبد اخلالق السيفر ابن بوشتى . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك امين "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة وجماعة اكلموس املكان املدعو : حي 

التقدم 2 .

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : هامل امحمد ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : السعيدي موحى.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 81 مؤرخ في 27 يناير 2016 ؛

2 - رسم عدلي عدد 501 مؤرخ في فاحت يونيو 2003 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 94 مؤرخ في 17 سبتمبر 2020 .

 2020 29 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 و30 د .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146213

تاريخ اإليداع : 13 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد احلسني كفاس بن مبارك ، 

االسم الذي يعرف به امللك " كفاس "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " كفاس "،

نوعه : أرض فالحية بورية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " فوق متدا " ،

مساحته : 02 هـ 70 آ تقريبا،

حدوده : 

شماال : مطلب التحجفيظ رقم -31 11534 ، 

شرقا : ممر، 

جنوبا : أحمد باخلو ،

غربا : الطريق املعبدة ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 31 ديسمبر 2009 ،

- صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 04 مارس 2020 ،

مع االشارة الى أن هذا املطلب مودع كتأكيد للتعرض على التحديد 

االداري للملك الغابوي قسم " بوغنجة " 

2020 على  ديسمبر  املؤقت 16  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 14 : 30 زواال .

مطلب رقم 31-146214

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم الكدرور ، 

االسم الذي يعرف به امللك " ملك الكدرور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك الكدرور"،

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ،

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

مساحته : 86 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ابراهيم بونعناع ، 

شرقا : أحمد أوحسون ، 

جنوبا : زنقة ،

غربا : الطريق العمومي ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 يناير 2020 ،

2020 على  ديسمبر  املؤقت 21  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 15 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146215

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد عابد الرباح بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " عابد "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " عابد "،

سفلي  من  بناية  بها  منها  بجزء  بسور  محاطة  عارية  أرض   : نوعه 

وطابق أول ومرآب ومسبح وظفيرتني وأشجار مختلفة ،
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موقعه : جماعة تافراوت املولود دائرة وقيادة أنزي اقليم تيزنيت احملل 

املدعو " دوار تغزة ايت هال " ،

مساحته : 37 آ 40 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة بن الدوش محمد بعضا وممر خاص بعضا آخر، 

شرقا : ورثة بن شمورك ، 

جنوبا : ورثة الرباح محمد ،

غربا : أحمد تيهالي ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2019 ،

- وكالة عرفية مؤرخة في 03 أكتوبر 2019 ،

2020 على  ديسمبر  املؤقت 21  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146216

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020

طالبا التحفيظ :

السيد عبال العرج بن أحمد ، 

السيد أحمد اكرام بن محمد ،

مناصفة بينهما على الشياع ، 

االسم الذي يعرف به امللك " تكرت اوحلسن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تكرت اوحلسن "،

نوعه : أرض فالحية بورية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  وقيادة  الركادة  : جماعة  موقعه 

املدعو " مزارع اغبولة " ،

مساحته : 24 هـ 90 آ 53 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-18014 

شرقا : مطلبي التحفيظ رقمي 6218-31 و 31-19804 ، 

جنوبا : رع رقم 31-13868 ،

غربا : الواد ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 أبريل 2018 ،

2020 على  ديسمبر  املؤقت 21  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146217

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد رشيد اداحملجوب بن العربي 

االسم الذي يعرف به امللك " الضايت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اداحملجوب "،

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " الضايت " ،

مساحته : 69 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : ورثة الغدير ،

غربا : رع رقم 33109-31 بعضا وورثة الغدير بعضا آخر،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2020 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت أكتوبر 2020 ،

2020 على  ديسمبر   22 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 14 : 30 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146218

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد أحميدا بن فقيه بن البشير، 

االسم الذي يعرف به امللك " فركريك "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فركريك "،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " شاطىء 

أكلو " ،

مساحته : 01 آ 20 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : طريق 6 أمتار، 

شرقا : مرآب عمومي للسيارات ، 

جنوبا : رع رقم 31-23547 ،

غربا : امللك العام البحري ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : عقد شراء عرفي تابث التاريخ في 18 سبتمبر 2020 ،

2020 على  ديسمبر   22 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146219

تاريخ اإليداع : 23 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد عبال العرج بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " ملك عبال العرج "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك عبال العرج "،
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نوعه : أرض فالحية محاطة بسور بجزء منها بها بناية سفلية عبارة 

عن اصطبل وبئر وصهريج وبناية سفلية آخرى واشجار مختلفة ،

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

مساحته : 82 آ 60 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-20267 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : رع رقم -31 31331 ،

غربا : رع رقم -31 35587،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 ديسمبر 2016 ،

2020 على  ديسمبر  املؤقت 23  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146220

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم احلربيلي ، 

االسم الذي يعرف به امللك " فدان الدريع ثالث حجاج "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فدان الدريع "،

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " مزارع 

تصلضيحت " ،

مساحته : 14 هـ 10 آ تقريبا،

حدوده : 

شماال : الغابة ، 

شرقا : العربي ادفارس ، 

جنوبا : البائع ،

غربا : الطريق العمومي ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 08 يونيو 2005 ،

- صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 15 أكتوبر 2020 ،

مع االشارة الى أن هذا املطلب مودع كتأكيد للتعرض على التحديد 

االداري للملك الغابوي قسم " بوغنجة " 

2020 على  ديسمبر  املؤقت 28  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146221

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم املعزة بن حلبيب ، 

االسم الذي يعرف به امللك " ام رقية 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ام رقية 2 "،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو 

" دوار ادالعروسي " ،

مساحته : 59 آ 50 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-20161 ، 

شرقا : بوتكجات بعضا وسعيد اولبشير بعضا آخر، 

جنوبا : واد بوعجبان ،

غربا : ورثة بوتكجات مبارك،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 ،

- صورة من وكالة عرفية مؤرخة في 23 يناير 2018 ،

2020 على  ديسمبر  املؤقت 28  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146222

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك " تلت انتيد 3 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" تلت انتيد 3 "،

نوعه : أرض فالحية ،

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

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 31 آ 50 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطالب التحفيظ رقم 31-83358 - 31-83003 - 31-77651 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-79669 ، 

جنوبا : الطريق ومطالب التحفيظ أرقام 31-86787 - 31-83096 - 31 

77076- و31-77255 

غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 31-83059 - 31-82942 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

2020 على  ديسمبر   29 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146223

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك " حقلة مسجد اكني ديان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حقلة مسجد اكني ديان "،
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نوعه : أرض عارية ،

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

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 07 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : مقبرة اكني ديان ، 

جنوبا : مقبرة اكني ديان ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

2020 على  ديسمبر   29 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146224

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك " تلت انتيد 4 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تلت انتيد 4 "،

نوعه : أرض فالحية ،

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

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 06 آ 61 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلبي التحفيظ رقمي 31-834434 - 31-83088 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-88034 ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-83461  - 31-83435،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-77044 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

2020 على  ديسمبر   29 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146225

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك " مقبرة اكني ديان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " مقبرة اكني ديان "،

نوعه : أرض بها مقبرة وضريح ،

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

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 56 آ 50 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-34435 ، 

جنوبا : الطريق ومطلب التحفيظ رقم 31-34435 

غربا : الطريق واالحباس ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

2020 على  ديسمبر   29 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146226

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد جامع بن سميدي ، 

االسم الذي يعرف به امللك " جامع "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " جامع "،

نوعه : أرض بجزء منها بها بناية سفلية وجزء آخر بها بناية سفلية 

وطابق أول والباقي عارية ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

احملل املدعو " دوار أكجدي " ،

مساحته : 10 آ 71 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ايت الساحل وحفيظ بن سميدي ورع رقم 31-60898 

: مبارك بن سميدي وحفيظ بن سميدي و رع رقم 31-60898  شرقا 

و31-60896 ، 

جنوبا : مبارك بن سميدي وطريق ورع رقم 31-60896 

غربا : طريق عمومي ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2016 .

2020 على  ديسمبر  املؤقت 28  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146227

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك " اكي انسكمي ايت اوبها 01"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"اكي انسكمي ايت اوبها 01"،
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نوعه : أرض فالحية ،

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

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 07 آ 97 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطالب التحفيظ رقم31-83037 - 31-83006 - 31-88091 

شرقا : مطلبي التحفيظ رقمي 31-82978 - 31-88095 ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-84405 ، 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-84405 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

2020 على  ديسمبر  املؤقت 30  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146228

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك " اكي انسكمي ايت اوبها 03"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"اكي انسكمي ايت اوبها 03"،

نوعه : أرض فالحية ،

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

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 04 آ 61 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-84431 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-84431 ، 

جنوبا : ملك الغير، 

غربا : ملك الغير، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

2020 على  ديسمبر  املؤقت 30  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146229

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك " توكمة درانني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " توكمة درانني "،

نوعه : أرض فالحية ،

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

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 01 آ 92 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-82992 ، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-82593 ، 

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقمي 31-88087 - 31-83093 ، 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-82602 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

2020 على  ديسمبر  املؤقت 30  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 31-146230

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك " اكي انسكمي ايت اوبها 02"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"اكي انسكمي ايت اوبها 02"،

نوعه : أرض فالحية ،

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

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 14 آ 35 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-82753 ،

شرقا : مطالب التحفيظ أرقام 82756-31 - 82979-31 و31-88088، 

جنوبا : ملك الغير و مطلب التحفيظ رقم 31-82974 ، 

غربا : ملك الغير ومطلب التحفيظ رقم 31-82975 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

2020 على  ديسمبر  املؤقت 30  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146231

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد ادريس عمري ، 

االسم الذي يعرف به امللك " فدان الدريع "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فدان الدريع "،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " تصلضيحت " ،

مساحته : 09 هـ 24 آ تقريبا ،
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حدوده : 

شماال : البائع ، 

شرقا : العربي ادفارس ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-11534 ، 

غربا : الطريق العمومي ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 30 يونيو 2005 ،

اشهاد عرفي مصحح االمضاء في 26 أكتوبر 2020 ،

مع االشارة الى أن هذا املطلب مودع كتأكيد للتعرض على التحديد 

االداري للملك الغابوي قسم " بوغنجة " 

2020 على  ديسمبر  املؤقت 28  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146232

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد العربي العزاوي بن الطيب ، 

االسم الذي يعرف به امللك " اكر نتكوث "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اكر نتكوث "،

نوعه : أرض محاطة بسور وبداخله منزل من سفلي وطابقني علويني وأشجار،

 " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  : جماعة  موقعه 

مزارع دوار اكرامن " ،

مساحته : 09 آ 59 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : طريق عمومية ،

شرقا : العزاوي محمد بن البشير، 

جنوبا : العزاوي مبارك بن الطيب ، 

غربا : الطريق العمومية ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 ،

2020 على  ديسمبر  املؤقت 28  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 15 : 00 بعد الزوال .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "بوسكوت"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 85

بتاريخ 16 أغسطس 2000 ،

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 26 أغسطس 2020 فإن مسطرة 

 31  - التحفيظ رقم 7215  حتفيظ امللك املسمى"بوسكوت" مطلب 

الكائن باحملل املدعو" مزارع بوصنصار" جماعة الركادة قيادة أوالد جرار 

دائرة واقليم تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا مجزأة على الشكل اآلتي : 

* حتت االسم " الباسعيد" لقطعة أرضية موضوع الرقم االستداللي 

رقم 1 مساحتها 01 هـ 75 آ 25 س في اسم السادة : 

محمد الباسعيد بن عبد السالم بحصة 14/24 

يامنة بوخزون بنت مبارك بحصة 03/24 

خديجة الباسعيد بنت عبد السالم بحصة 07/24  

االستداللي  الرقم  أرضية موضوع  بوسنكار" لقطعة   " اسم  * حتت 
بنت  زينة  بوسنكار  السيدة  اسم  آ 35 س في   54 2 مساحتها  رقم 

احلسني 
االستداللي  الرقم  أرضية موضوع  " بسعيد" لقطعة  االسم  * حتت 

رقم 3 في اسم السادة :
فاطمةاملشروح بنت أحمد بحصة 06/48 
محمد بسعيد بن الطيب بحصة 14/48 

حفيظة بسعيد بنت الطيب بحصة 07/48  
ياسني بسعيد بن الطيب بحصة 14/48 

حنان بسعيد بنت الطيب بحصة 07/48         
وذلك بناءا على نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب 

املدكور وكذا : 
التحفيظ  ملف   12/07/2016 بتاريخ  الصادر   138 عدد  ابتدائي  حكم 

عدد 10/2014 
- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 28 يناير2016 ، 

- صورة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخة في 09 
أغسطس 2000 .

- عقد قسمة عرفي مؤرخ في 11 أكتوبر 2001 ،
- صورة مطابقة لالصل لوكالة عرفية مؤرخة في 29 يناير 2015 ،

- عقد صدقة عرفي مؤرخ في 25 أكتوبر 2001 ،
- رسم وكالة عدلية مؤرخة في 19 يناير 2018 .
- رسم وكالة عدلية مؤرخة في 18 ماي 2001 .
- رسم اراثة عدلي مؤرخ في فاحت مارس 2005 ،

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " مخيم وملعب "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 123 

املؤرخة في 09 ماي 2001،

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 05 فبراير2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 
املسمى" مخيم وملعب " مطلب التحفيظ رقم 7932 - 31 الكائن ببلدية 
وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" تيزنيت املركز" تتابع من اآلن فصاعدا في اسم 
نفس طالبة التحفيظ : االصلية مبساحة قدرها 03 هـ 51 آ 73 س وذلك بناءا 

على الوثائق املودعة سابقا .
والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1594 ق"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 975 

املؤرخة في 06 سبتمبر 2017،

مسطرة  فإن   2020 أكتوبر   06 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى" تيزنيت الدولة 1594 ق" مطلب التحفيظ رقم 
127882 - 31 الكائن بجماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل 
اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب  تتابع من   " العوينة  دوار  املدعو" 
التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 01 هـ 70 آ 65 س وذلك بناءا على 

الوثائق التالية : 
نسخة مستخرجة من كناش محتويات امالك الدولة بتيزنيت مؤرخة 

في 05 أكتوبر 2020 ،
والباقي بدون تغيير .
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1705 ق"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1067 

املؤرخة في 12 يونيو 2019،

مسطرة  فإن   2020 أكتوبر   06 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" تيزنيت الدولة 1705 ق" مطلب التحفيظ رقم 

تيزنيت  اقليم  وقيادة  اغير  أفال  وقيادة  الكائن بجماعة   31  -  138942

باحملل املدعو" مدرسة متقيت " تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس 

طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 04 آ 64 س وذلك بناءا على 

الوثائق التالية : 

نسخة مستخرجة من كناش محتويات امالك الدولة بتيزنيت مؤرخة 

في 05 أكتوبر 2020 ،

والباقي بدون تغيير .

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بتيزنيت

البشير أصوفي    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62390 - 35

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد احلفيظ شرار ابن أحماد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الدالية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدالية.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار آيت حامد.

مساحته : 01 آر 65 س تقريبا.

حدوده

شماال : حميد اجلعواني. 

شرقا : طريق.

جنوبا : صالح اجلعواني.

غربا : بوجمعة اجلعواني.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 يوليو 2017.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 2012.

- شهادة إدارية رقم 31/ 2020 مؤرخة في 23 سبتمبر 2020.

- رسم مخارجة عدلية مؤرخة في 28 ابريل 2015.

- نسخة من رسم تسليم عدلي مؤرخ في 20 فبراير 2015.

- نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2012 .

تاريخ التحديد 29 ديسمبر 2020 مع 11 : 00.

مطلب رقم 62391 - 35

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

- احلسني الهواوي ابن محمد 

– أعراب الهواوي ابن محمد .

بصفتهما طالبي حتفيظ على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : احلرش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلرش.

نوعه : أرض فالحية عبارة عن قطعتني بها بئر في طور احلفر.

 ، : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة احلنشان، جماعة آيت سعيد  موقعه 

دوار آيت سي محمد.

مساحته : 02 هـ 73 آ ر 24 س تقريبا.

حدوده

الطريق  هيري-  طارق   - املقدم  ابن  محمد  ابن  السالم  عبد   : شماال 

اإلقليمية رقم 2211 عرضها 20 متر - ورثة األشم. 

شرقا : مسلك عمومي عرضه 5 أمتار- الطريق اإلقليمية رقم 2211 

عرضها 20 متر.

جنوبا : عائشة زكنون - مولوع حليمة - الطريق اإلقليمية رقم 2211 

عرضها 20 متر – ورثة سي عبد الكرمي.

غربا : ركراكي السرساق – ورثة إدريس ابن مسعود – الطريق اإلقليمية 

رقم 2211 عرضها 20 متر.

احلقوق العينية : 

- عمود كهربائي

خط كهربائي ذو تيار متوسط

شعبتان تخترقان القطعة رقم 02

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 يناير 2020.

- نسخة لشهادة إدارية رقم 6/ 2020 مؤرخة في 20 يناير 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 29 ديسمبر 2020 مع 09 : 30.

مطلب رقم 62392 - 35

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : احلسني الهواوي ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : عوينة احلمام.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عوينة احلمام.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

احلسينات،  جماعة   ، احلنشان  قيادة  الصويرة،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

الزاوية الناصرية.

مساحته : 01 هـ 95 آر تقريبا.
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حدوده

شماال : مبارك دجا – رسم عقاري عدد 36920 - 35. 

شرقا : الشعبة.

جنوبا : مسلك عمومي عرضه مترين - أمكاز.

غربا : مسلك عمومي عرضه مترين – مسلك عمومي عرضه 3 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 مارس 2020.

- رسم توكيل عدلي مؤرخ في 04 يوليو 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 يناير 2020.

- صورة شمسية لشهادة إدارية رقم 8/ 2020 مؤرخة في 21 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 29 ديسمبر 2020 مع 11 : 30

مطلب رقم 62393 - 35

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : أمينة برادة بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اكشيريد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكشيريد.

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 14 آر 21 س تقريبا.

حدوده

شماال : مطلب حتفيظ عدد 1051 - 35. 

شرقا : عيدة ازطوط.

جنوبا : طريق عمومية.

غربا : مطلب حتفيظ عدد 9728 - 35.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 سبتمبر 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 30 اغسطس 2020.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية رقم 39/ 2020 مؤرخة في 08 يوليو 2020.

- تصميم موقعي

تاريخ التحديد 30 ديسمبر 2020 مع 09 : 30

مطلب رقم 62394 - 35

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الواحد الغربة ابن عبد الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك فاضمة اوبركة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك فاضمة اوبركة.

نوعه : أرض عارية محاطة بسور بها دار للسكن من سفلي ومطفية وحديقة.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، دوار الغزوة.

مساحته : 03 آر 96 س تقريبا.

حدوده

شماال : مينة اوبركة – الرسم العقاري عدد 32201 - 35. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 32201 - 35.

جنوبا : فاضمة اوبركة – طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا : فاضمة اوبركة.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2019.

- شهادة إدارية رقم 47 مؤرخة في 05 اغسطس 2019.

- تصريح بالشرف مصحح اإلمضاء بتاريخ 14 اكتوبر 2020.

- تصميم موقعي

تاريخ التحديد 31 ديسمبر 2020 مع 11 : 30

مطلب رقم 62395 - 35

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : حكيم العيسي ابن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اخلربة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار حكيم.

ودار للسكن من سفلي  زيتون  : أرض فالحية بها ثالثة أشجار  نوعه 

وطابق أول وبئر.

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

مساحته : 10 آر تقريبا.

حدوده

شماال : الطريق. 

شرقا : ولد عالل.

جنوبا : ولد عالل.

غربا : ورثة أحمد الطالب وبعضا الطريق.

احلقوق العينية : 

- عمود كهربائي.

اصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 1975.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ماي 2017.

- شهادة إدارية رقم 21/ 2019 مؤرخة في 05 اغسطس 2019.

- تصريح بالشرف مصحح اإلمضاء بتاريخ 30 اكتوبر 2019.

- شهادة مطابقة االسم عدد 03/ م.ح.م محررة بتاريخ 02 اغسطس 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 ديسمبر 2020 مع 09 : 00

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي    
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محافظة العرائش

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" سليمان "

ذي املطلب رقم 32494 - 36، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1054 املؤرخة في 13 مارس 2019

بناءا على تقرير احلضور املؤرخ في 25 أكتوبر 2019 والتصميم العقاري 

الوارد من مصلحة املسح العقاري املتعلق بامللك املشار إليه أعاله فإن 

اجملاور غير املعروف بني العالمتني : العالمة ع 6 والعالمة رقم ع 7 هو : 

السيد : أحمد اجلباري.

و عليه فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى" سليمان "ذي املطلب رقم 

32494 - 36 أصبحت تتابع من األن فصاعدا وفق ما ذكر أعاله .

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77706 - 37 

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : حكيمة الزريفي عمراني بنت احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدويوار " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : هاجر ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

اإلدارية  امللحقة  تاونات  جماعة  تاونات  بلدية  تاونات  اقليم   : موقعه 

الثانية احملل املدعو الدويوار ؛ 

مساحته : 00 ار 81 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : محمد باجو ؛ 

شرقا : الطريق عرضها 8 امتار ؛ 

جنوبا : عبدالواحد باجو ، 

غربا : الطريق عرضها 6 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم ملكية عدلي بتاريخ 22 يناير 2020 

 h 10 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77707 - 37 

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة التقة ؛

مشتمالته : أرض بها مقابر إسالمية ؛

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

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : اكدم ؛ 

شرقا : الزوبيع احميدو ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : املكاوي ادريس ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 16 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77708 - 37 

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املسجد القدمي " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املسجد القدمي ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

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

مساحته : 16 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة زويبع امحمد ؛ 

شرقا : اهنيدة عبدالواحد ؛ 

جنوبا : ورثة الزوبع الصغير ، 

غربا : كركر ادريس ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 ديسمبر 2020 على الساعة 

 .h 12 30 :

مطلب رقم 77709 - 37 

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " خندق وعرة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : خندق وعرة ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

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

مساحته : 6 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة موح استيتو ؛ 
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شرقا : املكاوي محمد و بن عمر عبدالسالم ؛ 

جنوبا : املكاوي محمد ، 

غربا : بن عمر عبدالسالم و ورثة موح استيتو ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

. h 14 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77710 - 37 

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عوينة شاطنية " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عوينة شاطنية ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

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

مساحته : 5 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : اعميرو عمر بن حلسن ؛ 

جنوبا : املكاوي ادريس بن محمد ، 

غربا : اعميرو عمر بن حلسن و ورثة اهنيدة محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 15 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77711 - 37 

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السويار " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : السويار ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

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

مساحته : 6 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة سي عبدالسالم ؛ 

شرقا : ورثة سي عبدالسالم ؛ 

جنوبا : ورثة سي عبدالسالم ، 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 ديسمبر 2020 على الساعة 

 .h 11 30 :

مطلب رقم 77712 - 37 

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020 .

طالب التحفيظ : ادريس بن حيدة بن احلسني .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرجع حتت العني " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املرجع حتت العني ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

املدعو  احملل  مديونة  عني  جماعة  تاونات  دائرة  تاونات  اقليم   : موقعه 

مرجع حتت العني ؛ 

مساحته : 02 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الصيدي حسن ؛ 

شرقا : العلمي العياشي ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : العلمي محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي بتاريخ 27 يونيو 1995 ،

عقد شراء عدلي بتاريخ 8 اكتوبر 2018 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 16 يونيو 2020 .

 h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77713 - 37 

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة مطيرتان " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قطعة مطيرتان ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان احملل املدعو الزرارقة ؛ 

مساحته : 20 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة عبداهلل قاسم ؛ 

شرقا : الطريق و عبدالعالي األبيض ؛ 

جنوبا : العلمي انس ، 

غربا : زغيو محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة 

 .h 11 :
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مطلب رقم 77714 - 37 

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الطويحنات أيضا " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الطويحنات أيضا ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان احملل املدعو الزرارقة ؛ 

مساحته : 9 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : عيسى بن سرجان بن علي ؛ 

شرقا : احمد الكنة ؛ 

جنوبا : احمد الكنة ، 

غربا : لبيض بوشتى ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة 

 .h 13 30 :

مطلب رقم 77715 - 37 

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد أوالد الربعي " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد أوالد الربعي ؛

مشتمالته : أرض بها مسجد ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان احملل املدعو أوالد الربعي؛ 

مساحته : 3 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : خالد الربعي ؛ 

شرقا : بوشتى الربعي ؛ 

جنوبا : حميد الربعي ، 

غربا : الطريق وحميد الربعي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة 

 .h 15 30 :

مطلب رقم 77716 - 37 

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة الودعة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قطعة الودعة ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان احملل املدعو الزرارقة ؛ 

مساحته : 11 ار 50 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : عبدالقادر بن قاسم الدحماني ؛ 

شرقا : ورثة حمودة ادريس ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غرباعبدالقادر بن قاسم الدحماني ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77717 - 37 

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة سيدي احمد بن يوسف " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة سيدي احمد بن يوسف ؛

مشتمالته : أرض بها مقابر إسالمية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان احملل املدعو الزرارقة ؛ 

مساحته : 8ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة حمودة ادريس ؛ 

شرقا : االحباس ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة 

 .h 14 30 :

مطلب رقم 77718 - 37 

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد الزرارقة ؛

مشتمالته : أرض بها مسجد ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان احملل املدعو الزرارقة ؛ 

مساحته : 6ار 00 س تقريبا. 
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حدوده  : 

شماال : ورثة سرجان بن علي ؛ 

شرقا : االحباس ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : مقبرة سيدي احمد بن يوسف ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77719 - 37 

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة بوقرين " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قطعة بوقرين ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان احملل املدعو املشمعني ؛ 

مساحته : 01 هـ 10ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة ادريس بوعديلة ؛ 

شرقا : االواد ؛ 

جنوبا : الطريق اإلقليمية ، 

غربا : عبدالرحمان الربعي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 10 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77720 - 37 

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عرصة الغاوي " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عرصة الغاوي ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار الزيتون ؛

املدعو  احملل  مديونة  عني  جماعة  تاونات  دائرة  تاونات  اقليم   : موقعه 

عني مديونة ؛ 

مساحته : 48ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : راضية املزيوني و فاطمة املزيوني و ورثة بوشتى املزيوني 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 14 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77721 - 37 

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اسارو " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار الزيتون و دكارة ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو الكهف ؛ 

مساحته : 8ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : فرجي عبدالقادر ؛ 

شرقا : ورثة سطاهر ؛ 

جنوبا : محمد املسكيني ، 

غربا : بوغبارة عبدالسالم ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 15 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77722 - 37 

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سدرة القري " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سدرة القري ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

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

مساحته : 01 هـ 60ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : املشاري محمد و السباعي محمد ؛ 

شرقا : ااحمد ولد اخديجة ؛ 

جنوبا : الشعبة و مكوار احمد و الدحموش بوشتى ، 
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غربا : الشعبة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2020 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

ابن طامة يوسف     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31896 - 39

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب  التحفيظ : السيد بوجمعة مرتب بن احلسني.

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

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : مزارع تالمت جماعة اداوكيالن قيادة اكلي إقليم تارودانت.

مساحته : 08 هـ 33 آر 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد و ورثة اكرداوين؛ 

شرقا : ورثة ايت سي حلسن عبد اهلل و الواد؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الكرام محمد و ورثة مرتب و الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 04 يناير 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31897 - 39

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالبا  التحفيظ :

- السيد احمد فهمان بن محمد بنسبة 2/1.

- السيد عمر فهمان بن محمد بنسبة 2/1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دوتركا اكوزول «.    

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : دوار تغالمت جماعة سيدي واعزيز قيادة تافنكولت دائرة أوالد 

برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 04 هـــ 59 آر 12 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ساقية اكوزول؛ 

شرقا : عبد العزيز السوسي؛ 

جنوبا : عبد العزيز السوسي و بعضا الطريق؛

غربا : عبد العزيز السوسي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت امللكية مؤرخ في 13 اكتوبر 2020.

- اشهاد عرفي مصحح اإلمضاءات بتاريخ 25 اكتوبر 2020.

تاريخ التحديد : 04 يناير 2021 على الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31898 - 39

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالبا  التحفيظ :

- السيد كمال بوزيت بن محجوب بنسبة 2/1.

- السيدة فاحتة بنعبيدو بنت عبد الكبير بنسبة 2/1.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق أول.

موقعه : حي القصبة مدينة تارودانت.

مساحته : 01 ار 64 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بندار بوجمعة؛ 

شرقا : عبد اجمليد الشويهات و بعضا البشير مجيد ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : بندار العربي وبعضا سلطانة احلاج؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 1991.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ماي 2004.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يونيو 2010.

-رسم هبة عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2013.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ابريل 2016.

- صورة طبق األصل لرخصة السكن عدد 37/2017 مؤرخة في 

17 ابريل 2017.

تاريخ التحديد : 04 يناير 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك واحسني ومن معه « 

مطلب رقم 5380 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 33 املؤرخة في 18 اغسطس 1999.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 31 يناير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى" ملك واحسني ومن معه " موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 5380 - 39 الكائن درب اشقوف رقم 69 بلدية تارودانت، ستتابع 

من االن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ، وذلك استنادا إلى 

نفس الوثائق املودعة سالفا تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا حسب : 

- ملحق عقد ملكية عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك خودو 2 « 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 28673 - 39،

والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 1056 

املؤرخة في 27 مارس 2019.

مسطرة  فان   2020 نوفمبر   02 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى" ملك خودو 2 " موضوع مطلب التحفيظ عدد 
28673 - 39 ستتابع من اآلن فصاعدا و ملساحة قدرها 08 آر 07 سنتيار 
في اسم نفس طالب التحفيظ األصلي مع تغيير في حدود هذا امللك 

حيث سيصبح محددا كالتالي : 
شرقا : مطلب عدد 17062 - 39 و ورثة موالي الراضي؛

جنوبا : ممر؛
غربا : مطلب عدد 17152 - 39 و بوهو رشيد؛

شماال : مطلب عدد 28677 - 39.
للمطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  الكل 

املذكور و كذا حسب : 
-عقد شراء عدلي محرر في 07 ديسمبر 2018.

-عقد شراء عدلي محرر في 28 ماي 1999.
 2018 يونيو   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  لرسم  األصل  طبق  -نسخة 
مضمنة حتت عدد 266 صحيفة 405 سجل التركات 18 بتاريخ 21 يونيو 2018.

اراثة عدلي مؤرخ في 07 ديسمبر 2017  -نسخة طبق األصل لرسم 
 13 بتاريخ   18 التركات  سجل   127 صحيفة   85 عدد  حتت  مضمنة 

ديسمبر 2017.
شهادة ادارية مؤرخة في 05 فبراير 2019.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت
عبد اهلل ارمو     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30232 - 41
تاريخ االيداع : 28 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ملسجد دوار دار حقون ،النائب عنها 
السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : "بالد بويحيى".
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بالد بويحيى".

نوعـه : أرض فالحية؛
موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة أوالد مكودو، 

احملل املدعو : "بالد بويحيى".
مساحته : 60 آ 63 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : احلياني اخلليفة السابق؛

شرقا : التهامي حلسن وعلي؛
جنوبا : الوادي؛

غربا : حمو الشبشالي؛
احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو 
حتت عدد 2698 بتاريخ 19 أكتوبر 2020؛ 

 2020 29 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 
على الساعة 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 30233 - 41
تاريخ االيداع : 28 أكتوبر 2020.

عنها  ،النائب  مريان  أوالد  ملسجد  العامة  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 
السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : "تاغدة بعني بويحيى".
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "تاغدة بعني بويحيى".

نوعـه : أرض فالحية؛
موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة أوالد مكودو، 

احملل املدعو : "بالد بويحيى".
مساحته : 62 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : عبد اهلل بوجمعة؛

شرقا : اخلليفة السابق؛
جنوبا : اخلليفة السابق؛

غربا : إدريس عميزو؛
احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو 
حتت عدد 2172 بتاريخ 28 سبتمبر 2020؛ 

 2020 29 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 
على الساعة 13 : 30 زواال.

مطلب رقم 30234 - 41
تاريخ االيداع : 28 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ملسجد دوار دار حقون ،النائب عنها 
السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : "بالد بويحيى أيضا ".
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بالد بويحيى أيضا ".

نوعـه : أرض فالحية؛
موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة أوالد مكودو، 

احملل املدعو : "بالد بويحيى أيضا".
مساحته : 16 آ 92 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : أوالد الطاهر؛

شرقا : أكدم يفصل مع احلياني اخلليفة؛
جنوبا : احلبس؛

غربا : أكدم؛
احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو 
حتت عدد 2699 بتاريخ 19 أكتوبر 2020؛ 

 2020 29 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 
على الساعة 14 : 30 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 
محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة أزيالل

مطلب رقم 33846 - 55 

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر  2020

طالب التحفيظ : بنهدان عبد احلي بن علي بنسبة1 - 1.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان تدارت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "تدارت" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار مازوز.

مساحته : 4 هـ 69 آ 64 س تقريبا

حدوده  :  

شماال : شعبة و واد و طريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : طريق 

غربا : ورثة ايت بنحساين. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 27ديسمبر 2016 

شهادة إدارية بتاريخ 26 أكتوبر  2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة 

14 بعد الزوال.

مطلب رقم 33847 - 55 

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر  2020

طالب التحفيظ : التوامي محمد بن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزاوية"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "الزاوية" 

بنايتني إحداهما من سفلي  : أرض عارية على جزء منها  مشتمالته 

وطابق أول واألخرى من سفلي 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية

مساحته : 15 آ 32 س تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : ورثة التوامي احلاج عاشور 

جنوبا : ورثة التوامي احلاج عاشور و امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي و طالب التحفيظ : 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 15ماي 2019 

2020 على الساعة  25ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

08 و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33848 - 55 

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر  2020

اإلسم    1/1 بنسبة  بنت حلسن  السعدية  عنيبة   : التحفيظ  طالب 

الذي يعرف به امللك حاليا : "دار بدوار اكرامن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "ملك السعدية" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة فم اجلمعة احملل املدعو دوار اكرامن

مساحته : 2 آ 6 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احلاج عبد القادر توريرت 

شرقا : ورثة عبد الرحمان النجار التجككالتي وعزيز ايت بيشير 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22 أكتوبر  1999 

شهادة إدارية بتاريخ 21 أكتوبر  2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 ديسمبر 2020 على الساعة 

12 زواال.

مطلب رقم 33849 - 55 

تاريخ اإليداع : 02  نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : فتيحة بومدياني بنت العربي بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حي الفالح"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "صفوة" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الفالح

مساحته : 1 آ 60 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ممر والرسم العقاري 4864 - 55 

شرقا : امللك العام اجلماعي

جنوبا : منصف عبد اهلل 

غربا : الرسم العقاري 2996 - 55 وقامت احملجوب

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19 أبريل 2016 

صورة طبق األصل شهادة إدارية بتاريخ 29 فبراير 2016 

صورة طبق األصل رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 03 يونيو 2003

صورة طبق األصل رسم عدلي موضوعه إصالح بتاريخ 05 ماي 2015

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 ديسمبر 2020 على الساعة 

15 بعد زواال.
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مطلب رقم 33850 - 55 

تاريخ اإليداع : 2  نوفمبر  2020

طالب التحفيظ : ايت كاوزكيت سعيد بن علي بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغدة نتدارت نبوتال".

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

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة

مساحته : 1 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : ايت كاوزكيت علي 

غربا : العبوطي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26 ديسمبر 1995 

شهادة إدارية بتاريخ 19 أكتوبر  2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 31 ديسمبر 2020 على الساعة 

16 بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك بومنصور" 

مطلب رقم 33666 - 55 الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1121 املؤرخة في 24 يونيو 2020 

ذي املطلب أعاله الكائن بإقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل

املدعو دوار أوزود

مبقتضى مطلب مؤرخ في 28 أكتوبر 2020. فإن مسطرة حتفيظ امللك 

إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  أعاله.  التحفيظ  مطلب  موضوع 

سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك  ابراهيم،  بنت  رابحة  زروال  بن 

للمطلب املذكور وكذا رسم شراء عدلي مضمن بعدد 108 صحيفة 

111 كناش األمالك 62 بتاريخ 17 سبتمبر 2020. 

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                         عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22955 - 56

تاريخ اإليداع : 16 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : ادوضرب عبد اللطيف بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك ادوضرب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك ادوضرب

نوعه : أرض عارية

األطلس  إفران  قيادة  يتموالي  القروية  اجلماعة  املدعو  احملل   : موقعه 

الصغير إقليم كلميم.

مساحته : 01 آر 64 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : ورثة اهدار احمد 

جنوبا : اهضار محمد؛

غربا : علي ارخا ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 180 بعدد  مضمن   2018 يونيو   06 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

سجل األمالك رقم 11 بتاريخ 12 أغسطس 2018 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يناير 2018 مضمن بعدد 121 سجل 

األمالك رقم 11 بتاريخ 01 مارس 2018 

3 - صورة طبق األصل من عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 ماي 2012 مضمن 

بعدد 376 صحيفة 338 سجل األمالك رقم 08 بتاريخ 23 ماي 2012 

4 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 30 ماي 2018 عدد 

 03/2018

5 -صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 26 أغسطس 2020 

حتت عدد 12/2020 

6 -صورة طبق األصل من رسم إحصاء عدلي مؤرخ في 12 يونيو 1986 

7 - صورة طبق األصل من مخارجة عدلية مؤرخة في 12 أغسطس 1991 

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 10 : 00.

مطلب رقم 22956 - 56

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : محمد ازافط بن اخملتار

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أزافط 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أزافط 2

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة

جنوبا : خالل السعدية ؛

غربا : طالب التحفيظ ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
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1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 27 أغسطس 2020 مضمن بعدد 403 

سجل األمالك عدد 74 بتاريخ 15 سبتمبر 2020 .

2 - صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلية مؤرخة في 03 يونيو 1988 

3 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 فبراير 1971 

مضمن بعدد 95 صحيفة 67 كناش 01 عدد 20 بتاريخ 29 مارس 1971 

يناير 1999 مضمن   09 4 - صورة طبق من وكالة عدلية مؤرخة في 

بعدد 641 صحيفة 430 كناش اخملتلفة عدد 08 بتاريخ 16 نوفمبر 1999 

5 -صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في 09 سبتمبر 2003 

 15 بتاريخ   16 رقم  اخملتلفة  سجل   389 صحيفة   626 بعدد  مضمن 

سبتمبر 2003.

6 -صورة طبق من وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 01 ابريل 2003 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  عامة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  7

بتاريخ 23 أغسطس 2003 

 8 - شهادة إدارية مؤرخة في 15 ماي 2015 حتت رقم 117 ق.ت.ت/ج.ح.ك 

9 - صورة طبق األصل من عقد قسمة عرفية مصححة اإلمضا بتاريخ 

29 سبتمبر 2003

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 22957 - 56

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : محمد ازافط بن اخملتار

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أزافط 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أزافط 1

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : ورثة مماس بنت سي احمد ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 27 أغسطس 2020 مضمن بعدد 402 

سجل األمالك عدد 74 بتاريخ 15 سبتمبر 2020 

2 - صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلية مؤرخة في 30 يونيو 1988 

3 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 فبراير 1971 

مضمن بعدد 95 صحيفة 67 كناش 01 عدد 20 بتاريخ 29 مارس 1971 

يناير 1999 مضمن   09 4 - صورة طبق من وكالة عدلية مؤرخة في 

بعدد 641 صحيفة 430 كناش اخملتلفة عدد 08 بتاريخ 16 نوفمبر 1999 

5 -صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في 09 سبتمبر 2003 

 15 بتاريخ   16 رقم  اخملتلفة  سجل   389 صحيفة   626 بعدد  مضمن 

سبتمبر 2003. 

6 - صورة طبق من وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 01 ابريل 2003 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  عامة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  7

بتاريخ 23 أغسطس 2003 

 8 - شهادة إدارية مؤرخة في 15 ماي 2015 حتت رقم 118 ق.ت.ت/ج.ح.ك 

9 - صورة طبق األصل من عقد قسمة عرفية مصححة اإلمضا بتاريخ 

29 سبتمبر 2003

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 15 : 30

مطلب رقم 22958 - 56

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : مبارك الوالي بن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ياسر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ياسر

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو ازواريك القصابي جماعة و قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 48 آر 36 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 6836 - 56 و الرسم العقاري رقم 8365 - 56 

شرقا : الرسم العقاري 499 - 56 

جنوبا : الزنقة في البعض و الرسم العقاري رقم 499 - 56 في البعض األخر

غربا : الرسم العقاري رقم 8365 - 56؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 18 يوليوز 2018 مضمن بعدد 138 سجل 

األمالك عدد 69 بتاريخ 15 أغسطس 2018 

2020 مضمن  يوليو   03 في  مؤرخ  اشهاد مبلحق إصالحي عدلي   -  2

بعدد 277 سجل اخملتلفة 48 بتاريخ 14 يوليو 2020 

3 - صورة طبق األصل من عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 22 

أكتوبر 2007 

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 06 أكتوبر 2020 حتت عدد 28/2020/ق.ت.ت 

5 -شهادة إدارية مؤرخة في 08 يوليو 2019 عدد 38 ق ش ق.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 09 : 00.

مطلب رقم 22959 - 56

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : محمد احلمدي بن احلاج محمد.

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

 80 مساحته  منزل  و  بئر  بها  بسور  محاطة  أرضية  قطعة   : نوعه 

سنتيارا متكون من سفلي و طابق أول و كذا أشجار زيتون و نخيل

موقعه : احملل املدعو دوار املطاضي جماعة و قيادة تغجيجت إقليم كلميم

مساحته : 81 آر 50 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : ورثة عبداهلل بن صفية

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 07 أكتوبر 2020 مضمن بعدد 533 

صحيفة 480 كناش األمالك رقم 35 في 12 أكتوبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 10 : 00

مطلب رقم 22960 - 56

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : سعيد احوضيك بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احوضيك

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احوضيك

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو اجلماعة احلضرية بوزكارن إقليم كلميم

مساحته : 80 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 535/31 

شرقا : عبد اهلل وعراب

جنوبا : الرسم العقاري رقم 16214 - 56

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 02 سبتمبر 2020 مضمن بعدد 24 

بتاريخ 01 أكتوبر 2020 

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 21 يوليو 2020 حتت 

عدد 02/2020 /ق ش ق

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 11 : 00

مطلب رقم 22961 - 56

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : البتول لعيال بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البتول لعيال 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البتول لعيال

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي الفيال ، مدينة كلميم

مساحته : 70 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : يهديها الطوير 

شرقا : جميعة العروسي

جنوبا : الزنقة

غربا : يهديها الطوير ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

يوليو   02 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  عقد  من  األصل  طبق  صورة   -  1

2012 مضمن بعدد 52 صحيفة 44 سجل األمالك رقم 24 بتاريخ 06 

أغسطس 2012 

2 - عقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 10 أكتوبر 2013 

إدارية مؤرخة في 15 مارس 2012  3 - صورة طبق األصل من شهادة 

حتت رقم 177/12 

إدارية مؤرخة في 08 مارس 2012  4 - صورة طبق األصل من شهادة 

حتت عدد 15/2012 

5 -صورة طبق األصل من شهادة إدارية حتت عدد 207/2012 

6 -شهادة إدارية مؤرخة في 14 يناير 2015 حتت رقم 11 ق.ت.ت/ج.ح.ك

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 15 : 30

مطلب رقم 22962 - 56

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : محمد موفيد بن محمد عالي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : محمد موفيد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : محمد موفيد

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي املوحدين ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر 10 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد سالم مغاربي 

شرقا : الواد سابقا ، شارع أمنوشن حاليا

جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 543 بعدد  مضمن   2013 فبراير   28 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  1

صحيفة 529 سجل األمالك رقم 54 بتاريخ 15 مارس 2013 
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24 ديسمبر  - صورة شمسية من رسم إستمرار عدلي مؤرخ في   2

بتاريخ 18  464 صحيفة 248 كناش 01 عدد 18  1962 مضمن بعدد 

يونيو 1971 

3 - صورة شمسية من نسخة فرع عدلية مؤرخة في 21 مارس 1988 

مضمن بعدد 698 عدد 349 سجل اخملتلفة رقم 30 بتاريخ 28 ديسمبر 2009 

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 فبراير 2013 رقم 112 ق ت ت 

5 -صورة شمسية من رسم إحصاء عدلي مؤرخ في 11 يونيو 1968 

6 -صورة شمسية من نسخة رسم إراثة عدلية مؤرخة في 17 يونيو 1986 

7 - صورة شمسية من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 06 يونيو 1986 

مسجلة بكناش اإليداع رقم 3 عدد 1894 

 8 - صورة شمسية من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 06 يونيو 1986 

مسجلة بكناش اإليداع رقم 3 عدد 1893 

9 - صورة شمسية من وكالة عدلية مؤرخة في 09 أبريل 1986 مسجلة

بكناش اإليداع رقم 3 عدد 1951 

10 - صورة شمسية من من وكالة عدلية مؤرخة في 02 أبريل 1986 

عدد 839/86 سجل اخملتلفة رقم 02 بتاريخ 01 أبريل 1986.

11 - صورة شمسية من وكالة عدلية مؤرخة في 18 يوليو 1951.

أبريل   06 في  مؤرخ  عدلي  التقدمي  موجب  من  شمسية  صورة   -  12

1986 مسجل بكناش اإليداع رقم 03 عدد 1218 .

يوليو 1986   24 فريضة عدلية مؤرخة في  - صورة شمسية من   13

مسجل بكناش اإليداع رقم 03 عدد 5291 .

14 - صورة شمسية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 ابريل 1960 

مضمن بعدد 1422 صحيفة 449 كناش عدد 11 بتاريخ 14 ماي 1960 

15- صورة شمسية من وكالة عدلية مؤرخة في 18 يوليو 1951 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 22963 - 56

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلمادة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلمادة

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة

موقعه : احملل املدعو تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا إقليم طاطا

مساحته : 29 آر 97 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اكر نبركة 

شرقا : اكر نبركة

جنوبا : ورثة ايت ؤعيسى 

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 19/226

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 14 : 00

مطلب رقم 22964 - 56

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك سيدي الغازي تكديرت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك سيدي الغازي تكديرت

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل

موقعه : احملل املدعو تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا إقليم طاطا

مساحته : 15 آر 80 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اسروان 

شرقا : ورثة ايت الداود 

جنوبا : عبد اهلل ؤحمو و الطريق 

غربا : براهيم ؤمولود؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 19/221

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 10 : 00.

مطلب رقم 22965 - 56

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك سيدي الغازي توريرت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك سيدي الغازي توريرت

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل و خراب

موقعه : احملل املدعو تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا إقليم طاطا

مساحته : 37 آر 82 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : براهيم ؤحسى

شرقا : الزنقة 

جنوبا : ايت اخلرشي 

غربا : جامع ؤحسى؛
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احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 19/222

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 11 : 00

مطلب رقم 22966 - 56

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بحيرة الوسطى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بحيرة الوسطى

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل 

موقعه : احملل املدعو تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا إقليم طاطا

مساحته : 16 آر 96 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : فوتو محمد و الطريق

شرقا : ورثة املرابطني 

جنوبا : الساقية و ورثة املرابطني 

غربا : سي احلسني ؤهمو؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 19/223

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 12 : 00

مطلب رقم 22967 - 56

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت وملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حوض حلمدة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حوض حلمدة

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة

موقعه : احملل املدعو تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا إقليم طاطا

مساحته : 27 آر 18 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : االحباس اكر نبريكة 

جنوبا : ورثة ايت ؤعيسى 

غربا : ورثة املرابطني؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 19/225

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 13 : 00.

مطلب رقم 22968 - 56

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بحيرة ازكا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بحيرة ازكا

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة

موقعه : احملل املدعو تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا إقليم طاطا

مساحته : 25 آر 90 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة ؤباحو محمد

شرقا : ورثة الرسموكي 

جنوبا : الطريق 

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 19/227

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 15 : 00

مطلب رقم 22969 - 56

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : حم جداد بن سيدبويا 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : جداد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جداد

نوعه : بناية مكونة من سفلي عبارة عن مرآبني و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو حي الزاوية التجانية مدينة أسا

مساحته : 01 آر 25 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشارع

شرقا : محمد جداد 

جنوبا : ورثة سيدي بويا 

غربا : ورثة جفري خيطر؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 
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1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 18 أغسطس 2020 مضمن بعدد 

442 سجل األمالك عدد 74 بتاريخ 22 سبتمبر 2020 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 07 أغسطس 2020 حتت عدد 01/م.ش.إ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 10 : 00

مطلب رقم 22970 - 56

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : بوبكر يرجى اهلل بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ام ارمان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ام ارمان

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : احملل املدعو دوار ام ارمان اجلماعة القروية القصابي إقليم كلميم

مساحته : 87 آر 29 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : يرجى اهلل الصديق 

جنوبا : اهل اعومير و اهل بوعيدة و اهل حسن اداودي 

غربا : اهل بوعيدة؛

احلقوق العينية : أن امللك يخترقه ممر

أصل امللك : 

1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 20 فبراير 2019 مضمن بعدد 238 

سجل األمالك رقم 70 بتاريخ 18 مارس 2019 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 13 فبراير 2019 حتت عدد 05 ق ش ق

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 11 : 00

مطلب رقم 22971 - 56

تاريخ اإليداع : 22 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : 

1 - مبارك طيفاش بن اليزيد 

2 - ازهور كرمي بنت املهدي. بصفتهم مالكني على الشياع

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك طيفاش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك طيفاش

نوعه : دار للسكن بالسفلي

موقعه : احملل املدعو حي الفيال ، مدينة كلميم

مساحته : 44 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد انزيض

شرقا : مصطفى بولوات 

جنوبا : اهل عاشور 

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 21 سبتمبر 2010 مضمن بعدد 67 

صحيفة 60 كناش األمالك رقم 06 

2 - صورة شمسية من شهادة إدارية حتت عدد 102/09 

 2009 إدارية مؤرخة في 23 ديسمبر  3 - صورة شمسية من شهادة 

حتت عدد 980/09 

4 - صورة شمسية من شهادة إدارية حتت عدد 162/2009

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 11 : 00.

مطلب رقم 22972 - 56

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : سالم اكوز بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك احلاج احمد اكوز

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك احلاج احمد اكوز

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو دوار توتلني اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي 

إقليم كلميم

مساحته : 24 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : عمر ابوزيد بن دحمان 

جنوبا : واد امدان 

غربا : بوبكر بن عبد اهلل بعضا و عمر ابوزيد بن دحمان في البعض األخر؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 412 بعدد  مضمن   2011 يوليو   06 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  1

صحيفة 452 سجل األمالك رقم 49 بتاريخ 03 سبتمبر 2011 

أصلها  1996 مضمن  يوليو   22 في  مؤرخة  - نسخة شراء عدلية   2

بعدد 200 صحيفة 220 سجل األمالك رقم 06 

3 - نسخة تصرف عدلية مؤرخة في 25 اكتوبر 1976 مضمن أصلها 

بعدد 419 صحيفة 370 كناش 01 عدد 31 

4 - صورة طبق األصل من عقد عدلي قدمي مؤرخ في 25 أكتوبر 1976 

مضمن بعدد 419 صحيفة 370 كناش 01 عدد 31 بتاريخ 01 يوليو 1977 

5 -شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 13 نونبر 2018 عدد 329 

6 -شهادة إدارية مؤرخة في 16 ماي 2017 حتت عدد 59/2017.

على   2020 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30
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مطلب رقم 22973 - 56

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بحيرة تصغرين

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بحيرة تصغرين

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل 

موقعه : احملل املدعو تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا إقليم طاطا

مساحته : 10 آر 38 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة البركاوي

شرقا : املسعودي حماد 

جنوبا : الطريق 

غربا : ورثة الرسموكي عبد اهلل؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 19/228

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 10 : 00

مطلب رقم 22974 - 56

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف 

العامةاالسم الذي يعرف به امللك حاليا : ازكا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ازكا

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل 

موقعه : احملل املدعو تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا إقليم طاطا

مساحته : 07 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة كوني براهيم

شرقا : ؤبريك سالم 

جنوبا : وزكني احلسني 

غربا : املسعودي حماد؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 19/229

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 11 : 00.

مطلب رقم 22975 - 56

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امني تلوحات 02

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امني تلوحات 02

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة 

موقعه : احملل املدعو تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا إقليم طاطا

مساحته : 06 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : باحما علي 

جنوبا : الزنقة 

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 19/231

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 13 : 00

مطلب رقم 22976 - 56

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امي اكرويسي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امي اكرويسي

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة و خراب

موقعه : احملل املدعو تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا إقليم طاطا

مساحته : 20 آر 45 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : االحباس 

جنوبا : بواله براهيم 

غربا : كوني براهيم؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 19/233

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 15 : 00

مطلب رقم 22977 - 56

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تصغرين

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تصغرين

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل

موقعه : احملل املدعو تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا إقليم طاطا

مساحته : 13 آر 80 سنتيار تـقـريـبـا.
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حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : الساقية 

جنوبا : بواله براهيم 

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 19/232

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 14 : 00

مطلب رقم 22978 - 56

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امني تلوحات 01

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امني تلوحات 01

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل

موقعه : احملل املدعو تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا إقليم طاطا

مساحته : 08 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : بن عمي براهيم

جنوبا : ورثة مسعودي حماد 

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 19/230

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 ديسمبر 2020 على 

الساعة : 12 : 00.

مطلب رقم 22979 - 56

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : عبدالعزيز حماني بن ماء العينني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : املشرب الزالل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املشرب الزالل

نوعه : أرض بورية عارية

موقعه : احملل املدعو جماعة تكانت قيادة بويزكارن إقليم كلميم

مساحته : 19 هكتار 28 آر 60 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بوشايطي محمد 

شرقا : الوزاني البشير بن احلسني

جنوبا : وادي اوزكان 

غربا : بوزرع محمد و شهيد علي؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 يناير 2020 مضمن بعدد 306 سجل 

األمالك رقم 12 بتاريخ 12 فبراير 2020 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 17 يونيو 2014 عدد 131/2014 

3 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2016 مضمن بعدد 190 

صحيفة 200 سجل األمالك رقم 10 بتاريخ 03 ماي 2016 

4 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 22 أكتوبر 2020

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                         محمد عرظاوي.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 6805 - 57

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : حورية وهرة بنت موح

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "وهرة"  

نوعه  : أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني  

موقعه  : إقليم  إفران،  دائرة ازرو، مدينة أزرو، احملل املدعو "أحداف".

مساحته :  66 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال  : احلسني عبيا وأمشتاق ادري

شرقا  : الزنقة

جنوبا : لال زهور بكري وقابا 

غربا  : محمد بورتية وحلمود

احلقوق العينية  : الشئ.

أصل امللك  : 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 370 صحيفة 277 بتاريخ 27 أبريل 2010

شهادة ادارية رقم 28/2016/ج.ت بتاريخ 21 يوليو 2016 

الساعة  على   2020 ديسمبر   28  : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.
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مطلب رقـم 6806 - 57

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : سهام أيت احلاج بنت أحمد

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "تورتيت"  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة متحضيت، احملل املدعو "مصرعب".

مساحته : 04 هكتار 18 آر 27 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق

شرقا : الطريق

جنوبا : ورثة عالوي موحى وعلي 

غربا : طريق عمومية

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 249 بتاريخ 10 سبتمبر 2019

- نسخة إحصاء تركة مضمن أصلها بعدد 189 صحيفة 153 بتاريخ 

02 سبتمبر 2019

- رسم إشهاد وموافقة عدلي مضمن بعدد 539 صحيفة 300 بتاريخ 

28 فبراير 2020

- نسخة رسم اشهاد استدراكي مضمن بعدد 429 ص 272 بتاريخ 13 

مارس 2020نسخة رسم إراثة بها فريضة مضمن أصلها بعدد 43 ص 

37 بتاريخ 15 فبراير 2019

شهادة إدارية عدد 17/2020 مؤرخة في 17 يونيو 2020

شهادة ادارية رقم 28/2016/ج.ت بتاريخ 21 يوليو 2016 

الساعة  على   2020 ديسمبر   28  : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال

مطلب رقـم 6807 - 57

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : محمد املنير بن علي

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "أورشي"  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة متحضيت، احملل املدعو "مصرعب"

مساحته : 667 هكتار 82 آر 87 سنتيارا تقريبا

حدوده :

شماال : طريق عمومية

شرقا : سهام أيت احلاج، الوريني، طريق عمومية

جنوبا : عبد الرزاق، طريق عمومية

غربا : ورثة العالوي موحى وعلي، أيت عسو، طريق عمومية

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 49 صحيفة 34 بتاريخ 22 يونيو 2020

- نسخة رسم شراء عدلي مضمن أصلها بعدد 243 صحيفة 156 

بتاريخ 26 أكتوبر 1976

 53 صحيفة   95 بعدد  أصلها  مضمن  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

بتاريخ 09 يونيو 1994.

شهادة ادارية رقم 26/2020/ج.ت بتاريخ 24 يونيو 2020 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على الساعة الثانية 

والنصف بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                                  عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

             

مطلب رقم 21157 - 60

تاريخ االيداع : 12 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية

اسم للملك : مدرسة ابت تومرت  

نوع امللك : مدرسة عمومية 

موقعه : دوار ازروجماعة أيت ملول.

مساحته : 17 آر 41 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : الطريق؛

شـرقا   : الرسم العقاري 21908 - 09 وامللك اخلاص للدولة ؛

جنـوبا  : امللك اخلاص للدولة ؛

غربـا  : امللك اخلاص للدولة.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك:

 - حكم عدد 408/2009 في 16 سبتمبر 2009؛

- تصميم موقعي

الساعة   2020 ديسمبر   14  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

15:00 مساءا.

مطلب رقم 21158 - 60

تاريخ االيداع  : 12 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : الدولة املغربية

اسم للملك : مدرسة ابت تومرت  

نوع امللك : مدرسة عمومية 

موقعه : دوار ازروجماعة أيت ملول.
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مساحته : 13 آر 75 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : امللك اخلاص للدولة ؛

شـرقا   : امللك اخلاص للدولة ؛

جنـوبا  : الطريق؛

غربـا  : امللك اخلاص للدولة.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك:

 - حكم عدد 725/2010 في 31 ديسمبر 2010؛

- تصميم موقعي

الساعة   2020 ديسمبر   14   : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

14:00 مساءا.

مطلب رقم  21159 - 60 

تاريخ االيداع : 12 أغسطس 2020

طالب التحفيظ :  حجيب عبد النبي

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  ملك حجيب

نوع امللك :  دار للسكن من سفلي وطابقني علويني 

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

مساحته :  60 س  تقريبا.

حدوده :  

شمـاال  :  محمد هتريز ؛

شـرقا   :  الطريق ؛

جنـوبا  :  الطريق؛

غربـا  :  احمد الباز؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

-شهادة عدم التجزئة  مؤرخ في 29 أبريل 2001.

- عقد بيع عرفي  مؤرخة في 03 يناير 1990؛

الساعة   2020 ديسمبر   14  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

10:00 صباحا.

مطلب رقم 21160 - 60

تاريخ االيداع : 12 أغسطس 2020

طالب التحفيظ :  العربي بها

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  دار اخلير.

نوع امللك :  دار للسكن من سفلي وطابقني علويني

موقعه :  دوار دار بن الشيخ جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول. 

مساحته :  70 س تقريبا.

حدوده :  

شمـاال  :  الرسم العقاري 33753 - 60؛

شـرقا   :  بوجدول احلسني بن ابراهيم؛

جنـوبا  :  زوق حسن

غربـا  :  طريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

- عقد بيع عرفي  مؤرخ في 29 ماي 2001

- صورة طبق االصل لشهادة ادارية   عدد 53/2012

- صورة طبق االصل لرسم االستمرار مضمن بعدد 259 صحيفة 215 

بتاريخ 25 نوفمبر 1994.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد :  14 ديسمبر 2020 الساعة 11 

00 صباحا.

 

مطلب رقم 21161 - 60

تاريخ االيداع : 12 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : امسو يامنة بنت علي 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ام اجنارن

نوع امللك : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول

موقعه : دوار تراست، اجلماعة احلضرية انزكان ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 42 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : الطريق  ؛

شـرقا   : افنس عبداحلميد  ؛

جنـوبا  : ورثة املي حلسن ؛

غربـا  : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

- عقد بيع عرفي مؤرخ 03 أبريل 1995؛

نسخة طبق االصل لرخصة البناء بتاريخ 07 ديسمبر 2016؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 14 ديسمبر 2020 الساعة 09  

00 صباحا.

مطلب رقم  21162 - 60

تاريخ االيداع  :  12 أغسطس 2020

طالب التحفيظ :  ابراهيم برجال بن محمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار برجال

نوع امللك : دار من سفلي .

موقعه :  جماعة التمسية ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : ورثة الزروال ابراهيم ؛

شـرقا   : طريق ؛
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جنـوبا  : الطريق

غربـا  : الزروال احلاج احمد و فاطمة نورالدين

احلقوق العينية : الشيئ

اصل امللك  :  

عقد  بيع عرفي  مؤرخ في 11 ماي 2007. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 14 ديسمبر 2020 الساعة 12 

: 00 زواال.

مطلب رقم  21163 - 60

تاريخ االيداع  :  22 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : احلسني الغزالي بن سعيد .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الغزالي

نوع امللك : ارض بها بناية سفلية وطابق اول

موقعه : جماعة ايت ملول  ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 29  س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : محمد بن سعيد،

شـرقا  : احلسني الغزالي؛

جنـوبا : عمر بن سعيد

غربـا : عبداهلل اوحلاج؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 ديسمبر 2017؛

- ملحق عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 ديسمبر 2017؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 23 ديسمبر 2020 الساعة 10 

00 صباحا.

مطلب رقم  21164 - 60

تاريخ االيداع :  22 أغسطس 2020

: امروي خديجة و صفية و ميينة ومليكة و وصالح  طالب التحفيظ 

وفاطمة وعبداهلل ورشيد وحسن وجناة اسمهم العائلي كدي.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  كدي.

نوع امللك : ارض فالحية

موقعه : جماعة القليعة عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 هـ 50 آر تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : ورثة احلاج ابراهيم بن مبارك ؛

شـرقا  : ايت محمد بن مبارك ؛

جنـوبا : ايت همو محمد ؛

غربـا : ورثة ايت حلسن بن علي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم شراء عدلي  مؤرخ في 11 يوليو 2001

- رسم شراء عدلي  مؤرخ 04 أبريل 2001،

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 08 أبريل 2001 

- نسخة رسم استمرار  مؤرخ في 27  سبتمبر 1988،

- نسخة رسم اراثة مؤرخة في 04 نوفمبر 1992.

- توكيل عام عرفي 04 أبريل 2001

وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 01 سبتمبر 2001

نسخة استمرار عدلي مؤرخ في 23 فبراير 2012

نسخة وكالة عدلية مؤرخة في 19 مارس 2012

نسخة وكالة عدلية مؤرخة في 27 يوليو 1996

نسخة رسم وكالة عدلي مؤرخ في 29 يناير 1999

نسخة وكالة عدلية مؤرخة في 23 يناير 1994

- رسم اراثة نسخة مؤرخة في 08 مارس 2012

نسخة اراثة مؤرخة في 13 فبراير 0987

تنازل عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 1995

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 23 ديسمبر 2020 الساعة 11 

00 صباحا.

مطلب رقم  21165 - 60

تاريخ االيداع :  27 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : علي الفنشي ومحمد اخملتار الفنشي

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : الفنشي

نوع امللك : منزل قدمي مشيد بالطني واخلشب. 

موقعه : جماعة القليعة ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : كليا موالي  محمد ؛

شـرقا  : زنقة ؛

جنـوبا : طريق ؛

غربـا : كليا موالي  محمد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد شراء   عرفي مؤرخ في 31 مارس 1997

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 28 ديسمبر 2020 الساعة 10  

00 صباحا.

مطلب رقم  21166 - 60

تاريخ االيداع :  27 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : 

-عائشة بهوشي/ صحيبي عبدالعزيز بن عمر / صحيبي عبداهلل بن 

الواح/ مينة  الواح/  فاطمة  حميمو/  يوسف  حميمو/  خديجة  عمر/ 

يامنة  بامغار/  شادية  بامغار/  غزالن  بامغار/  هشام  بامغار/  كرمية 

حسن  صحيبي/  زينب  صحيبي/  نعيمة  صحيبي/  مليكة  عموري/ 

صحيبي/ عبداللطيف صحيبي/ خالد صحيبي/ محمد صحيبي.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اخلير.

نوع امللك : ارض عارية. 

موقعه : جماعة ايت ملول ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 20 آر 20 س تقريبا.
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حدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 5818 س   ؛

شـرقا  : الطريق ؛

جنـوبا : الرسم العقاري 2866 - 60؛

غربـا : الرسم العقاري65431 - 09 و 65438 - 09 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-استمرار عدلي  مؤرخ في 27 نوفمبر 2019

- فريضة عدلي مؤرخ  في 23 -  سبتمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 28 ديسمبر 2020 الساعة 10  

00 صباحا.

مطلب رقم  21167 - 60

تاريخ االيداع :  27 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : سعيد بوربوح و عبداهلل مسلم

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : بوربوح ومسلم

نوع امللك : ارض فالحية بورية

موقعه : حفرة بلحنش اخلمايس، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 20 آر تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الزهرة عمارة ؛

شـرقا  : ايت حلسن بن مبارك ؛

جنـوبا : مودن موالي احلسني ؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-استمرار عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد :  28 ديسمبر 2020 الساعة 14 : 00 

مطلب رقم  21168 - 60

تاريخ االيداع :  27 أغسطس 2020

طالب التحفيظ :  محمد هبيب بن مبارك

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار هبيب

نوع امللك : بناية من سفلي وطابق اول. 

موقعه : دوار التمسية،  جماعة التمسية ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : عبدالواحد اوباها   ؛

شـرقا  : الطريق ؛

جنـوبا : عبداهلل فشتاك

غربـا : عبد العزيز افراد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 30 أغسطس 2002

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 28 ديسمبر 2020 الساعة 12 

: 00 زواال

مطلب رقم  21169 - 60
تاريخ االيداع :  27 أغسطس 2020

طالب التحفيظ :  اسماء بكرميي و لطيفة بكرميي
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : بكرميي

نوع امللك : بناية من سفلي وطابق اول. 
موقعه : حي ازرو،  جماعة ايت ملول ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 80 س تقريبا.
حدوده :

شمـاال : بوكعبة علي   ؛
شـرقا  : رفقي احلسني ؛

جنـوبا : محمد بن سالم
غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : 

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 20 يونيو 1989؛
- رسم الهبة عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 28 ديسمبر 2020 الساعة 11  زواال.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.
                                   عبد احلليم فتح اهلل.

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 5588 - 63
تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020

طالبة التحفيظ : جميلة زغدود بنت احلسني.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض حطة بن رقية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض جميلة "
نوعه : أرض عارية .

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  دار بوعزة دوار دوار احلاللفة الشرقية .
مساحته : 03 ار 60 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : أرض غير محفظة.

شرقا : ورثة بوغزان اخملتار بن احمد.
جنوبا : طريق عرضها 05 أمتار .
غربا  : السيسي حسني طامو.

احلقوق العينية : الشيء.
   أصل امللك :

رسم ملكية ضمن بعدد 196 كناش عدد 135 بتاريخ 06 ربيع الثاني 
1441 هـ موافق 03 ديسمبر 2019

جواب عن طلب معلومات حول عقار صادر عن جماعة دار بوعزة بتاريخ 
14 أكتوبر 2019

شهادة إدارية مؤرخة في 25 سبتمبر 2020.
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة 09:30 صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر بالنيابة.

                              سعيد بليمني.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12930 - 65

تاريخ اإليداع : 2 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : الدافع مرية بنت محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرية ". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة سيدي عبد اهلل غيات دوار الرحى . 

مساحته : 17 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مينة خوي 

شرقا : ممر 

جنوبا : ممر 

غربا : ممر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 I 198 كناش   196 صحيفة   216 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  -رسم 

بتاريخ 12 يوليو 2013 توثيق مراكش.

-رسم شراء عدلي ضمن بعدد 181 صحيفة 172 كناش 300 بتاريخ 

19 يونيو 2020 توثيق مراكش.

 255   4 كناش   213 صحيفة   242 بعدد  ضمن  عدلي  ملحق  -رسم 

بتاريخ 16 سبتمبر 2020 توثيق مراكش.

-شهادة إدارية رقم 16/2020 مؤرخة في 30 سبتمبر 2020.

-صورة شمسية لوكالة عرفية . 

الساعة 10  يناير 2021 على   4 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12931 - 65

تاريخ اإليداع : 2 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : بويسك احمد بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكمي بويسك".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكمي بويسك". 

أول  وطابق  سفلي  من  منزل  عن  عبارة  بناية  بها  أرض   : مشتمالته 

ومرافق بالسطح وحديقة . 

موقعه : اقليم احلوز جماعة اسني دوار تشبورت . 

مساحته : 1 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : الرسم العقاري عدد 1374 - 65 

جنوبا : الهرهوري محمد 

غربا : زنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

--رسم شراء عدلي ضمن بعدد 529 صحيفة 491 كناش األول بتاريخ 

03 نوفمبر 1998 توثيق مراكش.

-شهادة إدارية رقم 06/ج أ مؤرخة في 08 أكتوبر 2020.

-رفع اليد عن الرهن مؤرخ في 26 أكتوبر 2020

الساعة 10  يناير 2021 على   5 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " املنظر اجلميل "

موضوع مطلب عدد 12687 - 65.

مبقتضى تقرير احلضور مؤرخ في 03 نوفمبر 2020 فان مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى " املنظر اجلميل " موضوع مطلب التحفيظ عدد 12687 - 65 الكائن 

بإقليم احلوز دائرة امزيز جماعة وزكيتة احملل املدعو اعزيب افراس، تتابع 

مسطرة حتفيظه في اسم نفس طالبة التحفيظ ، و مبساحة قدرها : 

05ار 79 سنتار عوضا عن تلك املصرح بها و ذلك بناء على نفس الوثائق 

و الرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

    شرف محمد

 

محافظة سيدي إسماعيل-الزمامرة

مطلب رقم 57568 - 75

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد امحمد ماعزي.

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

نوعه : ارض فالحية.

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار اوالد بوشعيب .

مساحته : 74 ارا 76 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عزمي عالل ؛

شرقا : ورثة عياد اعلى ؛

جنوبا : ورثة اوالد سي عباس؛
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غربا : ورثة عياد اعلى ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية مضمن بعدد 332 كناش105 بتاريخ 04 ماي 2018

شهادة ادارية مؤرخة في 18 مارس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 ديسمبر 2020 على 

الساعة 12.00 صباحا.

مطلب رقم 57569 - 75

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد الواحد اجلاحظ.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض احملبيب

نوعه : ارض فالحية.

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل دواراحلميدات.

مساحته : 31 ارا 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة ؛

شرقا : طريق عمومية ؛

جنوبا : الديب عبد الفتاح ؛

غربا : محمد وحوميدي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : عقد بيع عرفي مؤرخ في 06 فبراير 2012

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 ديسمبر 2020 على 

الساعة 13.00 زواال.

مطلب رقم 57570 - 75

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل خضراوي

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

نوعه : ارض فالحية.

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل دواراملساعدة.

مساحته : 52 ارا 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اخلضراوي عبد اهلل ؛

شرقا : اخلضراوي عبد اهلل ؛

جنوبا : ولد عالل؛

غربا : ولد عالل ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : محرر تابت التاريخ مؤرخ في 21 اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 ديسمبر 2020 على 

الساعة 14.00 زواال. 

مطلب رقم 57571 - 75

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد املصطفى العسال

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

، دائرة سيدي اسماعيل  : إقليم اجلديدة  : ارض فالحية.موقعه  نوعه 

جماعة سبت سايس دواراوالد سيدي عبد اهلل بن مسعود.

مساحته : 09 ارا 35 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : سماللي حسن وورثة القديوي االدريسي محمد ؛

شرقا : ورثة زلواني االدريسي بوشعيب وزلواني ادريسي زهرة ؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 04 امتار؛

غربا : ورثة القديوي االدريسي محمد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

احملافظ على االمالك العقارية بالنيابة بسيدي اسماعيل الزمامرة

   امبارك السوسي

 

محافظة املضيق- الفنيدق

مطلب رقم 1902 - 76

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد خالد بن بوشعيب فاهر ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فاهر" ؛  

نوعـه : أرض عارية .

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل احملل املدعو : احريق.

مساحتـه : 02 آر 80 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : مصطفى عبد السالم شقور ؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : مصطفى عبد السالم شقور ؛

غربا : مصطفى عبد السالم شقور ؛

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل امللك : 

نسخة رسم اثبات ملكية عدلي مؤرخ في 18 من محرم 1398 املوافق 

لـ 29 ديسمبر 1977؛

نسخة رسم تنازل عدلي مؤرخ في 09 رجب 1401 املوافق لـ 14 ماي 1981؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 من شوال 1435 املوافق لـ 25 اغسطس 2014؛

 1441 القعدة  ذي  من   22 في  مؤرخ  عدلي  عنهم  املنوب  احلاق  رسم 

املوافق لـ 13 يوليو 2020؛

مصححة  عرفية  خاصة  لوكالة  عليها  مصادق  شمسية  صورة 

االمضاء بتاريخ 15 نوفمبر 2019

يناير 2021 على   04 املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا . 

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باملضيق- الفنيدق 

شكري بنداود  

 

محافظة اشتوكة ايت باها

مطلب رقم 5692 - 80 

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : احلسن هرموش بن احلسني .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " الشالي "

نوعه : أرض بها بناية سفلية ،

موقعه : حي الشالي ، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 ار 30 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5343 - 80 ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 4321 - 80 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 1424، سجل األمالك 4، بتاريخ 

02 ماي 1988.

تاريخ التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2020 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 5693 - 80 

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : بوبكر السكراتي بن موالي علي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بوبكر "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار تودوش ، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 90 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : احلسن ايت عبو ؛ 

جنوبا : احمد مسرور ومن معه ؛ 

غربا : احمد مسرور ومن معه ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 02 ماي 2008.

- صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 09 سبتمبر 1999.

- صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 02 يونيو 1998.

- صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في 03 يونيو 2008.

تاريخ التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2020 على الساعة 15 : 30

مطلب رقم 5694 - 80 

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020

طالب التحفيظ : علي الهمائس بن محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك الهمائس "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : امللك املدعو تكوت ، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 01 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 8428 - 60 ؛ 

جنوبا : فاضمة االنواري ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 5672 - 80 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مضمن بعدد 182، سجل 

األمالك 36، بتاريخ 26 يونيو 2015.

- عقد بيع ثابت التاريخ مؤرخ في 27 ماي 2019.

- شهادة ادارية مؤرخة في 01 نوفمبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2020 على الساعة 13 : 30

مطلب رقم 5695 - 80 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : سعيد امني بن احمد .
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " امني "

نوعه : أرض عارية ،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  التوامة،  دوار  املغارة  فدان   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 15 ار 90 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم امني ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : فاظمة بنت محمد وعدي ؛ 

غربا : ايت الكارح عبد اهلل بعضا احمد بن محمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم قسمة عدلية مضمنة بعدد 162، ص 117 سجل األمالك 34، 

بتاريخ 24 ديسمبر 2014.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 1984.

تاريخ التحديد املؤقت 04 يناير 2021 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 5696 - 80 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد متوكل بن مبارك .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك كسم "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار اخلربة ايت باها اومالل، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 10 ار 48 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3109 - 80 ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 51133 - 09 ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2442 - 80 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 ،54 األمالك  سجل   ،363 بعدد  مضمنة  عدلية  هبة  رسم   -

بتاريخ 27 يوليو 2018.

- صورة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مضمن بعدد 121 سجل 

االمالك 49 بتاريخ 07 سبتمبر 2017.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة خاصة عدلي مضمن بعدد 89 سجل 

اخملتلفة 19 بتاريخ 03 ماي 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 04 يناير 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5697 - 80 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

. spms طالب التحفيظ : شركة

" spms االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : مزارع دوار ازكار ، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 02 هكتار 85 ار 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : كديرة محمد ؛

شرقا : شركة spms ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : شركة spms ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 86،ص 64 سجل األمالك 56، بتاريخ 

02 اكتوبر 2018.

 ،19 األمالك  519، سجل  بعدد  باحليازة عدلي مضمن  اشهاد  - رسم 

بتاريخ 17 اغسطس 2018.

- توكيل عرفي خاص مؤرخ في 02 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 04 يناير 2021 على الساعة 12 : 00

احملافظ املساعد على االمالك العقارية باشتوكة ايت باها 

بلعيد ايت الرايس    

 

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5085 - 81

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1. فاظمة لشهب بنت ميلود بنسبة 1/2.

2.بناصر ايت إبراهيم بن محمد بنسبة 1/2.

."A134 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البقعة رقم

  ."A134 االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " البقعة رقم

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول.

.A134 موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية القدس رقم

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد صباحي؛

شرقا : محمد لبيض؛ 

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزنقة.
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رقم 30  العقار  459 كناش  429 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 09 نوفمبر 2015 توثيق تيفلت. 

 216 رقم  العقار  كناش   08 ص   12 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   2

بتاريخ 09 يناير 2007 توثيق تيفلت.

بعدد 394 ص 389  أصله  3. نسخة رسمية من رسم قسمة عدلي ضمن 

كناش العقار رقم 38 بتاريخ 26 ديسمبر 1997 توثيق تيفلت.

4. شهادة إدارية عدد 333 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 05 اكتوبر 2020.

 21 في  مؤرخة  تيفلت  بلدية  عن   333/2015 عدد  إدارية  5.شهادة 

سبتمبر 2015.

بتاريخ  رقم 179/2020  املؤقت  التسليم  6.نسخة طبق األصل حملضر 

فاحت اكتوبر 2020.

رقم 179/2020  االشغال  األصل من محضر تسليم  7. نسخة طبق 

بتاريخ فاحت اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة 09 : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان عقى اوعلي" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 16449 - 16

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 139 

بتاريخ 29 اغسطس 2001

واملتبوع بخالصة إصالحية منشورة باجلريدة الرسمية عدد 184

بتاريخ 10 يوليو 2002.

مسطرة  فان   2020 اكتوبر   23 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "فدان عقى اوعلي" موضوع مطلب التحفيظ 

رقم 16449 - 16 الكائن بدائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار 

رشيد  السيد  إسم  في  فصاعدا  االن  من  ستتابع  اوعلي  حدو  ايت 

ساسة بن بوعزة بصفته طالب التحفيظ الوحيد.

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

1. رسم مبادلة عدلي ضمن بعدد 1 ص 1 كناش العقار رقم 35 بتاريخ 

20 فبراير 2003 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 414 ص 336 كناش العقار رقم 192 

بتاريخ 24 يونيو 2007 توثيق تيفلت.

3. رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 265 ص 186 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 06 يونيو 2008 توثيق تيفلت.

4. شهادة إدارية عدد 103/20/م.ت عن جماعة سيدي عبد الرزاق مؤرخة 

في 23 سبتمبر 2020.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دارنا" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 24441 - 16 الذي نشرت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 480  بتاريخ 12 مارس 2008

واملتبوع بخالصة إصالحية منشورة باجلريدة الرسمية عدد 799

بتاريخ 23 ابريل 2014.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 26 اكتوبر 2020 فان مسطرة حتفيظ امللك 

بدائرة  الكائن   16  - رقم 16449  التحفيظ  "دارنا" موضوع مطلب  املسمى 

تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت عبد املالك ستتابع من 

ب  واملقدرة  العقاري  التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  االن فصاعدا 

13 هـ 44 آر عوض املساحة املصرح بها حني إيداع مطلب التحفيظ 

واملقدرة ب 09 هـ 40 آر تقريبا في إسم : 

1.عامر بلعياشي بن رشيد بنسبة 118/288.

2.إحسان بلعياشي بنت رشيد بنسبة 67/288.

3.غزالن بلعياشي بنت رشيد بنسبة 67/288.

4. مليكة البوزيدي بنت ابراهيم بنسبة 36/288.

بصفتهم طالب التحفيظ على الشياع بالنسب املذكورة أعاله.

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

رقم 58  العقار  25 كناش  25 ص  1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 10 سبتمبر 2020 توثيق تيفلت.

2. ملحق إصالحي عدلي ضمن بعدد 268 ص 252 كناش باقي الوثائق 

رقم 30 بتاريخ 15 اكتوبر 2020 توثيق تيفلت.

3.موافقة مصححة االمضاء باملقاطعة احلضرية األولى بتيفلت حتت 

رقم 5717 بتاريخ 21 اكتوبر 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

محمد زافو    

 

محافظة  أزمور

مطلب رقم 49 - 84

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020 .

طالبة التحفيظ : حليمة الغلمي بنت عبد اهلل.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد سعيد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد سعيد

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار الدابوزية.

مساحته : 32 آ 97 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : طريق عرضها 05 أمتار.

شرقا : رياض حسن. 

جنوبا : ورثة رياض مبارك. 

غربا : طريق عمومية عرضها 05 أمتار.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

 08 موافق   1441 احلجة  ذي   18 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

أغسطس 2020(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 محرم 1442 موافق )22  أغسطس 2020(.

3 - شهادة إدارية عدد 13 مؤرخة في 07 أغسطس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 50  - 84

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020 

طالبة التحفيظ : فاطنة بوكرمي بنت علي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض حملرش

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ

 للملك : أرض حملرش

نوعه : أرض فالحية.

دوار  الساحل،  املهارزة  جماعة  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

املهارزة الهياملة 1.

مساحته : 14 آ 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اهرميش بوشعيب.

شرقا : ارحيمي مصطفى و ارحيمي احمد. 

جنوبا : رسم عقاري رقم 8250 ز. 

غربا : الطريق اإلقليمية رقم 3473.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

 07( موافق   1439 احلجة  ذي   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

سبتمبر 2018(.

2 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 126 مؤرخة في 30 فبراير 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 51  - 84

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : عبد الرحيم طرب بن صالح

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الدار 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : طرب

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار خنوسة.

مساحته : 01 هـ 31 آ 98 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة لكويط عائشة.

شرقا : يوسف اخلمار. 

جنوبا : لكويط عبد القادر و طريق. 

غربا : ورثة البراوني سعيد.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1440 )28 فبراير 2019(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 محرم 1442 )18 سبتمبر 2020(.

3 - شهادة إدارية عدد 01 مؤرخة في 04 فبراير 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 ديسمبر 2020 على 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 52  - 84

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020 

طالبا التحفيظ :

1 - فيصل زايد بنسبة ½. 

2 - ادريس زايد بنسبة ½. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض زايد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض زايد

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار حارث.

مساحته : 01 هـ 60 آ 98 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امحمد ولد احلمادي.

شرقا : حكيم خديجة و ورثة احمد بن عبد القادر. 

جنوبا : ورثة احمد بلهاشمي. 

غربا : ورثة احمد بلهاشمي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 رجب 1430 )02 أكتوبر 2009(.

2 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 23 ذي القعدة 1441 )15 أكتوبر 2020(.

3 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 901 مؤرخة في 26  فبراير 2009.

على   2021 يناير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور بالنيابة.

                            محسن احلليوي.



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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العقاري رقم  144069 - 09 املؤسس للملك املدعو : "األمل" الكائن 

بحي السالم اكادير ، وذلك بسبب ضياع  النظير الذي كان سلم لها 

سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15  يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

                    احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

          محمد أغوش

محافظة الناظور

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 43825 - 11 ، الذي نشرت خالصته باجلريدة 

الرسمية عدد 1136 بتاريخ 07/10/2020.

بدال من : 

املطلب رقم: 43825 - 11 

تاريخ اإليداع: 21 شتنبر 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- أميمة الفكري بنت احلسن بنسبة 4/1 سهما .

- احلسن الفكري بن ادريس بنسبة 4/1 سهما.

- نيرمني الفكري بن احلسن بنسبة 4/1 سهما.

- نور الفكري بن احلسن بنسبة 4/1 سهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فكري ".

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق أول. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو احملل املدعو 

دوار اياسينا فرخانة.

مساحته: 05 آر 08 س

حدوده:

شرقا: الطريق.

شرقا: امحمد عمرو زغدود.

جنوبا: أوالد عبد القادر.

غربا: املوساتي ادريس.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 - 11 - 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 - 11 - 2008.

- نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 23/10/2000.

محافظة مكناس - املنزه

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

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه املمضي أسفله 
بإعالم العموم أن السيد زنيبر ريان انيس، الساكن بضيعة زنيبر ايت حرز 
اهلل ايت بومديان احلاجب، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 
رقم 55194 - 05 املؤسس للملك املدعو"اطوبان 22 " الكائن مبكناس 
الذي سلم سابقا. النظير  املدينة اجلديدة، وذلك بسبب ضياع  املنزه 

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في 
أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية .

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه املمضي أسفله 
بإعالم العموم أن السيد زنيبر جاد انيس، الساكن بضيعة زنيبر ايت 
حرز اهلل ايت بومديان احلاجب، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 
العقاري رقم 55195 - 05 املؤسس للملك املدعو " اطوبان 23 " الكائن 
مبكناس املنزه املدينة اجلديدة ، وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم 

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

أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية .
احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية مبكناس-  املنزه

الدكالي زكية      

محافظة أكادير

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 
أن السيدة جليلة املهم، مغربية اجلنسية احلاملة لبطاقة التعريف 
للرسم  جديد  نظير  لها  يسلم  أن  طلبت   j523134 رقم  الوطنية 
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التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 23 /02 /2020 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

اقـرأ :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 23 - 11 - 2020 على الساعة 

15 :30 بعد الزوال .

والباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 43826 - 11 ، الذي نشرت خالصته باجلريدة 

الرسمية عدد 1136 بتاريخ 07/10/2020.

بدال من : 

املطلب رقم : 43826 - 11 

تاريخ اإليداع: 22 شتنبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: جنيم شعابي بن احلسن.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق علوية. 

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض .

مساحته: 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محمد حميد و الرسم العقاري عدد 59271 - 11 .

شرقا: الشارع.

جنوبا: حميد الكهربائي و مطلب التحفيظ عدد 30040 - 11 .

غربا: املرسي الراضي احمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/06/2010.

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 03/08/1989

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 23 /02 /2020 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

اقـــرأ :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 23 - 11 - 2020 على الساعة 

14 :30 بعد الزوال .

والباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 43827 - 11 ، الذي نشرت خالصته باجلريدة

 الرسمية عدد :1136 بتاريخ 07/10/2020.

بدال من : 

املطلب رقم: 43827 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 شتنبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: هجر سلمات بنت جمال.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " سلمات ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو احملل املدعو 

دوار اشاويان فرخانة.

مساحته: 25 ار تقريبا.

حدوده:

شماال: الشاوي نزيهة و الطريق.

شرقا: الشاوي نزيهة.

جنوبا: العمراني ميمون.

غربا: الواد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24/06/2020.

- نسخة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 21/03/2016.

- نسخة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 17/09/2014.

- نسخة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 18 - 11 /2017.

- نسخة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 28/10/2017.

- نسخة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 08 - 11 /2017.

- شهادة إدارية عدد 104 مؤخة في 23/06/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 /02 /2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

اقرأ:

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 - 11 - 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

والباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ

عدد 43828 - 11 الذي نشرت خالصته باجلريدة

 الرسمية عدد :1136  بتاريخ 07/10/2020.

بدال من : 

املطلب رقم: 43828 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 شتنبر 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- العزيز اليخليفي بن محمد بنسبة 50/100 سهما.

- ابراهيم اليخليفي بن العزيز بنسبة 25/100 سهما.

- محمد اليخليفي بن العزيز بنسبة 25/100 سهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " واو سريوا".

نوعه: أرض فالحية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة تسافت ، احملل املدعو واوسريوا مبزارع 

حجرة القضاء.
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مساحته: 55 ار 94 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة احلمزاوي عالل.

جنوبا: الطريق.

غربا: العزوتي بوجمعة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 18/08/2020.

- رسم ملحق حتديد نسبة عدلي مؤرخ في 18/09/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 /02 /2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

اقـرأ :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 - 11 - 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

والباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 43829 - 11  الذي نشرت خالصته باجلريدة 

الرسمية عدد:1136 بتاريخ 07/10/2020.

بدال من : 

املطلب رقم: 43829 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 شتنبر 2020.

طالبا التحفيظ السيدين:

- محمد جعداري بن عمر.

- عبد القادر بودو صالح.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " جعداري - بودو".

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق 

علوية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان ، احملل املدعو حي العمال.

مساحته: 09 ار 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: عبد القادر الفقير.

غربا: طالب التحفيظ.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء حظ عدلي مؤرخ في 20/05/2005.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15/08/2003.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 13/01/1994.

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 /02 /2020 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

اقرأ:

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 - 11 - 2020 على الساعة 

15 :30 بعد الزوال .

والباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ

عدد 35344 - 11 الذي نشرت خالصته اإلصالحية

باجلريدة الرسمية عدد:1136 بتاريخ 07/10/2020.

بدال من : 

تتعلق بامللك املسمى: "البجكوري"، ذي مطلب التحفيظ 35344 - 11 

مسطرة  فإن  مبوجبه   ،01/09/2020 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "البجكوري" ذي مطلب التحفيظ عدد 35344 - 11 

في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  امطالسة،  جماعة  الدريوش،  باقليم  الكائن 

املطلب  إيداع  عند  بها  املصرح  وباملساحة  التحفيظ  طالب  نفس  اسم 

املذكور  املطلب  عملية حتديد  أن  إلى  اإلشارة  مع  14 سنتيار  ار   21 وهي 

إلغاء  بعد  صباحا،   30:09 الساعة  على   2020/  02/  02 بتاريخ  ستجرى 

نفس  على  بناء  وذلك   ،2019/  05/  08 بتاريخ  التي جرت  التحديد  عملية 

الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

اقرأ :

مع اإلشارة أن عملية حتديد امللك املذكور ستجرى بتاريخ : 02 نوفمبر   

2020 على الساعة 09 :30 صباحا .

والباقي بدون تغيير.

   احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بالناظور

                  ربيع اليعقوبي

محافظة سطات

مطلب رقم 9963 - 15 

إسم امللك :ملك سماح.

اوالد  دوار  امريزيك؛  ابن احمد؛ جماعة  دائرة  اقليم سطات؛  موقـعـه: 

عبدالقادر.

وقع حتديده في :19 اغسطس2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:10 هـ 83 آ 22 س. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

احلاج  ورثة  علي؛  املتخم  عبدالقادر؛  احلاج  الفقيري؛  شماال:اوالد 

عبدالرحمان؛ 
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شرقا:املتخم الشرقية؛ املتخم حداوي؛ 

جنوبا:الطريق؛ 

غربا : التوزري؛ حبيب عبدالسالم ومن معه؛ املتخم احمد؛ املتخم محمد؛ 

ورثة سماح بوشعيب.

طالب التحفيظ :السيد عمر سماح بن عبدالقادر ومن معه.

مطلب رقم 11667 - 15 

إسم امللك :أرض جديد.

موقـعـه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة سيدي العايدي؛ دوار داللة اوالد 

ايدير.

وقع حتديده في : 14 ابريل2004.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 05 آ 95 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون :

شماال:مطلب عدد 26602/15؛ 

شرقا:رسم عقاري عدد 5390د؛ 

جنوبا:رسم عقاري عدد 3655د ؛ 

غربا:رسم عقاري عدد 26610/15 .

طالب التحفيظ :السيد خيلي الرقية بنت محمد.

مطلب رقم 13671 - 15 

إسم امللك :شعبة اجلران.

موقـعـه:اقليم سطات؛ بلدية البروج؛ دوار عني البكاكشة.

وقع حتديده في : 09 يوليو2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10 آ 29 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال:عبدالرحمان الرجاي بن عبداهلل؛ 

شرقا:الطريق؛ 

جنوبا:احلاج الكبير بن اعمر معيز؛ عباس الغماني؛ 

غربا:عبدالرحمان الرجاي بن عبداهلل .

طالب التحفيظ :السيد العزيز عواد ومن معه.

مطلب رقم 31273 - 15 

إسم امللك :خنيبة.

موقـعـه:اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛ جماعة السكامنة؛ دوار اوالد 

عياد.

وقع حتديده في : 24 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 02 آ 51 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال:الطريق؛ ورثة احلاج بوشعيب؛ 

شرقا:الطريق؛ 

جنوبا:اوالد السايح ؛ 

غربا:طالب التحفيظ .

طالب التحفيظ :السيد محمد حاميل بن عبد السالم.

مطلب رقم 31519 - 15 

إسم امللك :أرض بياض.

موقـعـه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة اوالد الصغير؛ دوار الهراردة.

وقع حتديده في : 29 يوليو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 67 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال:هرادي الكبير بن احمد بن امليلودي؛ هرادي عزيز بن املصطفى؛ 

شرقا:هرادي محمد بن احمد بن امليلودي؛ 

جنوبا:طالب التحفيظ ؛ 

غربا:الطريق؛ ورثة احلاج محمد هرادي .

طالب التحفيظ :السيد عبداحلق هرادي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31922 - 15 

إسم امللك :بالد اوالد سي محمد.

اوالد  دوار  النخيلة؛  جماعة  احمد؛  ابن  دائرة  سطات؛  موقـعـه:اقليم 

موجان اوالد عبادي.

وقع حتديده في : 01 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 43 آ 17س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال:نفيع بوشعيب؛ ورثة ولد صفية؛ 

شرقا:ورثة نفيع عبدالقادر؛ 

جنوبا:ورثة نفيع عبدالقادر؛ 

غربا:سعدون بوشتى؛ ورثة نفيع عبدالقادر .

طالب التحفيظ :السيد سليمان سعدون بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31923 - 15 

إسم امللك :برجيالت.

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

وقع حتديده في : 01 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 42 آ 42 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال:الطريق؛ محمد البكري؛ 

شرقا:رسم عقاري عدد 36801/15؛ 

جنوبا:مطلب عدد 17751/15؛ 

غربا:الطريق.

طالب التحفيظ :السيد أبوابراهيم حسن بن احمد.
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مطلب رقم 31940 - 15 

إسم امللك :عمران2.

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

الهوادرة.

وقع حتديده في : 04 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 64 آ 15 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

*القطعة االولى:

شماال:ورثة محمد بن الشافي؛ 

شرقا:معيزي بوعزة؛ 

جنوبا:الطريق؛ 

غربا:معيزي عبدالسالم.

*القطعة الثانية:

شماال:الطريق؛ 

شرقا:معيزي بوعزة؛ 

جنوبا:ورثة بوعزة بن اجلياللي؛ 

غربا:معيزي عبدالسالم.

طالب التحفيظ :السيد مصطفى معيزي بن محمد.

مطلب رقم 31941 - 15 

إسم امللك :نبيل.

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

الهوادرة. 

وقع حتديده في : 04 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 24 آ 47 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

اجملاورون :

شماال:معيزي بوعزة؛ 

شرقا:رسم عقاري عدد 28303ض؛ ورثة محمد بن العربي؛ رسم عقاري 

عدد 91432ض؛ 

جنوبا:معيزي احمد؛ معيزي بوعزة؛ 

غربا:معيزي محمد؛ معيزي احمد.

طالب التحفيظ :السيد مصطفى معيزي بن محمد.

مطلب رقم 31987 - 15 

إسم امللك :دار سيدي صالح.

اوالد  دوار  النخيلة؛  جماعة  احمد؛  ابن  دائرة  سطات؛  موقـعـه:اقليم 

محمد بن داوود اخمللخلني.

وقع حتديده في : 22 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 92 آ 66 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:رسم عقاري عدد 61866/15؛ 

شرقا:ورثة املعطينب احمد؛ ؛ 

جنوبا:ورثة بوشتى بن عبدالقادر؛ 

غربا:ورثة ببوشتى بن عبدالقادر؛ ورثة الشافي بن داود.

طالب التحفيظ : السيد جوادي خديجة بنت ادريس ومن معها.

مطلب رقم 32006 - 15 

إسم امللك :أرض عوينة الرصاص.

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

العمامر اوالد سي عيسى.

وقع حتديده في : 08 ماي2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 79 آ 88 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال:مطلب عدد 3900/15؛ 

شرقا:عكاشة عبدالكرمي؛ 

جنوبا:ورثة عكاشة محمد؛ مطلب عدد 16685/15؛ 

غربا:رسم عقاري عدد 63445/15؛ مطلب عدد 3900/15.

طالب التحفيظ :السيد امحمد املسكاوي بن محمد.

مطلب رقم 32015 - 15 

إسم امللك :أرض الدعاء.

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

عتو.

وقع حتديده في :05 اكتوبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آ 80 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون :

شماال:مراد عبداحلق؛ الطريق؛ 

شرقا:الطريق؛ 

جنوبا:رسم عقاري عدد 52470/15؛ 

غربا: رسم عقاري عدد 20644ض.

طالب التحفيظ :السيدة فوزية سلمان بنت احلاج حميدي.

مطلب رقم 32016 - 15 

إسم امللك :حفرة امليم.

موقـعـه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة امزورة ؛ دوار اوالد دغوغي .

وقع حتديده في : 10 ماي2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02هـ 98 آ 30 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال:ورثة بن خليل احلاج اجلياللي؛ 

شرقا:الطريق؛ 
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جنوبا:مطلب عدد 2217/ت ؛ رسم عقاري عدد 3754د؛ 
غربا:مطلب عدد 20772/ض؛ رسم عقاري عدد 1708/15 .

طالب التحفيظ :السيد احمد البوهالي بن احلاج بوشعيب.

مطلب رقم 32114 - 15 
إسم امللك :الكدية.

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

وقع حتديده في :20 يونيو2019. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:18 آ 06 س. 

نوعه : أرض فالحية .
اجملاورون :

شماال:رسم عقاري عدد 64016ض؛ 
شرقا:ادريس رحمون بن احمد؛ 
جنوبا:ورثة عمر بن الهاشمي؛ 

غربا:مطلب عدد 20559/15.
طالب التحفيظ :السيد ادريس رحمون بن احمد.

مطلب رقم 40570 - 15 
إسم امللك :بالد العوينة.

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

وقع حتديده في :08 يوليو2019. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:79 آ 51 س. 

نوعه : أرض فالحية .
اجملاورون :

شماال:مطلب عدد 32115/15؛ 
شرقا:احلاج الكبير بن محمد؛ 

جنوبا:رسم عقاري عدد 64016ض؛ 
غربا:الطريق.

طالب التحفيظ :السيد ادريس رحمون بن احمد.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"حبل اخللفي" 
مطلب رقم: 40640 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1073 املؤرخة في 24 يوليو2019.
عوضا عن:

عربية  اوالد  دوار  سعيد؛  اوالد  جماعة  سطات؛  ودائرة  موقعه:اقليم 
الزنتوتية.

اقرأ : 
دوار  العني؛  راس  جماعة  احمد؛  ابن  دائرة  سطات؛  اليم   : موقعه 

الشعيبات؛ البهالة.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض العرصة"
مطلب رقم:40642 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1073 املؤرخة في 24 يوليو2019.
عوضا عن:

بهلوان  ورثة  العربي؛  عكوش  ورثة  الصنهاجي؛  العسري  شماال:ورثة 
الطاهر.

شرقا:ورثة بوشعيب بهلوان؛ محمد بن الزعرية.

اقرأ : 

بهلوان  ورثة  العربي؛  عكوش  ورثة  الصنهاجي؛  العسري  شماال:ورثة 

الطاهر؛ ورثة بوشعيب بهلوان.

شرقا:محمد بن الزعرية؛ ورثة الطاهر بهلوان.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض املكرط"

مطلب رقم:40644 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1073 املؤرخة في 24 يوليو2019.

عوضا عن:

جنوبا:جيبر احلاج الكبير.

اقرأ : 

جنزبا:جبير احلاج الكبير؛ جناح احلاج.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض حفاري كيسر"

مطلب رقم:40645 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية

عدد 1073 املؤرخة في 24 يوليو2019.

عوضا عن:

شماال:ورثة جناح ادريس بن احمد.

اقرأ : 

شماال:ورثة جناح ادريس بن احمد؛ جناح احلاج.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض احلوض"

مطلب رقم:40652 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1073 املؤرخة في 24 يوليو2019.

عوضا عن:

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:أرض أمال.

اقرأ : 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:أرض احلوض.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"بالد الشعبة"

مطلب رقم:40653 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1073 املؤرخة في 24 يوليو2019.

عوضا عن:

طالبو التحفيظ:

محمد زروال بن محمد

عبدالفتاح زروال بنت احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:بال الشعبة.

اقرأ : 

طالبو التحفيظ:

محمد زروال بن احمد

عبدالفتاح زروال بن احمد
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا:بالد الشعبة.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض احلوض"
مطلب رقم:40684 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1076 املؤرخة في 14 اغسطس2019.
عوضا عن :

غربا:حاضري.
اقرأ : 

غربا:فاطنة حاضري.
والباقي بدون تغيير.

 إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
 الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي لرميا إقليم سطات.

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  بسطات  العقاري  األمالك  على  احملافظ  إن 
أعاله  املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 
الواقعة باملنطقة املدعوة"رميا" الكائنة بإقليم ودائرة سطات، جماعة 
رميا قيادة كيسر ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن

 1389 األولى  جمادى   10 في  املؤرخ   174/69 عدد:  الشريف  الظهير   (
املوافق ل 25 يوليوز 1969 (.

 33629 - 33342 - 33341 - 32536 - 32276 - 32217 - 32153 - 32151
 -  34091  -  34048  -  34010  -  33992  -  33990  -  33964  -  33642  -
 34334 - 34333 - 34330 - 34329 - 34299 - 34119 - 34103 - 34102
 -  37112  -  35822  -  35710  -  35700  -  35631  -  34469  -  34372  -
 40350 - 40199 - 39970 - 39741 - 39737 - 39616 - 39483 - 39255
 -  34088  -  33989  -  33987  -  33628  -  32459  -  32415  -  40542  -
 34490 - 34464 - 34125 - 34124 - 34123 - 34117 - 34105 - 34094
 -  39710  -  39648  -  39539  -  39362  -  39050  -  38911  -  35805  -
 33637 - 33613 - 33346 - 32675 - 32669 - 32158 - 39713 - 39711
 -  33936  -  33919  -  33769  -  33756  -  33740  -  33681  -  33641  -
 34122 - 34121 - 34097 - 34064 - 34060 - 34055 - 34028 - 34004
 -  34568  -  34370  -  34313  -  34312  -  34305  -  34303  -  34298  -
 37903 - 37498 - 35829 - 35811 - 35806 - 35795 - 35722 - 35629
 -  32365  -  32360  -  32222  -  32221  -  32129  -  39714  -  38067  -
 33723 - 33439 - 33336 - 32982 - 32981 - 32977 - 32531 - 32406
 -  34022  -  33976  -  33960  -  33940  -  33916  -  33915  -  33742  -
 34369 - 34107 - 34101 - 34099 - 34098 - 34096 - 34071 - 34066
 -  35338  -  35314  -  34917  -  34561  -  34474  -  34378  -  34374  -
 35823 - 35817 - 35728 - 35707 - 35702 - 35680 - 35614 - 35613
 -  36571  -  36300  -  36018  -  36016  -  36015  -  36014  -  36011  -
 37449 - 37375 - 37370 - 37095 - 36942 - 36897 - 36880 - 36856
 -  37878  -  37877  -  37847  -  37818  -  37562  -  37452  -  37451  -
 39046 - 39039 - 38091 - 38089 - 37968 - 37928 - 37927 - 37920
 -  39542  -  39372  -  39360  -  39229  -  39189  -  39188  -  39054  -
 39673 - 39672 - 39671 - 39670 - 39669 - 39666 - 39656 - 39626
 -  39724  -  39723  -  39722  -  39715  -  39705  -  39702  -  39701  -
 32164 - 32150 - 32143 - 32139 - 39764 - 39751 - 39732 - 39725

 -  32387  -  32381  -  32347  -  32268  -  32240  -  32205  -  32165  -
 33598 - 33593 - 33575 - 33565 - 33449 - 33390 - 33384 - 32418
 -  34216  -  34212  -  34210  -  34072  -  34041  -  33863  -  33604  -
 34898 - 34884 - 34869 - 34643 - 34601 - 34222 - 34221 - 34217
 -  35321  -  35312  -  34140  -  35114  -  35094  -  34991  -  34932  -
 35958 - 35954 - 35950 - 35949 - 35944 - 35940 - 35833 - 35821
 -  38388  -  38242  -  36557  -  36337  -  35983  -  35976  -  35968  -
 39620 - 39549 - 39534 - 39246 - 39180 - 38504 - 38479 - 38438

40477 - 39660 - 39654 -
 احملافظ على األمالك العقارية بسطات

    محمد الزرهوني

محافظة تطوان

مطلب رقم 55621 - 19
إسم امللك: " احلافة " 

موقعه : إقليم تطوان، قيادة بني يدر، جماعة السحتريني . 
تاريخ التحديد: 26 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 104 هـ 96 ار 41 س
نوعــه: أرض فالحية، بها أشجار مثمرة

اجملاورون:
شماال: امللك الغابوي 
شرقا: امللك الغابوي 

جنوبا : امللك الغابوي،
غربا: امللك الغابوي 

وزير  السيد  عنها  الوصي  هابط  عني  الساللية  اجلماعة   : )ة(  طالب 
الداخلية.

مطلب رقم 55802 - 19
إسم امللك: " احلمد هلل " 

موقعه : إقليم تطوان، قيادة و جماعة بني سعيد . احملل املدعو: اكادمي 
أوشتام

تاريخ التحديد: 16 مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم : 104 هـ 96 ار 41 س

نوعــه: أرض فالحية، 
اجملاورون:

شماال: عرفة بقالي
شرقا: رسم عقاري عدد: 95008 - 19 

جنوبا : الطريق،
غربا: ورثة احلسني بقالي العيساوي 

طالب )ة( : محمد بن يحيى ابن سودة.

مطلب رقم 55876 - 19
إسم امللك: "مرج الدفلة 03 - 04 - 29694".

موقعه : إقليم وزان، قيادة مقريصات، جماعة عني بيضاء، احملل املدعو: 
سوق األحد الغدير
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تاريخ التحديد: 23 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 هـ 77 ار 17 س

نوعــه: أرض فالحية 
اجملاورون:

شماال: الواد، بن احلاج خالد احمامو،
شرقا: ملك بلحاج، مطلب عدد: 55854 - 19

جنوبا : طريق وطنية
غربا: ورثة أحمد السويسي،

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55816 - 19
إسم امللك: "أرض مقبرة اجملاهدين بتطوان طريق طوريطا ".

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو : طريق طريطا
تاريخ التحديد: 24 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 57 ار 04 س
نوعــه: أرض عارية تتكون من ثالث قطع :
القطعة األولى : مساحتها : 14 ار 73 س

اجملاورون:
شماال: رسم عقاري عدد: 44896 - 19،

شرقا: رسمني عقاريني عدد: 103734 - 19، 103735 - 19 ثم طريق
جنوبا : طريق

غربا: عبد السالم اليطفتي،
القطعة الثانية : مساحتها : 23 ار 39 س

اجملاورون:
شماال: طريق،
شرقا: طريق، 

جنوبا : رسم عقاري عدد: 14438 - 19، مطلبعدد: 15025 - 19
غربا: رسم عقاري عدد: 56514 - 19، ملك الغير

القطعة الثالثة : مساحتها : 18 ار 92 س
اجملاورون:

شماال: محمد الصحراوي،
شرقا: حمادي امرابط، 

جنوبا : رسم عقاري عدد: 55958 - 19، ملك 
الغير

غربا: الطريق
طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان

مطلب رقم 44971 - 19
إسم امللك: "وطا قامرة شتابة".

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

تاريخ التحديد: 25 يونيو 2018.
املساحة التي أظهرها التصميم: 34 هـ 45 ار 59 س

نوعــه: أرض بها عدة بنايات وأشجار الزيتون
اجملاورون:

شماال: مطالب التحفيظ عدد: 49303 - 19، 49317 - 19، الواد، 48715 
 - 48703 ،19 - 48687 ،19 - 48709 ،19 - 48711 ،19 - 48717 ،19 -

 ،19 - 48747 ،19 - 48700 ،19 - 48698 ،19 - 48704 ،19 - 48706 ،19
 ،19  -  49455  ،19  -  48740  ،19  -  48741  ،19  -  49454  ،19  -  48744

48737 - 19، ملك الغير، 1678 - 19،
شرقا: ملك الغير،

897 - 19، رسوم عقارية   ،19 - 689  ،19 - 704 : مطالب عدد:  جنوبا 
عدد: 565 - 19، 1229 - 19، 560 - 19، 561 - 19، 562 - 19، 955 - 19، 

،19 - 49510 ،19 - 557 ،19 - 556 ،19 - 1680
غربا: مطالب عدد: 31836 - 19، 49337 - 19، 49342 - 19، 49343 - 
 ،19 - 49346 ،19 - 49355 ،19 - 46354 ،19 - 49356 ،19 - 49351 ،19

 ،19 - 49365 ،19 - 49363 ،19 - 49362 ،19 - 49358
وزير  السيد  الوصي عنها  بوريان  املورد،  الساللية  : اجلماعة  )ة(  طالب 

الداخلية.

مطلب رقم 54964 - 19
إسم امللك: "العطار".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة وجماعة جبل احلبيب، احملل املدعو : دوار 
اخلروب

تاريخ التحديد: 17 ديسمبر 2018.
املساحة التي أظهرها التصميم: 08 هـ 21 ار 76 س

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار مثمرة مع بئر واسطبل، تتكون من 
قطعتني :

القطعة األولى : مساحتها : 01 هـ 12 ار 83 س
اجملاورون:

شماال: ورثة أحمد بن عبد السالم اليعالتي
شرقا: األحباس، 

جنوبا : خندق
غربا: ممر عمومي، 

القطعة الثانية : مساحتها : 07 هـ 08 ار 93 س
اجملاورون:

شماال: خندق،
شرقا: ممر عمومي، 

جنوبا : الواد
غربا: الواد

طالب )ة( : شركة بنزاو إميو ش م م 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 12341 - ط
إسم امللك: " كرمي"

موقعه: تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: حي الطوابل، 
شارع كنيدي

طالب )ة( التحفيظ: عبد السالم املوساوي
مساحته: 07 ار 68 س

 3966 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 
بتاريخ 25 نوفمبر 1988.

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
       املصطفى طريفة
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محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 10977 - 30 

اسم امللك : "دار اخلير".

موقعه : إقليم و بلدية وزان، حي الرمل.

مساحته : 1 آر 14 س.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : درب سي علي ؛

جنوبا : محمد بن عليلو، رحمة البقالي و رسم عقاري رقم 14291 - 30؛ 

شرقا : رحمة اخلمسية ؛

غربا : عبد السالم زعيرط.

طالب التحفيظ : السيد عبد احلق نظام بن حلسن بن محمد.

مطلب رقم 16513 - 30 

اسم امللك : "الدهس".

اعمر  سيدي  قيادة  الغرب،  تالل  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

احلاضي، جماعة سيدي احمد بنعيسى، دوار الشعاب.

مساحته : 38 آر 36 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : محمد الديش و محمد بن رحال ؛

جنوبا : ورثة عبد اهلل زيتوني؛ 

شرقا : ورثة عبد اهلل زيتوني؛

غربا : محمد بن رحال و محمد بن احلاضي.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بوزان.

مطلب رقم 25814 - 30 

اسم امللك : "الكراكر 2".

موقعه : إقليم و اجلماعة احلضرية وزان.

مساحته : 16 آر 97 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم نكيري ؛

جنوبا : عبد اهلل الضياع؛ 

شرقا : األحباس و عبد اهلل مساعف ؛

غربا : مصطفى قبيبو.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بوزان.

مطلب رقم 25902 - 30 

اسم امللك : "اتشريشرة".

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي رضوان، دوار املطالصة.

مساحته : 38 آر 20 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التني و الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 43657 - 30 ؛

جنوبا : احمد شبلي؛ 

شرقا : الشريف خوداري ؛

غربا : احمد بغدادي.

طالب التحفيظ : السيد محمد براضي بن قاسم بن محمد.

مطلب رقم 35913 - 30 

اسم امللك : "الرمل".

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

توغيلت، دوار اعزيب املواز.

مساحته : 1 هـ 19 آر 50 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 22566ر )القطعة 1( ؛

جنوبا : ورثة احمد مومني؛ 

شرقا : ورثة احمد مومني ؛

غربا : رسم عقاري رقم 28582 - 30.

طالب التحفيظ : السيد محمد مومني بن محمد بن امبارك.

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد عبد اهلل يوسفي اجلاعل محل اخملابرة معه بتجزئة 

81 سيدي قاسم، طلب أن يسلم له نظير جديد  طريق طنجة رقم 

للرسم العقاري عدد 5962 - 30 وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان 

قد سلم ألبيه الهالك يوسف اليوسفي .

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

اإلعالن  هذا  نشر  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجـل  في  قانونيـا 

باجلريدة الرسمية .

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

يحى حساني    
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محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-7932

امللك املسمى : " مخيم وملعب "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" تيزنيت املركز"،

مساحته : 03 هـ 51 آ 73 س

نوعه : أرض بجزء منها بها مسبح بلدي - مقهى - مراحيض – محول 

كهربائي - مخيم بلدي و عدة أبراج ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : مساحة خضراء ،

غربا : شارع سيدي عبد الرحمان ،

طالبة التحفيظ : بلدية تيزنيت في شخص رئيس اجمللس البلدي . 

مطلب رقم 31-127882

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1594 ق "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار العوينة "،

مساحته : 01 هـ 70 آ 65 س

أشجار   ، صهريج   ، قدمية  بنايات  بها  منها  بجزء  عارية  أرض   : نوعه 

مختلفة ويخترقها ممرين عموميني وساقية وقناة املاء ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ، ساقية ، ملك الغير ، رع رقمي 31-34471 - 31-70101 

ومطلب التحفيظ رقم 31-56104 ،

شرقا : ممر ، مطالب التحفيظ أرقام 56424-31 - 56182-31 - 56164-31 ملك 

الغير ورع رقم 31-70493 ،

جنوبا : ممر عمومي ، ملك الغير ورع رقم 31-55108 ،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية . 

مطلب رقم 31-138614

امللك املسمى : " دار البوهالي "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" حي اد البوهالي "،

مساحته : 05 آ 73 س

آخريات سفلية وطابق علوي  بناية سفلية وخمس  بها  أرض   : نوعه 

واحد والباقي عارية بداخلها جزء محاطة بسور، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوهالي خديجة ومطلب التحفيظ رقم 31-19112،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : رع رقم 39939-31  - 10730-31 رع رقم 34392-31 وورثة بوهالي خديجة،

طالب التحفيظ : السيد احلسن البوهالي بن أحمد . 

مطلب رقم 31-138942

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1705 ق "

موقعه : جماعة وقيادة أفال اغير اقليم تيزنيت باحملل املدعو" مدرسة متقيت "،

مساحته : 04 آ 64 س

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ويخترقها خط كهربائي دي 

اجلهد املتوسط واشجار، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير ،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ممر ،

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية . 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-7215

امللك املسمى : " بوسكوت ".

أوالد  قيادة  الركادة  جماعة  بوصنصار"  مزارع  املدعو"  باحملل   : موقعه 

جرار دائرة واقليم تيزنيت 

طالب التحفيظ : السيد محمد الباسعيد بن عبد السالم ومن معه ، 

 176 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 15 ماي 2002 

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بتيزنيت

البشير أصوفي    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 27981 - 36

اسم امللك : " افرنو السفلي" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني عروس احملل املدعو : دوار أفرنو السفلي.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019.
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مساحته : 16 هكتار 54 ار 02 س.

نوعه : ارض صخرية.

اجملاورون : 

شماال : اجلماعة الساللية متزكيدة. 

جنوبا : جنان القاضي.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 32607 - 36.

غربا : اخلندق.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية أفرنو السفلي.

مطلب رقم 32431 - 36

اسم امللك : " املشتورة 4 " 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة القلة، احملل املدعو : دوار العنصر. 

وقع حتديده في : 31 يناير 2020.

مساحته : 60 ار 40 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : أحمد عبد اهلل االحمدي. 

جنوبا : واد مشتورة.

شرقا : مصطفى العباس.

غربا : عبد السالم أشروي – احلسن داوود.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32432 - 36

اسم امللك : " املدورة 2 " 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة القلة، احملل املدعو : املدورة 2. 

وقع حتديده في : 27 فبراير 2019.

مساحته : 03 ار 54 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : محمد عباس. 

جنوبا : محمد عباس.

شرقا : األحباس.

غربا : محمد عباس.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32441 - 36

اسم امللك : " خطارة 2 " 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير، احملل املدعو : "خطارة". 

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019.

مساحته : 46 ار 20 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار البرتقال.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد اهلل اجلباري. 

: فاطمة الهواري- سعيد املساري- فاطمة البجنوني- سعيد  جنوبا 

 : العقاري عدد  الرسم   36-  -  4392  : العقاري عدد  الرسم   – مفضل 

49052 - -36 زنقة.

شرقا : ورثة عبد اهلل اجلباري – الرسم العقاري عدد : 48228 - 36.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 18635 - 36.

طالبة التحفيظ : فطوم الهواري بنت محمد.

مطلب رقم 32613 - 36

اسم امللك : " الصافية " 

موقعه : مدينة العرائش، احملل املدعو : زنقة حسان بن ثابت. 

وقع حتديده في : 01 اكتوبر 2019.

مساحته : 63 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 3457 - 36. 

جنوبا : محمد سكروت.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 26772 - 36.

غربا : زنقة.

طالبة التحفيظ : الصافية الشنتوف بنت محمد.

مطلب رقم 32634 - 36

اسم امللك : " الزياتي" 

موقعه : مدينة القصر الكبير، احملل املدعو : حي القشاشني درب اخلمال. 

وقع حتديده في : 31 اكتوبر 2019.

مساحته : 50 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : أحباس القصر الكبير. 

جنوبا : ممر-ورثة البارودي. 

شرقا : اخلمال ومن معه.

غربا : ورثة البارودي.

طالب التحفيظ :

1 -عبد العالي بن محمد الزياتي.

2 -نزار بن محمد الزياتي.

3 -عبد التواب بن محمد الزياتي.سوية بينهم.
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مطلب رقم 32635 - 36

اسم امللك : " غرسة السليتي " 

موقعه : إقليم العرائش جماعة عياشة احملل املدعو : مدشر أوالد عيسى. 

وقع حتديده في : فاحت نوفمبر 2019.

مساحته : 89 ار 91 س 

نوعه : ارض فالحية.

شماال : طريق عمومي. 

جنوبا : ورثة دار بن عيسى-طريق. 

شرقا : سلمى بن عبد الوهاب.

غربا : طريق عمومي.

طالبا التحفيظ : 

1 -أحمد بن اليزيد الساحلي.

2 -عربية بنت ادريس السليتي. مناصفة بينهما.

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

 

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 12202 - 39

اسم امللك : » ملك امعيش وتاع الكحل « .

موقعه : دوار الكبير أوالد علي بلدية الكردان اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 نوفمبر 2007.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 10 ار 70 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مصرف و محمد سبيرو و ساقية؛ 

شرقا : الساقية؛

جنوبا : طريق و زكار عبد الرحمان بن احمد؛

غربا : الرسم العقاري عدد 5691 - 39 و زكار عبد الرحمان بن احمد ؛

طالب التحفيظ : السيد ادليزة عبد الكبير بن ادريس.

مطلب رقم 28507 - 39

اسم امللك : » دار األخوة « .

موقعه : زرايب أوالد بنونة مدينة تارودانت.

وقع حتديده : 01 فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 69 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21375 - 39 و إسماعيل ايت اوغنجة ؛

غربا : إسماعيل ايت اوغنجة ؛

طالبو التحفيظ : السيد القرطاس محمد بن موالي عمر و من معه.

مطلب رقم 31479 - 39

اسم امللك : » امسيدر 1 « .

موقعه : دوار الطالعة جماعة و قيادة احمر إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 06 يناير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 هـــ 51 آر 69 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أربع بيوت بالستيكية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5463 - 39؛ 

شرقا : الرسم تاعقاري عدد 14275 - 39؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 7635 - 39 و بعضا ايت سي سعيد حسن 

و من معه ؛

طالبو التحفيظ : السيد ابراهيم توهامي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 31480 - 39

اسم امللك : » امسيدر 2 « .

موقعه : دوار الطالعة جماعة و قيادة احمر إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 06 يناير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 53 آر 04 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3124 - 39؛ 

شرقا : الرسم تاعقاري عدد 7535 - 39؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 3124 - 39 ؛

طالبو التحفيظ : السيد ابراهيم توهامي بن محمد و من معه.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    
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محافظة إفران

مطلب رقم  3663 - 57
اسم امللك : "تداوت ".

املدعو  احملل  اخملفي،  سيدي  جماعة  ازرو،  دائرة  افران،  اقليم   : موقعه 
"سيدي حلسن البقريت "

مساحته اإلجمالية :  1 هكتار 67 آر 14 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون:
شماال : الطريق، شعبة   

شرقا : محمد حفيظ 
جنوبا : ساقية  

غربا : الطريق 
 احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : حافير خويا بن موحى  
احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                               عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة سال اجلديدة

مطلب رقم  667  - 20 
إسم امللك : الدير .

موقعه : دوار اوالد جابر قبيلة السهول .
تاريخ حتديده : 05 سبتمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هكتار و 13ار و 49 سنتيار 
مشتمالته : أرض فالحية. 

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 7939 راء 

شرقا : املطلب رقم 2241 - 20 
جنوبا : سد سيدي محمد 

غربا : ورثة املعروفي 
طالب التحفيظ : دنادني ابراهيم. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

مطلب رقم 4487  - 58 
إسم امللك : البريدية. 

موقعه : سال جماعة السهول دوار اوالد معلة اوالد عزيز 
تاريخ حتديده : 25 أغسطس 2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هكتار و 22ار و 11سنتيار 
مشتمالته :

 اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 46304 - 58 

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 2058 - 58 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 9367/راء 
غربا : مطلب حتفيظ رقم 2056 - 58 

طالب التحفيظ : العثماني غريب بن ادريس 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية الشىء :

مطلب رقم 4529  - 58 
إسم امللك : فاطمة 

موقعه : سال جماعة بوقنادل دوا ر دوسليم 
تاريخ حتديده : 04 يناير 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12ار و 69 سنتيار 
مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : فاطنة سكارى وممر عرضه 3م 

شرقا : ممر عمومي5م لفائدة ورثة بوعزة بن بوغابة 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 19452 - 58 

غربا : مطلب حتفيظ رقم 4543 - 58 
طالب التحفيظ : احلدادي فاطمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية الشىء. 

مطلب رقم 4543  - 58 
إسم امللك : لوجة 

موقعه : سال جماعة بوقنادل دوار دوسليم 
تاريخ حتديده : 25 يوليو 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15ار و  90  سنتيار 
مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 48621/راء 

شرقا : ورثة بن بوغابة سقرة 
ومطلب  بوغابة سقرة  بوعزة  بن  ورثة  و  بوعزة  بن  بلفاطمي   : جنوبا 

حتفيظ رقم 4529/58/58 وطريق ثانوية عرضها 03أمتار 
غربا : موسى بن معيطو 

طالب التحفيظ : ايت علي محمد بن علي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية الشىء 

مطلب رقم 4555  - 58 
إسم امللك : ولد غنام 

موقعه : سال بوقنادل مزارع زردال 
تاريخ حتديده : 04 أكتوبر  2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60ار و  46 سنتيار 
مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : ورثة عبد اهلل بن موسى 

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 553 - 58 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 36770 - 58 وورثة عبد اهلل بن عاشور 

غربا : الرسم العقاري رقم 27539 - 58 
طالب التحفيظ : اوالد املبطول عالل بن محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية الشىء
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مطلب رقم 4568  - 58 
إسم امللك : بوشويطنية 

موقعه : دوار املفاحلة مشيخة أوالد علوان جماعة السهول 
تاريخ حتديده : 12 فبراير 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هكتار و 46ار و 54سنتيار 
مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 65001 - 58 

شرقا : الرسم العقاري رقم 1984راء 
جنوبا : ورثة االدريسي ابراهيم ومن معه 

غربا : ممر عمومي 
طالب التحفيظ : الدويجي محمد بن حلسن                  

بوكرا حياة                                           
احلقوق العينية والتحمالت العقارية الشىء.

احملافظ على األمالك العقارية  بسال اجلديدة.
                                  حسن الشاوي.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

 
مطلب رقم 20905 - 60

اسم امللك : ملك املديون
موقعــه : اجلماعة احلضرية القليعة، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 04 آر 27 س.
نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 
شمـاال : مطلب التحفيظ 20945 - 60

شـرقا : زنقة
جنـوبا : طريق

غربـا : مطلب التحفيظ 13685 - 60.
طالب التحفيظ : عبداهلل املديون.

مطلب رقم 21024 - 60
اسم امللك : ملك اخلير:

موقعــه : ازرو، جماعة ايت ملول، عمـالة انزكان ايت ملول. 
مساحتـه : 90 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني
حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 1674 - 60
شـرقا : الزنقة
جنـوبا : الزنقة

غربـا : ادحي احلسني
طالب التحفيظ : سالم غشت ومن معه:

مطلب رقم 21025 - 60
اسم امللك : ملك الكرايني

موقعــه : جماعة القليعة ،عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 07 آر 05 س.
نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 
شمـاال : زنقة

شـرقا : الكريني و الرسم العقاري 54813 - 09و ممر والرسم العقاري 3027 - 60
جنـوبا : لهوار موالي والرسم العقاري 30437 - 60 

غربـا : رسم عقاري رقم 30534 - 60
طالب التحفيظ : موالي محمد الكرايني 

مطلب رقم 21038 - 60
اسم امللك : مليكة 

عمـالة   ، التمسية  احلضرية  اجلماعة  الشيخ  بن  دار  دوار   : موقعــه 
إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 88 س.
نوعــه : بناية من طابق أرضي وطابقني علويني

حـدوده : 
شمـاال : اوسلمي ياسني

شـرقا : زنقة 
جنـوبا : ممر

غربـا : باري حسن
طالب التحفيظ : العبدوسي احلسني.

مطلب رقم 20997 - 60
اسم امللك : احلسن هشام 

موقعــه : حي البدوع جماعة التمسية ، عمـالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 69 سنتيار.

نوعــه : ارض عارية
حـدوده : 

شمـاال : مطلب التحفيظ 21034 - 60
شـرقا : زنقة

جنـوبا : محمد بوهلو 
غربا : زنقة 

طالب التحفيظ : احلسن هشام.

مطلب رقم 20992 - 60
اسم امللك : ملك االخوة

موقعــه : دوار دار بن الشيخ جماعة التمسية ،عمـالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 49 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي
حـدوده : 

شمـاال : ميو محمد
شـرقا : الرسم العقاري 48399 - 60 و مدالس احلسن.

جنـوبا : ابنسير ابراهيم .
غربـا : زنقة .

طالب التحفيظ : زينة بومسعو ومن معها. 
احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                            عبد احلليم فتح اهلل.
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محافظة الدار البيضاء - احلي احلسني

مطلـب رقـم 1002 - 33 
إسم امللك : " أرض ملزارة ". 

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، ليساسفــة. 
وقع حتديده في : 03 ماي 2017. 

مساحته : 76آر و29 س واملتكون من قطعتني. 
نوعه : أرض عاريــة. 

اجملاورون للقطعة رقم 1 : 
شماال : طريق عرضها 05 أمتار؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 11615 - 33؛
جنوبا : اخلطوط اجلوية امللكية؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 8287 - 64.
اجملاورون للقطعة رقم 2 : 

شماال : اخلطوط اجلوية امللكية؛
شرقـا : الرسم العقاري عدد 11615 - 33؛

جنوبا : طريق عرضها 10 أمتار؛
غربـا : الركراكي الصغير، مسجد، حميد فكري وصبري عبدالرزاق.

طالبو التحفيظ : محمد مرضي بن العربي ومن معه.

مطلــب رقــم 122 - 64
إسم امللك : " أرض الركبــة".

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، ليساسفة.
وقع حتديده في : 12 أبريل 2019.

مساحته : 19 آر 09 س.
نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 
 63  -  798 عدد  املطلب   ،  33  -  41657 عدد  العقاري  الرسم   : شماال 

والرسم العقاري عدد 53879 - 64؛
شرقـا : الرسم العقاري عدد 20648/س؛

جنوبا : املطلب عدد 4765 - 63؛
غربـا : الرسم العقاري عدد 53880 - 64.

طالب التحفيظ : السيد أحمد الدوبــي.
احملافظ على األمالك العقارية بالدار البيضاء احلي احلسني

عبد الصمد البحــاري   

 

محافظة احلوز

مطلب رقم 12719 - 65
امللك املسمى : " مبروكة "

الكائن : إقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة أوالد مطاع ، دوار الزكاكمة. 
مساحته : 00 هك 57 آر 45 س .
وقع حتديده في : 16 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر وخزان للماء واصطبل من تراب وبناية من 
سفلي وطابق أول من تراب واشجار مختلفة.

اجملاورون : 
شماال : طريق ذات عرض متغير، 

شرقا : مصرف ،
جنوبا : دوار ، 

غربا : طريق ذات عرض متغير،
طالب التحفيظ : السيد حكيم بويحياوي بن محمد .

اصالح خطأ  -  يتعلق بخالصة مطلب التحفيظ عدد 4447 - 43
عوضا عن : 

- شراء عدلي ضمن بعدد 159 ص 160 بتاريخ 26 ماي 2004 توثيق مراكش.
اقرأ : 

- عقد شراء عدلي ضمن بعدد 159 صحيفة 160 كناش األول رقم 75 
بتاريخ 26 ماي 2004 توثيق مراكش.

 1998 بتاريخ 03 أغسطس   1734 - رسم استمرار عدلي حفظ حتت عدد 
توثيق مراكش.

- رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 313 صحيفة 316 كناش الثاني رقم 3 
بتاريخ 04 فبراير 1997 توثيق ثالث نيعقوب .

- رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 265 صحيفة 331 كناش التركات رقم 51 
بتاريخ 20 يوليو 2001 توثيق مراكش .

-وكالة عرفية مؤرخة في 29 سبتمبر 1998 .
- شهادة إدارية مؤرخة في 29 اغسطس 2003

والباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ  -  يتعلق بإعالن عن انتهاء التحديد
ملطلب التحفيظ عدد 4447 - 43

عوضا عن : 
وقع حتديده في : 12 يوليو 2006.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى القطني .
اقرأ : 

وقع حتديده في : 15 يناير 2008.
طالبة التحفيظ : السيدة ياسمني القطني .

الباقي بدون تغيير .
احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

 

محافظة سيدي سليمان

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف السيد احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم 
العموم أن السيد إدريس الصيد بن عبد السالم بن املعطي ومن معه 
الساكن بدوار أوالد بن حداد جماعة وقيادة دار بالعامري سيدي سليمان 
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16202/ر  عدد  العقاري  للرسم  جديد  نظير  لهم  يسلم  أن  طلبوا 

املؤسس للملك املدعو" بنسعيد" الكائن بدائرة سيدي سليمان قبيلة 

أوالد يحيى وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم لهم سابقا. 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

الرسمية

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان ؛

محمد احلسناوي    

 

محافظة الفداء - مرس السلطان

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

 575905B رقم  الوطنية  للبطاقة  احلامل  العرابي  عمر  السيد  أن 

الساكن بشارع الفداء رقم 172 الدارالبيضاء مبقتضى وكالة  طلب 

28091 - س املؤسس  أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد 

للملك املدعو: "محمد بن حلسن" الكائن  بالدارالبيضاء درب الفقراء 

وذلك بسبب ضياع النظير الذين سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

 575905B رقم  الوطنية  للبطاقة  احلامل  العرابي  عمر  السيد  أن 

الساكن بشارع الفداء رقم 172 الدارالبيضاء مبقتضى وكالة  طلب 

أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد  38837 - س   املؤسس 

الفقراء  درب  بالدارالبيضاء  الكائن  العربي"  ولد  "دار  املدعو:  للملك 

وذلك بسبب ضياع النظير الذين سلم 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 األمالك العقارية بالفداء مرس السلطان بالنيابة 

الياس الصالح    

محافظة اشتوكة ايت باها

مطلب رقم 2908 - 80 
اسم امللك : " بحيرة افراض "

موقعه : دوار تسنولت، اجلماعة الترابية ماسة إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في : 22 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 99 سنتيار.
نوعه : أرض محاطة بسور. 

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 76324 - 09 ؛

شرقا : الطريق ؛ 
جنوبا : ورثة اد بيزنكاض ؛

غربا : ورثة احمد اوحلاج.
طالبة التحفيظ : حنان اكرا بنت محمد.

مطلب رقم 3007 - 80 
اسم امللك : " دوار تن داود جماعة وادي الصفاء اشتوكة ايت باها "

موقعه : دوار تن داوود، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في : 23 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 06 سنتيار.
نوعه : أرض بها دعامة البناء. 

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 2431 - 80 ؛

شرقا : ايت مولني ؛ 
جنوبا : الرسم العقاري عدد 23648 - 60 ؛

غربا : الطريق.
طالب التحفيظ : احلسان تكايت.

مطلب رقم 3009 - 80 
اسم امللك : " جغرير "

موقعه : دوار توالرهيم، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في : 23 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 57 ار 38 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية بها حوض واسطبل. 

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 1788 - 80 ؛

شرقا : ورثة محمد زين ؛ 
جنوبا : الرسم العقاري عدد 2099 - 80 ؛

غربا : الطريق.
طالب التحفيظ : احلسن جغرير بن محمد.

مطلب رقم 3044 - 80 
اسم امللك : " ملك اجلماعة القروية سيدي عبد اهلل البشواري "

موقعه : اجلماعة الترابية سيدي عبد اهلل البشواري إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في : 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 ار 92 سنتيار.
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وبناية سفلية  وادرمي  ايت  قيادة  مقر  بها  بسور  أرض محاطة   : نوعه 
وبناية سفلية وطابق اول ومراب. 

اجملاورون : 
شماال : الطريق ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3045 - 80 ؛ 
جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق.
طالبة التحفيظ : اجلماعة القروية سيدي عبد اهلل البوشواري.

مطلب رقم 3045 - 80 
اسم امللك : " عقار مبركز سيدي عبد اهلل البشواري "

موقعه : اجلماعة الترابية سيدي عبد اهلل البشواري إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في : 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 ار 07 سنتيار.
نوعه : أرض محاطة بسور بها مراب وجزء من بنايتني سفليتني. 

اجملاورون : 
شماال : الطريق ؛
شرقا : الطريق ؛ 
جنوبا : الطريق ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3044 - 80.
طالبة التحفيظ : اجلماعة القروية سيدي عبد اهلل البشواري.

مطلب رقم 3050 - 80 
اسم امللك : " ملك علي اوهمو "

إقليم  ميلك  ايت  الترابية  اجلماعة  الكان،  ايت  امزوار  دوار   : موقعه 
أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في : 27 يناير 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40 ار 09 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار. 
اجملاورون : 

شماال : الطريق بعضا ورثة بيسطرين ؛
شرقا : ورثة بيسطرين ؛ 

جنوبا : الطريق ؛
غربا : الطريق.

طالبو التحفيظ : عبد الرحمان بيسطرين ومن معه.

مطلب رقم 3062 - 80 
اسم امللك : " امزيل فاطمة "

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تن  املدعو  احملل   : موقعه 
أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في : 10 فبراير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 
اجملاورون : 

شماال : مصطفى وابيت ؛
شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21322 - 60 ؛
غربا : ورثة احمد بن احمد.

طالبة التحفيظ : امزيل فاطمة بنت محمد.

مطلب رقم 3076 - 80 
اسم امللك : " ملك التكناوي "

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  املدعو  احملل   : موقعه 
أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في : 02 مارس 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 
اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛
شرقا : عادل الوسيمي ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 10921 - 80 ؛
غربا : داودي زاينة.

طالب التحفيظ : رشيد التكناوي بن مسعود.

مطلب رقم 3078 - 80 
اسم امللك : " ملك الصاليح "

إقليم  ميلك  ايت  الترابية  اجلماعة  ميلك،  ايت  املدعو  احملل   : موقعه 
أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في : 02 مارس 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 05 ار 56 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها مجزرة مهجورة. 
اجملاورون : 

القطعة األولى : 
شماال : ورثة ايت اكوركادي ايت بايه ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 5798 - 60 بعضا مطلب التحفيظ عدد 
5571 - 60 ) ملغى( بعضا مطلب التحفيظ عدد 5571 - 60 ) ملغى(؛ 

جنوبا : الطريق ؛
غربا : الرسم العقاري عدد 12538 - 80.

القطعة الثانية : 
شماال : الطريق ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 5271 - 60 ) ملغى( ؛ 
جنوبا : الرسم العقاري عدد 23958 - 60 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 12538 - 80.
طالبو التحفيظ : فاطمة الصاليح ومن معها.

مطلب رقم 3081 - 80 
اسم امللك : " ملك اضرضور "

موقعه : احملل املدعو التوامة، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-
أيت باها.

وقع التحديد في : 04 مارس 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 13 ار 34 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية بها شجرة. 
اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛
شرقا : الطريق بعضا الرسم العقاري عدد 12758 - 80 ؛ 

جنوبا : ورثة نايت اوعليلت ؛
غربا : الرسم العقاري عدد 13256 - 60.

طالب التحفيظ : مبارك اضرضور بن سعيد.
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مطلب رقم 3085 - 80 

اسم امللك : " ازكار بوشعيب "

موقعه : احملل املدعو ايت بال ااداو محند، اجلماعة الترابية واد الصفاء 

إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في : 09 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 ار 41 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12120 - 80 ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : حليان عائشة ؛

غربا : مولي محمد.

طالب التحفيظ : محمد مولي بن احلسني.

مطلب رقم 3079 - 80 

اسم امللك : " ملك قرواش "

موقعه : احملل املدعو سيدي سعيد الشريف، اجلماعة الترابية بيوكرى 

إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في : 03 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 00 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الساحلي موالي احمد ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9277 - 60 بعضا حمداوي علي ؛

غربا : الساحلي.

طالب التحفيظ : محمد قرواش بن سيدي عبد القادر.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية باشتوكة ايت باها 

بلعيد ايت الرايس    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 24441 - 16
اسم امللك : "دارنا".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت عبد املالك.
وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2014.

نوعه : ارض فالحية بها بئرين وإسطبلني ومتجرين ومسكن وصهريج 
وخزان ماء.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 13 هـ 44 آر.
اجملاورون : 

- 16؛   2039 رقم  التحفيظ  بوعمرو؛ مطلب  بن  امبارك  ورثة   : شماال 
الرسم العقاري رقم 31978 - 16؛

شرقا : بلعياشي فوزية؛ الرسم العقاري رقم 51292 - 16؛ 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 51292 - 16؛ بلعياشي فوزية ومن معها؛ 
مطلب التحفيظ رقم 22726 1- 6؛ ورثة الشبار محمد؛ شيوط محمد

الرسم  مجيد؛  بلعياشي  القسطالي؛  عمومية؛ورثة  طريق   : غربا 
العقاري رقم 41580 - 16؛ مطلب التحفيظ رقم 17206 - 16.

طالبو التحفيظ : عامر بلعياشي بن رشيد ومن معه.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " مقام حلباب " موضوع 
مطلب التحفيظ عدد 81-4980، الذي نشرت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1120 بتاريخ17 يونيو 2020 .

عوضا عن : 
مساحته: 01 هـ 50 آر 20 س.

اقرأ :
مساحته: 01 هـ 60 آر 20 س.

والباقي دون تغيير.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

    محمد زافو


