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األمالك العقارية

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

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

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

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الفدان

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة سيدي عابد,دوار الكواكة

مساحته : 17آر04 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة عبد السالم شطيني وورثة عبد الرحيم معلومي

شرقا : ورثة ورثة عبد الرحيم معلومي وطريق عرضها مترين.

ومطلب  جيالن  اجلياللي  وورثة  متران  عرضها  عمومية  :طريق  جنوبا 

عدد 100137 - 08 

غربا : طريق عرضها 05 أمتار وورثة عبد السالم شطيني

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1437 عام  09رمضان  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

15/06/2016

ل  موافق   1441 عام  القعدة  02ذو  في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم   2

24/06/2020

ل  موافق   1440 عام  الثاني  ربيع   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم   3

.04/01/2019

على  يناير2021   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 152287 - 08 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ :عائشة ولكوش بنت علي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد بنعيسى

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد تسنيم 1

نوعه : أرض فالحية

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

مساحته : 37آر31س تقريبا.

حدوده :

شماال : الكردودي محمد والكردودي اسماعيل

شرقا : الطريق

جنوبا : الرسم العقاري عدد 102019 - 08 

غربا : املطلب عدد102019 - 08 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

ل  موافق   1440 عام  16رمضان  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

22/05/2019

ل  موافق   1440 عام  القعدة  ذو   05 فيس  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

08/07/2019

-شهادة إدارية مؤرخة في 21/05/2019

على   2021 04يناير  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

محافظة وجدة

مطلب رقم 26901 - 02
تاريخ االيداع : 16 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ السيد والسيدة : 
1 -بريشي البشير بن بنيونس بن موسى؛

2 -زكراوي فاطنة بنت محمد بن أحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مدرك نارو2. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرك نارو2. 
نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : عمالة إقليم جرادة، جماعة قنفودة القروية، قيادة بني يعلى 
القروية، دوار املساعدة.

مساحته : 63 آ 71 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : اخلامسة ابراهيم؛
شرقا : ورثة عبد القادر بن إبراهيم، طريق عمومي بعرض 05 أمتار؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 147536/02 ؛
غربا : الواد؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.
أصل امللك :

بتاريخ  58 صحيفة 62 كناش رقم 174  1 موجب ملكية عدلي عدد 
للمحكمة  التابع  األسرة  قضاء  قسم  )توثيق   2020 أغسطس   31

االبتدائية بوجدة(.
على   2021 يناير   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا
    احملافظ على األمالك العقارية بوجدة

عمر أزرقان      

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 152286 - 08 
تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ :-أمال أسعد بنت املصطفى
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الفدان
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مطلب رقم 152288 - 08 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : عائشة ولكوش بنت علي -

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد بنعيسى

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد تسنيم 2

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم وعمالة اجلديدة, جماعة موالي عبد اهلل,دوار اجلغيوات.

مساحته : 37آر31 س تقريبا.

حدوده :

شماال : رسم عقاري عدد101940 - 08 ورسم عقاري عدد101939 - 08 

شرقا : الطرق

جنوبا : الطريق وعبد اهلل الكردودي والعياشي الكردودي

غربا : رسم عقاري عدد102016 - 08 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1440 عام  16رمضان  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم 

22/05/2019

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 15رجب عام1441 موافق ل 10/03/2020

ل  موافق   1440 عام  القعدة  05ذو  في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

08/07/2019

على  يناير2021   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11صباحا.

مطلب رقم 152289 - 08 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ: مينة حمال بنت محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكاعة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكاعة

نوعه : أرض فالحية

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

مساحته : 10آر87س تقريبا

حدوده :

شماال : الطريق

شرقا : السعدية حمال

جنوبا : ورثة العربي حمال والرسم العقاري عدد 61721 - 08 .

غربا : ورثة بوشعيب احلداوي واملصطفى حمال

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1441 عام  القعدة  في28ذو  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

.20/07/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 23/06/2020.

على   2021 يناير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 صباحا .

مطلب رقم 152290 - 08 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ :-راضية حمال بنت محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكاعة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكاعة

نوعه : أرض فالحية .

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

بن علي 2

مساحته : 10آر87س تقريبا

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد 61728 - 08 

شرقا : نعيمة حمال

جنوبا : املمر

غربا : عائشة حمال .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1441 عام  القعدة  في28ذو  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

.20/07/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 01/07/2020.

على   2021 يناير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 152291 - 08 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : خديجة مبرور بنت الضاوي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكاعة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكاعة

نوعه : أرض فالحية

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

مساحته : 09آر29س تقريبا.

حدوده :

شماال : حمال بهيجة واملمر و بوشعيب حمال

شرقا : حمال فاطمة وحليمة حمال

جنوبا : حمال املصطفى وورثة حمال رقية

غربا :بوشعيب حمال

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

ل  موافق   1441 عام  القعدة  في28ذو  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم 

.20/07/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 13/03/2020.

على   2021 يناير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14زواال.
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مطلب رقم 152292 - 08 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ :السعدية حمال بنت محمد

إلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكاعة .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكاعة

نوعه : أرض فالحية.

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

احلدادوة .

مساحته :09آ 85 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق

شرقا : حمال فاطمة

جنوبا : ورثة حمال

غربا : مينة حمال

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1441 عام  القعدة  في28ذو  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

.20/07/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 13/03/2020.

على   2021 يناير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 زواال.

مطلب رقم 152293 - 08 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : املصطفى حمال بن اسماعيل 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : جنان الوراني

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان الوراني

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار احلدادوة .

مساحته : 08آر80س س تقريبا.

حدوده :

شماال : زهراء حمال .

شرقا : زهراء حمال واملمر وحمال مينة

جنوبا : ورثة بوشعيب احلداوي

غربا : الرسم العقاري عدد 61721 - 08 .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1441 عام  القعدة  في28ذو  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

.20/07/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 23/06/2020.

على   2021 يناير   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09صباحا.

مطلب رقم 152294 - 08 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : نادية البغلي بنت محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض البئر

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض البئر

نوعه : أرض فالحية بها بئر

موقعه : إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار الشويرف .

مساحته : 12آر27 س تقريبا.

حدوده :

شماال : رسم عقاري عدد133370 - 08 وشمشام محمد

شرقا : مينة بنت امحمد

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1437 عام  الثاني  ربيع   29 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

09/02/2016

-شهادة إدارية مؤرخة في 08/02/2016

على  11يناير2021  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 صباحا.

مطلب رقم 152295 - 08 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ :عبد اللطيف معاش بن سعيد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد التازوطة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد التازوطة

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة,جماعة أوالد احسني,دوار الغوالي .

مساحته : 45آر30س تقريبا.

حدوده :

شماال : أحمد الغز و الطريق االقليمية رقم 3403

شرقا : طريق عمومية عرضها 05 أمتار تقريبا وأحمد الغز

جنوبا : عبد اهلل الغز ومسلك عمومي عرضه 05 أمتار تقريبا.

غربا : الطريق االقليمية رقم 3403وأحمد زوكار

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1437 عام  14محرم  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

.28/10/2015

ل  موافق   1441 عام  القعدة  10ذي  في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

02/07/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 27/10/2015.

على  11يناير2021  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13زواال.
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مطلب رقم 152296 - 08 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : حليمة فقير بنت املصدق 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد احلطة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد احلطة

نوعه : أرض فالحية بها سكنى وبئر

موقعه : إقليم اجلديدة,جماعة أوالد عيسى,بالد احلطة

مساحته : 02هـ33آر17س

حدوده :

شماال : طريق عمومية عرضها03 أمتار في اجتاه دوار أوالد بنخديجة 

واحد اوالد عيسى

اوالد بنخديجة  دوار  اجتاه  : طريق عمومية عرضها 03أمتار في  شرقا 

وبوشعيب الشلح

جنوبا : بناصر مصطفى ومن معه

غربا : ورثة بوشعيب بلكزاز والطريق ورسم عقاري عدد 8042/ز

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 محرمعام 1437 موافق ل01/11/2015

ل موافق   1439 عام  احلجة  ذي   02 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  -رسم 

2018/ 08 - 14 

-شهادة إدارية مؤرخة في 29/09/2019.

على  11يناير2021  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14زواال.

مطلب رقم 152297 - 08 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ :عائشة اكريكيعة بنت عبد القادر 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلطة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلطة

نوعه : سكنى

موقعه : إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,أرض احلطة

مساحته : 01آر57س تقريبا.

حدوده :

شماال : عبد اهلل احلنفي

شرقا : احلنفي أحمد بن عبد اهلل

جنوبا : عائشة احلنفي بنت عبد احلق

غربا : الطريق

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1440 عام  اخلير  12صفر  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

22/10/2018

-شهادة إدارية مؤرخة في 09/10/2018.

على  12يناير2021  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 152298 - 08

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالبو التحفيظ :

1 -عبد اهلل املوريدي بن التهامي بنسبة 128/1536

2 -مينة املوريدي بنت التهامي بنسبة 64 من ذلك

3 -التبارية املوريدي بنت التهامي بنسبة 64 من ذلك

4 -محمد املوريدي بن التهامي 128/1536

5 -عبد الرحيم املوريدي بن التهامي بنسبة 128 من ذلك

6 -رشيدة املوريدي بنت التهامي بنسبة 64 من ذلك

7 -موسى املوريدي بن التهامي بنسبة 128 من ذلك

8 -بوشعيب الطيب بن العربي بنسبة 16 من ذلك

9 -غريبة الطيب بنت بوشعيب بنسبة 03 منذلك

10 -نوال الطيب بنت بوشعيب بنسبة03 من ذلك

11 -فوزية الطيب بنت بوشعيب بنسبة 03 من ذلك

12 -حسناء الطيب بنت بوشعيب بنسبة 03 من ذلك

13 -حكيمة الطيب بنت بوشعيب بنسبة 03 من ذلك

14 -كرمية الطيب بنت بوشعيب بنسبة 03 من ذلك

15 -املهدي الطيب بن بوشعيب بنسبة 06من ذلك 

16 -محمد الطيب بن بوشعيب بنسبة 06 من ذلك

17 -العياشي الطيب بن بوشعيب بنسبة 06 من ذلك

18 -العربي الطيب بن بوشعيب بنسبة 06 من ذلك 

19 -حسن الطيب بن بوشعيب بنسبة 06 من ذلك 

20 -فاطمة مرجاني بنت محمد بنسبة 768/1536

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض فاطنة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض فاطنة

نوعه : أرض عارية

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة،سيدي موسى.

مساحته : 08آر96 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد74300/08

شرقا : الرسم العقاري عدد74300/08

جنوبا : الرسم العقاري عدد13483/زومطلب عدد74300/08

غربا : الرسم العقاري عدد74300/08

احلقوق العينيــة : الشيء.
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أصل امللك:

موافق   1436 عام  االول  07ربيع  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

ل30/12/2014

ل  موافق   1433 عام  27رمضان  في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم   -  2

16/08/2012

3 -رسم إراثة عدلي مؤرخ 27صفر عام 1434 موافق ل 10/01/2013

ل  موافق   1440 عام  الثاني  ربيع   27 في  مؤرخ  - رسم شراء عدلي   4

.04/01/2019

على   2021 يناير   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

       عبد الرحمان دريوش 

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 55834 - 10

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد نور الدين عدنان بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "سفيان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "سفيان". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي تتالف من سفلي وطابقني ومرافق . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اعياط . 

مساحته : 80 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: جمال يسن 

جنوبا: جمال يسن 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 2003 19مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

املوافق لـ15 محرم 1424 . 

2 -شهادة إدارية عدد عدد 212بتاريخ 20أكتوبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 ديسمبر 2020 على الساعة 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 55835 - 10 

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020.

طالبو التحفيظ : السادة

1 -محمد احلبيب بن زكور بنسبة 01/3

2 - لوطفي بنزكور بن محمد بنسبة 01/3

3 - خالد اخللوفي بن عبد القادر بنسبة 01/3

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "امغيلة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "امغيلة". 

مشتمالته: 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة. 

مساحته 22 آ 46 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: الكبيشي صالح

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل

غرباك الكبيشي الزوهرة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ املوافق   1991 20ماي  بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  -رسم   1

6 ذو القعدة 1411 

بتاريخ  بيع  بعالمة  تعريف  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   2

13مارس 1992 املوافق لـ8 رمضان 1412 

3 - شهادة إدارية عدد 330بتاريخ 17يوليوز 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 ديسمبر 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55836 - 10 

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد رشيد بلعيدي بن موالي علي. 

".v -38 1اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الكبير

" 1-38v اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الكبير

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة الكبير 1 البقعة رقم 38.

مساحته : 02 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: بقعة رقم 40

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 77691 / 10

غربا: بقعة رقم 37

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 14يوليوز 2010 املوافق 

لـ1 شعبان 1431

بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  -صورة   2

23فبراير 2011 املوافق لـ19 ربيع األول 1432 

3 -عقد موثق موضوعه بيع بتاريخ 23يونيو 2020

4 -شهادة إدارية عدد126 بتاريخ 7 يوليوز 2020 
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5 - صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 19أكتوبر 

 . 2020

6 - رسم وكالة عدلي مؤرخة في 14 سبتمبر 2010 موافق 05 شوال 1431

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30 ديسمبر 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55837 - 10 

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد الشرقاوي مصات. ابن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الشرقاوي".

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

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي ، طابقني ومرالفق . 

احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

املدعو حي فطان ايت حمزة. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

 شماال: اجمللس اجلماعي بزاوية الشيخ 

شرقا: محمد اوغودان 

جنوبا: حكيم مصات 

غربا: اجمللس اجلماعي بزاوية الشيخ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 1992 أغسطس   6 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

املوافق لـ6 صفر 1413

 2 -نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 4 يناير 1996 

املوافق لـ13 شعبان 1416 

3 -عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 12ماي 2015

 2015 12يونيو  بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   4

املوافق لـ24 شعبان 1436

5 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 7 أكتوبر 2020 

6 - شهادة إدارية 10 بتاريخ 26أكتوبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30 ديسمبر 2020 على الساعة 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55838 - 10 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات 

1 -انس شوقي بن مصطفى بنسبة 5278/78624

2 -فاطمة سماللي بنت امحمد بنسبة 2262/78624

3 -فرح شوقي بنت احمد بنسبة 2639/78624

4 - ملياء شوقي بنت احمد بنسبة 2639/78624

5 -فريد شوقي بن احمد بنسبة 5278/78624

6 -عبد الواحد شوقي بن احمد بنسبة 5278/78624

7 -الزهرة شوقي بن العربي بنسبة 9048/78624

8 -خديجة معطسم بنت احمد بنسبة 2262/78624

9 -اميان شوقي بنت مصطفى بنسبة 2639/78624

10 -سندس شوقي بنت مصطفى بنسبة2639/78624

11 - عبد احلكيم شوقي بن مصطفى بنسبة 5278/78624

12 -فاطمة شوقي بنت العربي بنسبة 9048/78624

13 - عصام شوقي بن حمو بنسبة 2352/78624

14 -نوال شوقي بنت حمو بنسبة 1176/78624

15 -فؤاد شوقي بن حمو بنسبة 2352/78624

16 - رحيمة شوقي بنت حمو بنسبة 1176/78624

17 - فريدة شوقي بنت حمو بنسبة 1176/78624

18—كرمي شوقي بن حمو بنسبة 2352/78624

19 -ليلى شوقي بنت حمو بنسبة 1176/78624

20 - صوفية شوقي بنت حمو بنسبة 1176/78624

21 - عبد اجمليد شوقي بنت حمو بنسبة 2262/78624

22 -املصطفى واحي بن خالف بنسبة 2262/78624

23 -يونس واحي بن املصطفى بنسبة 2262/78624

24 -عماد الدين واحي بن املصطفى بنسبة 2262/78624

25 - كمال واحي بن املصطفى بنسبة 2262/78624

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الرحمة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الرحمة". 

مشتمالته: ارض عارية

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو 

الرحمة.دوار ايت إبراهيم 

مساحته 59 آ 54س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: زهير حسن بن املولودي وورثة أبو العال احمد بن اجلياللي

شرقا: زهير حسن بن املولودي وورثة زهير حسن 

جنوبا: املدير اجلهوي للتجيز والنقل وورثة العونية وقراوي احلسني 

غربا : ورثة شوقي احمد وورثة رابحة بنت اجلييلاللي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  يناير2017   18 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1  

لـ19 ربيع التاني 1438 

املوافق   2007 أغسطس   23 بتاريخ  اراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

ل 9 شعبان 1428 

 2014 10ابريل  بتاريخ  فريضة  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

املوافق ل 10 جمادى التانية 1435 

بتاريخ   2014 نوفمبر   08 بتاريخ  اراثة  موضوعه  عدلي  -رسم   4

14 محرم 1436 
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5 -رسم عدلي موضوعه موجب اراثة بتاريخ 05 مايو 2007

 بتاريخ 17 ربيع التاني 1428 

بتاريخ   1988 أغسطس   23 بتاريخ  ارثة  موضوع  عدلي  -رسم   6

9 محرم 1409

 2019 نوفمبر   27 بتاريخ  إصالحي  ملحق  موضوعه  عدلي  -رسم   7

بتاريخ29ربيع األول 1441

8 - نسخة من رسم عدلي موضوعه وفريضة بتاريخ 10 ابريل 2014 

املوافق ل 10 جمادى التانية 1435

9 - رسم عدلي موضوعه ملحق إصالحي بتاريخ 08 ابريل 2016 املوافق 

ل 29 جمادى التانية 1437

 2001 مايو   14 بتاريخ  اراثة  موضوعه  عدلي  رسم  من  -نسخة   10

املوافق ل 20 صفر 1422 

11 -شهادة إدارية عدد 06 بتاريخ 01 فبراير 2019

على   2020 ديسمبر   30 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا..

مطلب رقم 55839 - 10 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عالل اجلابري بن الكبير 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " اجلابري عالل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اجلابري عالل " 

مشتمالته: ارض فالحية . 

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

الطوجني

مساحته : 02 هـ 24 آ 50س تقريبا. 

حدوده

شماال: مطلب عدد 16021 - 10 ،

شرقا: مطلب عدد 46342 - 10 

احلوض ووكالة  مالل  ببني  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  جنوبا: 

املائي الم الربيع

غربا: ورثة اجلابري رحال .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك:

 01 ل  املوافق  06ابربل1981  في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم   1

جمادى التانية 1411

 16 املوافق   1981 ابريل   21 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم   2

جمادى التانية 1401

3 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ابريل 1981 املوافق ل 01 جمادى التانية 1401

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 1984 املوافق 11 

ربيع األول 1405،

5 - شهادة بعدم التعرض واالستئناف بتاريخ 14 نوفمبر 2012

6 -صورة طبق األصل لنسخة من رسم اراثة 16 ديسمبر 2003

املوافق ل 21 شوال 1424

7 - صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي بتاريخ 5 يوليو 2002 املوافق 

ل 24 ربيع التاني1423

8 -شهادة إدارية عدد 491 بتاريخ 3 يونيو 2019

9 - نسخة طبق األصل لتقرير خبرة بتاريخ 29 مايو 2012

10 - محضر تنفيدي بتاريخ 25 يونيو 2013

11 -محضر تنفيد باستتناء صائر الدعوى بتاريخ18 فبراير 2013

 1428 رمضان   06 بتاريخ  متروك  إحصاء  موضوعه  عدلي  رسم   -  12

املوافق ال 19 سبتمبر 2007 

13 - حكم ابتدائي عدد 127 بتاريخ 24 سبتمبر 2012

املوافق   2000 يونيو   24 بتاريخ  اراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  14

ل 21 ربيع األول 1421 

15 -رسم عدلي موضوعه نسحة اراثة بتاريخ 21 شوال 1424 املوافق 

ل 16 مارس 2003 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30 ديسمبر 2020 على الساعة 

12 و30 دقيقة.

مطلب رقم 55840 - 10 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد شكور بن احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " شكور 01".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "شكور01 ". 

مشتمالته: دار للسكنى دات سفلي

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو.اوالد حمدان دوار جغو 

مساحته : 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: لطفي عزيز

شرقا: ايت طالب 

جنوبا: لطفي عزيز 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

ل  املوافق   2000 فبراير   24 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  –رسم   1

18 دو القعدة 1420

2 - شهادة إدارية عدد 83بتاريخ 14 فبراير 2019

3 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 19 فبراير 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 ديسمبر 2020 على الساعة 

12 صباحا.

مطلب رقم 55841 - 10 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 -السيد محمد شكور بن احمد بنسبة 02/4
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2 -السيدة نعيمة بلغزال بنت احمد بنسبة 01/4

3 - السيد سفيان شكور ابن محمد بنسبة 01/4

 بنسبة اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " شكور 02".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "شكور02 ". 

مشتمالته: دار للسكنى دات سفلي وطابقني

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو.اوالد حمدان دوار جغو 

مساحته : 97 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: العافية عالل بن صالح

شرقا: لطفي عزيز

جنوبا: صديق ووكالة احلوض املائي الم الربيع 

غربا: العافية عالل بن صالح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

ل  املوافق   2002 مايو   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  –رسم   1

11 ربيع األول القعدة 1423

2 - شهادة إدارية عدد 84 بتاريخ 27 فبراير 2019

3 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 19 فبراير 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 ديسمبر 2020 على الساعة 

12 و30 دصباحا.

مطلب رقم 55842 - 10 

تاريخ اإليداع : 9 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد صالح البكري

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "دوهو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "دوهو". 

مشتمالته: ارض بها بناية سفلية

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد زهرة . 

مساحته 86 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: محمد عبد اهلل

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  ابريل 2007  بتاريخ 26  1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع 

لـ8 ربيع التاني 1428

2 - رسم عدلي موضوعه إقرار بتملك بتاريخ 17 سبتمبر 2020 املوافق 

ل 27 محرم 1442 

3 - شهادة إدارية عدد 206 بتاريخ 12 أكتوبر 2020 

4 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 05 فبراير 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 يناير 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55843 - 10 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 -السيداحمد وهبي بن ولعيد بنسبة 01/2

2 - السيدة مليكة الناعمي بنت محمد بنسبة 01/2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "وهبي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "" 

مشتمالته: ارض فالحية . 

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل املدعو.

املرجة 

مساحته : 25 آ 85 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ورثة بوزكري بن العربي وعبد اجمليد براويل ونورة أبو الطفيل،

برويل  احلميد  عبد  مالل  ببني  والنقل  للتجهيز  اجلهوي  املدير  شرقا: 

ونورة أبو الطفيل ،

جنوبا: املدير اجلهوي للتجهيز والنقل ببني مالل ،

غربا: عبد احلميد بروايل ونورة أبو طفيل ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

ل  املوافق   2009 يونيو   19 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

25 جمادى التانية 1430

 2008 مايو  بتاريخ16  بيع  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة   -  2

املوافق ل 10 جمادى األولى 1429

3 -شهادة إدارية عدد 1550 بتاريخ 16 اكتوبر2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 يناير 2021 على الساعة 12 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55844 - 10 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى قسومي بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا" حليمة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"حليمة". 

مشتمالته: ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو.فوغال 

مساحته: 94 س تقريبا. 
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حدوده

شماال: ايت واعراب محمد ،

شرقا: قدور محمد وايت واعراب محمد ،

جنوبا: وكالة احلوض املائي الم الربيع واجمللس اجلماعي ببني مالل غربا: 

وكالة احلوض املائي الم الربيع ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه بيع 07 ديسمبر 1999 املوافق ل 28 شعبان 1420

2 -شهادة إدارية عدد 226 بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 يناير 2021 على الساعة 13 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55845 - 10 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات 

1 - جلعط محمد بن الكبير بنسبة 750 /7730

2 - جلعط املصطفى بن الكبير بنسبة 765 /7730

3 - جلعط الصاحلة بنت الكبير بنسبة 374 /7730

4 - جلعط فاطمة الكبير بنسبة 374 /7730

5 - جلعط عبد القادر بن الكبير بنسبة 750 /7730

6 -جلعط حمادي بن الكبير بنسبة 750 /7730

7 -امليل فطومة بنسبة 642 /7730

8 - جلعط سعيد بن الكبير بنسبة 750/ 7730

9 - جلعط مليكة بنت بوزكري بنسبة 174 /7730

10 -جلعط الزهرة بنت بوزكري بنسبة 563 /773 

11 -بوغابة رابحة بنت سليمان بنسبة 100 /7730

12 -جلعط عبد العزيز بن بوزكري بنسبة 1127 /7730 

13 - النعيم منى بنت إبراهيم بنسبة 611 /7730. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "حماد ي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "حماد ي1". 

مشتمالته : أرض عارية بها اشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة. 

مساحته: 77أ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 44633 - 10 ، رسمني عقاريني عدد 84805 - 10 

و88560 - 10 ، الزوهرة بودرميل ، جزولي محمد وورثة بودرميل احلسني 

جنوبا : lمطلب عدد 55709 - 10 ،

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع

غربا: رئيس اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  1974 يوليوز   9 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

 لـ15 جمادى اآلخرة 1394

املوافق   1976 16مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

لـ10 ربيع األول 1396 

3 - صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25 ديسمبر 

1984 املوافق لـ2 ربيع الثاني 1405 

إراثة بتاريخ  4 - صورة طبق األصل للنسخة لرسم عدلي موضوعه 

30يونيو 1994 املوافق

 لـ21 محرم 1415 

 2005 ديسمبر   14 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  5

املوافق لـ13 ذو القعدة 1426 

6 - صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 13مارس 

2015 املوافق لـ22 جمادى األولى 1436

7 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27أغسطس 2018 املوافق لـ15 

ذو احلجة 1439

8 -رسم عدلي بتاريخ 28أكتوبر 2020 املوافق لـ11 ربيع األول 1442 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 14 يناير 2021على الساعة 

09 صباحا.

مطلب رقم 55846 - 10 

تاريخ اإليداع : 13نوفمبر 2020.

طالبو التحفيظ :

1 -جلعط محمد بن الكبير بنسبة 14/96

2 -جلعط املصطفى بن الكبير بنسبة 14/96

3 -جلعط الصاحلة بنت الكبير بنسبة 07/96

4 -جلعط فاطمة الكبير بنسبة 07/96

5 -جلعط عبد القادر بن الكبير بنسبة 14/96

7 - جلعط حمادي بن الكبير بنسبة 14/96

8 - امليل فطومة بنت ادريسبنسبة 12/96

8 -جلعط سعيد بن الكبير بنسبة 14/96. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "حمادي 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "حمادي 2". 

مشتمالته : أرض عارية بها اشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو مغيلة. 

مساحته : 12 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 55709 / 10 

شرقا: الحقي 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 55709 - 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك

املوافق   1999 12نوفمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

لـ3 شعبان 1420

املوافق  1980 13ماي  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   2

 لـ27 جمادى اآلخرة 1400 . 

12يناير  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة   3

2006 املوافق لـ11 ذو احلجة 1426 . 

4 - شهادة إدارية بتاريخ 21مارس 1980

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 14 يناير 2021على الساعة 

10 صباحا .

مطلب رقم 55847 - 10 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالبي التحفيظ : السيدين

1 -الدهابي مولود بن الكبير بنسبة 01 /2

2 - العالم جناد بنسبة 01 /2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الدهابي1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الدهابي 1". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

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

دوار اوالد ايوب. 

مساحته : 01 آ 8 س تقريبا. 

حدوده

شماال: مطلب التحفيظ رقم 2172 / ت 

شرقا: اجمللس اجلماعي باوالد امبارك 

جنوبا: فريد جبور 

غربا : ورثة القادري 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   2012 11ابريل  بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ19 جمادى األولى 1433 

املوافق   2012 24سبتمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ7 ذو القعدة 1433

3 -عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 8 يناير 2015 

4 - شهادة إدارية عدد 07 بتاريخ 30سبتمبر 2020

5 -عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 5 أكتوبر 2020 

الساعة 10  املؤقت 15يناير 2021 على  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55848 - 10 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد شجار محمد بن احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "املرجة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "املرجة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

املرجة. 

مساحته : 01آ هـ 50 آ تقريبا. 

حدوده

العسري  بن  كبور  ورثة  و   10  /  78152 رقم  العقاري  الرسم  شماال: 

منهم احمد

شرقا : امالل صالح

جنوبا: الرسم العقاري رقم 51237 / 10 

غربا : ورثة ملصاهري قدور منهم عبد العزيز 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ فاحت سبتمبر 2005 

املوافق لـ26 رجب 1426

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13أكتوبر 2016 املوافق 

لـ11 محرم 1438

املوافق   2020 فبراير   5 بتاريخ  بيع  لرسم عدلي موضوعه  -نسخة   3

لـ10 جمادى اآلخرة 1441 

4 - شهادة إدارية عدد1995 بتاريخ 12نوفمبر 2020 . 

الساعة 13  املؤقت 15يناير 2021 على  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " دار الدباغ بولعجول" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 45727 - 10 الذي أدرجت خالصة 

مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 796 

املــؤرخــة في 02 ابريل 2014 

فإن مسطرة  09 سبتمبر 2019  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املدعو" دار الدباغ بولعجول" موضوع مطلب التحفيظ 

الدباغ  "دار  املدعو  احملل  مالل  بني  مبدينة  الكائن   10  -  45727 عدد 

بولعجول" تتابع مسطرة حتفيظه في اسم طالب التحفيظ األصلي 

عن  عوضا  س   85 وهي  العقاري  التصميم  اظهرها  التي  وباملساحة 

املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ .

ودلك بناءا على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اوشمال فظمة"

ذي مطلب التحفيظ عدد 51164 - 10 الذي أدرجت خالصة 

مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1059 

املـؤرخة في 17 ابريل 2019

مسطرة  فإن   2020 اكتوبر   28 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" اوشمال فظمة" موضوع مطلب التحفيظ عدد 

51164 - 10 الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " زنقة ايت تسليت" 

تتابع مسطرة حتفيظه 

1 -فاظمة اشمالل بنسبة 09/72
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2 -مليكة اعالم بنسبة 07/72

3 -حليمة اعالم بنسبة 07/72

4 -مرمي اعالم بنسبة 07/72

5 - عبد الرحيم اعالم بنسبة 14/72

6 -عتيقة اعالم بنسبة 07/72

7 - منى اعالم بنسبة 07/72

8 -هيند اعالم بنسبة 07/72

9 -نزهة اعالم بنسبة 07/72

عن  عوضا  س   95 وهي  العقاري  التصميم  اظهرها  التي  وباملساحة 

املساحة املصرح بها اتناء إيداع مطلب التحفيظ .

ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املذكور.

   احملافظ علي االمالك العقارية ببني مالل

          الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 43887 - 11 

تاريخ اإليداع: 13 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- ميينة السبعوني بنت حلسن.

- نادية البوبسي بنت محمد.

- عبد اجمليد البوبسي بن محمد.

- رشيد البوبسي بن محمد.

- حياة البوبسي بن محمد.

- عبد املنعم البوبسي بن محمد.

- عزيز البوبسي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " البوبسي ".

نوعه: أرض بورية بجزء منها بنايتني االولى عبارة عن سفلي و الثانية 

عبارة عن سفلي وطابق أول. 

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار ، احملل املدعو كدية الذيب.

مساحته: 19 آر 43 س.

حدوده:

شرقا: ملك عمومي.

شرقا: البوبسي بنعلي ، البوبسي اخملتار ، البوبسي محمد بنعيسى.

جنوبا: البوبسي محمد بنعيسى ، البوبسي اخملتار.

غربا: البوبسي عالل محند .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 22/06/2010.

- رسم االراثة عدلي مؤرخ في 14/03/2005.

- صورة شمسية لشهادة الوفاة عدد 269 مؤرخة في 14/09/2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 12 يناير 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43888 - 11 

تاريخ اإليداع: 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- سعيد حزيون بن عالل.

- عبد احلكيم حزيون بن عالل.

- عزيز حزيون بن عالل.

- علي حزيون بن عالل.

- رشيد حزيون بن عالل.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض بورية.

أوالد  ، احملل املدعو دوار  الزهرة  ، جماعة عني  الدريوش  : إقليم  موقعه 

ميمون بالد قدور.

مساحته: 59 ار 81 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة عبد السالم حزيون.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ميينة حزيون.

غربا: امحمد حزيون.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25/10/2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 18 يناير 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43889 - 11 

تاريخ اإليداع: 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- سعيد حزيون بن عالل.

- عبد احلكيم حزيون بن عالل.

- عزيز حزيون بن عالل.

- علي حزيون بن عالل.

- رشيد حزيون بن عالل.

- عالل الزياني بن عبد اهلل
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " حزيون 4 ".

نوعه: أرض بورية.

أوالد  ، احملل املدعو دوار  الزهرة  ، جماعة عني  الدريوش  : إقليم  موقعه 

ميمون دار القائد.

مساحته: 02 هـ 51 ار 27 س تقريبا.

حدوده:

شماال: بوبكر الزياني.

شرقا: الواد.

جنوبا: عالل حزيون و ورثة حزيون عبد السالم.

غربا: الواد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 - 11 /2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 18 يناير 2021 على الساعة 

30:10 صباحا.

مطلب رقم 43890 - 11 

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- سعيد حزيون بن عالل.

- عبد احلكيم حزيون بن عالل.

- عزيز حزيون بن عالل.

- علي حزيون بن عالل.

- رشيد حزيون بن عالل.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض بورية.

أوالد  ، احملل املدعو دوار  الزهرة  ، جماعة عني  الدريوش  : إقليم  موقعه 

ميمون أحويضن.

مساحته: 42 ار 17 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة حزيون.

شرقا: ورثة عبد السالم حزيون.

جنوبا: ورثة حزيون احلاج عالل.

غربا: الواد و ورثة الزعيم ومحند مسعود.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 25/10/2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 18 يناير 2021 على الساعة 

30:11 صباحا.

مطلب رقم 43891 - 11 

تاريخ اإليداع: 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- سعيد حزيون بن عالل.

- عبد احلكيم حزيون بن عالل.

- عزيز حزيون بن عالل.

- علي حزيون بن عالل.

- رشيد حزيون بن عالل.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض بورية.

أوالد  ، احملل املدعو دوار  الزهرة  ، جماعة عني  الدريوش  : إقليم  موقعه 

ميمون البحيرة.

مساحته: 01 هـ 32 ار 63 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ميينة حزيون.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة علي حزيون.

غربا: الساقية و ورثة عبد السالم حزيون.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 25/10/2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 18 يناير 2021 على الساعة 

30:12 بعد الزوال.

    احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

            البشير دحوتي

محافظة سطات

مطلب رقم 41203 - 15 

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد عبداللوي بن عبداهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"املرس"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة الثوالث؛ دوار اجلديان الزراولة.

مساحته: 34 آ 44 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة اجلياللي بلكبير؛

شرقا : ورثة محمد بن مسعود ؛اجلياللي بن صالح بن املعطي؛

جنوبا : ورثة العربي بن محمد؛

غربا : امليلودي االدريسي بن عبدالسالم .

احلقوق العينية:الشيء.
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أصل امللك : رسم استمرار مؤرخ في 15 ذوالقعدة 1436 موافق

31 اغسطس 2015.

على   2021 يناير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41204 - 15 

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:تعاونية اخلليل السكنية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"طريق ملغاة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"طريق ملغاة"

نوعه:أرض عارية.

موقعه:مدينة سطات.

مساحته: 07 آ 76س تقريبا. 

حدوده:

شماال : رسم عقاري عدد 9992/15؛

شرقا : رسم عقاري عدد 18856/15؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : رسم عقاري عدد 18856/15.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 29 صفر 1441 موافق 28 اكتوبر2019؛

موافق   1441 الثانية  جمادى   02 في  مؤرخ  شهود  تعويض  رسم   -

28 يناير2020.

على   2021 يناير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41205 - 15 

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيد املصطفى جادي بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الكحوانة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الكحوانة"

نوعه:أرض فالحية بها سكن وبئرين وأغراس .

موقعه:اقليم سطات؛بلدية ابن احمد؛ دوار اوالد بن التاغي.

مساحته: 01 هـ 80 آ 97 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : رسم عقاري عدد 28819/15؛

شرقا : جادي ربيعة؛

جنوبا : احلاج اخملتار الساكر؛ورثة احلاج بنداود؛

غربا : ورثة عبدالسالم ؛فاطمة اليوسفي .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 11 شعبان 1413 موافق 03 فبراير 1993؛

- رسم شراء مؤرخ في 09 شعبان 1413 موافق 03 مارس 1993؛

- رسم مخارجة مؤرخ في 03 شعبان 1440 موافق 09 ابريل2019؛

- رسم استدراك مؤرخ في 23 ماي 2019.

على   2021 يناير   11  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41206 - 15 

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالرحيم البخاري بن احلاج بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"احلمري الكدامي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"احلمري الكدامي"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛ جماعة امنيع؛ دوار اوالد حداد.

مساحته: 03 هـ 45 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : الرحالي بن الباتول واحمد بن الرحالي؛مطلب عدد 23463ض؛

شرقا : فاطنة بنت امحمد؛مطلب عدد 23463ض؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة محمد بن اسماعيل؛الطريق؛الرحالي بن الباتول .

املتوسط  الضغط  من  كهربائية  أعمدة  بها  العينية:أرض  احلقوق 

واملنخفض.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 18 رمضان 1424 موافق 13 نوفمبر2003.

على   2021 يناير   11  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41207 - 15 

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيدة نعيمة االشهب بنت االشهب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد عمر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد عمر"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛ جماعة اخلزازرة؛ دوار اوالد بوعزة؛ 

قصبة ولدحادة.

مساحته: 02هـ 31 آ 35 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : رحماوي عبداالسالم؛ورثة محمد ابعيز؛

شرقا : احلاج حسن تامر؛

جنوبا : رحماوي املصطفى؛ورثة رحماوي بوشعيب؛

غربا : خالدي عبدالقادر؛ورثة بوشعيب رحماوي .
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احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 23 جمادى االولى 1440 موافق 29 يناير2019.

- نسخة من رسم وكالة عرفية مؤرخة في 10 ربيع االول 1439 موافق 

29 نوفمبر2017.

على   2021 يناير   11: املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 41208 - 15 

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيدة نعيمة االشهب بنت االشهب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد الكوشة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد الكوشة"

نوعه:أرض فالحية .

اوالد  دوار  اخلزازرة؛  جماعة  احمد؛  ابن  دائرة  سطات؛  موقعه:اقليم 

بوعزة؛قصبة ولدحادة.

مساحته: 03 هـ 11 آ 68 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : حسن غواتي؛

شرقا : حسن غواتي؛

جنوبا : ورثة عبداهلل غواتي؛

غربا : مطلب عدد 10064/15 .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 23 جمادى االولى 1440 موافق 29 يناير2019.

على   2021 يناير   11  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية عشر. 

مطلب رقم 41209 - 15 

تاريخ االيداع : 13 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيدة فاطمة الهاشمي بنت حجاج

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حلرش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حلرش"

نوعه:أرض فالحية .

الكريع؛  دوار  امنيع؛  جماعة  احمد؛  ابن  دائرة  سطات؛  موقعه:اقليم 

مشيخة اجموحة.

مساحته: 01هـ 80 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : نعيمة الهاشمي؛

شرقا : حليمة الهاشمي؛عبدالرحيم الهاشمي؛

جنوبا : عبدالرحيم الهاشمي؛محمد الكبلي؛

غربا : الطريق؛محمد الكيلي .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 25 محرم 1435 موافق 27 اكتوبر2016؛

- وكالة مؤرخة في 04 ذوالقعدة 11434 موافق 11 سبتمبر2013

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41210 - 15 

تاريخ االيداع : 13 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ: السيدة فاطمة الهاشمي بنت حجاج

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"لقطع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"لقطع"

نوعه:أرض فالحية .

الكريع؛  دوار  امنيع؛  جماعة  احمد؛  ابن  دائرة  سطات؛  موقعه:اقليم 

مشيخة اجموحة.

مساحته: 01هـ 20 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة احلاج محمد؛احلاج احمد؛

شرقا : محمد الهاشمي؛ورثة احمد بن احلسن؛

جنوبا : الهاشمي امحمد ومن معه؛

غربا : ورثة احلاج محمد؛احلاج احمد .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 16 ذوالقعدة 1435 موافق 12 سبتمبر2014؛

موافق  1434 ذوالقعدة   04 في  مؤرخة  وكالة  من  نسخة   -

11 سبتمبر2013.

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41211 - 15 

تاريخ االيداع : 13 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد صوفي بن قدور.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"املرس"

نوعه:أرض فالحية .

اوالد  دوار  اخلزازرة؛  جماعة  احمد؛  ابن  دائرة  سطات؛  موقعه:اقليم 

العسري القصبة.

مساحته: 01هـ 40 آ تقريبا. 
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حدوده:

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة محمد بن اخلتير؛

جنوبا : ورثة الشيخ محمد بن علي؛

غربا : ورثة قدور بن بوشعيب .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 05 محرم 1442 موافق 25 اغسطس2020.

- نسخة من وكالة عرفية مؤرخة في 25 سبتمبر2020.

على   2021 يناير   13: املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 41212 - 15 

تاريخ االيداع : 13 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد صوفي بن قدور.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"لعريس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"لعريس"

نوعه:أرض فالحية .

اوالد  دوار  اخلزازرة؛  جماعة  احمد؛  ابن  دائرة  سطات؛  موقعه:اقليم 

العسري القصبة.

مساحته: 01هـ 84 آ 50 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة احمد بن محمد؛ورثة محمد بن بوشعيب؛

شرقا : ورثة الكبير بن اخلتير؛

جنوبا : ورثة امحمد بن حلمر؛مطلب عدد 2098؛

غربا : ورثة محمد بن بوشعيب؛ورثة شرقاوي .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 05 محرم 1442 موافق 25 اغسطس2020.

- نسخة من وكالة مؤرخة في 25 سبتمبر2020.

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41213 - 15 

تاريخ االيداع : 13 نوفمبر2020 .

طالب التحفيظ:السيد محمد صوفي بن قدور.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"االسهايب"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"السهايب"

نوعه:أرض فالحية .

اوالد  دوار  اخلزازرة؛  جماعة  احمد؛  ابن  دائرة  ؛  سطات  موقعه:اقليم 

العسري القصبة.

مساحته: 37 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : صوفي الكبير؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة محمد بن بوشعيب؛

غربا : ورثة احلاج الفكاك بن محمد .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 05 محرم 1442 موافق 25 اغسطس2020.

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41214 - 15 

تاريخ االيداع : 13 نوفمبر2020.

طالبو التحفيظ:

- السيد عبدالرحيم عيشوري بن رحال بنسبة 84/1152

- السيدة السعدية عيشوري بنت رحال " 42/" 

- السيد محمد عيشوري بن رحال " 84/"

- السيد نورالدين عيشوري بن رحال  " 84/"

- السيد رشيد عيشوري بن رحال  " 84/"

- السيد رضوان عيشوري بن رحال  " 84/"

- السيدة ابتسام عيشوري بنت رحال " 42/"

- السيدة عائشة منصور بنت رحال " 72/"

- السيدة فاطمة عيشوري بنت العربي " 65/"

- السيدة نعيمة عيشوري بنت العربي " 65/"

- السيد عبداللطيف عيشوري بن العربي " 130/"

- السيدة أمينة عيشوري بنت العربي" 65/"

- السيد نبيل عيشوري بن العربي  " 130/"

- السيدة حنان عيشوري بنت العربي " 65/"

- السيدة جناة عيشوري بنت العربي. " 56/"

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار سي علي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دار سي علي"

نوعه:بناية من سفلي وطابق أول.

موقعه:مدينة سطات؛حي قطع الشيخ؛زنقة 6 رقم 16.

مساحته: 30 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : رسم عقاري عدد 38278ض؛

شرقا : محمد بن ابراهيم سعيدي؛

جنوبا : غويزة ابراهيم؛
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غربا : زنقة سيدي احلاج احمد الناصري .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1441 موافق 30 نوفمبر 2019.

- نسخة من رسم اراثة مؤرخ في 26 يناير 2013.

موافق  1435 االول  ربيع   23 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  نسخة   -

25 يناير2014.

- نسخة من رسم استدراك عدلي مؤرخ في 07 فبراير2018.

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41215 - 15 

تاريخ االيداع : 16 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيد الصغير مهداوي بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض حوض زروالي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض حوض زروالي"

نوعه:أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئران .

اوالد  البغادة  دوار  الصغير؛  اوالد  ودائرة سطات؛ جماعة  موقعه:اقليم 

الهواري.

مساحته: 01هـ 54 آ 87 س تقريبا. 

حدوده:

بنت  محمد؛زوهرة  بن  محمد؛عبدالقادر  بن  محمد   : شماال 

محمد؛العربي ولد احلاج احمد؛

شرقا : زهير فاطنة؛

جنوبا : مهداوي الصغير؛

غربا : ورثة مهداوي اجلياللي .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 02 ذوالقعدة 1440 موافق 05 يوليو2019.

على   2021 يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

       محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38550 - 16 

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : علي اإلدريسي بن حدو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ضاية نزهة 386 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ضاية نزهة 386 ".

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

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.

مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : محمد خشان ؛

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : أوعلي محمد ؛

غربا : الزنقة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 من شوال 1441 موافق 

02 يونيو 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 11 يناير 2021 الساعة 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 38551 - 16 

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد باعمي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرمي".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "مرمي".

نوعه : ارض فالحية بها مخزن .

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

مساحته : 29 ا 69 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : مطلب 17183/16 ؛

جنوبا : مطلب 5686/16 ؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : رسم 18564/16؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1436 االولى  جمادى  من   06 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

25 فبراير 2015 ؛

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 من 1425 ) 12 ابريل 2004 (؛

صورة طبق االصل من رسم ثبوت ملكية مؤرخ في 25 من محرم 1406 

موافق 11 أكتوبر 1985 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 28/10/2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 11 يناير 2021 الساعة 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 38552 - 16 

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر 2020.

طالبو التحفيظ :

1/ ميمونة قبوش بنت بنعيسى بنسبة 15/120 .
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2/ عبد اهلل بلمقدم بن احلسني بنسبة 14/120.

3/ حميد بلمقدم بن احلسني بنسبة 14/120.

4/ محمد بلمقادم بن احلسني بنسبة 14/120.

5/ حلسن بلمقادم بن احلسني بنسبة 14/120.

6/ املصطفى بلمقدم بن احلسني بنسبة 14/120.

7/ مرمي بلمقادم بنت احلسني بنسبة 7/120.

8/ بوعزة بلمقادم بن احلسني بنسبة 14/120.

9/ خاليد بلمقادم بن احلسني بنسبة 14/120.

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

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

نوعه : ارض بهافالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت سليمان .

مساحته : 04 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة شهبة احلسني ؛

جنوبا : الواد، ورثة بلمقدم احلسني، ورثة شهبة قسو؛

شرقا : ورثة بنغنو بنعياد؛

غربا : بلحاف موالي حفيظ، مقبرة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 25 من ذي القعدة 1410 موافق 

19 يونيو 1990 ؛

موافق  1418 رجب  من   23 في  مؤرخ  عدلي  بنظير  إراثة  رسم   -

24 نوفمبر 1997 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 12 يناير 2021 الساعة 

العاشرة و نصف صباحا.

مطلب رقم 38553 - 16 

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد بوهو بن محتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الضاية ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " الضاية ".

نوعه : ارض فالحية.

ايت  تيفاوت  ايت  دوار  الصفاصيف  دائرة اخلميسات جماعة   : موقعه 

مكزار.

مساحته : 10 ا 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : كعوانة سليمان ؛

جنوبا : مطلب 38689ر؛

شرقا : ورثة اوجياللي محمد ؛

غربا : الطريق. ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 من شعبان 1406 ) 09 مايو 1986 (؛

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 من ربيع االول 1398 موافق 

23 فبراير 1978 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 13/10/2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 11 يناير 2021 الساعة 

الثانية و نصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38554 - 16 

تاريخ االيداع : 13 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد فوزي بن حلسن .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضاية نزهة 290".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "ضاية نزهة 290".

نوعه : ارض بها بناية من طابق أرضي و طابق أول .

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.

مساحته : 70 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : حميد بجطيط ؛

شرقا : يامنة ؛

غربا : الزنقة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 09 سبتمبر 2003 ؛

موافق  1442 صفر  من   11 في  مؤرخ  عدلي  اصالحي  ملحق   -

29 سبتمبر 2020 ؛

- نسخة من رسم اثبات ملكية عدلي مؤرخ في 03 من جمادى الثانية 

1418 موافق 06 أكتوبر 1997 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 25/09/2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 13 يناير 2021 الساعة 

العاشرة و نصف صباحا.

مطلب رقم 38555 - 16 

تاريخ االيداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الغفور بنواحي بن موسى.

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "فدان الصفاصيف".
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نوعه : ارض فالحية بها سكنى .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت عال ايت مهدي.

مساحته : 15 ا 87 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بنواحي محمد، الطريق ؛

جنوبا : بنواحي محمد باشة؛

شرقا : بجعيط، ورثة بنعيسى الدخيري ؛

غربا : علي اوحسني ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 من شعبان 1440 ) 02 مايو 2019 (؛

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 18 يناير 2021 الساعة 

التاسعة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان تيرست ".

مطلب 13933 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 4489 املؤرخة في 11/11/1998.

فان مسطرة حتفيظ   13/10/2020 في  مؤرخ  إصالحي  مبقتضى مطلب 

امللك املدعو " فدان تيرست " ذي املطلب عدد 13933 - 16 الكائن بدائرة 

اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت الشيخ الفرايش اصبحت تتابع 

من االن فصاعدا مبساحة قدرها 93 آ 67 س بدال من املساحة املصرح بها.

وذلك مبقتضى الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذا رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 من 1442 موافق 14 سبتمبر2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بلدية اخلميسات".

مطلب 813 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 3672 املؤرخة في 16/03/1983.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 13/10/2020 فان مسطرة حتفيظ 

الكائن   16  - املطلب عدد 813  ذي   " بلدية اخلميسات   " املدعو  امللك 

فصاعدا  االن  من  تتابع  اصبحت  السرغيني  حي  اخلميسات  مبدينة 

مجزأة على الشكل التالي: 

- حتت تسمية " ملك بولقصوع " لقطعة مساحتها 06 س في اسم 

السيد حسن بولقصوع.

طالب  اسم  في  امللك  من  تبقى  فيما  القدمية  التسمية  حتت   -

التحفيظ.

وذلك مبقتضى الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذا :

في  مؤرخ   243 رقم  زعير  زمور  سال  الرباط  جهة  لوالي  قرار   -  1

.14/04/2014

2 - قرار عدد 18/01 مبثابة إذن باستخراج مؤرخ في 05/02/2018.

3 - عقد بيع عرفي منجز من طرف محام مقبول للترافع أمام اجمللس 

األعلى مؤرخ في 04 سبتمبر 2015.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان البيار ".

مطلب 8223 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 4202 املؤرخة في 12/05/1993.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 15/10/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " فدان البيار " ذي املطلب عدد 8223 - 16 الكائن بدائرة 

اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوكرين اصبحت تتابع من 

االن فصاعدا في اسم السيدة وفاء بسبيس بنت بودريس.

وذلك مبقتضى الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا 

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 21 من شوال 1441 موافق 21 يونيو 2020.

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية باخلميسات   

      محمد اداد

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53319 - 18 

تاريخ اإليداع: 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد السالم بناري بن الغزواني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » املرس البيض وبالد املنصر«.

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

نوعه: أرض فالحية.

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

مساحته: 07 ار 36 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق؛

شرقـا: الرسم العقاري عدد 90590/18؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري عدد 90569/18؛ ؛

غربـا: الرسم العقاري عدد 90569/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 1428 الثانية  جمادى  من   05 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  صورة   -

موافق 21 يونيو 2007.

موافق  1434 شوال   29 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  صورة   -

06 سبتمبر 2013.

موافق  1437 القعدة  ذي   23 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  صورة   -

27 أغسطس 2016.
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- صورة لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 18 صفر 1411 موافق

9 سبتمبر1990.

- صورة لرسم مخارجة بنظير عدلي مؤرخ في 01 من ذي احلجة 1437 

موافق 3 سبتمبر2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 يناير 2021 على 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 53320 - 18 

تاريخ اإليداع: 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : ياسني دهبي بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » رويش«.

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

نوعه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار العاللشة.

مساحته: 41 ار 07 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق؛

شرقـا: حسن هالل، الرسم العقاري عدد 51387/18؛ 

جنوبـا: ورثة احلاج أحمد؛ الرسم العقاري عدد 40092/18؛

غربـا: الطريق، حسن هالل.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق  1441 ذوالقعدة  من   08 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

30 يوليو2020.

موافق  1430 ذوالقعدة  من   09 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

28 اكتوبر 2009.

 1434 رمضان   15 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

موافق 24 يوليو2013.

- صورة لرسم إراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 03 من ربيع الثاني 1436 

موافق 24 يناير2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 06 يناير 2021 على 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 53321 - 18 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد بنباش بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »دارمحمد«.

نوعه: أرض بها دار للسكن منسفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة وادي زم، حي املصلى درب احلاج امبارك.

مساحته: 01 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: اخلطابي إبراهيم؛

شرقـا: الزنقة؛ 

جنوبـا: حدومي محمد؛

غربـا: الرسم العقاري عدد 17454/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق  1438 الثانية  جمادى  من   04 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

03 مارس 2017.

موافق  1414 شوال  من   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  نسخة   -

06 ابريل 1994.

- رسم إراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 05 من ذو القعدة 1437 موافق 

09 اغسطس 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 06 يناير 2021 على 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 53322 - 18 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد االسد بن أحمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » سيدي عيش«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »االسد«.

نوعه: أرض فالحية.

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

مساحته: 10 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال : االسعد محمد؛

شرقـا : ورثة العكادي، االسعد امحمد؛ 

جنوبـا : محمد بن صالح؛

غربـا : الواد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 صفر 1439 موافق 31 اكتوبر2017.

- صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 23 محرم 1402 

موافق 21 نوفمبر1981.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 يناير 2021 على 

الساعة 10 و النصف صباحا.

خالصة إصالحية-تتعلق بامللك املسمى »قبة« 

مطلب التحفيظ رقم 28 -خ الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 3407 

املؤرخة في 11 يوليو 1978.

مسطرة  فان  أكتوبر2020،   06 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

الكائن  -خ   28 رقم  التحفيظ  مطلب   ، قبة«   « املدعو  امللك  حتفيظ 

بدائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار العاللشة، تتابع على الشكل 

االتي:
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*حتت التسمية اجلديدة: » عبد القادر « البقعة أ، مبساحة قدرها 80 آ 

16 س الناجتة عن التصميم العقاري في اسم السيد الزاودي طارق بن 

عبد القادر بصفته مالكا وحيدا.

*حتت التسمية القدمية: » قبة « ملا تبقى من امللك املذكور اعاله في 

إسم طالب التحفيظ األصلي. وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا 

تاييدا للمطلب املذكور وكذا :

- ملف تقني مؤرخ في 18 أغسطس 2020.

- شهادة إدارية بتاريخ 10 فبراير 2020.

خالصة إصالحية-تتعلق بامللك املسمى »محطة خريبكة«

مطلب التحفيظ رقم 1268 -ت الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1965 املؤرخة في 23 يونيو 1965.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 02 أكتوبر، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املدعو »محطة خريبكة« مطلب التحفيظ رقم 1268 - ت الكائن مبدينة 

بن  اآلن فصاعدا في إسم السيد محمد الصيدي  تتابـع من   ، خريبكة 

س   15 ا   06 قدرها  مبساحـة  األصلي  التحفيظ  طالب  بصفته  محمد 

الناجتة عن التصميم العقاري. 

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :

- حكم ابتدائي مؤرخ في 15 يونيو 2016.

- قرار إستئنافي مؤرخ في 23 نوفمبر2017.

- قرار محكمة النقض بتاريخ 28 يناير2020.

- حكم ابتدائي مؤرخ في 05 ديسمبر 2012.

- قرار إستئنافي مؤرخ في 12 فبراير 2014.

- قرار محكمة النقض بتاريخ 26 ابريل 2016.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » االمل« 

مطلب التحفيظ رقم 5258 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 4145 املؤرخة في 08 ابريل 1992. 

مسطرة  فإن   2020 اكتوبر   27 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو »االمل « مطلب التحفيظ رقم 5258 - 18 الكائن 

مبدينة وادي زم، جتزئة الزيدانية، تتابع في إسم السيد محمد املكاوي 

س   93 قدرها  مبساحة  األصلي  التحفيظ  طالب  بصفته  أحمد  بن 

الناجتة عن التصميم العقاري . 

كذا  املذكورو  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

عقد بيع عرفي مؤرخ في 06 ابريل 1994.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » املرس« 

مطلب التحفيظ رقم 28452 - 18 الذي ادرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 830 

املؤرخة في 26 نوفمبر 2014. 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 17 مايو 2019 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو »املرس« مطلب التحفيظ رقم 28452 - 18 الكائن بدائرة 

ابي اجلعد، جماعة اوالد جواوش، دوار اخلاللطة، تتابع في إسم السادة 

والسيدات:

- فاطمة املالكي بنت املالكي بنسبة 11 /88.

- فطومة مجيدي بنت املصطفى بنسبة 07 /88.

- املولودية مجيدي بنت املصطفى بنسبة 07 /88.

- الشرقاوي مجيدي بن املصطفى بنسبة 14 /88.

- خليفة مجيدي بن املصطفى بنسبة 14 /88.

- جواد مجيدي بن املصطفى بنسبة 14 /88.

- جناة مجيدي بنت أحمد بنسبة 07 /88.

- ياسر مجيدي بن أحمد بنسبة 14 /88.

بصفتهم طالب التحفيظ األصليني مبساحة قدرها 01 هـ 15 آ 16 س 

الناجتة عن التصميم العقاري . 

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكورو كذا:

-رسم إراثة عدلي مؤرخ في 08 شعبان 1439 موافق 25 ابريل 2018.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » أرض احلرش«

مطلب التحفيظ رقم 52883 - 18 الذي ادرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1086 

املؤرخة في 23 أكتوبر2019. 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 12 اكتوبر2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو »أرض احلرش « مطلب التحفيظ رقم 52883 - 18 الكائن 

بدائرة وادي زم، جماعة بني سمير، دوار أوالد حداد، تتابع في إسم طالبة 

التصميم  عن  الناجتة  26 س  آ   86 قدرها  األصليـة مبساحة  التحفيظ 

العقاري . 

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

    احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة 

      عبد الكرمي بوسيف

محافظة تطوان

مطلب رقم 71476 - 19 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

1 - محمد بن علي صبان،

2 - نبيلة بنت عمر العزوزي بصفتهما مالكني على الشياع مناصفة 

بينهما

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فطمة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فطمة

مشتمالته: أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق علوي.

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

احملل املدعو: دوار املاء املسوس
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مساحته : 02 آ 00 س تقريبا

حدوده : 

شماال: فاطمة الشكاري .

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة مصطفى بن احمد الشكاري.

غربا: ورثة مصطفى بن احمد الشكاري.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 دجنبر 2017

نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 27 أكتوبر 2020

صورة شمسية مصادق على مطابقتها لألصل لرسم إراثة بفريضة 

عدلي مؤرخ في 06 يونيو 2016

اختصاص  لرسم  لألصل  مطابقتها  على  مصادق  شمسية  صورة 

عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر 2015 

شهادة إدارية مؤرخة في 06 دجنبر 2017

شهادة إدارية مؤرخة في 29 ماي 2018

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 07 يناير 2021 على الساعة 10 

و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 71487 - 19 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة – امللك اخلاص-

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مدرسة اجلزائر القطعة 5

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة اجلزائر القطعة 5

مشتمالته: مؤسسة تعليمية.

موقعه : بتطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: مدرسة اجلزائر

مساحته : 02 آ 84 س تقريبا

حدوده : 

شماال: ملك الغير

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: الدولة – امللك اخلاص-

غربا: الدولة – امللك اخلاص-

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة من ملخص تقييد امللك بكناش احملتويات مؤرخة في 05 أكتوبر 2020

صورة شمسية من احلكم االبتدائي رقم 1940 ملف رقم 04/6/885 

الصادر عن احملكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 08 أكتوبر 2007 

 17 بتاريخ  الصادرة   5048 عدد  الرسمية  اجلريدة  من  صورة شمسية 

أكتوبر 2002

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 يناير 2021 على الساعة 10 

و 30 دقيقة. 

مطلب رقم 71488 - 19 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد السالم بن محمد الكوزي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكوزي 1 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكوزي 1 

مشتمالته: أرض عارية

موقعه : بتطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: كويلما 

مساحته : 91 س تقريبا

حدوده : 

شماال: علي الغليني

شرقا: عبد القادر املصمودي 

جنوبا: طالب التحفيظ

غربا: الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 أبريل 2004

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 مارس 1991

رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 أكتوبر 2003

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 يناير 2021 على الساعة 09 

و 30 دقيقة. 

مطلب رقم 71489 - 19 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد السالم بن محمد الكوزي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : الكوزي 2 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكوزي 2 

مشتمالته: أرض عارية

موقعه : بتطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: كويلما 

مساحته : 92 س تقريبا

حدوده : 

شماال: طالب التحفيظ

شرقا: عبد القادر املصمودي 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 77322 - 19 

غربا: الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 أبريل 2004

رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 أكتوبر 2003

رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يوليو 1999

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 مارس 1991

رسم نسخة شراء عدلي مؤرخ في 19 أكتوبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 يناير 2021 على الساعة 09 

و 00 دقيقة

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان    

        املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3600 - 20

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حانوت اجلزارين القدمية 1488 "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حانوت اجلزارين القدمية 1488 "

نوعه : حانوت بطابق أرضي.

 1488 القدمية  اجلزارين  حانوت  املدعو  احملل   ، املدينة  سال   : موقعه 

مقاطعة باب ملريسة .

مساحته : 12س تقريبا

حدوده : 

شماال : زنقة طريق سوق الغزل.

شرقا : حانوت األحباس 1489. 

جنوبا : فندق الدجاج للجيالني احلياني.

غربا : حانوت لألحباس 1487.

احلقوق العينية : الشْي 

طرف  من  عليه  مخاطب  االحصاء  كناش  من  نسخة   : امللك  أصل 

قاضي التوثيق مؤرخ في 26 من شهر ربيع النبوي األنوار 1344 هـ 

)13 أكتوبر 1925(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : يوم اجلمعة 15 يناير 2021 

على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 3601 - 20

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حانوت اجلزارين القدمية 1489 "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حانوت اجلزارين القدمية 1489 "

نوعه : حانوت بطابق أرضي.

 1489 القدمية  اجلزارين  حانوت  املدعو  احملل   ، املدينة  سال   : موقعه 

مقاطعة باب ملريسة .

مساحته : 10 س تقريبا

حدوده : 

شماال : زنقة طريق سوق الغزل.

شرقا : مسجد موالي سليمان )مطلب التحفيظ عدد355 - /20 (. 

جنوبا : فندق الدجاج للجيالني احلياني.

غربا : حانوت لألحباس 1488.

احلقوق العينية : الشْي 

طرف  من  عليه  مخاطب  االحصاء  كناش  من  نسخة   : امللك  أصل 

قاضي التوثيق مؤرخ في 26 من شهر ربيع النبوي األنوار 1344 هـ 

)13 أكتوبر 1925(.

 2020 ديسمبر  الثالثاء 15  يوم   : التحديد هو  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة الثانية عشرة زواال . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : يوم اجلمعة 15 يناير 2021 

على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة 

العلمي النعيم    

 

محافظة تازة

مطلب رقم 21385 - 21

تاريخ اإليداع  : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : 

بوعياد عباش بن عمر بنسبة2/8

عبدالسالم عباش بن أحمد بنسبة 2/8

فاطمة عباش بنت عمربنسبة 1/8

الوزنة عباش بنت عمربنسبة 1/8

بصفتهم طالب على الشياع بحسب احلصص املذكورة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عرشة التوزاني".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عرشة التوزاني ".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة تازة ، احملل املدعو : عوينة الظل، عرصة التوزاني .

مساحته : 01 آر 86 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

، f/15485 شماال : الرسم العقاري عدد

جنوبا : ، طريق.

شرقا : الكشطور محمد ،

غربا : الرسم العقاري عدد f/15485 ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

 ،1442 محرم   10  : في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق 30 اغسطس 2020.

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 21386 - 21

تاريخ اإليداع  : 03  نوفمبر  2020 .

طالب التحفيظ :

خرباشي إدريس بن امحمد بنسبة 2/1

كنبيب مصطفى بن عبد السالم بنسبة 2/1

مناصفة فيما بينهم حسب احلصص املذكورة.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لعريشة والشباير ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لعريشة والشباير ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بناء من سفلي وطابق أول.

مكناسة  جماعة  مكناسة،  قيادة   ، تازة  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

الشرقية ، دوار عبود. 

مساحته : 03 هكتار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الكرطوطي الطيب والكرطوطي عبدالقادر ؛ 

جنوبا : العبوبي منعم؛

شرقا : حجاج ربيعة، حجاج فاطمة. 

غربا : الواد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 29 رمضان عام 1388، موافق 

20 ديسمبر 1968.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في : 29 رمضان عام 1388، موافق 20 ديسمبر 1968.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في : 23 ربيع الثاني 1403 موافق 07 فبراير 1983.

- نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في : 05 شوال 1427، موافق 

28 اكتوبر 2006.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في : 16 صفر 1440 ، موافق 26 اكتوبر 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في : 16 جمادى الثانية 1441 موافق 11 فبراير 2020.

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 21387 - 21

تاريخ اإليداع  : 09  نوفمبر  2020 .

طال ب التحفيظ :

حادة لكميري بنت إبراهيم بنسبة 8/64 .

كرمية عريش بنت عبد السالم بنسبة 7/64

يوسف عريش بن عبدالسالم بنسبة 14/64

اليزيد عريش بن عبدالسالم بنسبة 14/64

رضوان عريش بن عبد السالم بنسبة 14/64

ابتسام عريش بنت عبد السالم بنسبة 7/64 

على الشياع فيما بينهم بحسب احلصص املذكورة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزغاري.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزغاري ".

نوعه : أرض فالحية.

 : تازة، جماعة و قيادة باب مرزوقة، احملل املدعو  : إقليم ودائرة  موقعه 

دوار البعارصة.

مساحته : 75آر31 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طالوط امحمد ، ورثة املنصوري اكادير ؛ 

جنوبا : ورثة محمد بن البودالي عريش ؛

شرقا : الشعبة ؛

غربا : طريق عمومية ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 صفر 1441 موافق 27 اكتوبر 2019.

صورة شمسية لرسم إراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 07 جمادى األولى 1440 

موافق ل 14 يناير 2019.

وكالتني عرفيتني مؤرختني في 24 يناير 2019

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21388 - 21

تاريخ اإليداع  : 09  نوفمبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بليلط.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بليلط .

نوعه : أرض فالحية .

دوار  امسيلة،  وجماعة  قيادة   ، تايناست  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

احماشة ، عني هوارة ، اجلبل احلمر.

مساحته : 02 هكتار 10 آر06 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة العربي أحمد ؛ 

جنوبا : ورثة الغزاري البياضي ، ورثة إدريس باحلاج؛

شرقا : الواد

غربا : عبدالسالم لقرع، ورثة محمد الرحالي؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21389 - 21

تاريخ اإليداع  : 09  نوفمبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني الدفلة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني الدفلة ".

نوعه : أرض فالحية.

احملل  أمسيلة،  وقيادة  جماعة   ، تيناست  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : دوار حماشة ، عني هوارة. 
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مساحته : 34 آر 98 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة بوجنرة علي ؛ 

جنوبا : الواد ؛

شرقا : ورثة الوليدي عالل ؛

غربا : ورثة بوجنرة علي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21390 - 21

تاريخ اإليداع  : 09  نوفمبر  2020 .

طالب التحفيظ : عبد اهلل الرواس بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مرجع هندوس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجع هندوس ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، جماعة و قيادة باب مرزوقة، احملل املدعو : 

دوار لعراس . 

مساحته : 03 آر 58 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : التهامي بعالل، أحمد بن إدريس وإخوانه، ورثة مقداش ؛ 

جنوبا : أحمد جوبة ؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : محمد الرواس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

التنفيد عدد 1692/010/22 مؤرخ في  ، ملف  - محضر قسمة 

04 اكتوبر 2010.

- حكم إبتدائي رقم 112/07 بتاريخ 28 يونيو 2007 ، ملف رقم 219/05.

ملف   ،2009 نوفمبر   23 بتاريخ   170 عدد  اإلستئناف  قرار محكمة   -

عدد 130/08.

-تصريح بالشرف ذي التاريخ الثابت في 22 ماي 2003.

- تصريح بالشرف ذي التاريخ الثابت في 02 ماي 2012.

- رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 15شعبان 1434 موافق 24 يونيو 2013.

إجراء سمسرة قطعة حبسية مؤرخ  بتقرير حول  - صورة شمسية 

في 13 ابريل 1980.

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 21391 - 21

تاريخ اإليداع  : 13  نوفمبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الصفصافة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصفصافة ".

نوعه : أرض فالحية.

احملل  أمسيلة،  وقيادة  جماعة   ، تيناست  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : دوار مصيف ،. 

مساحته : 55 آر 49 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اشعيل محمد ؛ 

جنوبا : ورثة النطامصة ؛

شرقا : ورثة احميدة طاطة؛

غربا : اشيل محمد ، ورثة احميدة طاطا ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21392 - 21

تاريخ اإليداع  : 13  نوفمبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني الصفصافة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني الصفصافة ".

نوعه : أرض فالحية.

احملل  أمسيلة،  وقيادة  جماعة   ، تيناست  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : دوار مسيف. 

مساحته : 25 آر 94 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الواد ؛ 

جنوبا : شعيل محمد ؛

شرقا : ورثة النظامصة ؛

غربا : ورثة حميد الطاطا ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا .

مطلب رقم 21393 - 21

تاريخ اإليداع  : 13  نوفمبر  2020 .

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

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

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تيناست ، جماعة وقيادة أمسيلة، 

مساحته : 27 آر 60 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : النظامة الصغير ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : الكواري احميدة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم 21394 - 21

تاريخ اإليداع  : 13 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : خالد أبو القاسم بن محمد اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املصلى الصغيرة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املصلى الصغيرة ".

نوعه : أرض فالحية. 

دوار   : املدعو  احملل   ، تازة، جماعة كلدمان  دائرة   ، تازة  مدينة   : موقعه 

سيدي حمو مفتاح .

مساحته : 16 آر 40 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الفنزازي محمد ، ممر عمومي

جنوبا : ، ممر.

شرقا : الفنزازي اخملتار ،

غربا : ممر عمومي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لنسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 20 

ذو القعدة 1437، موافق 24 اغسطس 2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 صفر 1442 موافق 24 سبتمبر 2020.

- رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 21 ذو القعدة 1439 موافق 02 

اغسطس 2018.

- نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 صفر 1438 موافق 

02 نوفمبر 2016.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 صفر 1438 موافق 

02 نوفمبر 2016.

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التانية والنصف بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " وفاء " 

مطلب رقم 8161 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 409 املؤرخة فـي : فاحت نوفمبر 2006 .

مسطرة  فإن   ،2020 يوليو   21  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا في إسم السادة والسيدات: 

-اجملاطي ادريس بن علي بنسبة 42378336 

- اجملاطي شكيربن علي بنسبة 42378336 

-اجملاطي عبدالواحد بن علي بنسبة42378336 

- اجملاطي مصطفى بن علي بنسبة 42378336 

- اجملاطي نعيمة بنت علي بنسبة 21189168 

- اجملاطي نزهة بنت علي بنسبة 21189168 

- اجملاطي حادة بنت علي بنسبة 30270240

- اجملاطي الناصر بن عبد السالم بنسبة 32598720.

- اجملاطي فؤاد بن عبد السالم بنسبة 32598720

- اجملاطي فاروق بن عبدالسالم بنسبة 32598720 

- اجملاطي عبداإلاله بن عبدالسالم بنسبة 32598720 

- اجملاطي فريدة بنت عبدالسالم بنسبة 16299360 

- اجملاطي مجيدة بنت عبدالسالم بنسبة 16299360

- اجملاطي جناة بنت عبدالسالم بنسبة 16299360

- اجملاطي أمينة بنت عبدالسالم بنسبة 16299360

- اجملاطي كنزة بنت عبدالسالم بنسبة 16299360

- زهور بنت احلاج عمر لزرق بنسبة 15135120

- حدهوم بنت سي محمد بن علي املرابطية بنسبة 15135120

- رحمة بنت التهامي بن إبراهيم بنسبة 30270240

- اجملاطي نورة بنت محمد أمكيد بنسبة 19262880

- اجملاطي نورالدين بن محمد أمكيد بنسبة 38525760

- اجملاطي نورالدين بن محمد أمكيد بنسبة 38525760

- اجملاطي ادريس بن محمد أمكيد بنسبة 38525760

- اجملاطي عبدالفتاح بن محمد بنسبة 38525760

- اجملاطي عبدالرزاق بن محمد أمكيد بنسبة 38525760

- اجملاطي عبدالقادر بن محمد أمكيد بنسبة 38525760

- عالم وحيشة بنسبة 30270240

- اجملاطي فهد بن عامر بنسبة 70630560

- اجملاطي ملزم بن عامر بنسبة 70630560

- اجملاطي مونية بنت عامر بنسبة 35315280

- اجملاطي صوفية بنت عامر بنسبة 35315280

- شمس الضحى زوجة املرحوم الطيب بنسبة 30270240

- اجملاطي ابتسام بنت الطيب بنسبة 26486460

- اجملاطي هند بنت الطيب بنسبة 26486460

- اجملاطي عادل بن الطيب بنسبة 52972920

- اجملاطي خالد بن الطيب بنسبة 52972920
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- اجملاطي منصف بن الطيب بنسبة 52972920

- اجملاطي إدريس بن أحمد بنسبة 44029440

- اجملاطي عزالدين بن أحمد بنسبة 44029440

- اجملاطي فتح اهلل بن أحمد بنسبة 44029440

- اجملاطي فؤاد بن أحمد بنسبة 44029440

-اجملاطي أسية بنت أحمد بنسبة 22014720

-اجملاطي مرمي بنت أحمد بنسبة 22014720

-اجملاطي أسماء بنت أحمد بنسبة 22014720 

-زوجة املرحوم عزوز سليمة بنسبة 40831560

- اجملاطي مهدي بن عزوزبنسبة 142910460

- اجملاطي نبيل بن عزوزبنسبة 142910460

-اجملاطي سميرة بنت محمد بنسبة 17104360 

- اجملاطي نزهة بنت محمد بنسبة 17104360 

-اجملاطي بشرى بنت محمد بنسبة 17104360

- املزازي إدريس بن محمد بنسبة 34208720

- املزازي نورالدين بن محمد بنسبة 34208720

- املزازي يوسف بن محمد بنسبة 34208720

- احلفيدة املزازي شيماء بنسبة 29123640

- بدرة بنت حجاج قدور بنت اجلاللي بنسبة 40831560

-اجملاطي سرية بنت سي محمد بنسبة 35727615 

- اجملاطي وفاء بنت سي محمد بنسبة 35727615 

- اجملاطي نصر الدين بن سي محمد بنسبة 71455230 

- اجملاطي وديع بن سي محمد بنسبة 71455230 

- اجملاطي نوفل بن سي محمد بنسبة 71455230

-الساعيد عبداللطيف بن عمرو بنسبة 32665248 

- الساعيد حسن بن عمرو بنسبة 32665248 

- الساعيد عبداهلل بن عمرو بنسبة 32665248 

- الساعيد محسن بن عمرو بنسبة 32665248

- الساعيد ربيعة بنت عمرو بنسبة 16332624

- الساعيد لطيفة بنت عمرو بنسبة 16332624 -

-الساعيد وفاء بنت عمرو بنسبة 16332624 -69

-الساعيد فوزية بنت عمروبنسبة 16332624

-عيدود رشيد بن موالي أحمد بنسبة 366911160

- عيدود خالد بن موالي أحمد بنسبة 366911160

-عيدود أمينة بنت موالي أحمد بنسبة 18455580

-عيدود سعاد بنت موالي أحمد بنسبة18455580

- عيدود حسناء بنت موالي أحمد بنسبة184555

- عيدود لطيفة بنت موالي أحمد بنسبة18455580

- اجملاطي الطاهرة بنت إدريس بنسبة147644640

- اجملاطي خديجة بنت إدريس بنسبة147644640

- اجملاطي عبدالرحمان بن إدريس بنسبة295289280

- اجملاطي عبدالعزيز بن إدريس بنسبة295289280

- اجملاطي حسن بن إدريس بنسبة366125760

- اجملاطي عيادة بنت إدريس بنسبة121080960

- اجملاطي يامنة بنت إدريس بنسبة121080960

- اجملاطي الصديق بن إدريس بنسبة366125760

-اجملاطي ليلى بنت إدريس بنسبة183062880

-اجملاطي التهامي بن إدريس بنسبة326652480

-اجملاطي عبدالكرمي بن إدريس بنسبة326652480

- اجملاطي عبداجمليد بن إدريس بنسبة326652480

-اجملاطي فاطمة بنت إدريس بنسبة163326240

-اجملاطي العزيزة بنت إدريس بنسبة163326240

الكل من أصل 5950264320

وذلك بناء على : 

- حكم إبتدائية تازة عدد 33 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2010

- قرار إستئنافية تازة عدد 116 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013.

- قرار محكمة النقض عدد 284/8 بتاريخ 17 يونيو 2014.

- قرار إستئنافية تازة عدد 325 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2016.

- قرار محكمة النقض عدد 324/7 املؤرخ في 22 ماي 2018.

- نسخة طبق االصل لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 24 يونيو 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة.     

 

محافظة قلعة السراغنة

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ملك حسن " 

مطلب رقم : 2820 - 22 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 4104 املؤرخة في : 26 يونيو 1991.

 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 03 سبتمبر 2020 ، فإن مسطرة 

التحفيظ  مطلب  موضوع   " حسن  ملك   " املسمى  امللك  حتفيظ 

عدد2820 - 22 الكائن باملريجة أمام محطة موبيل للوقود بقلعة السراغنة 

تتابع من االن فصاعدا حتت نفس التسمية و مبساحة قدرها : هكتار واحد 

وسبعة عشر آرا و سبعة وتسعون سنتيارا )01 هك 17 ار 97 س ( بدل 

املساحة الصرح بها أثناء إيداع مطلب التحفيظ، وفي اسم السيدات 

والسادة اآلتية أسماؤهم وبالنسب التالية :

- فاطنة افندي بنت احمد بنسبة 196/10080.

- مباركة ثريا حمادي بنت احلسن بنسبة 588/10080.

- السعيد حمادي بن احلسن بنسبة 1176/10080.
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- فوزية حمادي بنت احلسن بنسبة 1848/10080.

- فاطمة حمادي بنت احلسن بنسبة 588/10080.

- محمد حمادي بن احلسن بنسبة 1176/10080.

- حسناء حمادي بنت احلسن بنسبة 588/10080.

- نزهة حمادي بنت احلسن بنسبة 588/10080.

- عبد الرحمان حمادي بن احلسن بنسبة 1176/10080.

- خالد حمادي بن احلسن بنسبة 1176/10080.

- امينة الغالي بنت رحال بنسبة 147/10080.

- حمزة حمادي بن املصطفى بنسبة 238/10080.

- زين الدين حمادي بن املصطفى بنسبة 238/10080.

- سمية حمادي بنت املصطفى بنسبة 119/10080.

- سهام حمادي بنت املصطفى بنسبة 119/10080.

- مرمي حمادي بنت املصطفى بنسبة 119/10080.

 و ذلك بناءا على العقود السابق إيداعها و كذا:

 134 بعدد  ضمن   2016 ماي   20 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم   -

توثيق   2016 يونيو   30 بتاريخ   50 رقم  األمالك  كناش   193 صحيفة 

قلعة السراغنة .

- رسم ملحق استمرار عدلي مؤرخ في 09 مارس 2018 ضمن بعدد 478 

صحيفة 476 في سجل اخملتلفة رقم 83 بتاريخ 11 ماي 2018 توثيق 

قلعة السراغنة.

- رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2018 ضمن بعدد 253 الصفحة 

232 في سجل الشهادات اخملتلفة 86 بتاريخ 15 اغسطس 2018 توثيق 

قلعة السراغنة.

- عقد تنازل عرفي مصحح االمضاء حتت عدد 30734/05 و 30735/05 

ببلدية قلعة السراغنة بتاريخ 23 اغسطس 2005.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2011 ضمن حتت عدد 176 صحيفة 238 

كناش رقم 33 تركات بتاريخ 28 يوليو 2011 توثيق قلعة السراغنة .

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة بالنيابة 

فتح اهلل سراج     

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3807 - 26

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : رقية ادحسني بنت محمد

بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة

االسم الذي يعرف به امللك : "احلجامية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلجامية "

نوعه : أرض فالحية

أوالد  دوار  اجملدوب  موسى  سيدي  جماعة  احملمدية،  عمالة   : موقعه 

سيدي عزوز

مساحته : 30 ار 46 سنتيار 

حدوده : 

شماال : ورثة النخال 

جنوبا : فاطنة لشهب

شرقا : الطريق

غربا :  الزمراني محمد

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 171 كناش 71 بتاريخ 12 فبراير 2019

2 - ملحق لرسم ملكية عدلي عدد 442 كناش 71 بتاريخ 29 مارس 2019

2 - شهادة ادارية عدد 578/م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة سيدي موسى 

اجملدوب بتاريخ 27 ديسمبر 2018

3 - رسم صدقة عدلي عدد 475 كناش 71 بتاريخ 08 ابريل 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 يناير 2021 على 

الساعة 09 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان     

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41517 - 27

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : عبد السالم الطهراوي بن العياشي .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عبدالسالم "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : اســــاكا ، زنقة 04 ، رقم 53 .

مساحته : 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوهري فاطمة ؛

شرقا : حلسن مسناوي ؛

جنوبا : يطو علي ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي عدد 09 مؤرخ في 04 ديسمبر 2018 ؛ 
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2 - رسم شراء عدلي عدد 1616 مؤرخ في17 اغسطس 2001؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 2758 مؤرخ في05 اكتوبر 1995؛

2 - شهادة ادارية عدد 317 مؤرخة في 03 نوفمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 يناير 2021 على 

الساعة 09 .

مطلب رقم 41518 - 27

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : محمد بواعكاد بن حمو 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوسراف "

نوعه : ارض فالحية

 ، ، ملحقة و جماعة كروشن  القباب  دائرة   ، اقليم خنيفرة   : موقعه 

املكان املدعو : دوار ايت شعا احدو .

مساحته : 01 هـ 03 آر07 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوعكاد موحى ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي (؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي (؛

غربا : واحي سعيد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 259 مؤرخ في 19 نوفمبر 2016 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 يناير 2021 على 

الساعة 10 و30 د .

مطلب رقم 41519 - 27

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : جميلة الوشواش بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جميلة "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : احلي الفالحي.

مساحته : 01 آر 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : احلاج احلسني ؛

غربا : احلاج احلسني.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي عدد 283 مؤرخ في 11اكتوبر 2020؛

2 - شهادة ادارية عدد 162 مؤرخة في 16 سبتمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 يناير 2021 على 

الساعة 10 .

مطلب رقم 41520 - 27

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر 2020. 

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1 - فاظمة كونبر بنت احماد بنسبة 14/112 ؛

2 - محمد حليان بن محند ومولود بنسبة 14/112؛

3 - احلسني حليان بن محند ومولود بنسبة 14/112؛

4 - امباركة حليان بنت محند ومولود بنسبة 07 /112؛ 

5 - املصطفى حليان بن محند وملود بنسية 14/112؛

6 - فاطمة حليان بنت محند ومولود بنسية 07/112؛

7 - عمر حليان بن محند ومولود بنسية 14/112؛

8 - ابراهيم حليان ين محمد ومولود بنسية 14/112؛

9 - احماد حليان بن محند ومولود بنسية 14/112 .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امينـــــة "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، ملحقة لهري اكلمام ازكزا ، جماعة لهري، 

املكان املدعو : ايت علي احماد ، تاحليانت.

مساحته : 24 آر15 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 25854 - 27 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 25894 - 27 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 25840 - 27 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم اراثة عدلي عدد 181 مؤرخ في 10اغسطس 2018 ؛

2 - رسم احصاء تركة عدلي عدد 116 مؤرخ في 22 يونيو 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 يناير 2021 على 

الساعة 11 .

مطلب رقم 41521 - 27

تاريخ االيداع : 13 نوفمبر 2020 . 

طالب التحفيظ : العربي روادي بن العربي .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العربي"
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نوعه : ارض فالحية بها بئرين .

 ، ، ملحقة وجماعة تغسالني  ، دائرة القباب  : اقليم خنيفرة  موقعه 

املكان املدعو : امللعب.

مساحته : 04 هـ 22 آر 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشعبة ) ملك عمومي ( ، بوتعفريت محمد ؛

شرقا : بوتعفريت محمد ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : بوتعفريت محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 1266 مؤرخ في 27 نوفمبر 1996 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد1531 مؤرخ في 03 ديسمبر 1994؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 725 مؤرخ في فاحت اغسطس 1995 ؛

4 - شهادة ادارية مؤرخة في 03 نوفمبر 2020 .

.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 13 يناير 2021 على 

الساعة 09 و30 .

مطلب رقم 41522 - 27

تاريخ االيداع : 13 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة اعالل "

نوعه : ارض بها بنايات .

موقعه : اقليم خنيفرة ، ملحقة موحى وحمو الزياني ، جماعة البرج 

، املكان املدعو : دوار اعالل.

مساحته : 10 آر 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : صفية هتوتو؛

شرقا : ساحة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : الطريق ) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات المالك الدولة بخنيفرة مؤرخة 

في 05 نوفمبر 2020 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 13 يناير 2021 على 

الساعة 09 و30 .

مطلب رقم 41523 - 27

تاريخ االيداع : 13 نوفمبر 2020. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - رحال كرسيت بن حمادي ؛

2 - ابتسام املرشت بنت احلسني .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كرسيت "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، ، املكان املدعو : حي الفتح.

مساحته : 01 آر 01 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابراهيم بن موحى وعقى؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : احمد العالمي ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد85 مؤرخ في 23 ابريل 2012 ؛

2 - نسخة من رسم اراثة وفريضة عدد 184 مؤرخ في 08 ابريل 1999 ؛

3 - نسخة من ثبوت ملكية عدد 3984 مؤرخة في 10 يناير 1988 ؛

4 - شهادة ادارية عدد 158 مؤرخة في 14 سبتمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 13 يناير 2021 على 

الساعة 14 و30 .

مطلب رقم 41524 - 27

تاريخ االيداع : 16 نوفمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : فاطمة الصابري بنت احماد .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شارط"

نوعه : ارض فالحية بها فيال ذات سفلي وطابق اول واصطبل واشجار .

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

املدعو : ايت قسو اسعيد.

مساحته : 48 آر 36 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : عبد اجمليد السباعي ؛

جنوبا : الساقية ) ملك عمومي ( ؛

غربا : عليبوش عبد السالم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 33 مؤرخ في 17 فبراير 2020 ؛

2 - رسم ملكية عدلي عدد 242 مؤرخ في 28 سبتمبر 2017؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 112 مؤرخ في 21 يوليو 2010 ؛

4 - عقد شراء عدلي عدد 1733 مؤرخ في 26 سبتمبر 2000 ؛

5 - عقد شراء عدلي عدد 327 مؤرخ في 14 يونيه 2010 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 يناير 2021 على 

الساعة 11 .
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خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " اوصفية " 

مطلب رقم 41235 - 27 الذي أدرج االعالن عن خالصته

باجلريدة الرسمية عدد 1085 املؤرخة في 16 اكتوبر 2019 . 

فان مسطرة  نوفمبر2020   10 في  مؤرخ  اصالحي  مبقتضى مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " اوصفية " ذي املطلب رقم -41235 27 الكائن باقليم 

خنيفرة ، دائرة القباب ، جماعة القباب املكان املدعو حي االطلس ، تتابع في 

اسم السيدة ربحة خلدي بنت عسو وذلك بالنسبة جميع السفلي مع كافة 

تأييدا  املودعة سابقا  العقود  استنادا على  ذلك  و   ، املترتب عليه  الهواء  حق 

ملطلب التحفيظ وكذا : 

- رسم شراء عدلي عدد 376 مؤرخ في 08 اكتوبر2020.

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " بقعة زيان " 

مطلب رقم  8059-27 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 539 املؤرخة في 29 ابريل 2009. 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 12 اكتوبر 2016 فان مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى " بقعة زيان" ذي املطلب رقم -8059 27 الكائن جماعة موحى وحمو 

الزياني احملل املدعو ايت بوهو، تتابع ولغاية يومه مجزئة على الشكل التالي : 

* حتت التسمية اجلديدة : 

 : اسم  في  70 س  البالغة مساحتها  للبقعة  بالنسبة   " الرحمان  عبد   "  -

السيد عبد الرحمان يحي بن بناصر.

* حتت التسمية القدمية : 

طالب  اسم  في  املذكور  امللك  من  تبقى  مبا  يتعلق  فيما   " زيان  بقعة   "  -

التحفيظ االصلي .

وذلك زيادة على العقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 1119/26 مؤرخ في 10يونيو 1986؛

2 - نسخة من رسم وكالة عدلي عدد 228 مؤرخ في 29 يوليو 1986 ؛

3 - رسم اراثة عدلي عدد 92 مؤرخ في 24 سبتمبر 2009 ؛

4 - شهادة مطابقة االسم عدد 2009/62 مؤرخة في 20 اكتوبر 2009 ؛

5 - اشهاد بتنازل عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ 25 سبتمبر 2009 ؛ 

6 - حكم ابتدائي عدد 04 مؤرخ 19 يناير 2013 ؛

7 - شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 10 يوليو 2013 .

8 - تقريراخلبرة املؤرخ في 18 سبتمبر 2012 .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 53488 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  11  نوفمبر 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد حلسن تزلوين بن علي 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اصطبل 1

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اصطبل 1.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

مـوقـعـه : مدينة زاكورة، احملل املدعو : حي امزرو

مسـاحتـه : 01 آر تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الطريق .

شـرقـا : الرسم العقاري عدد 51245 - 28 .

جـنـوبا : ورثة املركاني بوسدرة .

غـربـا : البرقاوي احلسني ومن معه .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- نسخة من عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 28 أغسطس 2006 

-تصريح بضياع مصحح االمضاء بتاريخ 29 أغسطس 2018.

-حكم ابتدائي عدد 09 بتاريخ 22 ماي 1996.

-قرار استئنافي عدد 156 بتاريخ 30 سبتمبر 2015.

-شهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ 29يوليوز 2016.

التاسعة   : الساعة  2021 على  يناير    13  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 53489 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  13  نوفمبر 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد ايت ترجدالت محمد بن ابراهيم

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : دار بحي القدس.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك ايت ترجدالت محمد.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي وثالث طوابق علوية ؛

مـوقـعـه : مدينة ورزازات، احملل املدعو : حي القدس.

مسـاحتـه : 01 آر 96 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : االزنقة .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : الزنقة .

غـربـا : الرسم العقاري عدد 15620 - 28 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : محرر تابث التاريخ في 28 سبتمبر 2020.

-تسخة طبق األصل من عقد عرفي بتاريخ 04 سبتمبر 2009.

-شهادة إدارية بتاريخ 14اكتوبر 2010.

التاسعة   : الساعة  2021 على  يناير    13  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.
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مطلب رقـم 53490 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  16  نوفمبر 2020.

طالبة التحفيـظ : السيدة الدولة املغربية-امللك اخلاص- ينوب عنها 

مندوب أمالك الدولة بورزازات.

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ثانوية أبو بكر الصيق 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ثانوية أبو بكر الصيق 2.

نـوع امللك : ارض بها بناية عبارة عن ثانوية ؛

مـوقـعـه : إقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت احملل املدعو : تاجدة.

مسـاحتـه : 63 ار 00 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الرسم العقاري عدد 7857 - 28 .

شـرقـا : ملد الدولة اخلاص

جـنـوبا : مطلب عدد 23237 - 28

غـربـا : ممر عمومي

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : مستخرج من كناش احملتويات ألمالك الدولة بتاريخ 

09 نوفمبر 2020.

التاسعة   : الساعة  2021 على  يناير    14  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146244

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020

طالبي التحفيظ : 

السيدة كنزة مهني بنت الطيب بنسبة 997/9994، 

السيدة لطيفة بونيت بنت محمد بنسبة 1715/9994 ، 

السيدة غزالن الهاني بنت ابريك بنسبة 1143/9994، 

السيدة نادية بونيت بنت محمد بنسبة 1143/9994 ، 

السيدة فطيمة امحزون بنت حمو بنسبة 1143/9994

السيدة لطيفة دادة بنت الدريوش بنسبة 1143/9994 

السيدة تورية مهني بنت الطيب بنسبة 571/9994،

السيدة نعيمة الصبوري بنت علي بنسبة 571/9994، 

السيد حسن بونيت بن محمد بنسبة 571/9994 ، 

السيدة رقية مهني بنت الطيب بنسبة 997/9994،

االسم الذي يعرف به امللك " تيسير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تيسير"،

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تبلكوكت " ،

مساحته : 19 آ 59 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-21661 ،

شرقا : ورثة البعمراني و رع رقم 31-37036 ، 

جنوبا : الزنقة ، 

غربا : ورثة رقية حيدون ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراكة عدلي مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2020 ،

 2020 نوفمبر   03 مؤرخة في  مليراللفت  اجلماعي  اجمللس  عن  ادارية  شهادة 

عدد 48/2020 ،

على   2021 يناير   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 30 زواال .

مطلب رقم 31-146245

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالبي التحفيظ : 

السيد البشير بيروك بن علي ، 

السيدة يامنة كباضي بنت الغزواني ، 

السيدة رقية بيروك بنت أحمد ، 

السيدة فاطمة بيروك بنت أحمد ، 

السيد محمد بيروك بن أحمد ،

السيد منير بيروك بن أحمد ، 

السيد ياسني بيروك بن أحمد ،

على الشياع بينهم بحصة ½ لالول و ½ لكل الباقني ، 

االسم الذي يعرف به امللك " أم االصابع "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أم االصابع "،

نوعه : أرض بورية فالحية ،

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

افود نتكضا " ،

مساحته : 10 آ 80 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : كرمي أحمد ،

شرقا : ورثة أزكري يوسف ، 

جنوبا : الطريق املشترك ، 

غربا : طريق أكلو ، 

احلقوق العينية : الشيء
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أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت فبراير 1991 ،

نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 مارس 1998 ،

صورة لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2020 ،

شهادة ادارية عن اجمللس اجلماعي ألكلو مؤرخة في 21 سبتمبر 2007 ،

صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 30 يناير 1989 ،

على   2021 يناير   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146246

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد علي هياض بن ابراهيم ، 

االسم الذي يعرف به امللك " الدوتركا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"الدوتركا "،

نوعه : أرض عارية ،

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

مساحته : 04 آ 98 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رقية ادوفقير،

شرقا : الطريق العمومية ، 

جنوبا : احلميد عابد ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 مارس 2020 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2020 ،

رسم ملحق اصالحي عدلي لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16 أكتوبر 2020 ،

صورة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 25 أبريل 2018 ،

على   2021 يناير   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 31-146247

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد أحمد لشكر بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " تكراكرا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"تكراكرا "،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" خارج باب اخلميس "،

مساحته : 04 آ 18 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية ،

شرقا : ورثة الشيخ بال ، 

جنوبا : ممر عمومي ، 

غربا : ادمولود ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2020 ،

شهادة ادارية عن امللحقة االدارية االولى بتيزنيت مؤرخة في 13 أكتوبر 2020 

عدد 21/2020 ،

وكالة عرفية مؤرخة في 23 يوليو 2020 ،

على   2021 يناير   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146248

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم حكوكو بن مبارك ، 

االسم الذي يعرف به امللك " البركة 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"البركة1 "،

نوعه : أرض بها منزل من سفلي وطابقني علويني،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيرت 1 " ،

مساحته : 70 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-30141 ،

شرقا : احلسني احلياني ، 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : مبارك تيغتي ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

عقد شراء عرفي مؤرخ في 10 أغسطس 2004 ،

صورة طبق االصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 03 سبتمبر 1999،

شهادة ادارية مؤرخة في فاحت أكتوبر 2020 عدد 41/2020 ،

على   2021 يناير   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 31-146249

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد احمد بكفني بن الطاهر ، 

االسم الذي يعرف به امللك " ملك بيكفني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك بكفني"،
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نوعه : أرض بها منزل من سفلي وطابقني علويني ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " الضايت أفتاس " ،

مساحته : 60 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بوركال ومن معه ،

شرقا : طريق 8 أمتار ، 

جنوبا : ادلويز ، 

غربا : اوبال احلسني ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ماي 2019 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يوليو 2013،

عقد شراء عرفي تابت التاريخ مؤرخ في 30 أغسطس 2012 ،

صورة طبق االصل لعقد هبة عرفي مؤرخ في 25 أغسطس 2008، 

على   2021 يناير   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " بواللوز"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 488 

املؤرخة في 07  ماي 2008،

مسطرة  فإن   2020 أكتوبر   27 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

 31  -  18631 رقم  التحفيظ  بواللوز" مطلب  املسمى"  امللك  حتفيظ 

الكائن بجماعة وقيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو "دوار 

التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع   " العوينة 

االصلي وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا : 

 12 في  مؤرخة  بتيزنيت  العقاري  املسح  مصلحة  من  صادرة  مذكرة 

يونيو 2019 ،

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " املكرونات "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 736 

املؤرخة في 06 فبراير 2013،

مسطرة  فإن   2020 أكتوبر   13 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" املكرونات " مطلب التحفيظ رقم 22229 - 31 

الكائن بجماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" تدوارت" 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

- احلسن ادردور بحصة 180/480

- محمد ادردور بحصة 60/480

- عبد الرحمان ادردور بحصة 60/480

- عبد اهلل ادردور بحصة 60/480

- جميلة ادردور بحصة 30/480

- نادية ادردور بحصة 30/480

- حبيبة أشبان بحصة 06/480

- نفيسة أشبان بحصة 06/480

- مينة أشبان بحصة 06/480

- سعيد واشبان بحصة 12/480

- فاطمة واشبان بحصة 30/480

وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا : 

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 فبراير 2008،

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 أغسطس1998

- صورة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 مارس 2014،

- سبع صورطبق االصل لوكاالت عرفية مؤرخات في

14/6/2013-29/10/2013-09/07/2013-07/05/2013-02/05/2013-

13/05/2013 و 26/03/2014 .

- وكالتني عرفيتني مؤرختني في 03 يناير 2013 و 22 اكتوبر 2013 ،

- حكم ابتدائي عدد 266/2015 الصادر في امللف عدد 104/2015 بتاريخ 

15 ديسمبر 2015 ،

- قرار استئنافي رقم 593 الصادر في 18 يوليو 2017 ،

- قرار محكمة النقض عدد 408/1 الصادر في 04 يونيو 2019 ،

- اشهاد باحلصص عدلي مؤرخ في 02 سبتمبر 2020 

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر ابوحامد     

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62402 - 35

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : خديجة هداجي بنت قدور.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك البير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك البير.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أقرمود، دوار السعادات.

مساحته : 36 آر 44 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة سي الطاهر الزيدوني – مطلب حتفيظ عدد 4322 - 35. 

شرقا : محمد الهداجي – الرسم العقاري عدد 27731 - 35.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 20224 - 35.
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غربا : مسلك عمومي عرضه 3أمتار ونصف.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 يونيو 2020.

-شهادة إدارية عدد 16/ 2020 مؤرخة في 15 يونيو 2020.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 26 اكتوبر 2020. 

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 13 يناير 2021 مع 09 : 30.

مطلب رقم 62403 - 35

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد أبولو ابن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أكدال حلسن .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أكدال حلسن .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واألركان واخلروب.

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

دوار بوتزارت.

مساحته : 01 هـ 60 آر تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة إبراهيم السكراوي – رسم العقاري عدد 25460 - 35. 

شرقا : ورثة أحمد ابن محمد ابن الهاشمي مواس.

جنوبا : أعزام محمد إبن سعيد.

غربا : طريق عمومي عرضه 4 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 1979.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 يونيو 1981.

- شهادة مطابقة اإلسم محررة بتاريخ 23 سبتمبر 2020. 

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 13 يناير 2021 مع 12 : 30.

مطلب رقم 62404 - 35

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - ميلود لهنيدة ابن إبراهيم.

2 - يوسف لهنيدة إبن إبراهيم .

بصفتهما طالبي التحفيظ على الشياع بنسبة النصف لكل واحد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أزنادة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أزنادة .

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة وجماعة مسكالة، دوار 

آيت شعيب.

مساحته : 54 آر تقريبا.

حدوده

شماال : الشانطي. 

شرقا : رشيد كرمة إبن عبد الكرمي.

جنوبا : رشيدة بوسرحان – محمد الربيب.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- نسخة من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 ماي 1987.

- شهادة إدارية عدد 01/ م ت مؤرخة في 16 يوليو 2020.

- صورة شمسية للبحث اإلداري رقم 129 مؤرخ في 22 ابريل 1987.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ماي 1987.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 فبراير 2020.

- ملحق لرسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ماي 2020.

- شهادة مطابقة االسم عدد 09/2020 ج م محررة بتاريخ 14 سبتمبر 2020. 

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 13 يناير 2021 مع 09 : 30.

مطلب رقم 62405 - 35

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد كنا إبن عبد اهلل .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك كنا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك كنا.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة و قيادة وجماعة متنار، دوار بيزكارن.

مساحته : 01 آر 96 س تقريبا.

حدوده

شماال : كنا أحمد )طالب التحفيظ(. 

شرقا : الطريق الوطنية رقم 01.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 13188 - 35.

غربا : ورثة حمو طاطا.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 07 ابريل 2019.

- صورة شمسية لشهادة إدارية رقم 254/ق ش ق مؤرخة في 05 ابريل 2019.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ماي 1987.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 12 يناير 2021 مع 10 : 00.

مطلب رقم 62406 - 35

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد كنا إبن عبد اهلل .

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

نوعه : دار للسكن من طابق أول وطابق ثاني وسطح.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة وباشوية متنار، دوار بيزكارن.

مساحته : 02 آر تقريبا.

حدوده

شماال : مطلب التحفيظ عدد 2647 - 35. 

شرقا : الطريق الوطنية رقم 01.

جنوبا : كنا أحمد )طالب التحفيظ(.

غربا : كنا أحمد )طالب التحفيظ(.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 اكتوبر 2012.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2008.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2009.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ماي 2009.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة، عدد 115 محررة بتاريخ 26 اكتوبر 2020.

- نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 14 اغسطس 2005.

- شهادة إدارية رقم 02/ ج ت/ م ت مؤرخة في 20 يناير 2020.

- وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 05 فبراير 2009.

-وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 11 فبراير 2009.

- وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 19 اكتوبر 2006.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 11 يونيو 2020.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 24 نوفمبر 2005.

- جدول إحداث مؤرخ في 14-10-2020.

- صورة شمسية لتصميم معماري للملف عدد 37/2000 بناء على 

رخصة البناء عدد 23/01 املؤرخة في 21-06-2001.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 12 يناير 2021 مع 11 : 00.

مطلب رقم 62407 - 35

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى املسكيني ابن فاحت .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فدان أحمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار الراضي.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة أمرامر، جماعة سيدي 

امحمد أومرزوق، دوار العمارنة.

مساحته : 09 هـ 93 آر 54 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة حسن ابن سالم. 

شرقا : طريق عمومية – ورثة مبارك اركيك.

جنوبا : عمر املسكيني.

غربا : أمكاز – ورثة بالعروسي.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 اغسطس 2019.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 9 / م ت مؤرخة في 08 اغسطس 2019.

- صورة شمسية لوكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 23 يوليو 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 12 يناير 2021 مع 09 : 30.

مطلب رقم 62408 - 35

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : زهراء سلطاني بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : شعبة البير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : شعبة البير.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار واسن سيدي حراز.

مساحته : 04 آر 10 س تقريبا.

حدوده

شماال : مسلك عمومي عرضه 03 أمتار. 

شرقا : املسلك العمومي عرضه 04 أمتار.

جنوبا : أحمد سلطاني .

غربا : مطلب التحفيظ 10128 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 30 ابريل 2018.

- شهادة إدارية عدد 40 مؤرخة في 11 ابريل 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 19 يناير 2021 مع 14 : 00.

مطلب رقم 62409 - 35

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : احلسني اشكاض إبن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أفراك التحتاني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أفراك التحتاني.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

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

دوار تغنمني.

مساحته : 34 آر 84 س تقريبا.
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حدوده

شماال : مسعود االالن. 

شرقا : يامنة بنت محمد سامو.

جنوبا : ايجة بنت محمد سامو.

غربا : طريق عمومي عرضه 03 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2016.

- شهادة إدارية عدد 4 / ق ق ج مؤرخة في 06 سبتمبر 2016.

- التزام مصحح اإلمضاء بتاريخ 09 نوفمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 19 يناير 2021 مع 12 : 00.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : ملك الهراهر.

مطلب رقم 2498 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 142 املؤرخة في 19 سبتمبر 2001.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 27 اكتوبر 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

 ،35  -  2498 عدد  التحفيظ  ذي مطلب   " الهراهر  ملك   " املسمى  امللك 

دوار  إداوكرض،  جماعة  تدزي،  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  بإقليم  الكائن 

مغربي  محمد،  بن  بولهنا  احملجوب  السيد  اسم  في  ستتابع  اماريرن، 

مزداد سنة   ،N 125612 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  حامل  اجلنسية 

1977 عازب، ساكن بـالرقم 34 زنقة الرازي الصويرة، وذلك بناء على 

نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور أعاله وكذا عقد 

موثق مؤرخ في 26 ديسمبر 2003. 

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة 

ربيع الشركي    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32881 - 36

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البصيل 250152 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البصيل 250152 "

نوعه : ارض فالحية

دوار   ، القلة  ، جماعة سوق  اللوكوس  ،دائرة  العرائش  اقليم   : موقعه 

عني الزياتن ،احملل املدعو : "البصيل 250152 

مساحته : 16 ار 91 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة القيدي ؛

جنوبا : ورثة القيدي؛

شرقا : طريق 

غربا : السد

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 15 يناير 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32882 - 36

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدكاكني 250141"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدكاكني 250141"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ،دائرة اللوكوس ، جماعة سوق القلة ،دوار عني 

زياتن ، احملل املدعو : "الدكاكني 250141"

مساحته : 84 ار 45 س تقريبا

حدوده : 

شماال : اخلراز ؛

جنوبا : ورثة التابت؛

شرقا : ورثة التابت و السبيطري الراضي و اخلراز

غربا : ورثة التابت و اخلراز 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 15 يناير 2021 على 

الساعة 10 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32883 - 36

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرهونية 250138 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرهونية 250138 "

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ،دائرة اللوكوس ، جماعة سوق القلة ،دوار عني 

زياتن ، احملل املدعو : "الرهونية 250138 "

مساحته : 30 ار 63 س تقريبا
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حدوده : 

شماال : ورثة السبيطري ؛

جنوبا : ورثة السبيطري ؛

شرقا : ورثة السبيطري 

غربا : احلسوني احمد و علوش

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 15 يناير 2021 على 

الساعة 11 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32884 - 36

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البرية احلرشة 250129 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البرية احلرشة 250129"

نوعه : ارض فالحية

دوار   ، القلة  ، جماعة سوق  اللوكوس  ،دائرة  العرائش  اقليم   : موقعه 

عني زياتن ،احملل املدعو : "البرية احلرشة 250129 "

مساحته : 69 ار 90 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة السبيطري ؛

جنوبا : املصباحي احمد و طريق ؛

شرقا : ورثة القصري و السبيطري الراضي 

غربا : ورثة السبيطري 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 15 يناير 2021 على 

الساعة 13 بعد الزوال ؛

مطلب رقم 32885 - 36

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص( ميثلها مندوب أمالك الدولة بالعرائش .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدولة 1531/ش ح("

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدولة 1531/ش ح("

نوعه : ارض بها بناية من سفلي عبارة عن مدرسة ابتدائية.

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة الساحل ، احملل املدعو : دوار الرواح

مساحته : 15 ار 55 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ارض جماعية ؛

جنوبا : طريق عمومي؛

شرقا : طريق عمومي 

غربا : بوطاهر عبد السالم بن سالم 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 18 يناير 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" رطام " 

ذي املطلب رقم 13231 - 36،

الواقع مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " خميس الساحل "

بإقليم العرائش جماعة الساحل احملل املدعو : "دوار الريحيني"

مسطرة  ،فإن   2020 نوفمبر   20 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " رطام "ذي املطلب رقم 13231 - 36 ، أصبحت 

تتابع من األن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي : 

( – القطعة األولى حتت إسم : رطام 1 : في حدود قطعة أرضية  أ   -

مساحتها 35 آر 56 س محددة باملعلم رقم 1 في اسم السيد : يوسف 

مسطرة  ضد  اجلزئي  تعرضه  بصحته  احملكوم  الكنتاني  ميمون  بن 

حتفيظ امللك املذكور.

- ب( القطعة الثانية : في اسم طالب التحفيظ في حدود ما تبقى 

من امللك املذكور أعاله .

و ذلك بناءا على الوثائق التالية : 

- احلكم االبتدائي ملف عدد 28/17/1403 بتاريخ 11 يونيو 2019.

عدد  عقاري  ملف  النقض  أو  واالستئناف  التعرض  بعدم  شهادة   -

28/17/1403 بتاريخ 18 سبتمبر 2020 .

- عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في : 28 يونيو 2010.

- نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مضمن بكناش التركات رقم 

19 صحيفة 164 عدد 148 بتاريخ : 26 ابريل 2002.

- رسم شراء عدلي مضمن بكتاب األصول رقم 23 صفحة 226 عدد 

399 بتاريخ : 05 ابريل 1980.

25 صحيفة 215 عدد 359  - رسم شراء مضمن بدفتر األمالك رقم 

بتاريخ : 30 ديسمبر 1972.

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش 

الظريف العربي    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77733 - 37 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني مرزوق 1 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عني مرزوق 1 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة اخلاللفة احملل املدعو القلعة ؛ 

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : البودالي عبدالعزيز ؛ 

شرقا : حموش عبداهلل و البودالي عبد العزيز ؛ 

جنوبا : ارض جماعية ، 

غربا : ورثة محمد بودكاري و الغازي عمر ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77734 - 37 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني مرزوق 2 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عني مرزوق 2 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة اخلاللفة احملل املدعو القلعة ؛ 

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : بوشكرة محمد ؛ 

شرقا : العاللي احمد بن احمد ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : العطاري عبد السالم بن بوشتى ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 10 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77735 - 37 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني مرزوق 3 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عني مرزوق 3 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة اخلاللفة احملل املدعو القلعة ؛ 

مساحته : 6 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثةعمر الدخيسي ؛ 

شرقا : العطاري عبدالسالم ؛ 

جنوبا : العطاري عالل ، 

غربا : مقبرة سيدي عبداهلل ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77736 - 37 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بخلوف " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بخلوف ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة اخلاللفة احملل املدعو القلعة ؛ 

مساحته : 7 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : خلوات رحمة ؛ 

شرقا : الفحفوحي محمد ؛ 

جنوبا : احلجوجي احمد ، 

غربا : الرفيق احمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77737 - 37 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دمنة قرب سيدي عبد اهلل " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دمنة قرب سيدي عبد اهلل 

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة اخلاللفة احملل املدعو القلعة ؛ 

مساحته : 4 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة املسياح احلسني ؛ 

شرقا : الزكريطي عبد السالم ؛ 
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جنوبا : مقبرة سيدي عبد اهلل ، 

غربا : السامري محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 h 13 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77738 - 37 

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد أوالد عرفة 

مشتمالته : أرض بها مسجد ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بوعادل احملل املدعو أوالد عرفة ؛ 

مساحته : 8 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : فؤاد املعروفي ؛ 

شرقا : إسماعيل املعروفي ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 h 15 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77739 - 37 

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة املصلى 

مشتمالته : أرض بها مقابر إسالمية و أشجار غابوية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بوعادل احملل املدعو أوالد عرفة ؛ 

مساحته : 03 هـ 20 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : عليلو املرابطي و العيادي محمد ، 

غربا : الطيبي عبد اللطيف و الداودي علي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 h 13 30 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77740 - 37 

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد اجلرارة 

مشتمالته : أرض بها مسجد و أشجار التني ؛

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

مساحته : 20 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : السهب ؛ 

شرقا : املزناب علي ؛ 

جنوبا : الرحموني عبدالسالم ، 

غربا : احلاج احمد الكتامي و احلاج احلسن بن بلحسن ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 h 11 30 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77741 - 37 

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة سيدي بوجمعة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة سيدي بوجمعة 

مشتمالته : أرض بها مدرسة و أشجار مختلفة و مقابر إسالمية ؛

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

مساحته : 01 هـ 60 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الكارتي عبد السالم و اجلعدوني احمد ؛ 

شرقا : البخياري علي و ورثة محمد البخياري ؛ 

جنوبا : اجلعدوني احمد ، 

غربا : البخياري الصغير ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77742 - 37 

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد أوالد بوتني 
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مشتمالته : أرض بها مسجد ؛

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

مساحته : 9 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : اهنيدة احمد بن عبدالسالم ؛ 

شرقا : املكاوي ادريس بن محمد ؛ 

جنوبا : املكاوي محمد بن احمد ، 

غربا : ممر عمومي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 h 10 30 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77743 - 37 

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 .

طالبو التحفيظ : 

محمد الشني بن عبدالسالم بنسبة 1/3 

بوشتى الشني بن عبدالسالم بنسبة 1/3 ، 

ميمون الشني بن عبدالسالم بنسبة 1/3 . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان الزيتون " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان الزيتون 

مشتمالته : أرض فالحية بها اسطبل و أشجار الزيتون ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة قيادة أوالد عليان جماعة واد اجلمعة 

دوار زمورة احملل املدعو فدان الزيتون ؛ 

مساحته : 04 هـ 99 ار 64 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : احلسن الشني و من معه ؛ 

شرقا : إبراهيم الشني و احلسن الشني ومن معه ؛ 

جنوبا : امحمد الشني و ورثة عبد اهلل الشني ، 

غربا : الشني إبراهيم و احلسن الشني و من معه و ورثة الشني محمد 

امللقب ببوخريص ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 7 ديسمبر 2016 ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ 11 فبراير 2017 ، 

نسخة طبق األصل لوكالة موثقة بتاريخ 30 يناير 2013 

وكالة عرفية بتاريخ 28 اكتوبر 2020 .

 h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14 يناير 2021 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

ابن طامة يوسف      

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31899 - 39
تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : السيدة  نادية القدميري بنت علي.
نوعه : ارض فالحية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * ملك نادية *.
موقعه : مزارع دوار اوالد عبو جماعة سيدي بورجا قيادة افريجة اقليم 

تارودانت.
مساحته : 01 هكتار 01 ار 36 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : مطلب التحفيظ عدد 16046 - 39 و الرسم العقاري عدد 35979 - 39؛ 
شرقا : مطلب التحفيظ عدد 16046 - 39 و الرسم العقاري عدد 35979 - 39؛

غربا : عبد اهلل البركوكي والطريق؛
جنوبا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشي.
أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 09 يناير 2013.
- رسم شراء مؤرخ في 27 اكتوبر 2020.

تاريخ التحديد : 15 يناير 2021 على الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 31900 - 39
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : السيدة  خديجة ايت حمو بنت محمد.
نوعه : دار للسكن ذات طابق علوي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * دار خديجة *.
موقعه : درب الشريف مدينة تارودانت.

مساحته : 90 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : ممر؛ 
شرقا : طريق؛

غربا : لطيفة ايت حمو؛
جنوبا : ممر؛

احلقوق العينية : الشي.
أصل امللك : 

- صورة شمسية لرسم مخارجة مؤرخ في 07 ابريل 2011.
- صورة شمسية لرسم شراء مؤرخ في 29 اكتوبر 2019.

- صورة شمسية لرسم اراثة مؤرخ 23 مارس 2011.
- صورة شمسية لرسم اراثة مؤرخ 27 ماي 1983.

- صورة شمسية حلكم ابتدائي مؤرخ في 25 يناير 2010.
- شهادة عدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 04 مارس 2020.

تاريخ التحديد : 19 يناير 2021 على الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 31901 - 39
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : السيدة  عزيزة شكري بنت ابراهيم.
نوعه : ارض عارية.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * ملك عزيزة *.

موقعه : حي الشراردة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ايت العرابي فضيلة؛

غربا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشي.

أصل امللك : 

- رسم هبة مؤرخ في 26 يوليو 2013.

- صورة طبق االصل لعقد قسمة عرفي مؤرخ في 02 ماي 2002.

- شهادة ادارية مؤرخة في 04 ابريل 2012.

تاريخ التحديد : 18 يناير 2021 على الساعة 30 : 13 زواال.

مطلب رقم 31902 - 39

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : جماعة الكردان ممثلة من طرف رئيسها.

نوعه : ارض عارية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * الدهورة *.

موقعه : دوار الكبير اوالد علي بلدية الكردان دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هكتار 36 ار 43 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الشناق و الطريق؛ 

شرقا : ورثة الشناق محمد و الطريق؛

غربا : ورثة الشناق محمد و الطريق ؛

جنوبا : ورثة خلبويه وورثة معيز؛

احلقوق العينية : الشي.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2016.

- صورة طبق االصل لرسم ملكية مؤرخ في 17 اكتوبر 2016.

- شهادة ادارية مؤرخة في 15 فبراير 2018.

- نسخة طبق االصل لقرار جماعي مؤرخ في 29 نوفمبر 2016.

تاريخ التحديد : 19 يناير 2021 على الساعة 30 : 10 صباحا.

مطلب رقم 31903 - 39

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020. 

طالبو التحفيظ السيدات و السادة : 

- ابراهيم ازوية بن سعيد 2/4.

- عائشة ازوية بنت سيعد 1/4.

- فطومة ازوية بنت سعيد 1/4.

نوعه : ارض فالحية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * ملك احلوش 3 *.

موقعه : دوار الزاوية جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب اقليم تارودانت.

مساحته : 06 ار 18 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : ورثة باركو ومنهم موسى؛ 
شرقا : ورثة باركو ومنهم موسى ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 6400/س و ورثة الدحمان منهم احمد؛
جنوبا : الطريق 05 متر و سعيد النصيص؛

احلقوق العينية : الشي.
أصل امللك : 

- نسخة لرسم استمرار مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.
- نسخة طبق االصل من عقد بيع تابت التاريخ في 10 فبراير 2020.

- رسم تخطيطي.
تاريخ التحديد : 19 يناير 2021 على الساعة 30 : 12 زواال.

مطلب رقم 31904 - 39
تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد كبور املاسي بن سعيد.
نوعه : ارض عارية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * املفتاح *.
موقعه : بوتاريالت البرانية مدينة تارودانت.

مساحته : 89 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 15558 - 39؛ 
شرقا : الرسم العقاري عدد 20622 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 36419 - 39؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 7541 - 39؛

احلقوق العينية : الشي.
أصل امللك : رسم استمرار مؤرخ في 06 اكتوبر 2020.

تاريخ التحديد : 19 يناير 2021 على الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 31905 - 39
تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد حسن الهوبة بن محمد.
نوعه : ارض عارية بها بناية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * املعصرة *.
موقعه : دوار اوالد كروم جماعة وقيادة مشرع العني اقليم تارودانت. 

مساحته : 05 ار 13 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : سعيد ترحمونت و الطريق؛ 
شرقا : حسن ونو؛

غربا : احمد البوشواري؛
جنوبا : الكراتي محمد وبعضا احمد البوشواري؛

احلقوق العينية : الشي.
أصل امللك : 

- رسم هبة مؤرخ في 30 اكتوبر 2018.
- رسم استمرار مؤرخ في 10 ديسمبر 2012.

تاريخ التحديد : 19 يناير 2021 على الساعة 30 : 10 صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     
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محافظة ميدلت
 

مطلب رقم 35806 - 42

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

 1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك اخلاص(

2 - عبد اهلل بن عمر احلمزاوي. بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك الدولة 0229 - 509

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدولة 0229 - 509. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو ملك الدولة 0229 - 509.

مساحته : 09هـ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 35476 - 42؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

نسخة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية بتاريخ 01 أكتوبر 2020

املنشور   16 أغسطس   1958 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

باجلريدة الرسمية عدد 1391 بتاريخ 23 أغسطس 1958

2021على  يناير   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

  

مطلب رقم 35807 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسكن رقم 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسكن رقم 1. 

نوعه : سكنى؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو مسكن رقم 1.

مساحته : 01آ30س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا : شارع؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

على   2021 يناير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

  

مطلب رقم 35808 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسكن رقم 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسكن رقم 2. 

نوعه : سكنى؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو مسكن رقم 2.

مساحته : 01آ30س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : شارع؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

على   2021 يناير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا.

  

مطلب رقم 35809 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسكن رقم 3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسكن رقم 3. 

نوعه : سكنى؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو مسكن رقم 3.

مساحته : 01آ30 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : شارع؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛
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غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

على   2021 يناير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35810 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسكن رقم 4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسكن رقم 4. 

نوعه : سكنى؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو مسكن رقم 4.

مساحته : 01آ20س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : شارع؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

على   2021 يناير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

 

مطلب رقم 35811 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسكن رقم 5

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسكن رقم 5. 

نوعه : سكنى؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو مسكن رقم 5.

مساحته : 01آ30س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : شارع؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 يناير 2021 على الساعة : 14 

بعد الزوال.

 

مطلب رقم 35812 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسكن رقم 6

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسكن رقم 6. 

نوعه : سكنى؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو مسكن رقم 6.

مساحته : 01آ30 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : شارع؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

على   2021 يناير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30 بعد الزوال.

 

مطلب رقم 35813 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسكن رقم 7

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسكن رقم 7. 

نوعه : سكنى؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو مسكن رقم 7.

مساحته : 01آ30س تـقـريـبـا.

حدوده : 
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شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : شارع؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 يناير 2021 على الساعة : 15 

بعد الزوال.

مطلب رقم 35814 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقر جماعة ايت ازدك

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقر جماعة ايت ازدك. 

نوعه : مقر جماعة ايت ازدك؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو مقر جماعة ايت ازدك.

مساحته : 13آ60س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : املياه والغابات؛

شرقا : شارع؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : ملك الغير؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

على   2021 يناير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35815 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دكان رقم 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان رقم 1. 

نوعه : دكان؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو دكان رقم 1.

مساحته : 10س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مدرسة؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

على   2021 يناير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا.

 

مطلب رقم 35816 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دكان رقم 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان رقم 2. 

نوعه : دكان؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو دكان رقم 2.

مساحته : 10 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مدرسة؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

على   2021 يناير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35817 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دكان رقم 3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان رقم 3. 

نوعه : دكان؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو دكان رقم 3.
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مساحته : 10 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مدرسة؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

على   2021 يناير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

 

مطلب رقم 35818 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دكان رقم 4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان رقم 4. 

نوعه : دكان؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو دكان رقم 4.

مساحته : 20س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مدرسة؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

على   2021 يناير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

 

مطلب رقم 35819 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دكان رقم 5

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان رقم 5. 

نوعه : دكان؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو دكان رقم 5.

مساحته : 10 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مدرسة؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

على   2021 يناير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30 بعد الزوال.

 

مطلب رقم 35820 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دكان رقم 6

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان رقم 6. 

نوعه : دكان؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو دكان رقم 6.

مساحته : 11س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مدرسة؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 يناير 2021 على الساعة : 15

بعد الزوال.

 

مطلب رقم 35821 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دكان رقم 7

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان رقم 7. 
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نوعه : دكان؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو دكان رقم 7.

مساحته : 11 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مدرسة؛

شرقا : ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35822 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حمام

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حمام. 

نوعه : حمام؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو حمام.

مساحته : 02آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 09 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

سبتمبر 2020

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى  " أرض اخلير" 

مطلب رقم 2935 - 42الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 250 املؤرخة في 15 أكتوبر 2003

مسطرة  فإن   ،2020 أكتوبر   26 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "أرض اخلير" ذي املطلب رقم 2935 - 42، الكائن 

ابرتات،  جتنت  املدعو  احملل  ايتزر،  وجماعة  قيادة  ميدلت  ودائرة  بإقليم 

تتابع من اآلن فصاعدا في إسم محمد بن مولى بن محمد بن موحى 

بن  احميداني  العزيز  وعبد  عمر  احلاج  بن  الطائف  محمد  عن  عوضا 

املباريك وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور 

سجل   251 ص   226 بعدد  ضمن  عدلي  بنظيرين  شراء  عقد  وكذا 

االمالك رقم 95 بتاريخ 12 أكتوبر 2020.

 احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                                              حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

            

مطلب رقم 9432 - 43

تاريخ اإليداع : 13  نوفمبر  2020 ؛

طالب التحفيظ :

زهرة بوبطيطة بنت احلسني بنسبة 3/16 من حق الزينة؛

مينة أجدوان بنت احلسني بنسبة 7/16 من حق الزينة ؛

عبد الواحد أجدوان بن احلسني بنسبة 6/16 من حق الزينة ؛

الدولة املغربية بصفتها طالبة حتفيظ حق الرقبة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شمالي 5 "؛

نوعه : دار من طابق أرضي وطابق علوي؛ 

موقعه : مراكش املدينة، برمية درب زمران رقم 45؛  

مساحته : 62 سنتيار تقريبا؛

حدوده :  

شماال :  محمد بن الغالي و الرسم العقاري رقم 22721 - 04؛

شرقا :  احلاجة غيثة؛

جنوبا :  فاطمة بنت اجلياللي؛

غربا :  درب زمران؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك :  

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 158 صحيفة 187 كناش االمالك عدد 

177 بتاريخ 30 أبريل 2012  توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 173 كناش االمالك عدد 

157 بتاريخ 12 نوفمبر 2010 ؛

وكالة متبثة االمضاء بتاريخ 10 نوفمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 15 أكتوبر 2021 على الساعة 09:00.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " سالم كاردن 3 "

مطلب رقم 8959  - 43  الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1060 بتاريخ  24 أبريل 2019

؛ فإن مسطرة   2020 19 نوفمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى " سالم كاردن 3 "؛ ذي املطلب رقم 8959 - 43؛ 

بوزيد؛ بن  العربي  دوار  الويدان،  وجماعة  دائرة  مراكش،  عمالة  الكائن 
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تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد مزوز محمد بن محمد؛ وذلك 

عقد  كذا  و  املذكور  للمطلب  تأييدا  املودعة سابقا  العقود  مبقتضى 

موثق مؤرخ في 03  نوفمبر  2020  . 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " رأفة "

مطلب رقم 9418  - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1138 بتاريخ 21 أكتوبر 2020

؛ فإن مسطرة   2020 19 نوفمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

الكائن  43؛   -  9418 رقم  املطلب  ذي  "؛  رأفة   " املسمى  امللك  حتفيظ 

مبراكش املدينة، جامع الفنا، قاعة بناهيض، درب اللة عزونة رقم 38؛ 

مبقتضى  وذلك  برو؛  إيروان  السيد  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور و كذا عقد موثق مؤرخ 

في 02  نوفمبر  2020 . 

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

                   خالد احليطي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157790 - 44

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : القويد أحمد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان عواج 1".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "جنان عواج 1".

 نوعه : أرض فالحية.

عمران  أوالد  قيادة  دغوغ  بني  كدية  جماعة  الشنانفة  دوار   : موقعه 

اقليم ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 95 ار 85 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : بوح بوشعيب؛ 

شرقا : القويد حياة والقويد مرمي؛

جنوبا : ورثة أحمد القويد بن عبداهلل؛

غربا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- نسخة لوكالة عدلية مؤرخ أصلها في 06 أغسطس 2012.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 يوليو 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 أغسطس 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 17 يوليو 2020. 

تاريخ التحديد املؤقت : 19 يناير 2021 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 157791 - 44  

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : املنصور أحمد بن احميدة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القنطرة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "القنطرة".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار أوالد الطوير جماعة وقيادة بوحمام اقليم ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 01 هكتار 91 ار 40 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال :الغزال األشقر؛ 

شرقا : احلاج عالل؛

جنوبا : احلاج عالل وبوبكر بن قرار؛

غربا : كبور بن مبارك.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 مارس 1984.

- إشهاد عرفي مصحح اإلمضاء في 17 نوفمبر 2020. 

تاريخ التحديد املؤقت : 19 يناير 2021 على الساعة 11 و30 دقيقة صباحا.

احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                          مصطفى بومهدي.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18885 - 53

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد فتيحة بالبهلول بنت محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض ظهرالزعرات . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض ظهرالزعرات .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار الصواكة.

مساحته : 02 هك 91 آر 55 س تقريبا.

يحده :

شماال : ورثة عبلة و ولد املعطي و الرسم العقاري 1906 ت ؛

شرقا : عزيز حركات و توفيق حركات و ولد القبلي احمد ؛

جنوبا : ورثة بالبهلول و مطلب رقم 16842 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 26613/س ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك :

 55 68 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 19 أغسطس 2020.
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 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 78 بتاريخ 29 يوليو 2020.

 - وكالة عامة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في 24 أكتوبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  12 يناير 2021 على الساعة الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 18886 - 53

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد املهدي بالكوشي بن ابراهيم . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : دار مزورة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار مزورة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العالليش .

مساحته : 01 هك 40 آر تقريبا.

يحده :

شماال : ورثة سعيد بن العربي و مطلب رقم 29767 س ؛

شرقا : صفية بالكوشي و لكبير بالكوشي ؛

جنوبا : لكبير بالكوشي و ورثة بالكوشي احلاج امحمد ؛

غربا : الرسم العقاري  71744/د و مطلب رقم 29767/س ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 405 صحيفة 330 

كناش األمالك عدد 107 بتاريخ 16 ماي 2012.

 - نسخة مطابقة لالصل لشهادة نفي الصبغة اجلماعية عن العقار 

عدد 2009 بتاريخ 27 فبراير 2012.

 - صورة شمسية لوكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 09 

نوفمبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  12 يناير 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18887 - 53

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد املهدي بالكوشي بن ابراهيم . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد سيدي قاسم . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد سيدي قاسم .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العالليش السواني .

مساحته : 02 هك 10 آر تقريبا.

يحده :

شماال : حسن تيقة بن احلاج احمد و الرسم العقاري 30085 - 53 ؛

شرقا : مطلب رقم 4756 - 15 ؛

جنوبا : رقية بالكوشي ؛

غربا : ممر ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 405 صحيفة 330 

كناش األمالك عدد 107 بتاريخ 16 ماي 2012.

 - صورة شمسية لوكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 09 

نوفمبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 12 يناير 2021 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 18888 - 53

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد صبيح بن حلسن . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الكاعة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الكاعة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

مساحته : 27 آر 50 س تقريبا.

يحده :

شماال : الرسم العقاري 88228 - 53 ؛

شرقا : محمد صبيح و الرسم العقاري 16129 - 53 ؛

جنوبا : طريق عرضها 4 امتار و الرسم العقاري 16129 - 53 ؛

غربا : صبيح التهامي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي

أصل امللك :

 - نسخة لرسم ملكية للتحفيظ عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

294 صحيفة 18 كناش األمالك عدد 440 بتاريخ 10 نوفمبر 1989.

 - شهادة التصريح بالضياع مؤرخة 21 أكتوبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 13 يناير 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18889 - 53

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد صبيح بن حلسن . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الغابة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الغابة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

مساحته : 7 آر 50 س تقريبا.

يحده :

شماال : مطلب رقم 4023 - 15 ؛

شرقا : طريق عرضها 4 امتار و الرسم العقاري 8259/س ؛

جنوبا : ورثة محمد بن بوعزة ؛
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غربا : ورثة صبيح مصطفى و صبيح اخلدير ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - نسخة لرسم ملكية للتحفيظ عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

294 صحيفة 18 كناش األمالك عدد 440 بتاريخ 10 نوفمبر 1989.

 - شهادة التصريح بالضياع مؤرخة 21 أكتوبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 13 يناير 2021 على الساعة التاسعة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18890 - 53

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد صبيح بن حلسن . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الدار . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الدار .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

مساحته : 21 آر 55 س تقريبا.

يحده :

شماال : طريق جهوية رقم 320 )عرضها 50 متر ( ؛

شرقا : مطلب رقم 4024 - 15 و صبيح اخلدير ؛

جنوبا : صبيح اخلدير ؛

غربا : طريق عرضها 5 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - نسخة لرسم ملكية للتحفيظ عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

294 صحيفة 18 كناش األمالك عدد 440 بتاريخ 10 نوفمبر 1989.

 - شهادة التصريح بالضياع مؤرخة في 21 أكتوبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 13 يناير 2021 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 18891 - 53

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالبي التحفيظ السيد ين : 

صالح بوتعال بن احمد بنسبة 1/2

خالد شكير بن محمد بنسبة 1/2

االسم الذي كان يعرف به امللك : فدان الدوم . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان الدوم .

نوعه : أرض فالحية بها بنايات خفيفة و مسكن .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف .

مساحته : 21 آر 65 س تقريبا.

يحده :

شماال : طريق ؛

شرقا : شبوك محمد ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - نسخة مطابقة لالصل لرسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق الدار 

 03 بتاريخ   34 عدد  األمالك  كناش   484 صحيفة   674 بعدد  البيضاء 

مارس 1958.

 - نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 238 صحيفة 

142 كناش األمالك عدد 440 بتاريخ 07 فبراير 1991.

 - نسخة مطابقة لالصل لعقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 

08 سبتمبر 1993.

 501 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة   -  

صحيفة 380 كناش األمالك عدد 93 بتاريخ 09 سبتمبر 2009.

 - عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 10 يوليو 2011.

 - موافقة مصححة االمضاء بتاريخ 11 مارس 2019.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في نوفمبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 13 يناير 2021 على الساعة الثانية عشر صباحا .

مطلب رقم 18892 - 53

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

جناة احلرشي بنت حلسن بنسبة 9/72

رضوان فضول بن املفضل بنسبة 14/72

محمد فضول بن املفضل بنسبة 14/72

عمرو فضول بن املفضل بنسبة 14/72

عبد اهلل فضول بن املفضل بنسبة 14/72

مليكة فضول بنت املفضل بنسبة 7/72

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض املرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض املرس .

نوعه : أرض فالحية بها بناية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار اوالد علي امحمد .

مساحته :  01 هك 43 آر تقريبا.

يحده :

شماال : ممر عرضه 4 امتار ؛

شرقا : ورثة الفكاك ) الرسم العقاري 1630/د ( ؛

جنوبا : ورثة علي بن منيار ) مطلب ملغى 37178/س ( و الزيتونية بنت محمد ؛

غربا : ورثة احمد بن محمد و ورثة امليلودي بن عبد السالم ) مطلب 34607/س ( 

و ورثة احمد الفكاك ؛
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احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك :

 139 صحيفة   45 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  رسم   -  

كناش التركات عدد 58 بتاريخ 13 أبريل 2018.

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 465 صحيفة 422 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 11 يونيو 2020.

 - نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 28 مؤرخة في 15 ماي 2020. 

بعدد  برشيد  بتوثيق  وكالة عدلي مضمن  لرسم  - صورة شمسية   

539 صحيفة 353 كناش اخملتلفة عدد 63 بتاريخ 24 أبريل 2018.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في يوليو 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 13 يناير 2021 على الساعة الثانية زواال .

مطلب رقم 18893 - 53

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد جناة القايدي بنت القايد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرمل 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الرمل 2 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار الكروشيني .

مساحته : 26 آر 36 س تقريبا.

يحده :

شماال : ورثة اوالد القايدي ؛

شرقا : ورثة اوالد قاسم ؛

جنوبا : القايدي ميلود ؛

غربا : ورثة قاسم ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 149 صحيفة 218 

كناش األمالك عدد 151 بتاريخ 16 أغسطس 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 17 مؤرخة في 12 يوليو 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 18 يناير 2021 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18894 - 53

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد زهرة كبوري بنت الكبير . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرحمة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الرحمة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة دوار الشراقة .

مساحته : 01 هك 23 آر 11 س تقريبا.

يحده :

شماال : ورثة العسري و محمد بن احلطاب ؛

شرقا : ورثة اخلدمي بن الرداد و ورثة بوشعيب بن محمد بن قاسم ؛

جنوبا : طريق مارة من 3 امتار ؛

بن  بن محمد  احلاج صالح  و  احلطاب  بن  العسري محمد  ورثة   : غربا 

قاسم ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 452 صحيفة 407 

كناش األمالك عدد 130 بتاريخ 07 أبريل 2016.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 449 صحيفة 313 

كناش األمالك عدد 158 بتاريخ 09 أكتوبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 26 مؤرخة في 22 مارس 2016.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 19 يناير 2021 على الساعة احلادية عشر و النصف صباحا .

مطلب رقم 18895 - 53

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالبي التحفيظ السادة : 

حسن فرسي بن محمد بنسبة 1/2

بهيجة فرسي بنت محمد بنسبة 1/2

االسم الذي كان يعرف به امللك : دار فرسي . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار فرسي .

نوعه : بناية من سفلي و طابق أول .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الكارة حي النصر .

مساحته : 75 س تقريبا.

يحده :

شماال : زنقة من مترين ؛

شرقا : )منزل ولد عبد العالي( زهير عبد الرحيم ؛

جنوبا : )منزل ولد بوشعيب( العتروس محمد ؛

غربا : زنقة من 8 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 77 96 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 28 أغسطس 2020.

 13 في  مؤرخة   05/2020 عدد  ادارية  لشهادة  شمسية  صورة   -  

أغسطس 2020.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 10 أكتوبر 2019.

 - جدول املساحات املبنية غير مؤرخ

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 19 يناير 2021 على الساعة الثانية زواال .

 مطلب رقم 18896 - 53

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عالل فايد بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : القونة الصغيرة . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض فايد 2 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار الغفيرات .

مساحته : 39 آر 86 س تقريبا.

يحده :

شماال : فايد بوشعيب ؛

شرقا : ورثة ولد العوج ؛

جنوبا : ورثة ولد العوج و ورثة ولد انبيكة ؛

غربا : ورثة ولد سعيد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 330 صحيفة 257 

كناش األمالك عدد 116 بتاريخ 18 يوليو 2014.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 34 مؤرخة في 10 يونيو 2014.

 - تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 18 يناير 2021 على الساعة الثانية عشر و النصف زواال .

 

مطلب رقم 18897 - 53

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عالل فايد بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض القونة الكبيرة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض فايد 1 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار الغفيرات .

مساحته : 01 هك 43 آر 40 س تقريبا.

يحده :

شماال : فايد بوشعيب ؛

شرقا : مطلب رقم 14205 - 53 ؛

زروالة بنت بوشعيب و  انبيكة و  جنوبا : صبري بوشعيب و ورثة ولد 

الفكاك ؛

غربا : ورثة ولد اخلليفة و ورثة ولد العوج ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 330 صحيفة 257 

كناش األمالك عدد 116 بتاريخ 18 يوليو 2014.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 33 مؤرخة في 10 يونيو 2014.

 - تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 18 يناير 2021 على الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم 18898 - 53

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد فاضل بن احمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلرشة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلرشة .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار ملراغشة .

مساحته : 01 هك 16 آر 62 س تقريبا.

يحده :

شماال : ممر من 3 امتار ؛

شرقا :  ورثة احمد بن اجلياللي ؛

جنوبا : ورثة احمد بن اجلياللي ؛

غربا :مطلب رقم 2227 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 1840 صحيفة 189 

كناش األمالك عدد 440 بتاريخ 11 أكتوبر 1991.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 20 يناير 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا .

مطلب رقم 18899 - 53

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد جميلة اعليالت بنت ابراهيم . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : قرادة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض البركة .

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد احلارثي .

مساحته : 01 هك 20 آر 77 س تقريبا.

يحده :

شماال : طريق من 10 امتار ؛

شرقا :  ورثة سي احمد ؛

جنوبا : ورثة سي عبد السالم ؛

غربا : القطعة A ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 501 صحيفة 397 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 24 فبراير 2020.

 24 صحيفة   29 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 30 يونيو 2020.

 - رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 160 صحيفة 136 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 23 سبتمبر 2020.
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 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 1 مؤرخة في 24/01/2020.

 - شهادة ادارية عدد 3 مؤرخة في 24 يونيو 2020.

 - رخصة التجزئة رقم 0007/2020 مؤرخة في 09 سبتمبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 19 يناير 2021 على الساعة الثالثة زواال .

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                                فريد بدري

 

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 18422 - 54           

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  النادر الرمل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " النادر الرمل".

نوعـه : أرض فالحية. 

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

املدعو تواللت.

مساحته : 06 ار تقريبا.

حدوده :

شماال : الواردي عبدالسالم بن احمد؛

 شرقا : الشعبة؛

 جنوبا : عبدالسالم بن العربي؛

 غربا : العسري عبدالسالم.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك  : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 12 يناير 2021 

على الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 18423 - 54           

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عني بن قدور.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " عني بن قدور ".

نوعـه : أرض فالحية. 

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

احملل املدعو تواللت.

مساحته : 60 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : سنكرا محمد بن محمد؛

 شرقا : احمد بن الهاشمي؛

 جنوبا : عبداهلل النجاري؛

 غربا : الدراز ادريس بن امحمد.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 12 يناير2021 

على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18424 - 54      

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عني اقصاب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " عني اقصاب ".

نوعـه : أرض فالحية. 

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

احملل املدعو تواللت.

مساحته : 14 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الهدار املفضل بن احمد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد الدراز؛

غربا : محمد العسري بن املفضل.

 احلقوق العينية : الشيء            

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 12 يناير2021 

على الساعة الواحدة زواال.

   

مطلب رقم 18425 - 54  

تاريخ اإليداع : 10نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : وراء املسجد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " وراء املسجد ".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

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

احملل املدعو تواللت.
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مساحته : 14 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : أغدادن محمد بن احمد؛

 شرقا : الدكاني محمد؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : محمد بن حمو.

 احلقوق العينية : الشيء    

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 12 يناير2021 

على الساعة الثانية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18426 - 54  

تاريخ اإليداع : 16نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ادقيقة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " ادقيقة".

نوعـه : أرض فالحية. 

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

مساحته : 01 هـ 80 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الواد؛

 شرقا : عبدالنبي الدقوني؛جمال الدقوني؛

جنوبا : الواد؛

غربا : الطريق.

 احلقوق العينية : الشيء    

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

يناير   14 اخلميس  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18427 - 54  

تاريخ اإليداع : 16نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الساحة بالوطية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " الساحة بالوطية".

نوعـه : أرض فالحية. 

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

مساحته : 85 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : ابان عزيز؛ احلضري علي؛

 شرقا : زبيدة بوشتى؛ بوشارب عادل؛ غوالة اخملتار؛

جنوبا : غوالة اخملتار؛

غربا : الطريق.

 احلقوق العينية : الشيء    

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

يناير   14 اخلميس  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18428 - 54  

تاريخ اإليداع : 16نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : غرسة بعلية قرب مسجد عني بوشريك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  : " غرسة بعلية قرب 

مسجد عني بوشريك".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

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

مساحته : 45 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

 شرقا : ورثة العمراني عبد اهلل؛ منانة البسيط؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مكوز محمد.

 احلقوق العينية : الشيء:    

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

يناير   14 اخلميس  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18429 - 54  

تاريخ اإليداع : 16نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ركبة حمزة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " ركبة حمزة".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

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

مساحته : 01 هـ 90 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

 شرقا : مشماش محمد؛ احمد جبور؛ عبدالسالم جبور؛
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جنوبا : الكداح احمد؛

غربا : جمال جبور؛ الهراج املهدي؛ الطباخ ادريس.

 احلقوق العينية : الشيء    

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

يناير   15 اجلمعة  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18430 - 54  

تاريخ اإليداع : 16نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مصلى مجدامة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " مصلى مجدامة".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

بوشتى،  موالي  با محمد، جماعة  قرية  دائرة  تاونات،  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو مجدامة.

مساحته : 02 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : مدرسة مجدامة؛

 شرقا : مدرسة مجدامة؛

جنوبا : منزل املفضل الغرمول؛

غربا : الطريق.

 احلقوق العينية : الشيء    

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 18 يناير 2021 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18431 - 54  

تاريخ اإليداع : 16نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ضريح سيدي مسعود.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " ضريح سيدي مسعود".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

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

ضريح سيدي مسعود.

مساحته : 01 هـ 10 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : عمر احلريشي ؛ نيني يوسف؛

 شرقا : احمد درير؛

جنوبا : محمد خبزة ؛ شكوري محمد؛

غربا : البهالي مسعود؛ دحمان عبدالسالم؛ احماموشي محمد.

 احلقوق العينية : الشيء    

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

يناير   15 اجلمعة  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

 احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

                             يوسف بوكنيفي.

 

محافظة أزيالل 

مطلب رقم 33862 - 55 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : فارس رشيد بن العربي بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان الديار"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "صقور األطلس" .

مشتمالته : أرض عارية. 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار امداحن.

مساحته : 1 آ 21 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : طريق 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 21 يناير 2011 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22 يونيو 2011 

 - رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 7 يوليو 2011 

 - شهادة إدارية بتاريخ 21أكتوبر 2020

 14 الساعة  2021 على  يناير   8 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

بعد الزوال.

مطلب رقم 33863 - 55 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : طنطاوي سعيد بن محمد بنسبة1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بو حديد"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "بو حديد" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو تعريشت

مساحته : 1 آ 19 س تقريبا
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حدوده : 

شماال : العمراني 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : الزعطو حميد 

غربا : محمد شروق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26 ابريل 1983 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29 يونيو 2015 

 - رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 6 ماي 2016 

 - شهادة إدارية بتاريخ 13فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12يناير 2021 على الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 33864 - 55 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : موين زهير بن محمد بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "توزالت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "مني" 

مشتمالته : أرض فالحية بها بناية قدمية وأشجار مختلفة 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت اقبلي احملل املدعو مزارع ازروالن

مساحته : 1 هـ 60 آ 67 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة عضوش 

شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : ضاية و مسلك عمومي 

غربا : اساعيد احماد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20 ابريل 1970 

 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 11فبراير 2013 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت أغسطس 2013 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15فبراير 2016 

 - شهادة إدارية بتاريخ 10 نوفمبر 2020 

 15 الساعة  2021 على  12يناير  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة بعد الزوال.

مطلب رقم 33865 - 55 

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : غالب مارية بنت محمد بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السالم 4"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "السالم 4" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو مزارع طلحة

مساحته : 61 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ : 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3091 - 55 

جنوبا : طريق 

غربا : ليلى غالب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 10 أكتوبر 2017 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14يناير 2021 على الساعة 13 زواال

مطلب رقم 33867 - 55 

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : مفليح محمد بن سعيد بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تبزملاضني"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "أرض مفليح 2" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت تكال احملل املدعو ايت واكطني

مساحته : 53 : آ 84 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الزاكي حلسن وبعياي أحمد 

شرقا : ورثة اكني احماد 

جنوبا : ورثة اكني احماد 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 3 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   .1

مارس 2017 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 ديسمبر 2019 

 - شهادة إدارية بتاريخ 3 نوفمبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18يناير 2021 على الساعة 10 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل بالنيابة.

                                   عبد العزيز احلاجبي.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم  22991 - 56

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - ازديدات نورالدين بن سالم بنسبة 1/2.

2 - ازديدات سعاد بنت سالم بنسبة 1/2.    
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ازديدات "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ازديدات " 

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي فقط.

موقعه : حي الرجاء في اهلل، مدينة كلميم.

مساحته : 01آر50 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : كربوز عبد اهلل البوعشراوي؛

شرقا : محمد اعمار؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : بربوح عليات؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 93 بعدد  2020 مضمن  17 سبتمبر  - عقد شراء عدلي مؤرخ في   1

سجل االمالك عدد 75 بتاريخ 08 أكتوبر 2020، توثيق كلميم.

 164 بعدد  مضمن   1999 أغسطس   18 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  2

صحيفة 178 سجل رقم 15 األمالك بتاريخ 09 سبتمبر 1999، توثيق كلميم.

 374 بعدد  مضمن   1994 مارس   09 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  3

صحيفة 241 كناش األمالك رقم 1 بتاريخ 28 مارس 1994، توثيق كلميم.

4 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة15 : 30 : 

مطلب رقم  22992  -  56

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

طالبي التحفيظ :

1 - محمد جلتي بن بكار بنسبة 1/2.

2 - حسن الدرهم بن احمد بنسبة 1/2.    

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدرهم و جلتي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدرهم و جلتي " 

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : السدرة ازواريك، اجلماعة القروية القصابي قيادة القصابي، 

إقليم كلميم.

مساحته : 31هكتار99آر56 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك أهل البرير محمد؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 471  -  56؛

جنوبا : محمد جلتي بعضا و العراصي احلسني في البعض اآلخر؛

غربا : الرسمني العقاريني رقم 2094  -  56 و 3396  -  56؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 اغسطس 2020 مضمن بعدد 

334 سجل األمالك رقم 74 بتاريخ 03 سبتمبر 2020.

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية عدد 61/ ق ش ق مؤرخة في 

22 نوفمبر 2019.

3 - وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 21 نوفمبر 2019.

4 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 21 مارس 2011.

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 30 .

مطلب رقم  22993  -  56

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

طالبي التحفيظ :

1 - ربيع بوسهمني بن احلسني بنسبة 1/2.

2 - علي خلصاصي بن عبد اهلل بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املنار "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املنار " 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اجلماعة احلضرية بويزكارن، إقليم كلميم.

مساحته : 20آر16سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطالب التحفيظ عدد : 4826 - 31 - 4825 - 31 - 4824 - 31 - 4851 - 31؛

شرقا : شارع موالي رشيد؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4776  -  56؛

غربا : السور القدمي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2019 مضمن بسجل 

األمالك رقم 12 حتت عدد 184 بتاريخ 14 أكتوبر 2019، توثيق كلميم.

 2019 25 نوفمبر  2 - ملحق إصالحي لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 

مضمن بسجل اخملتلفة رقم 13 حتت عدد 354 بتاريخ 25 نوفمبر 2019، 

توثيق كلميم.

3 - وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 24 يوليو 2019 مضمنة بعدد 318 

صحيفة 287 كناش اخملتلفة رقم 243 في 29 يوليو 2019، توثيق مراكش.

4 -  وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019 مضمنة بعدد 

 ،2019 ديسمبر   27 في   243 رقم  اخملتلفة  كناش   473 صحيفة   477

توثيق مراكش.

5 - شهادة إدارية عدد 01/2019/ ق ش ق مؤرخة في 06 سبتمبر 2019.

6 -  وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 04 نوفمبر 2019 مضمنة بعدد 307 

صحيفة 291 كناش اخملتلفة رقم 246 في 05 نوفمبر 2019، توثيق مراكش.

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30 
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مطلب رقم  22994  -  56

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حتدوت 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حتدوت 2 " 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : تكاديرت، جماعة أقا إقليم طاطا.

مساحته : 05آر50سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : كوني براهيم؛

شرقا : كوني براهيم؛

جنوبا : االحباس؛

غربا : األحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات.

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 12 : 00

مطلب رقم 22995  -  56

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان املولود "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان املولود " 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل.

موقعه : تكاديرت، جماعة أقا إقليم طاطا.

مساحته : 10آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس - كوني علي؛

شرقا : االحباس - الساقية؛

جنوبا : شنتاف علي؛

غربا : شنتاف علي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات.

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة  : 13 : 00

مطلب رقم  22996  -  56

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دوكضي 02 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دوكضي 02" 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل.

موقعه : تكاديرت، جماعة أقا إقليم طاطا.

مساحته : 09آر50سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة ايت الزركي؛

جنوبا : ورثة الرسموكي؛

غربا : بوعجان جامع؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

إلجراء  املقرر  التاريخ  احملتويات.  كناش  من  مستخرجة  نسخة   -  1

عملية التحديد املؤقت : 18 يناير 2021 على الساعة  : 15 : 00

مطلب رقم  22997  -  56

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دوكضي 01 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دوكضي 01" 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل.

موقعه : تكاديرت، جماعة أقا إقليم طاطا.

مساحته : 09آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : كوني براهيم؛

شرقا : بواله براهيم؛

جنوبا : مسعودي حماد؛

غربا : الساقية - الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات.

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة  : 14 : 00

مطلب رقم  22998  -  56

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حتدوت 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حتدوت 1" 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل.

موقعه : تكاديرت، جماعة أقا إقليم طاطا.

مساحته : 09آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : الساقية؛
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جنوبا : االحباس؛

غربا : كوني علي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

إلجراء  املقرر  التاريخ  احملتويات.  كناش  من  مستخرجة  نسخة   -  1

عملية التحديد املؤقت : 18 يناير 2021 على الساعة  : 11 : 00 

مطلب رقم  22999  -  56

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ :

1 - خديجة اكجكل بنت الناجم بنسبة 1/10.

2 - فاطمة اكجكل بنت الناجم بنسبة 1/10.

3 - املصطفى اكجكل بن الناجم بنسبة 2/10.

4 -  كلثوم اكجكل بنت الناجم، بنسبة 1/10.

5 -  محمد اكجكل بن الناجم، بنسبة 2/10.

6 -  حفيظ اكجكل بن الناجم، بنسبة 2/10.

7 -  يامنة اكجكل بنت الناجم، بنسبة 1/10.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك اكجكل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك اكجكل " 

نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي و طابقني علويني.

موقعه : شارع احلسن الثاني حي تكنى، مدينة كلميم.

مساحته : 02آر تقريبا تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : باهي مولود؛

شرقا : جامع بوفوس؛

جنوبا : شارع احلسن الثاني؛

غربا : اكجكل سالم؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 2018 فبراير   17 في  مؤرخة  عدلية  إراثة  من  األصل  طبق  صورة   -  1

384 كناش  329 صحيفة  2018 حتت عدد  فبراير   21 بتاريخ  مضمنة 

التركات رقم 63، توثيق أكادير.

2 - صورة طبق األصل من رسم اراثة و فريضة لها نظير عدلية مؤرخة 

في 28 يوليو 1990، مضمنة بسجل بكناش اإليداع رقم 5 عدد 4282، 

توثيق كلميم.

3 - نسخة شراء عدلية مؤرخة في 19 نوفمبر 2020 مضمنة بسجل 

 ،1971 سبتمبر   11 بتاريخ   247 صحيفة   339 عدد  حتت   20 رقم   01

توثيق كلميم.

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 أغسطس 1971 مضمن بصحيفة 

247 عدد 339 كناش 1 عدد 20، توثيق كلميم.

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة  : 14 : 30 .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " األمل" 

مطلب رقم 22545 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية عدد 1062 املؤرخـة في 08 ماي 2019

مسطرة  فإن   .2020 أكتوبر   16 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 56  -  22545 رقم  التحفيظ  مطلب  األمل"   " املدعو  امللك  حتفيظ 

الكائن باجلماعة القروية أباينو، قيادة القصابي إقليم كلميم. ستتابع 

الناجتة  باحلدود  و  التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من 

عن التصميم الهندسي و هي : شماال : ممر - أرض جماعية - مطلب 

التحفيظ رقم 5525 - 56، شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2722 - 56، 

جنوبا : فتح اهلل بن احلسن، غربا : مطلب التحفيظ رقم 3720 - 56 

بناء  والكل  التحفيظ  مطلب  إيداع  إبان  بها  املصرح  احلدود  من  بدال 

على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على 

2020 مضمن بسجل اخملتلفة  06 مارس  1 - إشهاد عدلي مؤرخ في 

رقم 48 حتت عدد 109 بتاريخ 10 مارس 2020، 2 - صورة طبق األصل 

من شهادة إدارية عدد 64/ ق ش ق مؤرخة في 04 مارس 2020، 3 - صورة 

 18 بتاريخ  اإلمضاء  مصححة  عرفية  خاصة  وكالة  من  األصل  طبق 

أبريل 2019.

 خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " أمسرا" 

مطلب رقم 6432 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 594 املؤرخـة في 19 ماي 2010 

مسطرة  فإن   .2020 16أكتوبر  في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" أمسرا " مطلب التحفيظ رقم 6432 - 56. الكائن 

كلميم،  إقليم  بويزكارن،  احلضرية  اجلماعة  اخلامس  محمد  بـشارع 

ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد احمد اغو بن محمد، بدال 

املودعة  الوثائق  نفس  بناء على  والكل  السابق؛  التحفيظ  من طالب 

سابقا تأييدا لهذا املطلب، و كذا بناءا على :  

1 - عقد هبة عدلي مؤرخ في 02 مارس 2020، مضمن بسجل األمالك 

رقم 12 حتت عدد 359 بتاريخ 08 يوليو 2020 توثيق كلميم. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " محيفير الفوقاني" 

مطلب رقم 14097 - 56 الـذي نشر اإلعالن عن إيداع البيان

والتصميم التجزيئيني بشأنه باجلريدة الرسمية عدد 958 

املؤرخة في 10 ماي 2017

مبقتضى مطلب إصالحي مصحح اإلمضاء بتاريخ 02 نوفمبر 2020، 

موضوع   " الفوقاني  محيفير  املدعو"  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

مطلب التحفيظ رقم 14097 - 56 الكائن مبنطقة التحفيظ اجلماعي 

أسرير، اجلماعة القروية أسرير، قيادة أسرير، إقليم كلميم، ستتابع من 
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: عمر  التحفيظ السابق السيد  اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب 

تأييدا  املودعة سابقا  الوثائق  بناء على نفس  والكل  اليزيد  بن  فرحان 

لهذا املطلب، و كذا بناءا على :

 1 - رسم اشهاد بالتصرف عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2020، مضمن 

بسجل األمالك رقم 75 حتت عدد 175 بتاريخ 21 أكتوبر 2020 توثيق كلميم. 

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                              محمد عرظاوي.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 6810 - 57

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : حميد احملجوبي بن الوزاني

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "ورباجة"  

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي احملل املدعو "ورباجة".

مساحته : 1 هكتار 42 آر 49 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : شكراد احلسيني ومن معه

شرقا : رابحة حداني ومن معها

جنوبا : الطريق

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 04 صحيفة 03 بتاريخ 27 يوليو 2007

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 395 صحيفة 249 بتاريخ 27 أكتوبر 2020

شهادة ادارية رقم 08 بتاريخ 20 أكتوبر 2020 

الثانية  الساعة  2021 على  يناير   19  : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

عشر زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                                        عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

       

مطلب رقم 21170 - 60

تاريخ االيداع : 02 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : فائق عبداحلق بن سالم

اسم للملك : دار فائق 

نوع امللك : دار من سفلي وطابقني 

موقعه : حي تراست جماعة انزكان.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : الطريق؛

شـرقا  : الطريق ؛

جنـوبا  : املصرف وبعضا حماميو عمر

غربـا  : حماني ابراهيم

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك:

 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 ديسمبر  2009

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 يناير 2121 الساعة 10:00.

مطلب رقم 21171 - 60

تاريخ االيداع  : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : بوضاض رشيد

اسم للملك : دار بوضاض رشيد 

نوع امللك : دار من سفلي وطابق علوي 

موقعه : شارع محمد الزرقطوني جماعة الدشيرة

مساحته : 74 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : مومن الطاهر ؛

شـرقا  : الزنقة ؛

جنـوبا  : الزنقة؛

غربـا  : اطارو محمد.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

رسم هبة عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2018

استمرار عدلي مؤرخ في 17 ماي 2018

اراثة عدلية مؤرخة في 9 ماي 2018

صورة طبق االصل الراثة عدلية مؤرخة في 18 ديسمبر  1998

شهادة مطابقة االسم عدد 13 بتاريخ 19 مارس 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 05 يناير 2021 الساعة 10:00 

مطلب رقم 21172 - 60 

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : انوكا 1

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : انوكا احمد

نوع امللك : أرض عارية

موقعه : جماعة القليعة ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 08 آر 59 س تقريبا.

حدوده : 



عدد 1143 - 09 ربيع األخر 1442 )25 نوفمبر 2020(5656

شمـاال : املسجد ؛

شـرقا : الطريق وطالب التحفيظ ؛

جنـوبا : طالب التحفيظ؛

غربـا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

-  استمرار عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 1981

- اراثة مؤرخ في 07 ديسمبر 2006

فريضة مؤرخة في 03 يوليو 2009

حكم قضائي عدد 04 ملف عدد 470/2008 مؤرخ في 13 يناير 2010

حكم قضائي عدد 26 ملف عدد 168/2010-33 مؤرخ في 10 يناير 2012

حكم قضائي عدد 376 ملف عدد 147/2 يناير 2012/مؤرخ في 07 ماي 2013

حكم قضائي عدد 203-13 ملف عدد 470/8 مؤرخ في 23 ديسمبر 2014

حكم قضائي عدد 415 ملف عدد 470/8 مؤرخ في 30 يونيو 2015

حكم قضائي عدد 478 ملف عدد 435/1101/13/مؤرخ في 17 نوفمبر 2015

حكم قضائي عدد 225 ملف عدد 749/2/2/2015مؤرخ في 11 أبريل 2017

حكم قضائي عدد 735 ملف عدد 749/2/2/2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2018

محضر تنفيذ قرار عقاري ملف عدد 130/2019 مؤرخ في 10 سبتمبر 2019

تقرير اخلبرة املرجع 19/123 امر عدد 2315/11 /9/2019 ملف التنفيذ 

1030/2019 بتاريخ 10 يوليو 2019 

رسم شراء عدلي بتاريخ 06 فبراير 2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 11 يناير 2021 الساعة 10:00 صباحا

مطلب رقم 21173 - 60 

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : انوكا 2

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : انوكا احمد

نوع امللك : ارض عارية

موقعه : جماعة القليعة ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 04 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طالب التحفيظ ؛

شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

-  استمرار عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 1981

- اراثة مؤرخ في 07 ديسمبر 2006

فريضة مؤرخة في 03 يوليو 2009

حكم قضائي عدد 04 ملف عدد 470/2008 مؤرخ في 13 يناير 2010

حكم قضائي عدد 26 ملف عدد 168/2010-33 مؤرخ في 10 يناير 2012

حكم قضائي عدد 376 ملف عدد 147/2 يناير 2012/مؤرخ في 07 ماي 2013

حكم قضائي عدد 203-13 ملف عدد 470/8 مؤرخ في 23 ديسمبر 2014

حكم قضائي عدد 415 ملف عدد 470/8 مؤرخ في 30 يونيو 2015

حكم قضائي عدد 478 ملف عدد 435/1101/13/مؤرخ في 17 نوفمبر 2015

 11 في  2/2015مؤرخ  فبراير   749 عدد  ملف   225 عدد  قضائي  حكم 

أبريل 2017

 27 في  2/2015 مؤرخ  فبراير   749 735 ملف عدد  حكم قضائي عدد 

نوفمبر 2018

محضر تنفيذ قرار عقاري ملف عدد 130/2019 مؤرخ في 10 سبتمبر 2019

تقرير اخلبرة املرجع 19/123 امر عدد 2315/11 /9/2019 ملف التنفيذ 

1030/2019 بتاريخ 10 يوليو 2019 

رسم شراء عدلي بتاريخ 06 فبراير 2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 11 يناير 2021 الساعة 11:00 صباحا. 

مطلب رقم 21174 - 60 

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : انوكا 3

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : انوكا احمد

نوع امللك : ارض عارية

موقعه : جماعة القليعة ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 05 آر 15 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طالب التحفيظ ؛

شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

-  استمرار عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 1981

- اراثة مؤرخ في 07 ديسمبر 2006

فريضة مؤرخة في 03 يوليو 2009

حكم قضائي عدد 04 ملف عدد 470/2008 مؤرخ في 13 يناير 2010

حكم قضائي عدد 26 ملف عدد 168/2010-33 مؤرخ في 10 يناير 2012

حكم قضائي عدد 376 ملف عدد 147/2 يناير 2012/مؤرخ في 07 ماي 2013

حكم قضائي عدد 203-13 ملف عدد 470/8 مؤرخ في 23 ديسمبر 2014

حكم قضائي عدد 415 ملف عدد 470/8 مؤرخ في 30 يونيو 2015

حكم قضائي عدد 478 ملف عدد 435/1101/13/مؤرخ في 17 نوفمبر 2015

 11 في  2/2015مؤرخ  فبراير   749 عدد  ملف   225 عدد  قضائي  حكم 

أبريل 2017

 27 في  2/2015 مؤرخ  فبراير   749 735 ملف عدد  حكم قضائي عدد 

نوفمبر 2018

محضر تنفيذ قرار عقاري ملف عدد 130/2019 مؤرخ في 10 سبتمبر 2019

تقرير اخلبرة املرجع 19/123 امر عدد 2315/11 /9/2019 ملف التنفيذ 

1030/2019 بتاريخ 10 يوليو 2019 .

رسم شراء عدلي بتاريخ 06 فبراير 2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 11 يناير 2021 الساعة 12:00.
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 مطلب رقم 21175 - 60 

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : انوكا 4

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : انوكا احمد

نوع امللك : ارض عارية

موقعه : جماعة القليعة ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 05 آر 45 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طالب التحفيظ ؛

شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

-  استمرار عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 1981

- اراثة مؤرخ في 07 ديسمبر 2006

فريضة مؤرخة في 03 يوليو 2009

حكم قضائي عدد 04 ملف عدد 470/2008 مؤرخ في 13 يناير 2010

حكم قضائي عدد 26 ملف عدد 168/2010-33 مؤرخ في 10 يناير 2012

حكم قضائي عدد 376 ملف عدد 147/2 يناير 2012/مؤرخ في 07 ماي 2013

حكم قضائي عدد 203-13 ملف عدد 470/8 مؤرخ في 23 ديسمبر 2014

2015 يونيو   30 في  مؤرخ   470/8 عدد  ملف   415 عدد  قضائي  حكم 

حكم قضائي عدد 478 ملف عدد 435/1101/13/مؤرخ في 17 نوفمبر 2015

 11 في  2/2015مؤرخ  فبراير   749 عدد  ملف   225 عدد  قضائي  حكم 

أبريل 2017

 27 في  2/2015 مؤرخ  فبراير   749 735 ملف عدد  حكم قضائي عدد 

نوفمبر 2018

محضر تنفيذ قرار عقاري ملف عدد 130/2019 مؤرخ في 10 سبتمبر 2019

تقرير اخلبرة املرجع 19/123 امر عدد 2315/11 /9/2019 ملف التنفيذ 

1030/2019 بتاريخ 10 يوليو 2019 

رسم شراء عدلي بتاريخ 06 فبراير 2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 11 يناير 2021 الساعة 14:00.

 

مطلب رقم 21176 - 60 

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : انوكا 5

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : انوكا احمد

نوع امللك : ارض عارية

موقعه : جماعة القليعة ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 05 آر 88 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طالب التحفيظ ؛

شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

-  استمرار عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 1981

- اراثة مؤرخ في 07 ديسمبر 2006

فريضة مؤرخة في 03 يوليو 2009

حكم قضائي عدد 04 ملف عدد 470/2008 مؤرخ في 13 يناير 2010

حكم قضائي عدد 26 ملف عدد 168/2010-33 مؤرخ في 10 يناير 2012

حكم قضائي عدد 376 ملف عدد 147/2 يناير 2012/مؤرخ في 07 ماي 2013

حكم قضائي عدد 203-13 ملف عدد 470/8 مؤرخ في 23 ديسمبر 2014

حكم قضائي عدد 415 ملف عدد 470/8 مؤرخ في 30 يونيو 2015

حكم قضائي عدد 478 ملف عدد 435/1101/13/مؤرخ في 17 نوفمبر 2015

 11 في  2/2015مؤرخ  فبراير   749 عدد  ملف   225 عدد  قضائي  حكم 

أبريل 2017

 27 في  2/2015 مؤرخ  فبراير   749 735 ملف عدد  حكم قضائي عدد 

نوفمبر 2018

محضر تنفيذ قرار عقاري ملف عدد 130/2019 مؤرخ في 10 سبتمبر 2019

تقرير اخلبرة املرجع 19/123 امر عدد 2315/11 /9/2019 ملف التنفيذ 

1030/2019 بتاريخ 10 يوليو 2019 

رسم شراء عدلي بتاريخ 06 فبراير 2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 11 يناير 2021 الساعة 15:00 .

مطلب رقم 21177 - 60

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : عبدالعزيز ادريسي

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ادريسي

نوع امللك : ارض فالحية بورية

موقعه : عني النخلة جماعة التمسية عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 03 آر71 تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 36347 - 60 و 65330 - 60 و 40264 - 60 ؛

شـرقا : محمد بلخير ؛

جنـوبا : مبارك بن بلخير ؛

غربـا : ممر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 أكتوبر 2010

- رسم شراء عدلي مؤرخ 23 نوفمبر 2016،

صورة مطابقة لألصل لرسم االستمرار العدلي 29 سبتمبر 2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 12 يناير 2021 الساعة 12 : 00. 

مطلب رقم 21178 - 60

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : علي اوماست بن احمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار اوماست علي
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نوع امللك : دار للسكن من سفلي وطابقني علويني 

موقعه : قصبة الطاهر ، حماعة ايت ملولعمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 44 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : عائشة اوماست ؛

شـرقا : عائشة اوماست ؛

جنـوبا : طريق ؛

غربـا : محمد اكرمون ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-استمرار عدلي مؤرخ في 09 أكتوبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 12 يناير 2021 الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 21179 - 60

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : خديجة هرومتي والسعدية هرومتي

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : هرومتي

نوع امللك : ارض عارية. 

موقعه : جماعة التمسية ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : شوقي يوسف ؛

جنـوبا : احلسني بهير؛

غربـا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-عقد بيع عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2019

- صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخ في 23 فبراير 2020

- صورة مطابقة لالصل لعقد عرفي مؤرخ في 10 سبتمبر 2007

صورة طبق االصل لشهادة ادارية عدد 72/2007 مؤرخة في 10 سبتمبر 2007

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 12 يناير 2021 الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 21180 - 60

تاريخ االيداع : 13 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : عبدالكبير الفاضلي بن عمر

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار الفاضلي

نوع امللك : بناية من سفلي وطابقني 

موقعه : جماعة انزكان ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 53 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : امينة ابوزية ؛

شـرقا : ميلود النعيرة ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-عقد عرفي مؤرخ في 16 نوفمبر 2009

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 14 يناير 2021 الساعة  10 صباحا.

مطلب رقم 21181 - 60

تاريخ االيداع : 17 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : الضاوية برعوش وفاطمة اشبان و رشيدة اشبان و 

امال اشبان و خديجة اشبان ولطيفة اشبان ومحمد اشبان.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : اشبان

نوع امللك : ارض فالحية

موقعه : دوار متاللت جماعة اوالد داحو ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 هـ 39 آر 54 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : عمر اوحمو

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-استمرار مؤرخ في 15 سبتمبر 2018

- نسخة اراثة عدلي مؤرخ في 15 فبراير 1998.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 18 يناير 2021 الساعة  10  صباحا.

مطلب رقم 21182 - 60

تاريخ االيداع : 17 نوفمبر 2020

اسمهم  األشقاء  وعادل  حسناء  و  كرمية  و  نادية   : التحفيظ  طالب 

العائلي ازروال بنسبة فريضتهم الشرعية.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : فوق اجلرف

نوع امللك : ارض فالحية

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

مساحته : 23 آر 56 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : بنمزي مبارك؛

غربـا : مطلب التحفيظ رقم 20327 - 60

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-استمرار مؤرخ في 03 يناير 2020

- نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 10 ديسمبر 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 18 يناير 2021 الساعة  11 صباحا.

مطلب رقم 21183 - 60

تاريخ االيداع : 17 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : جمال الكرش

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الكرش
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نوع امللك : ارض عارية

موقعه : امهاش جماعة التمسية، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : ملك الغير ؛

شـرقا : يامنة اكساكا ؛

جنـوبا : طريق؛

غربـا : ملك الغير

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-عقد شراء عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2012

- شهادة ادارية في 13 نوفمبر 2013.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد :  18 يناير 2021 الساعة  12 صباحا.

مطلب رقم 21184 - 60

تاريخ االيداع : 19 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : بوبعجة عاشور

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار عاشور

نوع امللك : دار سفلية

موقعه : حي اسايس ازرو جماعة ايت ملول، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 65 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : فاضنة بنت داود ؛

جنـوبا : داودير احلاج محمد؛

غربـا : يعقوبي احمد

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-عقد بيع عرفي مصحح االمضاءات في 04 نوفمبر 2010

- شهادة ادارية عدد 677 مؤرخة في 22 أكتوبر 2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد :  20 يناير 2021 الساعة  10 صباحا.

مطلب رقم 21185 - 60

تاريخ االيداع : 19 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد اسكور

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : اسكور

نوع امللك : دار من سفلي وطابقني

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

مساحته : 66 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : احلسن بن مبارك ؛

جنـوبا : فاطمة بنت حلسن؛

غربـا : الزنقة

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-عقد شراء عدلي مؤرخ في 02 أكتوبر 2013
- وكالة عرفية مؤرخة في 03 ماي 2015

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد :  20 يناير 2021 الساعة 00 : 14 
احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                                عبد احلليم فتح اهلل.

 

محاففظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26678 - 61
 تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : "فاطمة الزهراء احلماد بنت مصطفى"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فاطمة الزهراء "

نوعه : ارض عارية بها اساس؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية - ست 

الزينات ساحل الرمل، احملل املدعو ساحل الرمل ؛
مساحته : 01أر 12 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : الطريق؛
شرقا : الطريق؛
جنوبا : طريق ؛

غربـا : محمد الطويل ابن محمد ؛
احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 
1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 31 مارس 2017؛

2 - نسخة من رسم مقاسمة رضائية مؤرخة في 15 يونيو 2008؛
3 - شهادة ادارية مؤرخة في 03 مارس2020؛

الساعة  على   2020 يناير   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 26679 - 61
 تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ : حميد بن احمد بليطو؛ 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ييرا " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حميد"
نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 
الصغير، احملل املدعو ديكي ؛

مساحته : 05أر66 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : رحمة ابن علي؛
شرقا : احمد سالم؛

جنوبا : عبد العالي بليطو؛
غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء .
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أصل امللك : 

اشهاد بها تبقى من امللك مؤرخ في 11 يونيو 2020؛

تنازل بدون عوض بنظائر عدلي مؤرخ في 25  اكتوبر 2019؛

مخارجة بنظائر عدلي مؤرخ في 14 بتمبر2011؛

ملحق اصالحي خملارجة ظائر عدلي مؤرخ في 23 مار 2016؛

صورة شمسية الراثة عدلي مؤرخ في 10 مارس 1989؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2004؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2004؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2004؛

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 31 اغسطس 2020؛

رسم شراء ارض فالحية عدلي مؤرخ في 30 ابريل1982؛

شهادة ادارية مؤرخة في 22 اغسطس 2014؛

الساعة  على   2020 يناير   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26680 - 61

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ : فاطمة بنت ادريس تيتو؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " يبيرا " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فاطمة"

نوعه : ارض عارية ؛ 

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

الصغير، احملل املدعوالديكي ؛

مساحته : 04أر43 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : رحمة بن علي؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : جنية خليد؛

غربـا : محمد امني بليطو؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر2019؛

2 - صورة من رسم تنازل بدون عوض بنظائر عدلي مؤرخ في 25  اكتوبر 

2019؛ 

3 - صورة من رسم مخارجة بنظائر عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2011؛

4 - صورة من ملحق اصالحي خملارجة عدلي مؤرخ في 23 مارس2016؛

5 - صورة الراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 10 مارس 1989؛

6 - صورة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2004؛

7 - صورة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2004؛

8 - صورة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2004؛

9 - صورة إلراثه عدلي مؤرخة في 31 اغسطس 2020؛

10 - صورة لشراء ارض فالحية عدلي مؤرخ في 20 مايو 1982؛ 

11 - صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 22 اغسطس 2014 

الساعة  على   2021 يناير   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26681 - 61
تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ : محمد امني بليطو؛ 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " يبيرا " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امني"
نوعه : ارض عارية ؛ 

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

مساحته : 0هــ 04أر43 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : رحمة بن علي؛
شرقا : فاطمة بيتو ؛

جنوبا : يوسرا بليطو؛
غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء .
أصل امللك : 

1 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر2019؛
2 - صورة من رسم تنازل بدون عوض بنظائر عدلي مؤرخ في 25  اكتوبر 2019؛ 
3 - صورة من رسم مخارجة بنظائر عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2011؛
4 - صورة من ملحق اصالحي خملارجة عدلي مؤرخ في 23 مارس2016؛

5 - صورة الراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 10 مارس 1989؛
6 - صورة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2004؛
7 - صورة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2004؛
8 - صورة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2004؛

9 - صورة الراثة عدلي مؤرخة في 31 اغسطس 2020؛
10 - صورة لشراء ارض فالحية عدلي مؤرخ في 20 مايو 1982؛ 

11 - صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 22 اغسطس 2014
الساعة  على   2021 يناير   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.

مطلب رقم 26682 - 61
تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ :
- احمد التمسماني اختوت بنسبة 14/120 ؛
- محمد التمسماني اختوت بنسبة 14/120؛

- فريدة التمسماني اختوت بنسبة 7/120؛
- نعيمة التمسماني اختوت بنسة 7/120؛

- فطمة التمسماني اختوت بنسية 7/120؛
- مرمي التمسماني اختوت بنسبة 7/120؛ 

- جناة التمسماني اختوت 7/120 ؛
- حفيظة التمسماني اختوت 7/120؛

- رشيد التمسماني اختوت14/120؛
 - مصطفى التمسماني اختوت14/120؛

- رحيمو الشاط 15/120؛
- نزهة التمسماني اختوت 7/120؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اختوت"
نوعه : ارض عارية؛ 
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موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو العوامة؛

مساحته : 08أر 61 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : الرسم العقاري 60460 - 61 ؛

جنوبا : محمد بن احمد بوحضوة؛رحمة بنت احمد بوسيطوة؛

غربـا : الرسم العقاري عدد : G/13084؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 1954؛

2 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 سبتمبر 1989؛

الساعة  على   2021 يناير   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26683 - 61

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ :  محمد بن عبد اهلل احلراق؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حمزة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سييف "

نوعه : ارض عارية ؛ 

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

احملل املدعو بني توزين؛

مساحته : 01أر00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق من 03 امتار ؛

شرقا : طريق من اربع امتار ؛

جنوبا : محمد بوقايل؛عبد السالم سالم ابطيو؛

غربـا : عبد السالم؛سالم ابطيو؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2017؛

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2020؛

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 مارس2015؛

5 - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 04 مارس2015؛.

6 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 25 ابريل 2013؛

7 - نسخة من رسم مقاسمة بنظائر عدلي مؤرخ في 08 ديسمبر1991؛

8 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 مارس2015؛

9 - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 04 مارس 2015؛

10 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 25 ابريل 2013؛

 08 في  مؤرخ  عدلي  بنظائر  مقاسمة  رسم  من  نسخة   -  11

ديسمبر1991؛

12 - عقد تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2020؛

الساعة  على   2020 يناير   13 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة زواال.

مطلب رقم 26684 - 61
تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : محمد الرغيوي؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امللك هلل"

نوعه : ارض فالحية بها بناء؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو مدشر الرمان؛
مساحته : 04أر 85 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : الطريق ؛

شرقا : احلمزاوي؛مصطفى ؛ورثة احمد الدغيوي؛
جنوبا : الدهدوه محمد ؛

غربـا : اكيلي ابراهيم؛
احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 
نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يناير 1976 ؛ 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 اغسطس 2005؛
الساعة  على   2021 يناير   13 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26685 - 61
تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : الزهرة العشاب بنت احمد ؛
نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 
الصغير، احملل املدعو خندق ازرارع؛

مساحته : 05أر 56 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : طريق ؛
شرقا : ورثة اللغميش ؛

جنوبا : لزهرة اللغميش؛
غربـا : ورثة عبد اهلل املهدي؛

احلقوق العينية : الشيء .
أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2019؛
 نسخة من رسم موجب اثبات مخارجة عدلي مؤرخ في 19  اكتوبر  2008؛

موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 13  اكتوبر 2020؛
نسخة من رسم متخلف عدلي مؤرخ في 15 مارس 2019؛

شهادة ادارية مؤرخة في 25 يونيو 2020 
الساعة  على   2021 يناير   13 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26686 - 61
تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : بخات شفيق؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بخات " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان السعيدي"
نوعه : ارض عارية بها اساس؛ 
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موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني،
 احملل املدعو فدان السعيدي ؛
مساحته : 04أر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : الطريق ؛

شرقا : بدر الدين عقا؛محمد العاقل سفيط؛
جنوبا : الطريق؛

غربـا : محمد العاقل سفيط؛
احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 
1 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2020 ؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 11  يوليو 2019؛
3 - صورة شمسية من موجب ثبوت بناء عدلي مؤرخ في 13 مارس   2007 

مصادق عليه :
الساعة  على   2021 يناير   13 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26687 - 61
تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : نعيمة السعيدي؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اوالد زيان" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صفاء "
نوعه : ارض عارية؛ 

القروية حجر  اجلماعة  اصيلة،  والية طنجة، عمالة طنجة   : موقعه 
النحل ، احملل املدعواوالد زيان البحيرة؛

مساحته : 23أر18 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : الواد؛
شرقا : الطريق؛
جنوبا : الطريق؛

غربـا : محمد احلسني؛
احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 
1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 29 اغسطس 2013؛

2 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر2007؛
3 - نسخة من رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في 21  يوليو  2006؛

4 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 2013؛
5 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 ديسمبر2007؛

6 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 2015؛
7 - صورة شمسية قدمية لرسم ملكيةعدلي مصادق عليه؛

الساعة  على   2021 يناير   13 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
التاسعة صباحا

مطلب رقم 26688 - 61
تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : عبد السالم بن محمد املصوري الهروش؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بئر " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السالم2 "

نوعه : ارض عارية؛ 

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

احملل املدعو بني ورياغل

مساحته : 05أر70 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : رسوم العقارية 58934 - 61؛65294 - 61؛56376 - 61؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الشعيبي؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ابريل2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 فبراير 1997؛

3 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2015؛

4 - نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 18 سبنمبر2015؛

5 - صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 

2015 مصادق عليها؛

الساعة  على   2021 يناير   13 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 26689 - 61

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : عبد اهلل اقلعي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان عدوى" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ندى "

نوعه : ارض فالحية؛ 

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

مدشر املناراحملل املدعو جنان عدوة؛

مساحته : 04أر20 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : احمد احلساني؛

شرقا : مطلب رقم 45831 - 61؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : الرسم العقاري 31946 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 16 فبراير 1994؛

نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في12 فبراير 2014؛

موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 18 فبراير 2014؛

رسم راء عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2014؛

رسم شراء بنظير عدلي مؤرخ في 08 سبتمبر 2020؛

شهادة ادارية مؤرخة في 12 يونيو2018؛

الساعة  على   2021 يناير   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرصباحا.
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مطلب رقم 26690 - 61

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : محمدي اشتيوي؛احمد اشتيوي؛عبد العزيز اشتيوي

محمد اشتيوي؛التيجاني اشتيوي؛سعيد اشتيوي؛ماجد اشتيوي؛حياة اشتيوي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اشتيوي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اشتيوي"

نوعه : ارض بها بناء ؛ 

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

احملل املدعو "بني مكادة "

مساحته : 00أر 98 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ادريس البوزضوضي ؛

شرقا : ملك الغير؛

جنوبا : عبد السالم اليدري؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 14 يناير 1988؛

2 - رسم معاوضة بنظائر عدلي مؤرخ في 04 يونيو2019؛

3 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 اغسطس 2018؛

4 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 اغسطس 2017؛

5 - موجب ببناء عدلي مؤرخ في 01 اغسطس 2017؛

الساعة  على   2021 يناير   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا

مطلب رقم 26691 - 61

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ : خدوج الرياحي ؛وفاء ازريزر؛مرمي العبار؛خولة العبار؛

فطيمة العبار؛فردوس العبار؛محمد علي العبار؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محمد علي"

نوعه : ارض عارية؛ 

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

احملل املدعو "سيدي ادريس بني توزين"

مساحته : 00 أر 88س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طالبي التحفيظ؛

شرقا : طالبي التحفيظ ؛

جنوبا : محمد الطالب؛؛

غربـا : طريق من ثمانية متر مربع ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 1982 ابريل   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  شمسية  صورة   -  3

مصادق عليه؛

 1982 ابريل   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  شمسية  صورة    -

مصادق عليه؛

2004؛  نوفمبر   18 في  مؤرخ  عدلي  احصاء  من  شمسية  صورة   -

مصادق عليه؛

 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر2017؛

 - رسم اراثة علمية مؤرخة في 10 سبتمبر 2019؛

 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2017؛

صورة شمسية من رسم اراثة علمية بتاريخ 10 سبتمبر 2019؛

 - صورة من تقرير خبرة مصادق عليه بتاريخ 13 فبراير 2019؛ مع ملحق 

خبرة مصدق عليه بنفس التاريخ؛

بتاريخ   - صورة حملضر تنفيذي باجراء مقاسمة عينية مصادق عليه 

13 فبراير 2019؛

 - نسخة من حكم صادر عن احملكمة االبتدائية بتاريخ 04 ديسمبر1994؛

 - صورة شمسية من تدوين حكم مبقاسمة بتاريخ 24 ديسمبر 2012 

مصادق عليها؛

 - قرار محكمة االستئناف مؤرخ في 26  يوليو  2007؛ ملف 550/1984؛

 - صورة شمسية مللحق بفرز حصص بتاريخ 10 فبراير 2017 مصادق عليه؛

الساعة  على   2021 يناير   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا

مطلب رقم 26692 - 61

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ :

العبار العبار؛فطيمة  العبار؛خولة  ازريزر؛مرمي  ؛وفاء  الرياحي  خدوج 

فردوس العبار؛محمد علي العبار؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محمد علي"

نوعه : ارض عارية؛ 

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

احملل املدعو "يدي ادريس بني توزين"

مساحته : 00 أر 88س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طالبي التحفيظ؛

شرقا : طالبي التحفيظ ؛

جنوبا : طالبي التحفيظ؛؛

غربـا : طريق من ثمانية متر مربع ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 1982 ابريل   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  شمسية  صورة   -  1

مصادق عليه؛

 1982 ابريل   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  شمسية  صورة   -  2

مصادق عليه؛

2004؛  نوفمبر   18 في  مؤرخ  عدلي  احصاء  من  شمسية  صورة   -  3

مصادق عليه؛

4 -ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر2017؛

5 -رسم اراثة علمية مؤرخة في 10 سبتمبر 2019؛
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6 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2017؛

7 - صورة شمسية من رسم اراثة علمية بتاريخ 10 سبتمبر 2019؛

2019؛مع  فبراير   13 بتاريخ  عليه  مصادق  خبرة  تقرير  من  -صورة   8

ملحق خبرة مصدق عليه بنفس التاريخ؛

9 - صورة حملضر تنفيذي باجراء مقاسمة عينية مصادق عليه بتاريخ 

13 فبراير 2019؛

 04 بتاريخ  االبتدائية  احملكمة  عن  صادر  حكم  من  نسخة   -  10

ديسمبر1994؛

ديسمبر   24 بتاريخ  تدوين حكم مبقاسمة  - صورة شمسية من   11

2012 مصادق عليها؛

12رار محكمة االستئناف مؤرخ في 26  يوليو  2007؛ ملف 550/1984؛

 2017 فبراير   10 بتاريخ  حصص  بفرز  مللحق  شمسية  صورة   -  13

م   2021 يناير   18 التحديد  املقرر إلجراء عملية  عليه؛التاريخ  مصادق 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " كداوي بوكم  "

 مطلب رقم 2771 - 19 والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 3579  مؤرخة في 3 يونيو  1981 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى " كداوي بوكم ". موضوع مطلب 

اجلماعة  اجنرة،  الفحص  بعمالة   الواقع   ،19  -  2771 رقم  التحفيظ 

والذي سيسمى " سيدي   " الضاية   " املدعو  القروية اجلوامعة، احملل 

بولنوار"  تتابع في اسم :

 - ورثة محمد بن سالم بن اخملتار التومي :

 - محمد بن محمد التومي .

 - اخملتار بن محمد التومي .

 - عبد النبي بن محمد  التومي .

 - مصطفى بن محمد  التومي .

 - حلسن بن محمد التومي .

 - محمد بن محمد التومي .

 - فطنة بنت محمد التومي .

 - حبيبة بنت محمد التومي  .

 - ورثة احمد بن محمد التومي :

 - عبد اهلل  بن احمد التومي .

 - محمد بن احمد التومي .

 - رحمة بنت احمد التومي .

 - احميدو بن احمد التومي .

 - السعدية بنت احمد التومي .

 - عبد السالم بن احمد التومي .

 - عبد العزيز بن احمد التومي 

 - حبيبة بنت احمد التومي .

 - املصطفى بن احمد التومي .

 - ورثة املرحوم عبد السالم بن محمد التومي : 

 - حبيبة بنت احمد بوفوس .

 - محمد بن عبد السالم التومي.

 - عبد احلميد بن عبد السالم التومي .

 - مصطفى بن عبد السالم التومي .
 - ارحيمو بنت عبد السالم التومي .
 - فاطمة بنت عبد السالم التومي .
 - الزهرة بنت عبد السالم التومي .

 - سعيدة بنت عبد السالم التومي 
 - مينة بنت عبد السالم التومي 

 - نعيمة بنت عبد السالم التومي 
 - حياة بنت عبد السالم التومي .

 - ورثة رحمة بنت محمد  التومي : 
 - محمد  بن احمد احلمياني .

 - عبد السالم بن احمد احلمياني .
 - عائشة بنت احمد احلمياني .

 - رحمة بنت احمد احلمياني 
 - الزهرة بنت احمد احلمياني .
 - خدوج بنت احمد احلمياني .
 - فاطنة بنت احمد احلمياني .

 - رشيد بن محمد التومي. على الشياع في ما بينهم و دلك بنسبة 
النصف للورثة االولني و الثانيني و الثالثني و الرابعني و النصف للخامس.

باملساحة و قدرها21 هكتار 59 أر 54 س؛، و الكل استنادا الى الوثائق 
السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور أعال هو كدا : 

بكناش  املضمن   2011 أغسطس   18 في  مؤرخ  عدلي  هبة  رسم   -  
االمالك عدد 277 صحيفة 38 عدد 54.

 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2011 املضمن بكناش االمالك 
271 صحيفة 102 عدد 137.

 - رسم اراثة و احصاء عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2009 كناش التركات 
عدد 100 صحيفة 154 عدد 161.

 - رسم امللكية املؤرخ في العاشر من دي القعدة 1230 هجرية.
21 كناش  42 صحيفة  1994 عدد  ماي   13 في  - رسم عدلي مؤرخ   

اخملتلفة ز 32 توثيق تطوان.
بكناش  املضمن   2008 اكتوبر   6 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  نسخة   -  

التركات رقم 93 حتت عدد 270 صحيفة 277.
املضمن بكناش   1995 فبراير   10 اراثة مؤرخ في  - نسخة من رسم   

التركات ج 1 حتت عدد 119 صحيفة 147.
 - نسخة من رسم اراثة مؤرخ في 16  نوفمبر  2007 مضمن بكناش 

رقم 11 ا حتت عدد 2090 صحيفة 204.
 - رسم اراثة مؤرخ في 10 يونيو 2008 مضمن بكناش التركات رقم 90 

حتت عدد 94 صحيفة 79.
 - رسم اراثة مؤرخ في 2  سبتمبر  2008 مضمن بكناش التركات 83 

مكرر حتت عدد 558 صحيفة 170.
 - نسخة طبق االصل من توكيل مضمن بتاريخ اخملتلفة رقم 102 حتت عدد 672.

 - االحكام القضائية و هي :
 - قرار صادرعن احملكمة االبتدائية بتاريخ 02  ديسمبر 2014 حكم عدد 165/2014

 - قرار صادر عن محكمح االيستيناف بطنجة بتاريخ 05 فبراير 2018 
رقم 64 رقم امللف 2018و224 - 1403/2015.

 - قرار اجمللس االعلى بتاريخ 11/06/2019 عدد 8/486.
- شهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ 07 أغسطس 2019 رقم عدد 158/2019.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة. 
                                    عبد احلي السباعي.
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محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18106 - 68

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد العينوسي بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اللمومية".

نوعه : ارض فالحية بورية.

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عبد اهلل اطنينشات

مساحته : 97 آر 37 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : ورثة شهداوي محمد ينوب عنهم مصطفى شهداوي ومطلب 

عدد 7086 - 68؛

جنوبا : مطلب 6987 - 68؛ 

غربا : حبيبة شهداوي و زوهرة شهداوي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي بتاريخ 02 نوفمبر 2020 مضمن بعدد 162 صحيفة 251

- رسم شراء عدلي بتاريخ 02 نوفمبر 2020 مضمن بعدد 160 صحيفة 248

 218 بعدد  مضمن   2017 فبراير   24 بتاريخ  استمرارعدلي  رسم   -

صحيفة 302؛

-نسخة من رسم استمرارعدلي بتاريخ 05 نوفمبر 2020 اصله بتاريخ 

24 فبراير 2017 مضمن بعدد 292 صحيفة 396؛

-شهادة ادارية عدد 10بتاريخ 17 نوفمبر 2020.

مطابقتها  على  مصادق   03 عدد  ادارية  لشهادة  شمسية  صورة   -

لألصل بتاريخ 05 نوفمبر 2020؛

مطابقتها  على  مصادق   04 عدد  ادارية  لشهادة  شمسية  صورة   -

لألصل بتاريخ 04 نوفمبر 2020؛

2021 على  20 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة احلادية عشر و النصف صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

مصطفى العمري    

محافظة زواغة موالي يعقوب

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: “ ساهي” 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1092 

املؤرخة في 04 ديسمبر 2019 

مبقتضى مطلب تقييد إراثة ثابت التاريخ في 26 اكتوبر 2020 ومطلب 

إصالحي ثابت التاريخ في 28 اكتوبر 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املدعو “ساهي” مطلب التحفيظ عدد : 35751 - 69 الكائن بالعمالة 

واجلماعة احلضرية لفاس مقاطعة زواغة احملل املدعو “املرجة السفلى” 

تتابع من اآلن فصاعدا إسم السادة :

رحمة العناية بنسبة 12/96

أحمد ساهي بنسبة 14/96

مصطفى ساهي بنسبة 14/96

نصر ساهي بنسبة 14/96

يوسف ساهي بنسبة 14/96

فاطمة ساهي بنسبة 7/96

حفيظة ساهي بنسبة 7/96

فتيحة ساهي بنسبة 7/96

لطيفة ساهي بنسبة 7/96

التحفيظ  مبطلب  إيداعها  سبق  التي  الوثائق  نفس  على  بناء  وذلك 

16بتاريخ  صحيفة   16 بعدد  ضمن  عدلي  وفريضة  إراثة  رسم  وكذا: 

ليون  من  مسلمة  الوفاة  رسم  من  موجزة  ونسخة   2020 مارس   06

 1146 بعدد  ضمن  زواج  لعقد  شمسية  وصورة  بتاريخ21/09/2020 

صحيفة 329 بتاريخ 19 مارس 1959.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة موالي يعقوب

زكرياء الدغمي    

 

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57582 - 75

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف قبروصي بن عبد السالم .

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

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة سايس دوار لعتايت.

مساحته : 20 آر 16 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عزيز ولد لشهب ولد الكراتي ؛

شرقا : حبيبة دهيمي.

جنوبا : طريق عرضها 04 امتار.
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غربا : محمد دهيمي.

احلقوق العينية : الشيء.

محرر ثابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 14 يونيو 2019

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57583 - 75

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد اميان لزعر بنت اجلياللي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلجر".

نوعه : ارض فالحية بها بنايات واغراس.

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة جماعة الغنادرة دوار اوالد العوني.

مساحته : 20 آر 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

احلاج  وورثة  اعميرة  بن  احمد  وورثة  محمد  بن  سعيد  ورثة   : شماال 

مبارك بن سي ميلود ؛

شرقا : الطريق .

جنوبا : زيبار عبد السالم.

غربا : ورثة احميدة بن املامون.

احلقوق العينية : الشيء.

محرر ثابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 14 يونيو 2017.

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57584 - 75

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد هشام العمراني بن عبد اهلل .

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

نوعه : ارض عارية.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار حيوط الكاهية.

مساحته : 20 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زهرة بنت احميدة ؛

شرقا : عالل حلميدي .

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشيء.

اشهاد وتصريح عرفي مصادق عليه بتاريخ 17 أبريل 2009

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57585 - 75

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد رضوان الروكي بن عبد الرحيم .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض للسكن بدوار".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة جماعة الغنادرة دوار اوالد كبور.

مساحته : 02 آر 70 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد الروكي ؛

شرقا : ورثة حفيظة بنت ابريك .

جنوبا : الطريق.

غربا : رحمون بوشعيب.

احلقوق العينية : الشيء.

محرر ثابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 25 يونيو 2018

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة13 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57586 - 75

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالبو التحفيظ : 

محمد التجاني الصقلي بن احمد بنسبة 7/24

فاطمة غينان بنت احمد بنسبة 4/24

محمد زياد الصقلي بنسبة 13/24

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

نوعه : ارض عارية.

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة جماعة الغربية دوار اوالد املهدي.

مساحته : 63 آر 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ؛

شرقا : زهرة اخلضار بنت محمد بن الوعدودي .

جنوبا : الرسم العقاري رقم 8292/75 وورثة محمد مزهار.

غربا : مطلب رقم 27915 - 44 وورثة زمرود محمد وورثة زيدان علي.

احلقوق العينية : الشيء.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يونيو 2010.

رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 10 يوليو 1996.

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 30 أبريل 2015.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 202

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة14 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57587 - 75

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد الغزال الناصري بنت ابراهيم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض الرمل".
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نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات دوارالغزاونة . 

مساحته : 17 ارا 95 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الغالية الناصري ؛

شرقا : الطريق العمومية واملطلب 31615 - 75 ؛

جنوبا : مطلب رقم 32176 - 75

غربا : مطلب رقم 32136 - 75

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 31 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 13 يناير 2021 على الساعة

09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57588 - 75

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة منصور بنت بوشعيب

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

نوعه : ارض فالحية بها سكنى .

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدياسماعيل جماعة اوالد حمدان دوار السالهمة . 

مساحته : 52 ارا 14 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اكرمي بوشعيب ؛

شرقا : اكرمي اجلياللي ؛

جنوبا : اكرمي عبد اللطيف وطريق عمومية

غربا : اكرمي عبد اللطيف

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 مارس 2009

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57589 - 75

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة منصور بنت بوشعيب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حايط النخلة".

نوعه : ارض فالحية.

إقليم اجلديدة، دائرة سيدياسماعيل جماعة اوالد حمدان دوار السالهمة. 

مساحته : 16 ارا 81 سنتيارا تقريبا. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : منصور الباين؛

جنوبا : اكرمي عبد اللطيف؛

غربا : اكرمي عبد اللطيف؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 مارس 2009

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57591 - 75

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد هشام كناني بن بوشعيب

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة اوالد حمدان 

دوار الزكاكرة . 

مساحته : 75 ارا 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورتة محمد بن مسعود ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : غزاري محمد؛

غربا : محمد بن محمد بن مسعود؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

محرر ثابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 03 نوفمبر 2020

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57592 - 75

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد احلسن الزاهي بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملريس البرنيشة ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة اوالد افرج دوار 

اوالد حجاج . 

مساحته : 60 ارا 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مصطفى ولد لعوج ؛

شرقا : قبيلي بنور؛

جنوبا : لعروسي؛

غربا : الواد؛

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 يناير 1994.

2 -رسم اراتة عدلي مؤرخ في 11 أغسطس 2005.

3 -رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2017

على   2021 يناير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة.

مبارك السوسي.   

 

محافظة املضيق- الفنيدق

مطلب رقم 1908 - 76

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : السيدة نزيهة الزريرق بنت أحمد؛

االسم الذي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " رزان" ؛  

نوعـه : أرض عارية .

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل فم العليق 

احملل املدعو دوار الكرورة.

مساحتـه : 04 آر تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : مصطفى الزيد؛

شرقا : مصطفى الزيد؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : جمال الدين الزريرق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 09 ذي القعدة 1392 املوافق لـ 

16 ديسمبر 1972؛

املوافق   1417 03 صفر  نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 

لـ20 يونيو 1996؛

1420 املوافق  الثاني  15 من ربيع  رسم صدقة عدلي مؤرخ في 

لـ29 يوليو 1999؛

رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 27 من محرم 1442 املوافق 

لـ 16 سبتمبر 2020؛

إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية مرتيل  شهادة 

حتت عدد 1126 مؤرخة في 16 أكتوبر 2020.

2021 على  يناير   18 املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 15 : 30 بعد الظهر . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق- الفنيدق بالنيابة.

شكري بنداود.    

محافظة وجدة أجناد

مطلب رقم 5104 - 77

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد الواحد تهاني بن احمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الكريرة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » االكريرة«؛ 

نوعه : أرض فالحية

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

مساحته : 01 هــ 13 ار 15 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية بعرض عشرة امتار؛

شرقا : ورثة محمد بنعبداهلل ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 112854 - 02 ؛

غربا : مرميي شريفة ومرميي ميينة ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

رسم ثبوت امللكية عدد 322 كناش 173 صحيفة 361 مؤرخ في 

26 أغسطس 2020 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 42 مؤرخة في 25 أغسطس 2020

تاريخ إجراء عملية التحديد : 04 يناير 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 5105 - 77

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : 

عز الدين قجعيو بن محمد بنسبة 3/8 ؛

محمد قجعيو بن حماد بنسبة 3/8 ؛

احلسني مبني بن محمد بنسبة 2/8 ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » البردعة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » البردعة«؛ 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، بني وكيل دوار الشطابة ، 

مساحته : 04 هــ 00 ار 00 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية ؛

شرقا : احملج و قدور بن عبد اهلل ؛

جنوبا : ورثة باحلسني ؛

غربا : خلضر بن ملقدم ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – نسخة ملكية عدد 567 كناش 4 بتاريخ : 23 يوليوز 1971 ؛
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2 - رسم اراثة عدد 615 صحيفة384 كناش 52 بتاريخ : 18 ماي 1982 ؛

3 - عقد شراء عدد145 صحيفة 139 كناش 63 بتاريخ : 26 ماي 1982 ؛

4 - عقد شراء عدد 5802 ملف 207 بتاريخ : 13 اغسطس 1991 ؛

5 - عقد شراء عدد133 كناش 173 صحيفة 147 بتاريخ : 26 سبتمبر 2019 ؛

6 - وكالة عرفية بتاريخ : 21 اغسطس 1990 ؛

7 - وكالة عرفية بتاريخ : 18 سبتمبر 1990 ؛

8 - وكالة بنظير عدد 757 صحيفة 757 كناش 28 بتاريخ : 18 ديسمبر 2018 ؛

9 - وكالة بنظير عدد 578 صحيفة 578 كناش 23 بتاريخ : 22 نوفمبر 2018 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 18 يناير 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 5106 - 77

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

طالبتا التحفيظ : 

ميمونة امجاهد بنت محمد بنسبة 1/2 ؛

وفاء جرودي بنت محماد بنسبة 1/2 ؛

مع االحتفاظ بحق االعتصارلالولى. على الثانية.

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

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

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقيني علويني مع غرفة وحمام بالسطح ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة وجدة ، حي بنمراح رقم 186 طريق 

سيدي يحيى ؛ 

مساحته : 60 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : الرمضاني احلسني ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد : 97207 - 02 ؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض 15 متر ؛

غربا : مختاري فاحتة ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – نسخة ملكية عدد 244 صحيفة 284 كناش 144 بتاريخ : 

28 اغسطس 2017 ؛

2 - رسم هبة عدد 402 صحيفة475 كناش 162 بتاريخ : 17 ماي 2019؛

3 - شهادة ادارية عدد03 بتاريخ : 20 يوليو 2017

تاريخ إجراء عملية التحديد : 18 يناير 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 5107 - 77

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : 

الزهراء متيمي بنت محمد بنسبة 16/128 ؛

فاطنة درفوفي بنت سعيد بنسبة 7/128 ؛

فاحتة درفوفي بنت سعيد بنسبة 7/128 ؛

ثورية درفوفي بنت سعيد بنسبة 7/128 ؛

انيسة درفوفي بنت سعيد بنسبة 7/128 ؛

فوزية درفوفي بنت سعيد بنسبة 7/128 ؛

ميينة درفوفي بنت سعيد بنسبة 7/128؛

عائشة درفوفي بنت سعيد بنسبة 7/128؛

نزهة درفوفي بنت سعيد بنسبة 7/128؛

خلضر درفوفي بن سعيد بنسبة 14/128؛

محمد درفوفي بن سعيد بنسبة 14/128 ؛

ادريس درفوفي بن سعيد بنسبة 14/128؛

رضوان درفوفي بن سعيد بنسبة 14/128؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » حرازة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حرازة«؛ 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار الدرافيف ، 

مساحته : 27 هــ 05 ار 16 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : التحديد االداريDA 274 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد : o/1167 والطريق االقليمية 6016 ؛

جنوبا : شعبة ومطلب التحفيظ عدد : 19669/02 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد : o/2022 وشعبة ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدد 25 صحيفة 31 كناش 157 بتاريخ : 16 اكتوبر 2018 ؛

2 - رسم اراثة عدد 120 صحيفة116 بتاريخ : 25 اغسطس 2014 ؛

التاسعة  2021 على الساعة  يناير   20  : التحديد  تاريخ إجراء عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 5108 - 77

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : يحي عزة بن احمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الضاية «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الضاية «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

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

مساحته : 07 ارات 93 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 4018 - 77 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 4020 - 77 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 4018 - 77 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 4018 - 77 ؛
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احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

 14  : بتاريخ   174 كناش   266 صحيفة   245 عدد  ملكية  رسم   –  1

سبتمبر 2020 ؛

2 - رسم هبة عدد 472 صحيفة495 كناش 174 بتاريخ : 21 اكتوبر 2020 ؛

3 - عقد شراء عدد 407 صحيفة 430 كناش 174 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 ؛

4 - وكالة عرفية خاصة بتاريخ : 21 اكتوبر 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 19 يناير 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة أجناد.

    كمال عونة.

 

محافظة اشتوكة ايت باها

مطلب رقم 5698 - 80 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اللطيف اتبير بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك عبد اللطيف اتبير "

نوعه : أرض عارية ،

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

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 01 ار 03 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : سعيد حتمادين ؛

شرقا : سعيد حتمادين ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 36، ص 35 سجل األمالك 34، بتاريخ 

08 ديسمبر 2014.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 يوليو 2002.

- رسم وكالة عرفية مؤرخة في 17 يوليو 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 12 يناير 2021 على الساعة 15 : 30.

مطلب رقم 5699 - 80 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

- احماد فضولي بن سعيد بنسبة 16 سهم من أصل 40 سهم.

- محمد فضولي بن سعيد بنسبة 16 سهم من أصل 40 سهم.

- ايت ابعار احلسن بن محمد بنسبة 02 سهم من أصل 40 سهم.

- ايت ابعار طارق بن احلسن بنسبة 03 سهم من أصل 40 سهم.

- ايت ابعار اسحاق بن احلسن بنسبة 03 سهم من أصل 40 سهم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " اكر القبلة "

نوعه : أرض فالحية ،

إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  اذاوكران،  اغرايسن  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 02 هكتار 81 ار 63 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اكلكل محمد بعضا اكلكل احمد بعضا ايت سي ابراهيم 

بعضا ايت بطاح ؛

شرقا : ايت اوكلكل محمد ؛ 

جنوبا : اوجنا محمد ؛ 

غربا : اوجنا محمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

60، بتاريخ  351، سجل األمالك  - رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 

21 ماي 2019.

 472 322،ص  بعدد  عدلية مضمنة  وفريضة  اراثة  لرسم  - صورة شمسية 

سجل التركات 58، بتاريخ 14 مارس 2017.

سجل   ،188 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -

التركات 32، بتاريخ 15 نوفمبر 2017.

 301 اراثة وفريضة عدلية مضمنة بعدد 642،ص  - صورة شمسية لرسم 

سجل التركات 19، بتاريخ 07 سبتمبر 2010.

- عقد وكالة عرفية مؤرخة في 06 سبتمبر 2017

تاريخ التحديد املؤقت 12 يناير 2021 على الساعة 14 : 00.

مطلب رقم 5700 - 80 

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد جودو بن املهدي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك جودو "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار سيدي بوالفضايل، اجلماعة الترابية ماسة إقليم أشتوكة

أيت باها

مساحته : 03 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : احلسني بن عمر هديدة ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : الطريق ؛
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

69، بتاريخ  200، سجل األمالك  - رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 

21 سبتمبر 2020.

- صورة طبق األصل لشهادة ادارية عدد 20 مؤرخة في 10 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 11 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 18 يناير 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5701 - 80 

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : عائشة بلزرك بنت محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " قبلة املدرسة "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار اسحنان، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 08 ار 36 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : ورثة صفية ايت اوشتوك ؛ 

جنوبا : يامنة بلزرك ؛ 

غربا : الطريق بعضا جمع بن مبارك ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

 ،69 األمالك  سجل   ،418 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

بتاريخ 02 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 18 يناير 2021 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 5702 - 80 

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020

طالبا التحفيظ : 

- عبد الرحمان شكيري بن عبد القادر بنسبة 1 من أصل 2 أسهم.

- السعدية املراح بنت قدور بنسبة 1 من أصل 2 أسهم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " قبلة توبراهيم "

نوعه : ارض فالحية بها بنايتني سفليتني ،

موقعه : مزارع دوار ايت الرامي، اجلماعة الترابية ايت ميلك إقليم أشتوكة

أيت باها

مساحته : 06 هكتار 18 ار 31 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد الفشات ؛

شرقا : محمد الفشات ؛ 

جنوبا : اخياط احلسني بعضا ايت سعيد ؛ 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم بيع عدلي مضمن بعدد 361، ص 284 سجل األمالك 73، بتاريخ 

17 نوفمبر 2017.

 ،18 األمالك  سجل   126 ص   ،209 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 10 يوليو 2011.

- صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 12 ديسمبر 2005.

تاريخ التحديد املؤقت 18 يناير 2021 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 5703 - 80 

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : عابد امهال بن العربي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بحيرة وانو "

نوعه : أرض عارية في جزء منها محاطة بسور،

موقعه : دوار انو اجلديد ايت اعزة، اجلماعة الترابية ايت عميرة إقليم أشتوكة

أيت باها

مساحته : 04 ار 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ايت بهوش البشير ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : حسن امهال ؛ 

غربا : ورثة العربي بن موماد ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 ،48 األمالك  سجل   ،118 بعدد  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

بتاريخ 21 يوليو 2017.

- صورة طبق األصل لرسم مخارجة عدلي مضمن بعدد 304،ص 261 

سجل األمالك 09، بتاريخ 02 أبريل 2004.

- صورة طبق االصل لنسخة رسم احصاء مخلف عدلي مضمن اصله 

بعدد 175، ص 163 سجل التركات 10، بتاريخ 15 مارس 2002.

سجل   ،3344 بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

األمالك 84، بتاريخ 11 فبراير 1996.

 222 ص   ،232 بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

سجل التركات 12، بتاريخ 16 يناير 2004.

تاريخ التحديد املؤقت 18 يناير 2021 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 5704 - 80 

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل نايت سي بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " غرب الفران "
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نوعه : أرض بها بنايات سفلية تتكون من مستودع ،

موقعه : غرب الفران، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 ار 03 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : اكران احلسن ؛ 

جنوبا : ابراهيم الدوش ؛ 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 533، سجل األمالك 65، بتاريخ 

11 يوليو 2020.

سجل   ،410 بعدد  مضمن  عدلي  الشياع  على  حظ  تسليم  رسم   -

األمالك 39، بتاريخ 01 أبريل 2016.

- ملحق اصالحي لرسم شراء عدلي مضمن بعدد 374، سجل اخملتلفة 24، 

بتاريخ 07 يوليو 2020.

سجل   ،57 بعدد  مضمن  عدلي  وكالة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

اخملتلفة 20، بتاريخ 13 سبتمبر 2018.

 ،64 األمالك  سجل   ،928 بعدد  مضمن  عدلي  تسليم  رسم   -

بتاريخ 26 مارس 1992.

- اذن اداري قصد التحفيظ عدد 35 بتاريخ 05 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 18 يناير 2021 على الساعة 13 : 30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "حدب الشيخ"

مطلب التحفيظ رقم 12482 - 60 والذي أدرجت خالصة

مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 547 املؤرخة في 20 يوليو 2009

2020. فإن مسطرة  21 سبتمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

رقم  التحفيظ  مطلب  ذي   ." الشيخ  حدب  املسمى"  امللك  حتفيظ 

إقليم  انشادن  الترابية  اجلماعة  افريان  بدوار  الكائن   .60  -  12482

اشتوكة ايت باها، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

- فاطمة كالي بنت علي بنسبة 420 سهم

- موالي شتيوي الكبداني بن موالي حفيظ بنسبة 490 سهم.

- موالي رشيد الكبداني بن موالي حفيظ بنسبة 490 سهم.

- جميلة الكبداني بنت موالي حفيظ بنسبة 245 سهم.

- موالي املهدي الكبداني بن موالي حفيظ بنسبة 490 سهم.

- خديجة الكبداني بنت موالي حفيظ بنسبة 245 سهم.

- حليمة الكبداني بنت موالي حفيظ بنسبة 245 سهم.

- لطيفة الكبداني بنت موالي حفيظ بنسبة 245 سهم.

- سكينة الكبداني بنت موالي حفيظ بنسبة 245 سهم.

- نادية الكبداني بنت موالي حفيظ بنسبة 245 سهم.

- اكرام احلسني بن مبارك بنسبة 180960 سهم.

من أصل 184320 سهم.

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا وكذا بناء على : 

- حكم ابتدائي صادر عن ابتدائية انزكان عدد 97 بتاريخ 17 فبراير 2016.

- قرار استئنافي عدد 176 بتاريخ 06 مارس 2016

- اشهاد بعدم الطعن بالنقض مؤرخ في 10 أبريل 2020.

 03 رقم  كناش   350 بعدد  اصله  مضمن  عدلي  بيع  رسم  نسخة   -

بتاريخ 29 يناير 1986.

 2867/1987 بعدد  اصله  مضمن  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

بتاريخ 05 أكتوبر 1987.

- رسم فريضة عدلي مضمن بعدد 89 كناش التركات رقم 40 بتاريخ 

14 سبتمبر 2020.

- اشهاد بياني عدلي مضمن بعدد 611 كناش اخملتلفة رقم 25 بتاريخ 

19 أكتوبر 2020.

- رسم اراثة وفريضة عدلي مضمن بعدد 85 كناش التركات رقم 34 

بتاريخ 24 ديسمبر 2018.

- صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 688 ص 367 

كناش رقم 06.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 03 أغسطس 2020

- عقد عبة عرفي مؤرخ في 16 يوليو 2010.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة ايت باها.

          محمد بلقايد.

 

 محافظة تيفلت

مطلب رقم 5091 - 81

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : مصطفى قوندا بن جلول.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان قرب مقام الطلبة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان قرب مقام الطلبة".  

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 37 آر 76 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  الرسم العقاري رقم 32839 - 16؛

شرقا : طريق عمومية؛ فاطنة طيبوش؛ امليلودية العزوزي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 38545 - 16؛
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غربا : الرسم العقاري رقم 15450 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 423 ص 384 كناش العقار رقم 57 

بتاريخ 04 سبتمبر 2020 توثيق تيفلت.

2. شهادة إدارية عدد 54/20/أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة مؤرخة 

في 03 نوفمبر 2020.

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5092 - 81

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1. عبد احلق املرودي بن احميدة بنسبة 1918/12672.

2.فاطمة الكوطابي بنت احميدة بنسبة 1507/12672.

3.ليلى املرودي بنت احميدة بنسبة 959/12672.

4.جمال املرودي بن احميدة بنسبة 1918/12672.

5.محمد املرودي بن احميدة بنسبة 1918/12672.

6.سعيد املرودي بن احميدة بنسبة 1918/12672.

7.خليل املرودي بن احميدة بنسبة 1918/12672. 

8.سيفيم املرودي بنت كاهيت بنسبة 308/12672.

9.دنيا املرودي بنت كاهيت بنسبة 308/12672.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان كرمة الكواالت".

نوعه : ارض فالحية.

: دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت  موقعه 

العربي اوعلي.

مساحته : 07 هـ 90 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  ورثة احمد العزعوزي؛ ورثة اجلياللي العزعوزي؛ احمد البارودي؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 16194 - 16 ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 23507 - 16؛ محمد افريقيش بن فايدة؛

غربا : ورثة احميدة املارودي بنعيسى.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 1650/1990 كناش العقار 

توثيق تيفلت. 

 398 630 ص  2. نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 

كناش العقار رقم 57 بتاريخ 16 اكتوبر 1991 توثيق تيفلت.

 398 629 ص  بعدد  أصله  رسم شراء عدلي ضمن  من  رسمية  3. نسخة 

كناش العقار رقم 57 بتاريخ 16 اكتوبر 1991 توثيق تيفلت.

 398 631 ص  بعدد  أصله  رسم شراء عدلي ضمن  من  رسمية  4. نسخة 

كناش العقار رقم 57 بتاريخ 16 اكتوبر 1991 توثيق تيفلت.

5. رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 2449/1990 كناش العقار 

توثيق تيفلت.

6. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 179 ص 187 كناش العقار رقم 28 

بتاريخ 31 اكتوبر 1995 توثيق تيفلت.

7. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 403 ص 419 كناش العقار رقم 43 

بتاريخ فاحت ابريل 1998 توثيق تيفلت.

8. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 207 ص 193 كناش العقار رقم 72 

بتاريخ 09 اكتوبر 2000 توثيق تيفلت.

9. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 182 ص 178 كناش العقار رقم 171 

بتاريخ 10 يونيو 2002 توثيق تيفلت.

10. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 202 ص 189 كناش العقار رقم 72 

بتاريخ 13 اكتوبر 2000 توثيق تيفلت.

11. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 157 ص 147 كناش العقار رقم 72 

بتاريخ 14 يوليو 2000 توثيق تيفلت.

 106 رقم  العقار  كناش   5 ص   7 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .12

بتاريخ 07 يوليو 2003 توثيق تيفلت.

13. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 507 ص 488 كناش العقار رقم 171 

بتاريخ 06 يونيو 2003 توثيق تيفلت.

14. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 180 ص 188 كناش العقار رقم 28 

بتاريخ 31 اكتوبر 1995 توثيق تيفلت.

15. وكالة عرفية مصححة االمضاء ببلدية تيفلت بتاريخ 19 يوليو 1995.

135 ص  بعدد  وفريضة عدلي مضمن  إراثة  16.نسخة مطابقة ألصل رسم 

توثيق سال.   2016 06 سبتمبر  بتاريخ   1614 رقم  التركات  207 كناش 

أصله مقيد مبطلب التحفيظ رقم 16373 - 16.

17.شهادة إدارية عدد 30/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

18. شهادة إدارية عدد 38/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

19. شهادة إدارية عدد 39/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

20. شهادة إدارية عدد 22/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

21. شهادة إدارية عدد 35/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

22. شهادة إدارية عدد 31/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

23. شهادة إدارية عدد 27/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.
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24. شهادة إدارية عدد 25/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

25. شهادة إدارية عدد 23/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

26. شهادة إدارية عدد 26/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

27. شهادة إدارية عدد 24/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

28. شهادة إدارية عدد 36/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

29. شهادة إدارية عدد 29/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

على   2021 يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5093 - 81

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1. عبد احلق املرودي بن احميدة بنسبة 1918/12672.

2.فاطمة الكوطابي بنت احميدة بنسبة 1507/12672.

3.ليلى املرودي بنت احميدة بنسبة 959/12672.

4.جمال املرودي بن احميدة بنسبة 1918/12672.

5.محمد املرودي بن احميدة بنسبة 1918/12672.

6.سعيد املرودي بن احميدة بنسبة 1918/12672.

7.خليل املرودي بن احميدة بنسبة 1918/12672. 

8.سيفيم املرودي بنت كاهيت بنسبة 308/12672.

9.دنيا املرودي بنت كاهيت بنسبة 308/12672.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان كرمة القرعة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان كرمة القرعة".

نوعه : ارض فالحية.

: دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت  موقعه 

العربي اوعلي.

مساحته : 09 هـ 58 آر 44 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  احمد الغنامي؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 16194 - 16 ؛ 

جنوبا : ورثة احمد العزعوزي؛

غربا : ورثة احميدة املارودي بنعيسى؛ ورثة احلسني العزعوزي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 398 628 ص  1. نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 

كناش العقار رقم 57 بتاريخ 16 اكتوبر 1991 توثيق تيفلت. 

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 41 ص 119 كناش االول رقم 30 بتاريخ 

27 يناير 1974 توثيق تيفلت.

296/1991 كناش العقار  3. رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 

توثيق تيفلت.

4. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 456 ص 432 كناش العقار رقم 59 

بتاريخ 19 اكتوبر 1999 توثيق تيفلت.

5. رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 1149/1990 كناش العقار 

توثيق تيفلت.

6.نسخة مطابقة ألصل رسم إراثة وفريضة عدلي مضمن بعدد 135 ص 207 

كناش التركات رقم 1614 بتاريخ 06 سبتمبر 2016 توثيق سال. أصله 

مقيد مبطلب التحفيظ رقم 16373 - 16.

7.شهادة إدارية عدد 54/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 10 مارس 2020.

8. شهادة إدارية عدد 34/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

9. شهادة إدارية عدد 55/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال.

10. شهادة إدارية عدد 32/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

11. شهادة إدارية عدد 28/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 12 فبراير 2020.

على   2021 يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 د.

مطلب رقم 5094 - 81

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : احمد مشتاق بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان السهب الغارق".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان السهب الغارق".  

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار أوالد غامن.

مساحته : 65 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  ورثة احلديوي محمد؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : ورثة بنشريفة؛

غربا : ورثة احلديوي بنعاشير.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

 44 رقم  العقار  511 كناش  441 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 22 ماي 2018 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 356 ص 382 كناش العقار رقم 30 

بتاريخ 16 اكتوبر 2015 توثيق تيفلت

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5095 - 81

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : ازهور اجا بنت البحراوي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني اجلرف".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني اجلرف".  

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 20 هـ 68 آر 15 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  ورثة احلديوي محمد؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : ورثة بنشريفة؛

غربا : ورثة احلديوي بنعاشير.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 240 كناش األمالك رقم 151 بتاريخ 17 

ابريل 2014 توثيق اخلميسات.

 103 رقم  اخملتلفة  كناش   284 بعدد  ضمن  عدلي  استدراك  رسم   .2

بتاريخ 09 ماي 2014 توثيق اخلميسات

3. نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي ضمن أصله بعدد 321 ص 221 

كناش االمالك رقم 45 بتاريخ 04 ديسمبر 1979 توثيق تيفلت.

4. رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 311 كناش اخملتلفة رقم 72 بتاريخ 

25 نوفمبر 2013 توثيق القنيطرة.

5. رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 315 كناش التركات رقم 40 بتاريخ 30 

سبتمبر 2011 توثيق القنيطرة.

6.نسخة رسمية من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 421 ص 412 

كناش التركات رقم 18 بتاريخ 20 ابريل 1981 توثيق تيفلت.

 09 20/2014 عن جماعة ايت مالك مؤرخة في  7. شهادة إدارية عدد 

ماي 2014.

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

محمد زافو    

محافظة سوق السبت أوالد النمة 

مطلب رقم 2127 - 82

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020 . 

طالب التحفيظ : جالل سراج بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " آية ".

االسم الذي أعطاه  طالب التحفيظ للملك : "آية"

نوعه : أرض بها بناية متالشية .

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد زمام " .

مساحته :  02 آر 09 س تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون :

شماال : ورثة سيراج محمد ؛ 

شرقا : ورثة سيراج محمد؛

جنوبا : زنقة ؛ 

غربا : زنقة.

احلقوق العينية : الشيء            

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي بتاريخ 06 يونيو 2000

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 17 يوليو 2006؛ 

- شهادة إدارية بتاريخ 12 أكتوبر 2017؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 20 يناير 2021 على 

الساعة 09:30  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت أوالد النمة.                     

        كرمي ناجيم.

 

محافظة أزمور

مطلب رقم 56 - 84

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : رشيد حصار بن بوشعيب.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الكور

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تسنيم 

نوعه : أرض فالحية.
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دوار   ، رحمون  أوالد  جماعة  احلوزية،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

العيايشة.

مساحته : 40 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوشعيب بنولي.

شرقا : بوشعيب بنولي. 

جنوبا : ورثة بنولي محمد. 

غربا : الطريق رقم 3427.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 جمادى األولى 1435 موافق 

)26 مارس 2014(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 قعدة احلرام 1441 موافق)24 يونيو 2020(.

3 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 18 شوال 1441 موافق)10 يونيو 2020(.

4 - شهادة إدارية عدد 37/2020 مؤرخة 16 يونيو 2020.

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 9 صباحا. 

مطلب رقم 57 - 84

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : مجد مرزاق بن عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكور و الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك حنان 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار العوامرة.

مساحته : 30 آ 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 207955 - 08.

شرقا : حنان خنشار و رفيقة خنشار. 

جنوبا : ممر خاص يليه جالل خنشار. 

غربا : عبد اهلل خنشار.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 محرم 1442 موافق)03 سبتمبر 2020(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 صفر 1442 موافق)13 أكتوبر 2020(.

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 58 - 84

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : توفيق مقساط بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض العودات

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض عمران 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار الركيوكني.

مساحته : 86 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : جرنان سعيد.

شرقا : طريق عمومية. 

جنوبا : طريق عرضها 03 أمتار. 

غربا : ورثة بن احلوسني و محمد محي الدين.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1441 الثانية  جمادى   15 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)09 فبراير 2020(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 شعبان 1441 موافق)23 أبريل 2020(.

3 - رسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 01 رجب 1441 موافق)25 فبراير 2020(.

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 59 - 84

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : عبد النبي الشعيبي بن مبارك

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد سيدي بوشعيب

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك ريان 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار املعادكة.

مساحته : 01 هـ 62 آ 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : عزيز لعريوي. 

جنوبا : الطريق رقم 318 من اجلديدة إلى أوالد حمدان. 

غربا : الفقير سيدي بوشعيب، فاطمة بنت مزوارة، رسم عقاري رقم 

145783 - 08، عبد اهلل ولد سيدي  132213 - 08، رسم عقاري رقم 

مسعود، مصطفى بلحاج و رسم عقاري رقم 200363 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 ذي احلجة 1441 موافق)28 يوليو 2020(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 صفر 1442 موافق)15 أكتوبر 2020(.
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 1440 19 صفر  اراثة عدلي مؤرخ في  3 - نسخة طبق األصل لرسم 

موافق )29 أكتوبر 2018(.

4 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 16 ذي احلجة 1441 موافق )06 أكتوبر 2020(.

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 60 - 84

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : عزيز لعريوي بن مصطفى

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد سيدي بوشعيب

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الكوثر 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار املعادكة.

مساحته : 01 هـ 62 آ 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : رسم عقاري رقم 116374 - 08. 

جنوبا : الطريق رقم 318 من اجلديدة إلى أوالد حمدان. 

غربا : ليالء مزكوري و من معها.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 ذي احلجة 1441 موافق)28 يوليو 2020(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 صفر 1442 موافق)15 أكتوبر 2020(.

 1440 19 صفر  اراثة عدلي مؤرخ في  3 - نسخة طبق األصل لرسم 

موافق )29 أكتوبر 2018(.

 06( موافق   1441 احلجة  ذي   16 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم   -  4

أغسطس 2020(.

5 - شهادة إدارية عدد 97/2020 مؤرخة في 13 أكتوبر 2020.

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زوال. 

مطلب رقم 61 - 84

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : نور الدين بن غنيمة بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حايط لغويرك

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : منزه صفية 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.

مساحته : 57 آ 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 60034 - 08.

و   5 القطعة   08  -  167158 رقم  عقاري  رسم  يليها  الطريق   : شرقا 

القطعة 6. 

جنوبا : امحمد رفاق. 

غربا : رسم عقاري رقم 204731 - 08 و رسم عقاري رقم 208821 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ذي احلجة 1441 موافق )18 

أغسطس 2020(.

 1419 09 جمادى األولى  اراثة بنظير عدلي مؤرخ في  2 - رسم 

موافق )فاحت سبتمبر 1998(.

 1420 األولى  جمادى   28 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -  3

موافق )09 سبتمبر 1999(.

1408 موافق  06 ربيع الثاني  4 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

)28 نوفمبر 1988(.

5 - شهادة إدارية عدد 35/2020 مؤرخة في 15 يوليو 2020.

على   2021 يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 62 - 84

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : حميد سعيف بن امبارك

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض اخللطة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكوثر 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة لغديرة، دوار أوالد موسى.

مساحته : 46 آ 06 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بركات.

شرقا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار. 

جنوبا : ورثة محمد زوركان. 

غربا : ورثة محمد بركات.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 محرم 1442 موافق )03 سبتمبر 2020(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 صفر 1442 موافق)19 سبتمبر 2020(.

3 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 15 صفر 1442 موافق)03 أكتوبر 2020(.

4 - شهادة إدارية عدد 35/2020 مؤرخة في 31 أغسطس 2020.

على   2021 يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 
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مطلب رقم 63 - 84

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : نور الدين ميلحة بن عالل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حايط لغويرك

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الربيعي 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.

مساحته : 26 آ 97 س تقريبا.

حدوده : 

عبد  و  الهامي  الهادي  عبد  حيدة،  عادل  بلعسلة،  فاطمة   : شماال 

الهادي دحاني.

شرقا : سلوى اخلالطي و رسم عقاري رقم 163453 - 08. 

جنوبا : رسم عقاري رقم 163453 - 08. 

غربا : عبد اهلل عوبيد.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ذي احلجة 1441 موافق)18 أغسطس 2020(.

 1419 09 جمادى االولى  اراثة بنظير عدلي مؤرخ في  2 - رسم 

موافق )فاحت سبتمبر 1998(.

 1420 االولى  جمادى   28 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -  3

موافق )09 سبتمبر 1999(.

1408 موافق  06 ربيع الثاني  4 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

)28 نوفمبر 1988(.

5 - شهادة إدارية عدد 35/2020 مؤرخة في 15 يوليو 2020.

على   2021 يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 64 - 84

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : املهدي زلو بن نور الدين

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكاعة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكاعة 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار السيطان.

مساحته : 45 آ 19 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مصطفى رضا.

شرقا : سهوان محمد و طريق عرضها 03 أمتار. 

جنوبا : اخلزيري رضوان، اخلزيري املصطفى، اخلزيري موسى و فاطمة بن 

الساط. 

غربا : رشقى عبد اهلل.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - عقد ملكية عدلي مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1441 موافق

)11 ديسمبر 2019(.

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 17 ربيع األول 1441 موافق)14 ديسمبر 2019(.

3 - شهادة إدارية عدد 324 مؤرخة في 10 ديسمبر 2019.

على   2021 يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 65 - 84

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 

طالبة التحفيظ : فضيلة جبران بنت عبد الوهاب

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد العالمة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : العالمة 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار الوراردة.

مساحته : 92 آ 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 106367 - 08، ورثة اخلاوة بوشعيب و رسم 

عقاري رقم 129541 - 08.

شرقا : جناح احلسني و رسم عقاري رقم 159975 - 08. 

جنوبا : ورثة ولد حلسني. 

غربا : ورثة عبد اهلل الغزالي بن محمد و جناح رقية بنت محمد.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 شعبان 1440 موافق)23 أبريل 2019(.

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 10 شوال 1440 موافق)14 يونيو 2019(.

على   2021 يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 66 - 84

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 

طالبة التحفيظ : سلوى اخلالطي بنت عبد الكرمي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حايط لغويرك

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك هبة سلوى 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.

مساحته : 52 آ 04 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الهادي دحاني.
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شرقا : الطريق، رسم عقاري رقم 167158 - 08 البقعة 6 و البقعة 7. 

جنوبا : رسم عقاري رقم 163453 - 08 و بريدي العربي. 

غربا : امحمد رفاق.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 28 ذي احلجة 1441 موافق)18 أغسطس 2020(.

1408 موافق  06 ربيع الثاني  2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

)28 نوفمبر 1988(.

 1420 االولى  جمادى   28 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -  3

موافق )09 سبتمبر 1999(.

 1419 09 جمادى االولى  اراثة بنظير عدلي مؤرخ في  4 - رسم 

موافق )فاحت سبتمبر 1998(.

5 - شهادة املوافقة على البيع عدد 35/2020 مؤرخة في 15 يوليو 2020.

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 67 - 84

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : عبد الهادي دحاني بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حايط لغويرك

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك سلسبيل 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.

مساحته : 33 آ 75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 204731 - 08 و نور الدين بن عنيمة.

شرقا : الطريق، رسم عقاري رقم 167158 - 08 البقعة 6 و البقعة 7. 

جنوبا : امحمد رفاق. 

غربا : فاطمة بلعسلة، عادل حيدة، عبد الهادي الهامي و رسم عقاري 

رقم 204731 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 28 ذي احلجة 1441 موافق)18 أغسطس 2020(.

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 ربيع الثاني 1408 موافق) 

28 نوفمبر 1988(.

 1420 االولى  جمادى   28 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -  3

موافق )09 سبتمبر 1999(.

 1419 09 جمادى االولى  اراثة بنظير عدلي مؤرخ في  4 - رسم 

موافق )فاحت سبتمبر 1998(.

5 - شهادة املوافقة على البيع عدد 35/2020 مؤرخة في 15 يوليو 2020.

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 68 - 84

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : عبد اهلل الصابري بن اجلياللي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : الصابري 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الصابري 1 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار أوالد داود الصوالح.

مساحته : 02 هـ 03 آ 55 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 160346 - 08 و رسم عقاري رقم 9026/ز.

شرقا : رسم عقاري رقم 160346 - 08. 

05 أمتار و  160346 - 08، طريق خاصة عرضها  : رسم عقاري  جنوبا 

رسم عقاري رقم 7625/ز. 

غربا : رسم عقاري رقم 9026/ز، رسم عقاري رقم 2841/ز و رسم عقاري 

رقم 5863 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 رجب 1441 موافق)29 فبراير 2020(.

2 - شهادة إدارية عدد 25 مؤرخة في 20 فبراير 2020.

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 69 - 84

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : املصطفى بن جدة بن عبد القادر

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الدار 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار أيت الرخى.

مساحته : 41 آ 46 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق و ورثة بوشعيب بن جدة.

شرقا : رسم عقاري رقم 173028 - 08. 

جنوبا : زهراء بن جدة و الطريق. 

غربا : بن جدة أحمد.

احلقوق العينيــة : خط كهربائي. 

أصل امللك : 

 1440 شعبان   09 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -  1

موافق )15 أبريل 2019(.

2 - شهادة إدارية عدد 19 مؤرخة في 05 أبريل 2019.

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور.

املعطي زديد.     



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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محافظة مكناس - املنزه   

 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 مبكناس املنزه املمضي أسفله 
بشارع  الساكن  علي  بن  عياشي  حميد  السيد  أن  العموم  بإعالم 
يوسف بن تاشفني إقامة الشاطئ الذهبي رقم 10 طنجة، طلب أن 
املؤسس   05  -  109490 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم 
للملك املدعو "دي بارك 22 " 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 على األمالك العقارية مبكناس املنزه بالنيابة   

الدكالي زكية       

محافظة فاس 

مطلب رقم  25048 - 07
اسم امللك: " شيماء "

موقعه : فاس ، امللحقة االدارية اللويزات، سهب الورد، الطاهريني البير
وقع حتديده في: 28/09/2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 29 آ 20  س.
نوعــه: أرض عارية

اجملاورون:
شمـاال : زنقة – رسم عقاري عدد : 94896/07

شرقـا : رسم عقاري عد د: 94896/07
جنوبـا : قمر اليعقوبي

غربـا : ممر
طالبة التحفيظ : محمد بن محمد التازي.

 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 
أن  طلب   ، املسجل  املالك  زويتة  السالم  عبد  بن  محمد  أن  للعموم 
يسلم له نظير جديد من الرسم العقاري عدد 88560 - 07  املؤسس 

محافظة الرباط - حسان

مطلب رقم 41195 - 03

اسم امللك : "الزاوية الكتانية" 

موقعه : الرباط،اجلماعة احلضرية حلسان،املدينة القدمية،درب الفاسي. 

وقع حتديده في : 18 /12 /2017

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :01 آر71 س.

نوعه : أرض بها بناية من طابق سفلي وطابق واحد.

اجملاورون:

شماال : القادري.

شرقا  : االزرق ورع رقم 145026 - 03.

جنوبا : زنقة درب الزاوية. 

غربا  : درب الفاسي.

الرباط  احباس  عن  والنائب  الرباط  اوقاف  ناظر   : التحفيظ  طالب 

العامة.

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أن  للعموم  يعلن  - حسان  بالرباط  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

أحمد  والسيد  العنبر  أحمد  بنت  وزينب  السعدية  بوشعرة  السيدة 

إقامة  احمليط  حي  بالرباط  اخملابرة  محل  اجلاعلني   ، العنبر  العربي  بن 

أن يسلم لهم نظير  الثالث، طلبوا  الطابق  زنقة بوخاريست  املهدي 

جديد للملك املسمى ALHAMBER D5b موضوع الرسم العقاري رقم 

33350 - ر الواقع بالرباط؛ و ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم لهم 

سابقا.

ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل 

باجلريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجل 

الرسمية. 

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط - حسان

اجلياللي احلليمي     
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وذلك   ، ،طريق صفرو  بفاس  الكائن  و   "10 ادريسية  املدعو"   للملك  

بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

            احملافظ على األمالك العقارية بفاس

                           حدو اواحلسن

 

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 133004 - 08 

اسم امللك :أرض مرزكان 

إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار احميدة  و  موقعه :عمالة 

بن سعيد 

وقع حتديده في : 03/02/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :57آر84س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري عدد 4455/ز

شرقا : املطلب عدد 132835 - 08 

جنوبا : ورثة رشيد مبارك ابن سعيد 

غربا :الرسم العقاري عدد 150061 - 08 .

طالب التحفيظ : شركة ريفا اندستري *ش.ذ.م.م*

مطلب رقم 133034 - 08 

اسم امللك :أرض نويالت 

اهلل,دوار  عبد  موالي  اجلديدة,جماعة  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

احلدادوة .

وقع حتديده في : 69آر37س

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 69آر37س

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : قسيط عبد القادر 

شرقا :الرسم العقاري عدد155677 - 08 

جنوبا :الرسم العقاري عدد156374 - 08 

غربا :حطيوي محمد

طالب التحفيظ :اسماعيل فليل بن أحمد 

مطلب رقم 132861 - 08 

اسم امللك :حائط األحمر

أوالد  دوار  اهلل،  عبد  موالي  جماعة  اجلديدة،  ودائرة  :اقليم  موقعه 

الغضبان 

وقع حتديده في : 28/10/2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 37آر92س

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :الرسم العقاري عدد 117322 - 08 

شرقا : املطلب عدد 96309 - 08 واملطلب عدد132823 - 08 .

جنوبا :طريق عرضها 20 متر

غربا :الرسم العقاري عدد 155465 - 08 والرسم العقاري عدد179827 - 08 .

طالب التحفيظ :عبد اهلل كالي بن اجلياللي 

مطلب رقم 133006 - 08 

اسم امللك :بالد اشراطو

اهلل,دوار  عبد  موالي  جماعة  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

الدحوش

وقع حتديده في : 03/02/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 14آر08س

نوعه :أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال :العربي بن احلداد 

شرقا :ورثة حلسن بن التباري

جنوبا :سهاد عبد احلكيم 

غربا :احليراش ربيعة

طالب التحفيظ :اسماعيل فليل بن أحمد

مطلب رقم 132975 - 08 

اسم امللك :أرض الغابة 

أوالد  اهلل,دوار  عبد  موالي  اجلديدة,جماعة  وعمالة  :اقليم  موقعه 

احميدة بنسعيد

وقع حتديده في : 21/01/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01آر96س

نوعه :أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :إحسان املصدق

شرقا :إحسان املصدق

جنوبا :إحسان املصدق

غربا :الرسم العقاري عدد 178216 - 08 

طالب التحفيظ : شركة ريفا اندستري *ش.ذ.م.م*

مطلب رقم 133047 - 08 

اسم امللك :ضاية عبد القادر 

اهلل,دوار  عبد  موالي  اجلديدة,جماعة  دائرة  اجلديدة،  :اقليم  موقعه 

الشويرف.
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وقع حتديده في : 08/02/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 37آر84س.

نوعه :أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال :ورثة اخلزيري محمد ابن موسى 

شرقا :طريق عمومية علرضها 05أمتار 

جنوبا :ورثة محمد ابن عالل. 

غربا :بوشعيب ابن العياشي والعوني 

طالب التحفيظ :أمينة اخلزيري بنت بوشعيب .

مطلب رقم 133046 - 08 

اسم امللك :دار خديجة

موقعه :اقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار احلفضان.

وقع حتديده في : 28/02/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 96س

نوعه : دار للسكن

اجملاورون:

شماال :ممر

شرقا :دادون فاطنة

جنوبا :جياللي بوهنيد 

غربا :ورثة املعلم اجلياللي 

طالب التحفيظ :خديجة دادون بنت صالح 

مطلب رقم 133050 - 08 

اسم امللك :بالد مبارك بن احلاج

موقعه :اقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دواراحميدة بن 

سعيد 

وقع حتديده في : 02/03/2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 28آر87س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :ورثة فليل احلاج عبد القادر

شرقا :اسماعيل مرسلي

جنوبا :طريق عمومية عرضها 05أمتار

غربا :رقية مرسلي

طالب التحفيظ :محمد مرسلي بن الزموري بن اسماعيل 

مطلب رقم 133074 - 08 

اسم امللك :كرمي 

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

وقع حتديده في : 16/03/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 22آر10س

نوعه :أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :طريق

شرقا :حبيبة بوطيب

جنوبا :طامو احسان

غربا :ورثة امحمد 

طالب التحفيظ :عبد الكرمي هشاوي ابن أحمد.

مطلب رقم 118822 - 08 

اسم امللك : حيط حلمر

اهلل,دوار  عبد  موالي  جماعة  احلوزية،  دائرة  اجلديدة،  :اقليم  موقعه 

الغضبان 

وقع حتديده في : 14/01/2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 50آر13س

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :الرسم العقاري عدد96309 - 08 

شرقا :املوحدي ابراهيم

جنوبا :الطريق

غربا :ورثة مصطفى بن الهواري وورثة نويكة مسعود 

طالب التحفيظ :ابراهيم املوحدي بن محمد . 

مطلب رقم 133040 - 08 

اسم امللك : بالد اجلرف 2

موقعه :اقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار أوالد ابراهيم 

وقع حتديده في : 17/02/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 17آر65س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :الرسم العقاري عدد 209283 - 08 

شرقا :الرسم العقاري عدد 148739 - 08 

جنوبا :الرسم العقاري عدد 176749 - 08 

غربا :طريق موالي عبد اهلل 

طالب التحفيظ :زينة رضيان بنت عبد السالم

مطلب رقم 118926 - 08 

اسم امللك : أرض بيتي

موقعه :اقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوارتكني 

وقع حتديده في : 19/04/2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 08آر97س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :ورثة الهواري غنو بنت عبد السالم 
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شرقا :مراد محمد 

جنوبا :طريق عمومية عرضها 03 أمتار

غربا :طريق عمومية عرضها 03 أمتار 

طالب التحفيظ :أحمد مراب بن سعيد 

إصالح خطـأ - يتعلق بامللك املسمى: " أرض احلطة " 

ذي مطلب رقم 152275 - 08 والذي نشرت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1139

 بتاريخ 28/10/2020 

عوضا عن : 

مساحته 12 سنتيار تقريبا.

اقـرأ : 

مساحته 12آر تقريبا.

والباقي دون تغيير

    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

     عبد الرحمان دريوش

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51120 - 10

اسم امللك : ملك شكر.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد عياد أوالد زهرة. 

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ،طابقني ومرافق ،. 

مساحتـه : 64 س.

اجملاورون : 

شمــاال : رسم عقاري عدد 52958-10،

جنوبـا : العباسي احمد؛

شرقــا : نور الدين حلرش وعبد اجمليد حلبالي ،

غــربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم شكر ابن احلسني

مطلب رقم 51164 - 10 

اسم امللك : اوشمال فاظمة .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو الغديرة احلمراء زنقة ايت تسليت. 

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ومرافق ،. 

مساحتـه : 95 س.

اجملاورون : 

شمــاال : شريف محمد،

جنوبـا : ايت عبو وورثة عبد القادر دريبة؛

شرقــا : مدخل ومايدرق محمد ،

غــربا : امبارك.

طالبة التحفيظ : السيد ة فاظمة اشمالل ومن معها.

مطلب رقم 51323 - 10 

اسم امللك : سامية.

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو.دار الفالحة 

نوعه : ارض فالحية ،. 

مساحتـه : 81 آ 71 س.

اجملاورون : 

شمــاال : رسم عقاري عدد 52621 - 10 ،

جنوبـا : ممر؛

شرقــا : رسمني عقاريني عدد 52621 - 10 و23239 - 10 ،

غــربا : عباسي حليمة .

طالبة التحفيظ : السيد ة زوبيدة عباسي بنت عبد القادر .

مطلب رقم 51366 - 10 

اسم امللك : متجارشت.

موقعــه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر 

احملل املدعو دوار ايت موسى ويشو. 

نوعه : ارض عارية ،. 

مساحتـه : 66 آ 32 س.

اجملاورون : 

شمــاال : عبد الرحمان نطالب ومطلب عدد 49750 - 10 ،

جنوبـا : رسم عقاري عدد 91763 - 10 ؛

شرقــا : رسم عقاري عدد73769 - 10 ،

غــربا : رشيد بوخمسة ومحمد دكير.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرزاق لكويراح بن اجلياللي

مطلب رقم 51431 - 10 

اسم امللك : بن سديرة .

أوالد  وجماعة  قيادة  تادلة  قصبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعــه 

سعيد الواد احملل املدعوبن سديرة. 

نوعه : ارض فالحية ،. 

مساحتـه : 83 آ 06 س.

اجملاورون : 

شمــاال : رسم عقاري عدد 55576 - 10 ،

جنوبـا : مطلب عدد 51432 - 10 ؛

شرقــا : ممر ،

غــربا : رسم عقاري عدد 55576 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر بلعروك
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مطلب رقم 51432 - 10 

اسم امللك : بن سديرة 1 .

أوالد  وجماعة  قيادة  تادلة  قصبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعــه 

سعيد الواد احملل املدعوبن سديرة

نوعه : ارض فالحية ،. 

مساحتـه : 81 آ 37 س.

اجملاورون : 

شمــاال : مطلب عدد 51431 - 10 ،

جنوبـا : ورثة احمد بن الشرقي وطريق بن يوسف؛

شرقــا : ممر ،

غــربا : ورثة احمد بن الشرقي.

طالب التحفيظ : السيد احلسان بلعروك بن احمد

مطلب رقم 51460 - 10 

اسم امللك : كاملة .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد عياد أوالد عطو. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون ،. 

مساحتـه : 01 هـ 12 آ 87 س.

اجملاورون : 

شمــاال : مولود العرباوي بن عالل،

نايب  وورثة  املعطي  احلاج  بودحني  وورثة  الساقية  ارتفاق   : جنوبـا 

بلحرمة؛

شرقــا : ارتفاق الساقية ،

غــربا : ساقية .

طالبة التحفيظ : السيد ة السعدية بنجارتي بنت مولود ومن معها .

مطلب رقم 51461 - 10 

اسم امللك : رقية.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد عياد أوالد عطو. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الليمون ،. 

مساحتـه : 01 هـ 33آ 94 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ارتفاق الواد،

جنوبـا : ورثة خرمود وارتفاق الساقية؛

شرقــا : رسم عقاري عدد 77494 - 10 ،

غــربا : رسم عقاري عدد 49357 - 10 وورثة شكير.

طالبة التحفيظ : السيد ة السعدية بنجارتي بنت مولود ومن معها 

مطلب رقم 51464 - 10 

اسم امللك : اوشني.

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

القصيبة احملل املدعو امشاط

نوعه : ارض فالحية ،. 

مساحتـه : 63 آ 94 س.

اجملاورون : 

شمــاال : موحى اومبارش،

جنوبـا : مندور باسو؛

شرقــا : ارتفاق الساقية ،

غــربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد حلسن اوشني ومن معه.

مطلب رقم 51485 - 10 

اسم امللك : اتكو.

موقعــه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة أوالد امبارك جماعة فم اودي 

احملل املدعوارزن برشة. 

نوعه : ارض فالحية محجرة مغروسة باشجار الزيتون واللوز ،. 

مساحتـه : 02 هـ 62 آ 50س.

اجملاورون : 

شمــاال : رسوم عقارية عدد 84616 - 10 ،83789 - 10 و 83784 - 10 

جنوبـا : مطلب عدد 47637 - 10 ؛

شرقــا : ممروصالح امزيل ومن معه ،

غــربا : ورثة ايت إبراهيم ورسم عقاري عدد 84545 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد احلسني اتكو بن موحى .

مطلب رقم 51483 - 10 

اسم امللك : سعاد.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد اضريد. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون ،. 

مساحتـه : 01 هـ 01 آ 44 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ورثة ايت الغوات،

جنوبـا : ارتفاق الساقية؛

شرقــا : ورثة ايت الغوات،

غــربا : سيدي احمد ايت دحان ومغراوي عبد العالي.

طالب التحفيظ : السيد ة مينة لكليل بنت محمد ومن معها. 

     احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

        الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 40239 - 11

اسم امللك: دار علي عشوت

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة امطالسة،احملل املدعو: بوفرقوش

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ00 آر 04 سنتيار 
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نوعه: ارض عارية يخترقها ممر وخط كهربائي 

اجملاورون

شماال: الشامي عبد السالم بن قدور،مطلب رقم 17529/11

شرقا: احلاج محمد البعوشي.

جنوبا: احلج محمد البعوشي. 

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: احمد بعوشي بن محمد ومن معه

مطلب رقم 41068 - 11

امللك املسمى: دحوتي

موقعه: اقليم الناظور، جماعة ازغنغان، حي العمال

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 46 سنتيار 

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: الرسم العقاري عدد 49359/11 

شرقا: ملك الغير

جنوبا: مطلب عدد 40937/11 

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد: نور الدين دحوتي بن محمد

مطلب رقم 41085 - 11

اسم امللك: املستقبل

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي،حي بوليغمان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 23 سنتيار 

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: حسن براغو، مطلب عدد 3941/11

شرقا: حمدي جمال ، مطلب عدد 3941/11

جنوبا: مطلب عدد 3941/11 ، ملك الغير 

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد: محمد شيوعي بن احلسن.

مطلب رقم 41086 - 11

اسم امللك: بندحو1

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني شيكر، احملل املدعو: دوار مهارشا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 63 سنتيار 

نوعه: ارض فالحية 

اجملاورون

شماال: عبد الرحمان معنان دحو

شرقا: ورثة محند معنان

جنوبا: شعبة 

غربا: طريق

طالب التحفيظ السيد: احلسني بندحو بن محند.

مطلب رقم 41087 - 11

اسم امللك: بندحو2

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني شيكر،احملل املدعو:دوار امهارشا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 آر 07 سنتيار 

نوعه: ارض فالحية بجزء منها بنايتني سفليتني وحديقة وملحق. 

اجملاورون

شماال: شعبة

شرقا: ورثة محند معنان

جنوبا: ممر 

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد: احلسني بندحو بن معنان.

مطلب رقم 41088 - 11

اسم امللك: بندحو3

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني شيكر،احملل املدعو:دوار امهارشا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 54 سنتيار 

نوعه: ارض فالحية 

اجملاورون

شماال: ممر

شرقا: بندحو احمد محند معنان

جنوبا: محند موح عالل 

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد: احلسني بندحو بن معنان

مطلب رقم 41089 - 11

اسم امللك:دنيا1

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي، شارع احلسن الثاني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 96 سنتيار 

نوعه: ارض بجزء منها بناية تتكون من حتت ارضي وسفلي 

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 3941/11 ، زنقة

شرقا: ممر ، مطلب عدد 3941/11

جنوبا:شارع ، مطلب عدد 3941/11 

غربا: مختار طاهري، ورثة ابركان

طالب التحفيظ السيد: محمد ابركان بن البشير.

مطلب رقم 41098 - 11

اسم امللك: الوكيلي

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 16 سنتيار 

نوعه: ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني وملحق 

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 3941/11 ، زنقة 

شرقا: محمد احلموتي، مطلب عدد 3941/11

جنوبا: ورثة حاجب احلامدي، مطلب عدد 3941/11 

غربا: العزوزي عبد اهلل، مطلب عدد 3941/11

طالب التحفيظ السيد: امحمد الوكيلي بن حماد.

مطلب رقم 41101 - 11

اسم امللك: يوسف

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء، حي اجلوهرة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 آر 16 سنتيار 

نوعه: ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول، ملحق وبئر.

اجملاورون

شماال: الرسم العقاري عدد 40404/11 ، مطلب عدد 40594/11

شرقا: الرسم العقاري عدد 44576/11

جنوبا: نور الدين املراكشي 

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد: قوبع يوسف بن احمد.

مطلب رقم 41106 - 11

اسم امللك: مجتهد

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 34 سنتيار 

نوعه: ارض بها بناية تتكون من حتت ارضي ، سفلي وطابق اول وحديقة 

وملحق.

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 3941/11 ، مجتهد يحيى

شرقا: مطلب عدد 3941/11 ، طالب التحفيظ

جنوبا: زنقة ، مطلب عدد 3941/11 

غربا: مطلب عدد 3941/11، زنقة

طالب التحفيظ السيد: ميمون مجتهد بن امبارك.

مطلب رقم 41113 - 11

اسم امللك: الشاوي 5

موقعه: اقليم الناظور،جماعة راس املاء، حي موالي يوسف

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 25 آر 30 سنتيار 

نوعه: ارض فالحية بها اشجار الزيتون وجب 

اجملاورون

شماال: الرسم العقاري عدد 3323/11 

شرقا: مسلك عمومي

جنوبا: مسلك عمومي 

غربا: املدغري حميدوش

طالب التحفيظ السيد: احمد الشاوي بن محمد.

مطلب رقم 41117 - 11

اسم امللك: ابو عرفاتن2

موقعه: اقليم الناظور،جماعة البركانيني، احملل املدعو:ابو عرفاتن 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 12 سنتيار 

نوعه: ارض عارية

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 41116/11 

شرقا: ورثة ايدمي

جنوبا: مطلب عدد 41120/11

غربا:ورثة ايدمي عالل

طالب التحفيظ السيد:ايدمي لطفي بن بلقاسم.

مطلب رقم 41118 - 11

اسم امللك: ابوعرفاتن 6

املدعو:ابو  احملل  البركانيني،  جماعة  الناظور،جماعة  اقليم  موقعه: 

عرفاتن. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 17 سنتيار 

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: لطفي ايدمي ومن معه. 

شرقا: ورثة ايدمي 

جنوبا: زنقة

غربا: ورثة ايدمي عالل

طالبة التحفيظ السيدة: كنزة ايدمي بنت بلقاسم.

مطلب رقم 41130 - 11

اسم امللك: اخمللوفي

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة ميضار، احملل املدعو:حي املسيرة 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 19 سنتيار 

نوعه: ارض بها بناية تتكون من سفلي وثالث طوابق علوية 

اجملاورون

شماال: بوتعروت عمر

شرقا: زنقة

جنوبا: زنقة

غربا: احبجان محمد 

طالب التحفيظ السيد: عبد العزيز اخمللوفي بن اموح.
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مطلب رقم 41144 - 11

اسم امللك: فطمة بنعيش

موقعه: مدينة الناظور، حي اكوناف 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 04 سنتيار 

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: مسلك عمومي

شرقا: شمالل عبد الواحد

جنوبا: ورثة عبدالوي

غربا: زنقة ، ملك الغير 

طالبة التحفيظ السيدة: فطمة بنيعيش بنت بوبكر بن علي

مطلب رقم 41150 - 11

اسم امللك: الغالي1

موقعه: اقليم الناظور،جماعة بني وكيل 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 آر 71 سنتيار 

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: مسلك عمومي ، مطلب عدد 3941/11

شرقا: مطلب عدد 3941/ 11 ، ملك الغير

جنوبا: الرسم العقاري عدد 63811/11

غربا: مطلب عدد 3941/11، ممر

طالبة التحفيظ السيدة: محمد الغالي بن احمد.

مطلب رقم 41151 - 11

اسم امللك: الغالي2

موقعه: اقليم الناظور،جماعة بني وكيل 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 11 سنتيار 

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 3941/11 ، ملك الغير

شرقا: مطلب عدد 3941/11 ، ملك الغير

جنوبا: مطلب عدد 3941/11، ممر

غربا: مطلب عدد 3941/11، ممر

طالب التحفيظ السيد: محمد الغالي بن احمد.

مطلب رقم 43063 - 11

اسم امللك: مسعودة

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 45 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: مسلك عمومي، مطلب عدد 3941/11

شرقا: ممر، مطلب عدد 3941/11 

جنوبا: حميدة قدري، مطلب عدد 3941/11 

غربا: مسلك عمومي، مطلب عدد 3941/11

طالب التحفيظ السيد: حسن ابليدي بن محمد.

مطلب رقم 43083 - 11

اسم امللك: البركة

موقعه: مدينة الناظور، حي لعراصي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 

نوعه: ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول حديقة وملحق. 

اجملاورون

شماال: مسلك عمومي

شرقا: الرسم العقاري عدد 3178/11 

جنوبا: طالب التحفيظ 

غربا: مسلك عمومي

طالب التحفيظ السيد: محمد فرحات بن عبد النجيب ومن معه.

مطلب رقم 43088 - 11

اسم امللك: املنارة

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 09 سنتيار 

نوعه: ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني. 

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 18370/11

شرقا: احلسني اندادو

جنوبا: الرسم العقاري عدد 37832/11

غربا: زنقة 

طالب التحفيظ السيد: مصطفى ملريني الوهابي بن التهامي.

مطلب رقم 43123 - 11

اسم امللك: ابو عرفاتن1

موقعه: اقليم الناظور،جماعة البركانيني، احملل املدعو: ابوعرفاتن بدوار 

سيدي ابراهيم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 آر 04 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 43126/11

شرقا: مسلك عمومي، الرسم العقاري عدد 32914/11 
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جنوبا: ايدمي لطفي 

غربا: ايدمي لطفي ومن معه

طالب التحفيظ السيد: ايدمي لطفي بن بلقاسم.

مطلب رقم 43124 - 11

اسم امللك: ابو عرفاتن2

موقعه: اقليم الناظور،جماعة البركانيني، احملل املدعو: ابوعرفاتن بدوار 

سيدي ابراهيم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 آر 10 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: جلطي فاطمة

شرقا: مسلك عمومي، الرسم العقاري عدد 32914/11 

جنوبا: مطلب عدد 43126/11

غربا: ايدمي لطفي ومن معه

طالبة التحفيظ السيدة: نوال مبزوغ بنت صبيح.

مطلب رقم 43126 - 11

اسم امللك: ابو عرفاتن4

موقعه: اقليم الناظور،جماعة البركانيني، احملل املدعو: ابوعرفاتن بدوار 

سيدي ابراهيم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 آر 96 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 43124/11

شرقا: مسلك عمومي، الرسم العقاري عدد 32914/11 

جنوبا: مطلب عدد 43123/11

غربا: ايدمي لطفي ومن معه

طالبة التحفيظ السيدة: ايدمي كنزة بنت بلقاسم.

مطلب رقم 43131 - 11

اسم امللك: الناصري

موقعه: اقليم الناظور،جماعة العروي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 05 س

نوعه: ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني وملحق 

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 3941/11 ، ملك الغير 

شرقا: مسلك عمومي، مطلب عدد 3941/11 

جنوبا: الطاهري عبد القادر،مطلب عدد 3941/11

غربا: ملك الغير ، مطلب عدد 3941/11

طالب التحفيظ السيد: عياد الناصري بن البشير.

مطلب رقم 43151 - 11

اسم امللك: تغزوت

موقعه: اقليم الناظور،جماعة احدادا، احملل املدعو: تغزوت

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 آر 45 سنتيار 

نوعه: ارض عارية

اجملاورون

شماال: ورثة مطالسي رحال 

شرقا: ورثة ميمونت ازواغ، مطلب عدد 43135/11

جنوبا:مسلك عمومي

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد:عيسى الهاديني بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 43357 - 11

اسم امللك: يسرى

موقعه: اقليم الناظور،جماعة احدادا، دوار اخندوق

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 50 س

نوعه: ارض فالحية 

اجملاورون

شماال: احلاج الهواري

شرقا: احمد بوعرورو 

جنوبا: مسلك عمومي

غربا: الرسم العقاري عدد 67871/11

طالب التحفيظ السيد: رشيد ابركان بن محمد

مطلب رقم 43391 - 11

اسم امللك: املزياني

موقعه: اقليم الناظور،جماعة بني انصار، حي السكة احلديدية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 68 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: الرسم العقاري عدد 65106/11

شرقا: ممر

جنوبا: ورثة بوشطروش

غربا: الرسم العقاري عدد 65107/11

طالبة التحفيظ السيدة: مرمي املزياني بنت احمد.

مطلب رقم 43437 - 11

اسم امللك: جاهدي

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 02 س

نوعه: ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول وملحق 
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اجملاورون

شماال: محمد ابحري

شرقا: زنقة

جنوبا: جاهدي محمد

غربا: احمد جاهدي

طالب التحفيظ السيد:جنيب جاهدي بن محمد.

مطلب رقم 43465 - 11

اسم امللك: ربيعة1

موقعه: مدينة الناظور، حي اكوناف

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 82 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: زنقة

شرقا: زنقة

جنوبا: ورثة عبد السالم

غربا: ورثة عبد السالم

طالب التحفيظ السيد: ميمون ملقدمي بن مولود.

مطلب رقم 35669 - 11

اسم امللك : ساهل.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 25 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 35726/11.

شرقا: محمد اوشن. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 49926/11.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد: محمد ساهل بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 35677 - 11

اسم امللك : مقبول.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة احدادن. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 17 س.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق.

اجملاورون:

شماال: طريق معبدة.

شرقا: محمد بلقاسم. 

جنوبا: بنعيسى معزو.

غربا: طريق معبدة.

طالب التحفيظ السيد: حسن مقبول بن عبد القادر.

مطلب رقم 35720 - 11

اسم امللك : تاليتماس.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة اوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 21 آر 54 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها مسلك.

اجملاورون:

شماال: ورثة لوكيلي.

شرقا: طريق ومحمد لوكيلي. 

جنوبا: الطريق وملك الغير.

غربا: الطريق وملك الغير.

طالب التحفيظ السيد : الزموري تاليتماس بنت حمو.

مطلب رقم 35725 - 11

اسم امللك : الدوزي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 99 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الطريق وعبد املومن تقفة.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 34167/11.

جنوبا: عبد املومن تقفة.

غربا: عبد املومن تقفة.

طالب التحفيظ السيد : عامر الدوزي بن محمد.

مطلب رقم 35726 - 11

اسم امللك : ساهل.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 31 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: ابراهيم بوشامة.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 33676/11. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 35669/11.

غربا: رمضان بوستة.

طالب التحفيظ السيد: فوزية بوشامة بنت عبد الرحمان.

مطلب رقم 35728 - 11

اسم امللك : بوقرنيعة.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 49 س.
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نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 34352/11.

شرقا: ميمون البشيري.

جنوبا: ميمون البشيري.

غربا: ورثة البشيري.

طالب التحفيظ السيد: عبد الكرمي بوقرنيعة بن محمد.

مطلب رقم 35729 - 11

اسم امللك : تاشفي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 02 س.

اول،  وطابق  سفلي  من  مكونة  بناية  منها  بجزء  عارية  أرض  نوعه: 

ويخترقها خط كهربائي متوسط الضغط.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة تاشفي. 

جنوبا: تاشفي ميمون.

غربا: الرسم العقاري عدد 49405/11.

طالب التحفيظ السيد: محمد تاشفي بن محمد.

مطلب رقم 35762 - 11

اسم امللك : بنيحيى.

موقعه: مدينة الناظور ، حي براقة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 63 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة موح احلاج البشير.

شرقا: بوعالم بوزيان. 

جنوبا: الطريق.

غربا: الرسم العقاري عدد 48645/11.

طالب التحفيظ السيد : بنيحيى عبد القادر بن محمد.

مطلب رقم 39923 - 11

اسم امللك : اليامني.

موقعه: مدينة الناظور ، حي بوعجاجا.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 25 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا ورثة اجلياللي.

جنوبا: ملك الغير.

غربا: محمد زخنيني.

طالب التحفيظ السيد : جحى ابتسام بنت عبد السالم.

مطلب رقم 39969 - 11

اسم امللك : زرهوني.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة اعزانا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 13 آر 59 س.

وبناية  وملحق  اول  وطابق  سفلي  من  مكونة  بناية  بها  ارض  نوعه: 

مكونة من سفلي وحديقة و بئر. 

اجملاورون:

شماال: ورثة عمرو زرهوني وورثة يامنة زرهوني وطالب التحفيظ.

شرقا: ورثة السدويوي مصطفى.

جنوبا: ممر عمومي.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد : الزرهوني محمد بن امحمد 

مطلب رقم 40023 - 11

اسم امللك : بوسردون.

موقعه: مدينة الناظور ، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 99 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: مطلب رقم 39999/11.

طالب التحفيظ السيد : محمد بوعرورو بن البشير.

مطلب رقم 40041 - 11

اسم امللك : الشايف.

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة امطالسة احملل املدعو دوار الشايف.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 74 آر 15 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: عالل واد سعدة ومحمد عركابي 

شرقا: مطلب رقم 32334/11 وجناح عبد الرزاق وميمون عركابي.

جنوبا: الطريق.

غربا: محمد العركابي.

طالب التحفيظ السيد: احمد املنصوري بن عبد اهلل.
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مطلب رقم 40196 - 11

اسم امللك : اخلير.

موقعه: مدينة الناظور ، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 59 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وثالثة طوابق.

اجملاورون:

شماال: مطلب رقم 4400/11.

شرقا: الشارع و مطلب رقم 4400/11.

جنوبا: مطلب رقم 4400/11.

غربا: مطلب رقم 4400/11.

طالب التحفيظ السيد: جمال اجبار بن محمد.

مطلب رقم 40216 - 11

اسم امللك : شركة كالزيد 208 للعقار.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 51 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول ومرفق.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: الطريق. 

جنوبا: ملك الغير. 

غربا: ملك الغير ومطلب رقم 39887/11.

طالب التحفيظ السيد : شركة كالزيد 208 للعقار.

مطلب رقم 40222 - 11

اسم امللك : الزرهوني.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بوعرك احملل املدعو رفاييل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 ار 05 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطاهر خراط.

شرقا: الطريق.

جنوبا: خراط الطاهر.

غربا: ورثة خراط محمد.

طالب التحفيظ السيد: عبد الواحد الزرهوني بن احلسني.

مطلب رقم 40223 - 11

اسم امللك : الزرهوني 1.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بوعرك احملل املدعو رفائيل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 15 س.

نوعه: ارض عارية بها خندق.

اجملاورون:

شماال: اسباعي محمد.

شرقا: الطريق. 

جنوبا: خراط عبد الرحيم.

غربا: ورثة خراط محمد.

طالب التحفيظ السيد: عبد الواحد الزرهوني بن حسني.

مطلب رقم 40251 - 11

اسم امللك : العيساوي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 70 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: رزاوي حليمة. 

جنوبا: محمد بويا.

غربا: حدادوش لويزة ومن معها.

طالب التحفيظ السيد: اسماعيل العيساوي بن محمد.

مطلب رقم 40257 - 11

اسم امللك : اعزارا.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بوعرك.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 23 س.

نوعه: ارض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق. 

جنوبا: مليكة بوخريص و سعيد يحياوي.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد : عمرو عزر بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 40268 - 11

اسم امللك : قيلولي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 62 س.

نوعه: ارض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي.

شرقا: كلموع بوسيف.

جنوبا: طالب التحفيظ.
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غربا: ممر عمومي ومطلب رقم 34943/11.

طالب التحفيظ السيد : قيلولي محمد بن محمد.

مطلب رقم 40271 - 11

اسم امللك : سفيان.

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

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 79 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب رقم 34791/11 وبوحجار منانة.

شرقا: بوحجار منانة. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 40272/11.

غربا: احديدوان زينب.

طالب التحفيظ السيد: عبد الرحيم بنسعيد بن محمد.

مطلب رقم 40293 - 11

اسم امللك : اقيشوح 1. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني شيكر احملل املدعو دوار تفراست.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 ار 75 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الوزغاري محمد.

شرقا: ممر عمومي.

جنوبا: الوزغاري ميمون.

غربا: ازريوح ميمون.

طالب التحفيظ السيد : مونير اقيشوح بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 40299 - 11

اسم امللك : اوراغ 1. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 03 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: محمد التهامي.

شرقا: ملك الغير. 

جنوبا: بولغاز حسن ومن معه.

غربا: الشارع. 

طالبة التحفيظ السيدة: جميلة اوراغ 

مطلب رقم 40329 - 11

اسم امللك : عزيز.

موقعه: مدينة الناظور ، شارع ابن سيناء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 40 س.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: الرسم العقاري عدد 24568/11. 

جنوبا: ملك الغير.

غربا: الشارع.

طالب التحفيظ السيد : عزيز احلساني بن خالد. 

مطلب رقم 40340 - 11

اسم امللك : وصال 5.

موقعه: مدينة الناظور ، حي براقة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 95 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال: طريق معبدة.

شرقا: ورثة دحو. 

جنوبا: طالب التحفيظ ومطلب رقم 11974/11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 40303/11.

طالبة التحفيظ السيدة : وصال بنت محمد ابن الطاهر.

مطلب رقم 40363 - 11

اسم امللك : سليمان.

موقعه: مدينة الناظور ، حي اوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 60 س.

اول  وطابق  سفلي  من  مكونة  بناية  منها  بجزء  عارية  أرض  نوعه: 

وملحق.

اجملاورون:

شماال: مليكة سيدي موس.

شرقا: الطريق. 

جنوبا: ايدير احميدة.

غربا:الوافي عبد اهلل.

طالب التحفيظ السيد: سليمان زينى بن وسعدان.

مطلب رقم 40382 - 11

اسم امللك : القديري 2. 

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني وكيل اوالد محند.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 72 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: القديري ميمون.

شرقا: الطريق. 
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جنوبا: القديري امجاهد.

غربا: امليري قدور.

طالب التحفيظ السيد: امبارك القديري بن محند.

مطلب رقم 40388 - 11

اسم امللك : دحماني 2.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء احملل املدعو حي السالم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 00 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 40387/11.

شرقا: زخنيني البشير. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 40281/11.

غربا: ورثة زخنيني.

طالب التحفيظ السيد : عمرو الفري بن محمد.

مطلب رقم 40400 - 11

اسم امللك : اخملتار 5.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء احملل املدعو البحري.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 00 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني وملحق.

اجملاورون:

شماال: بوستة محمد.

شرقا: بوستة يسمينة. 

جنوبا: الطريق.

غربا: ملعلم حسن.

طالب التحفيظ السيد : اخملتار حباط بن حلسن ومن معه.

مطلب رقم 40407 - 11

اسم امللك : توتوحي 2.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة ازغنغان احملل املدعو حي جعدار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 80 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 40406/11.

طالب التحفيظ السيد : توتوحي حسن بن احمد.

مطلب رقم 40427 - 11

اسم امللك : بوزيان.

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة ميضار حي بويندوز.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 20 آر 75 س.

نوعه: ارض عارية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: اوعكي ادريس.

جنوبا: ورثة احلاج اوعلي.

غربا: الزياني عبد السالم.

طالب التحفيظ السيد:عمرو بوزيان بن عبيد اهلل.

مطلب رقم 40437 - 11

اسم امللك : عادل البوعزاتي.

موقعه: مدينة الناظور، حي اكوناف.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 00 س.

نوعه: ارض عارية بجزء منها خربة.

اجملاورون:

شماال: ورثة اكناف محمد بن حدو.

شرقا: الطريق. 

جنوبا: مطلب رقم 40438/11. 

غربا: ورثة اكناف محمد بن حدو.

طالب التحفيظ السيد : عادل البوعزاتي بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 40438 - 11

اسم امللك : محمد بنيعيش.

موقعه: مدينة الناظور، حي اكوناف.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 47 س

نوعه: ارض عارية بجزء منها خربة.

اجملاورون:

شماال: مطلب رقم 40437/11. 

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة اكناف محمد بن عيسى.

غربا: ورثة اكناف محمد بن حدو.

طالب التحفيظ السيد: محمد بنيعيش بن امحمد.

مطلب رقم 40446 - 11

اسم امللك : اقوير اشن.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اركمان احملل املدعو اقوير اشن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:06 ار 33 س
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نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: سفيان بوحلوال.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: محمد طامة.

غربا: محمد البوعناني عالل.

طالب التحفيظ السيد: محمد لطفي عبد الغفور ومن معه.

 مطلب رقم 40452 - 11

اسم امللك : اسباعي 2.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بوعرك احملل املدعو رفائيل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 17 س

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: خراط الطاهر.

شرقا: الطريق.

جنوبا: خراط الطاهر.

غربا: ورثة خراط محمد.

طالب التحفيظ السيد: محمد اسباعي بن اخملتار.

مطلب رقم 40453 - 11

اسم امللك : بني وكيل.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة اوالد ستوت احملل املدعو دوار عزوزات.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 ار 23 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وحوض

اجملاورون:

شماال: مسلك.

شرقا: ورثة الوكيلي اخملتار.

جنوبا: ورثة الوكيلي اخملتار.

غربا: مسلك.

طالب التحفيظ السيد: محمد الوكيلي بن اخملتار.

مطلب رقم 40456 - 11

اسم امللك : تاجة 4.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة ازغنغان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 ار 41 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: محند موح عمرو.

جنوبا: عبد الرحمان عالل.

غربا: الرسم العقاري 8467/11 وميمون سي محند.

طالب التحفيظ السيد : صالح تاجة بن عيسى.

مطلب رقم 40492 - 11

اسم امللك : كالبيلي 2.

موقعه: مدينة الناظور، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 07 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: الطريق 

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: ملك الغير.

طالب التحفيظ السيد : شركة كوستيموب سعيد.

مطلب رقم 40494 - 11

اسم امللك : بلحاج 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي بويزارزارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 62 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: الغازي حلبيب.

شرقا: الطريق 

جنوبا: عبد العزيز ازناي 

غربا: ورثة حماد حدو

طالب التحفيظ السيد : عبد القادر بلحاج بن صالح

مطلب رقم 40502 - 11

اسم امللك : البوجطاوي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة اركمان احملل املدعو دوار اوالد تيخلفت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 12 آر 42 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: محمد بلحاج.

شرقا: خضرة قرضال 

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب رقم 39770/11.

طالب التحفيظ السيد : محمد البوجطاوي بن محمد ومن معه 

مطلب رقم 40506 - 11

اسم امللك : الربون.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء احملل املدعو البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 94 س.
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نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال: جناة االدريسي ومن معها.

شرقا: طالب التحفيظ. 

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: احمد االدريسي ومن معه.

طالب التحفيظ السيد : محمد الربون بن عبد السالم.

مطلب رقم 40519 - 11

اسم امللك : بوركى.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 92 س.

نوعه: أرض بجزء منها دار مكونة من سفلي وحديقة.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ والناصري عبد العالي.

شرقا: السباعي مرمي 

جنوبا: املكدر احلسني و الزموري مصطفى

غربا: مسلك عمومي.

طالبة التحفيظ السيدة : تورية بوركى بنت محمد

مطلب رقم 40524 - 11

اسم امللك : ابتسام 1.

موقعه: مدينة الناظور ، حي بويزازارن.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 03 س.

نوعه: بناية بها طابق سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع. 

جنوبا: فالح احمد.

غربا: الرسم العقاري عدد 59870/11.

طالبة التحفيظ السيدة : ابتسام عزيزي بنت عبد العزيز

مطلب رقم 40526 - 11

اسم امللك : مدوزي

موقعه: مدينة الناظور ، حي بوسردون.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 02 س.

نوعه: بناية بها طابق سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: ملك الغير. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 51678/11

غربا: الشارع.

طالب التحفيظ السيد : محمد هدوزي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 40535 - 11

اسم امللك : شاكر.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني انصار احملل املدعو اوالد العربي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 99 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: شرامطي مصطفى.

شرقا: سفيان اتراري. 

جنوبا: بلهادي ادريس. 

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد : محمد شاكر بن التهامي.

مطلب رقم 40545 - 11

اسم امللك : بريخ.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء احملل املدعو البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 08 س.

وملحق  وشرفة  اول  وطابق  بناية مكونة من سفلي  بها  ارض  نوعه: 

وحديقة.

اجملاورون:

شماال: حاجي ميمون.

شرقا: ادريس وميمون. 

جنوبا: تاشفي محمد. 

غربا: مسلك عمومي.

طالبة التحفيظ السيدة : نزيهة بريخ بنت حلسن.

مطلب رقم 40571 - 11

اسم امللك : بنعال.

املدعو  ايذيرا احملل  دوار  ، جماعة بني مرغنني  الدريوش  إقليم  موقعه: 

دار ميمون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 ار 09 س.

نوعه: ارض عارية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: ورثة عمو محمد لكبير.

شرقا: ورثة عمو محمد لكبير. 

جنوبا: ممر عمومي. 

غربا: ورثة بوحيد حلوش.

طالب التحفيظ السيد : عزيز بيعال بن شعيب ومن معه.
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مطلب رقم 40575 - 11

اسم امللك : االدريسي 2.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو مزارع البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 47 س.

نوعه: ارض عارية يخترقها طريق وخط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: االدريسي محمد والطريق.

شرقا: الهادي.

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 33624/11.

طالب التحفيظ السيد: كرمية االدريسي بنت محمد.

 مطلب رقم 40724 - 11

اسم امللك : بنهدي مصطفى.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة تزطوطني احملل املدعو مزارع تزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 11 س

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني ومرفق.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 60953/11.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: بورحايل محمد.

طالب التحفيظ السيد: بنهدي مصطفى بن ميمون.

مطلب رقم 40733 - 11

اسم امللك : جعدار.

بني  احدادا  دوارا  املدعو  احملل  احدادا  ، جماعة  الناظور  اقليم  موقعه: 

بويفرور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 02 س.

نوعه: أرض بنا بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: رزوقي مزيان.

شرقا: رزوقي مزيان.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: كرمي جعدار بن احمد.

مطلب رقم 40743 - 11

اسم امللك : حلفى.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني انصار احملل املدعو اوالد العربي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 15 ار 98 س.

نوعه: أرض عبارة عن تضاريس صخرية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: اهالل علي والطريق.

شرقا: اهالل علي.

جنوبا: ورثة اهالل و الطريق.

غربا: ورثة اهالل بوزيان.

طالب التحفيظ السيد: عمر حلفى بن عبد القادر.

مطلب رقم 40815 - 11

اسم امللك : العبدي 1.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة حاسي بركان احملل املدعو فرقون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 36 س.

نوعه: بناية مكونة من قبو وطابق سفلي وطابق علوي

اجملاورون:

شماال: محند الكامحي

شرقا: الطريق. 

جنوبا: التوهامي كرزازي وحسن بركة

غربا: العبدي بوطيب.

طالب التحفيظ السيد : يوسف العبدي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 40838 - 11

اسم امللك : شكراني.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اركمان احملل املدعو ايلمام.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 33 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني.

اجملاورون:

شماال: العمراويني وطالب التحفيظ.

شرقا: ممر عمومي. 

جنوبا: ممر عمومي. 

غربا: العمراويني.

طالب التحفيظ السيد : شكراني محمد بن احمد.

مطلب رقم 40898 - 11

اسم امللك : عرصة العدام.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان حي جعدار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 48 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وشرفة.

اجملاورون:

شماال: بلهالل عاشور.

شرقا: الشارع. 
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جنوبا: ورثة السقالي مصطفى.

غربا: بوزيان بنعيسى.

طالب التحفيظ السيد: بنعيسى الزري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 40907 - 11

اسم امللك : مرمي. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة اوالد ستوت احملل املدعو الكعدة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ه 63 آر 00س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 35567/11.

شرقا: ممر عمومي. 

جنوبا: محج سلطان.

غربا: الرسم العقاري عدد 52159/11. 

طالب التحفيظ السيد: محمد بوصحابة بن سعيد.

مطلب رقم 40913 - 11

اسم امللك : اعاشي6.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة تيزطوطني احملل املدعو اوالد ازباير.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 47 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق اول وملحق.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 40917/11. 

جنوبا: احمد بلغنو.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 40912/11.

طالب التحفيظ السيد : ملود بلفضيل بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 40922 - 11

اسم امللك : شكري. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 94 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال: طريق معبدة واملطلبني عدد 34482/11 و 34318/11.

شرقا: مطلب رقم 34318/11. 

جنوبا: مطلب رقم 34318/11.

غربا: مطلب رقم 34318/11.

طالب التحفيظ السيد: شكري عبد السالم بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 40958 - 11

اسم امللك : رمي 1.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء احملل املدعو تورعت احلمراء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 80 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 40957/11. 

جنوبا: يحي قيلول.

غربا: الرسم العقاري عدد 18667/11.

طالب التحفيظ السيد: عبد العزيز رمي بن املكي.

مطلب رقم 40960 - 11

اسم امللك : ارعوان.

باحلي  ارعوان  املدعو  احملل  ميضار  جماعة   ، الدريوش  إقليم  موقعه: 

االداري.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 82 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال:ورثة ارعوان

شرقا: طريق معبدة. 

جنوبا: بناصر ارعوان.

غربا: ورثة ارعوان.

طالبة التحفيظ السيدة : مليكة ارعوان بنت محمد.

مطلب رقم 40963 - 11

اسم امللك : البشيري 2.

اكعوشة  دوار  املدعو  احملل  اركمان  جماعة   ، الناظور  إقليم  موقعه: 

البوعالتيني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 95 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي.

شرقا: ممر عمومي. 

جنوبا: ميمون العيساوي و مطلب التحفيظ عدد 39590/11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 40962/11.

طالب التحفيظ السيد : ميمون البشيري بن اخملتار.

مطلب رقم 40971 - 11

اسم امللك : اوالد طاهر 4.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني احملل املدعو دوار امتاضت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 60 س.

نوعه: ارض فالحية. 

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 42225/11.

شرقا: ممر عمومي.
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جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 42426/11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 42283/11.

طالب التحفيظ السيد: الطيب زكاغ بن محمد.

مطلب رقم 42918 - 11

اسم امللك : القالشي2.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل ملدعو دوار ارطابة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 8 آر 87 س.

نوعه: ارض بها بنايتني من سفلي وحديقة.

اجملاورون:

شماال: شعبة.

شرقا: ورثة عمر بابا. 

جنوبا: ممر عمومي.

غربا: املطلب 42922/11.

طالبة التحفيظ السيدة : أمنة بنغاردة بنت محمد.

مطلب رقم 42920 - 11

اسم امللك : القالشي 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار احملل املدعو دوار ارطابة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 آر 98 س.

من  مكونة  اخرى  وبناية  سفلي  من  تتكونان  بنايتان  بها  ارض  نوعه: 

سفلي وطابق علوي ومسبح.

اجملاورون:

شماال: شعبة.

شرقا: املطلب 42921/11. 

جنوبا: ممر عمومي.

غربا: الراتبي حلبيب.

طالب التحفيظ السيد : يوسف القالشي بن أحمد

مطلب رقم 42921 - 11

اسم امللك : القالشي 3.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني انصار احملل املدعو دوار ارطابة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 آر 28 س.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول وحديقة وبئر.

اجملاورون:

شماال: الشعبة.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 42922/11 

جنوبا: ممر عمومي.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 42920/11.

طالب التحفيظ السيد : احمد القالشي بن حدو.

مطلب رقم 42922 - 11

اسم امللك : القالشي 4.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني انصار احملل املدعو دوار ارطابة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 56 س.

نوعه: ارض بها حديقة.

اجملاورون:

شماال: الشعبة

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 42918/11

جنوبا: ممر عمومي

غربا: مطلب التحفيظ عدد 42921/11.

طالب التحفيظ السيدة : احمد القالشي بن حدو.

مطلب رقم 43162 - 11

اسم امللك : احلمديوي.

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة اتروكوت دوار احديد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 آر 18 س.

نوعه: ارض عارية بها اشجار الزيتون يخترقها خط كهربائي متوسط 

التوتر.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: خديجة ازحاف وورثة عبد السالم بن القايد.

جنوبا: محمد ازحاف.

غربا: ورثة فاضمة بنت القايد.

طالب التحفيظ السيدة : اسماعيل احلمديوي بن حدو.

مطلب رقم 43200 - 11

اسم امللك : قيشوح.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة البركانيني احملل املدعو متزريشت مزارع 

ايدمي كبدانة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 48 آر 21 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 42773/11.

شرقا: ورثة ايدمي.

جنوبا: ممر عمومي.

غربا: ورثة ايدمي ومطلب رقم 42697/11.

طالب التحفيظ السيدة : سعيد قيشوح بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 43201 - 11

اسم امللك : عبسالمة.

موقعه: إقليم الناظور ، حي بويزارزارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 35 آر 89 س.
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وحائط  بئر  و  بنايات مكونة من سفلي  ثالث  منها  بجزء  أرض  نوعه: 

وأشجار وبئر.

اجملاورون:

شماال: ميمون الطيب

شرقا: موح موح عالل وملك الغير.

جنوبا: طريق

غربا: ورثة عبسالمة محمد ومحمد عدي و عبد القادر عدي وممر.

طالب التحفيظ السيد : مصطفى عبسالمة بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 43222 - 11

اسم امللك : املرشوحي.

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة ازالف احملل املدعو دوار جتما.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 46 ار 29 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار الزيتون وبئر وبناية مكونة من سفلي 

وبناية مكونة من سفلي وطابق اول وحائط.

اجملاورون:

شماال: محمد احلجوي.

شرقا: ممر عمومي.

جنوبا: ورثة بوجداني بناصر.

غربا: ورثة موح الكردوحي

طالب التحفيظ السيد : محمد املرشوحي بن حموش. 

مطلب رقم 43259 - 11

اسم امللك : تيخوباي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة البركانيني احملل املدعو تيخوباي دوار 

اوالد يوسف.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 24 آر 77 س.

من  مكونة  وبناية   ، سفلي  من  مكونة  بناية  بها  عارية  ارض  نوعه: 

اول،  وطابق  سفلي  من  مكونة  وبناية  وملحق،  اول  وطابق  سفلي 

واشجار الزيتون وشجرة التني واشجار االوكالبتوس، ويخترقها خطان 

كهربائيان.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 41924/11.

وارض  املغرب  اتصاالت  وهوائي  الكبداني محمد  و  ممر عمومي  شرقا: 

اجلماعة.

جنوبا: بجة اعماروش.

غربا: طالب التحفيظ والطريق.

طالب التحفيظ السيدة : عبد العزيز بادا بن البشير ومن معه.

مطلب رقم 43261 - 11

اسم امللك : املرابط.

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 69 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 56901/11.

شرقا: الشارع. 

جنوبا: مسلك.

غربا: مسلك.

طالبة التحفيظ السيدة: سناء املرابطي بنت علي 

مطلب رقم 43268 - 11

اسم امللك : ناديا.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة احدادا احملل املدعو بويزازارن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 00 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: احمد اليوسفي. 

جنوبا: جمال.

غربا: هرنوفي عبد الكرمي

طالبة التحفيظ السيدة: نادية بوقدور بنت شعيب.

مطلب رقم 43269 - 11

اسم امللك : الطالبي.

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة امطالسة احملل املدعو دوار اوالد حدو 

بوفرقوش.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 27 آر 37 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها اشجار الزيتون ويخترقها خط كهربائي 

منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: الطريق وطالب التحفيظ.

شرقا: زاال محمد. 

جنوبا: مطلب رقم 21522/11.

غربا: يعقوبي ادريس.

طالب التحفيظ السيد: ملود الطالبي بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 43274 - 11

اسم امللك : حاجي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 آر 10 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الواد.

شرقا: عبد القادر حاجي. 
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جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 35766/11.

طالب التحفيظ السيد: محمد حاجي بن عبد القادر

مطلب رقم 43277 - 11

اسم امللك : املنصور 1. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة اعزانن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 20 آر 68 س.

نوعه: أرض فالحية تخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: مطلب رقم 18278/11.

شرقا: ميمون حلسن وملك الغير. 

جنوبا: عيسى بن علي.

غربا: ورثة ازغوغ

طالبة التحفيظ السيدة: ميمونت عبد اللوي بنت عالل ومن معها

مطلب رقم 43278 - 11

اسم امللك : طوشا. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي اشوماي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 79 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وثالثة طوابق وملحق.

اجملاورون:

شماال: ورثة بوشكليطة.

شرقا: الشارع. 

جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع

طالب التحفيظ السيد: جمال زبيري بن عبد الكرمي

مطلب رقم 43281 - 11

اسم امللك : القضاوي. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة إحدادن دوار أرميام.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 ار 61 س.

نوعه: أرض عارية تخترقها خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق. 

جنوبا: الطريق.

غربا: ورثة محمد الصقلي وعبد الواحد جرودي.

طالب التحفيظ السيد: عز الدين القضاوي بن عبد املالك ومن معه.

مطلب رقم 43296 - 11

اسم امللك : رشيد 12. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 97 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: رشيد الصاحلي. 

جنوبا: مطلب رقم 43089/11 ورشيد الصاحلي.

غربا: رشيد الصاحلي.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43297 - 11

اسم امللك : رشيد 11. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 14 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: مطلب رقم 43094/11. 

جنوبا: مطلب رقم 43327/11 ومطلب رقم 43310/11.

غربا: رشيد الصاحلي.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43298 - 11

اسم امللك : رشيد 10. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 02 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق. 

جنوبا: مطلب رقم 43093/11 ومطلب رقم 43091/11.

غربا: رشيد الصاحلي.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43299 - 11

اسم امللك : رشيد 09. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 00 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الفهمي عبد اجمليد.

شرقا: الطريق. 
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جنوبا: الطريق.

غربا: الصاحلي رشيد.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43300 - 11

اسم امللك : الهواري. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني سيدال لوطا احملل املدعو املرس 

مبزارع تاوريرت حامد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 آر 62 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املسعودي فاطمة.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ملك الغير.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى الهواري بن حسن.

مطلب رقم 43302 - 11

اسم امللك : برو. 

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة امهاجر احملل املدعو اعيادا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 41 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة بونو محمد.

شرقا: ورثة برو ميمونت.

جنوبا: الطريق.

غربا: ورثة برو.

طالب التحفيظ السيد: يوسف برو بن حمو شعيب

مطلب رقم 43309 - 11

اسم امللك : رشيد 16. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 08 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 43326/11. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 43325/11.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43310 - 11

اسم امللك : رشيد 15. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 08 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 43297/11 وطالب التحفيظ.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 43327/11. 

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 43312/11.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43311 - 11

اسم امللك : رشيد 13.

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 89 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: طالب التحفيظ. 

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43312 - 11

اسم امللك : رشيد 14.

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 08 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 43310/11. 

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43319 - 11

اسم امللك : دينا.

موقعه: مدينة الناظور ، حي اوالد ابراهيم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 90 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 33859/11.

شرقا: عمر سي عمر. 
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جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق

طالبة التحفيظ السيدة : دينا العالم بنت علي.

مطلب رقم 43323 - 11

اسم امللك : رشيد 17

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 68 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: مطلب رقم 43324/11 مطلب رقم 43329/11.

شرقا: اوراغ نور الدين. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 42833/11.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد : رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43324 - 11

اسم امللك : رشيد 23.

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 45 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 43325/11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 43329/11. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 43323/11.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43325 - 11

اسم امللك : رشيد 22.

موقعه: إقليم الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 40 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: مطلب رقم 43309/11 ومطلب رقم 43326/11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 43329/11. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 43324/11.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43326 - 11

اسم امللك : رشيد 21. 

موقعه: إقليم الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 26 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 43328/11. 

جنوبا: مطلب رقم 43329/11 ومطلب رقم 43325/11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 43309/11.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43327 - 11

اسم امللك : رشيد 20. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 05 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 43297/11.

شرقا: الصاحلي رشيد ومطلب رقم 43094/11. 

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 43310/11.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43328 - 11

اسم امللك : رشيد 19. 

موقعه: اقليم الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 13 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: الصاحلي رشيد. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 43329/11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 43326/11. 

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43329 - 11

اسم امللك : رشيد 18.

موقعه: إقليم الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 54 س.

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: مطلب رقم 43326/11 ومطلب رقم 43328/11.

شرقا: الصاحلي رشيد. 
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جنوبا: اوراغ نور الدين ومطلب رقم 43323/11.

غربا: مطلب رقم 43324/11 ومطلب رقم 43325/11.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43330 - 11

اسم امللك : ازقا.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة البركانيني دوار متاضت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 آر 92 س.

نوعه: ارض عارية

اجملاورون:

شماال: احمد زريوح.

شرقا: ممر عمومي وورثة مينة بوشتة.

جنوبا: بولكدور بغداد.

غربا: بولكدور محمد.

طالب التحفيظ السيد: فتيحة الزياني ومن معها.

مطلب رقم 43332 - 11

اسم امللك : العواق.

موقعه: إقليم الناظور ، حي بويزازارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 97 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: اخرويض محمد.

شرقا: ممر عمومي. 

جنوبا: جميلة العواق.

غربا: عبد الواحد اتالتي.

طالب التحفيظ السيد: جمال العواق بن بوشتى

 مطلب رقم 43335 - 11

اسم امللك : املركز البريدي حاسي بركان.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة حاسي بركان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 ار 21س

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وحديقة وأشجار 

الزيتون وخزان ماء يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 15096/11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 15096/11.

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 15096/11.

طالب التحفيظ السيد: بريد املغرب.

مطلب رقم 43336 - 11

اسم امللك : لينا 3.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ه 43 ار 93 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر.

اجملاورون:

شماال: ورثة علي بن علي وورثة معطالوي.

شرقا: ورثة الغسولي.

جنوبا: الشعبة.

غربا: ممر عمومي ومطلب رقم 43337/11.

طالب التحفيظ السيد: احلسن القضاوي بن محمد

مطلب رقم 43337 - 11

اسم امللك : لينا 2.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ه 30 ار 81س.

نوعه: أرض عارية يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر وممر.

اجملاورون:

شماال: ورثة علي بن علي و الفاطمي مختار ومطلب التحفيظ عدد 

.6404/11

شرقا: ممر عمومي. 

جنوبا: محمد بن حسن.

غربا: محمد بن حسن.

طالب التحفيظ السيد : احلسن القضاوي بن محمد

مطلب رقم 43339 - 11

اسم امللك : اسباعي.

موقعه: مدينة الناظور ، حي بويزازارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 94 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: احمد السعدي وبنعلي محمد.

شرقا: السعيدي ميمون. 

جنوبا: طريق معبدة.

غربا: بنعلي محمد.

طالب التحفيظ السيد : يوسف اسباعي بن صالح.

مطلب رقم 43340 - 11

اسم امللك : قروع.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء حي املسيرة.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 آر 10 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة فظمة احمد املهدي.

شرقا ممر
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جنوبا: الطريق الوطنية رقم 16.

غربا: الطريق.

طالبة التحفيظ السيدة : حنان قروع بنت عمر.

مطلب رقم 43342 - 11

اسم امللك : اسماعيلي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني انصار احملل املدعو اوالد عيسى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 77 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: عليتو حلبيب.

شرقا: ازغار محمد. 

جنوبا: حدو دغوش.

غربا: الطريق.

طالبة التحفيظ السيدة : اسماعيلي مليكة بنت عبد القادر. 

مطلب رقم 43343 - 11

اسم امللك : نور الدين 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي اوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 30 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: طريق معبدة.

شرقا: حسن العثماني. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 51650/11.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد : نور الدين وعليت بن محمد.

مطلب رقم 43351 - 11

اسم امللك : ابوعرفاتن 1.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة البركانيني احملل املدعو ابو عرفاتني دوار 

سيدي ابراهيم.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 آر 99 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب رقم 42957/11.

شرقا: مسلك والرسم العقاري عدد 32914/11. 

جنوبا: لطفي ايدمي.

غربا: ملنور كرميي و لطفي ايدمي.

طالب التحفيظ السيد : ملنور كرميي بن محمد.

مطلب رقم 43354 - 11

اسم امللك : فدان حلميرة.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة البركانيني احملل املدعو ابو عرفاتن.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 11 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مسلك وورثة ايدمي البكاي.

شرقا: منصوري ابراهيم. 

.))BC( 49271/11 جنوبا: حدو ايدمي )الرسم العقاري

غربا: واد وممر.

طالب التحفيظ السيد : محمد حاجي بن ميلود.

مطلب رقم 43365 - 11

اسم امللك : قاسم 2.

موقعه: مدينة الناظور ، حي بويزازارن.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 آر 67 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة امحمد محمد الطالب.

شرقا: الرسم العقاري عدد 30735/11.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد : بغداد مزوز بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 43396 - 11

اسم امللك : كرمي بنتال.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة سلوان احملل املدعو جتزئة خراط.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 69 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: ورثة محمد احلموتي.

شرقا: اوفقير عمرو. 

جنوبا: ملسيح حسن.

غربا: شارع.

طالب التحفيظ السيد : كرمي بنتال بن محمد.

مطلب رقم 43397 - 11

اسم امللك : بن زيزا.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 03 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: محمد زخنيني.

شرقا: الطريق.

جنوبا: تقني عبد الواحد ومطلب رقم 30232/11.

غربا: حمو الطاهر.

طالب التحفيظ السيد : الطيب زكاغ بن محمد ومن معه.
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مطلب رقم 43402 - 11

اسم امللك : احلالوي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة العروي شارع تازة.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 95 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: مطلب رقم 43403/11.

شرقا: الشارع.

جنوبا: احمد عبدالالوي.

غربا: عالل مجتهد.

طالب التحفيظ السيد :محمد احلالوي بن ميمون

مطلب رقم 43403 - 11

اسم امللك : احلالوي 1.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة العروي شارع تازة.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 97 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: اجلياللي عثماني و عبد القادر عثماني.

شرقا: الشارع.

جنوبا: مطلب رقم 43402/11.

غربا: عالل مجتهد.

طالب التحفيظ السيد :عزيز احلالوي بن ميمون

مطلب رقم 43408 - 11

اسم امللك : بوزراع.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال لوطا دوار ازنبيون. 

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 ه 87 آر 98س.

نوعه: ارض عارية بها اشجار غابوية وشعبة وخربة.

اجملاورون:

شماال: ورثة امحمد مانكو.

شرقا: ارهوني حسن.

جنوبا: ملك غابوي.

غربا: ممر عمومي وطالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد : حسن ارهوني بن محمد.

مطلب رقم 43410 - 11

اسم امللك : بوزراع 2.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال لوطا دوار ازنبيون. 

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ه 78 آر 71س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة امحمد مانكو.

شرقا: ورثة ارهوني محمد.

جنوبا: ملك غابوي.

غربا: ارهوني حسن.

طالب التحفيظ السيد : حسن ارهوني بن محمد.

مطلب رقم 43467 - 11

اسم امللك : ادريسي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء حي املسيرة. 

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 48 س.

نوعه: ارض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: بوجعادة.

شرقا: بوكرين.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 48739/11.

غربا: ممر.

طالب التحفيظ السيد : عبد الرزاق ادريسي بن عبد القادر. 

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

            البشير دحوتي

محافظة سطات

مطلب رقم 31340 - 15 

إسم امللك : دار البهلول.

موقـعـه : مدينة سطات؛زنقة موالي ابراهيم؛درب الصابون.

وقع حتديده في : 12 يوليو2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90 س. 

نوعه : دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

اجملاورون :

شماال : مطلب عدد 22474/15؛

شرقا : زنقة موالي ابراهيم؛

جنوبا : مطلب عدد 23502/15؛

غربا : رسم عقاري عدد 32989ض.

طالب التحفيظ : السيد أفضيل حسن.

مطلب رقم 31880 - 15 

إسم امللك : أرض السدرة.

موقـعـه : اقليم و بلدية سطات.

وقع حتديده في : 28 فبراير2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01هـ 14 آ 87 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار فواكه وبئر وبناية من سفلي وشجرتا 

نخيل .

اجملاورون :

شماال : رمشي رقية؛بلحيمر بوشعيب؛

شرقا : رسم عقاري عدد 5243ض؛ورثة اوالد الغالية؛
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جنوبا : ورثة مسعود بن بوعزة؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى رمشي بن قاسم.

    احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

        محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "واحتيت".     

مطلب 38503 - 16 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1113 املؤرخة في 16/09/2020.

عوضا عن :

موقعه: دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت طلحة 

ايت عبو.

اقـرأ :

موقعه: مدينة اخلميسات دوار ايت طلحة.

والباقي بدون تغيير.

اعالنات جديدة عن انتهاء التحيد

مطلب رقم 13933 - 16 

امللك املسمى : " فدان تيرست".

الكائن بدائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت الشيخ الفرايش.

طالب التحفيظ : حروش محمد بن احلسني.

وقع حتديده في : 02/11/2000.

  205 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الدي  االعالن  يبطل  االعالن  هدا  ان 

مؤرخة في 12/02/2003.

مطلب رقم 813 - 16 

امللك املسمى : " بلدية اخلميسات".

الكائن مبدينة اخلميسات حي السرغيني. 

طالب التحفيظ : بلدية اخلميسات.

وقع حتديده في : 24/12/1987.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 3936  

مؤرخة في 06/04/1988.

مطلب رقم 8223 - 16 

امللك املسمى : " فدان البيار".

الكائن بدائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوكرين. 

طالب التحفيظ : وفاء بسبيس بنت بودريس.

وقع حتديده في : 14/07/1995.
  242 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الدي  االعالن  يبطل  االعالن  هدا  ان 

مؤرخة في 20/08/2003.
احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باخلميسات    

محمد أداد     

محافظة خريبكة

مطلب رقم 52871 - 18 
إسم امللك : " بياضي" .

موقعه :مدينة وادي زم، حي املصلى القدمية.
نوعه : أرض عارية . 

مساحته : 01 هـ 85 آ 03 س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 624/ت، طريق، رشيد لشهب، عزيز عباية، بوعزة ملضلي، 
احديدو  خطاب،  العويشي  بنعيادة،  حليمة  عباية،  تورية  بحار،  فتيحة 

اسمعلي، محمد عبادة، خديجة بروب، عثمان شيطي، محمد غيث؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 46641/18، مطلب التحفيظ 2803/18، 

محمد بن امحمد بن املعطي، بوعزة بن عويجة؛
شرقا : امللك العام؛ ؛

غربا : محمد بن امحمد بن املعطي.
طالب التحفيظ :نور الدين قدوري بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 52897 - 18 
إسم امللك : " احلوض الصغيروالكبير" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دوار أوالد مسعود.
نوعه : أرض عارية . 

مساحته : 07 هـ 77 آ 78 س.
اجملاورون : 

ابراهيم،  احلاج  العماوي  ورثة  املعطي،  احلاج  العماوي  ورثة   : شماال 
عدد  العقاري  الرسوم   : 16162/18؛جنوبا  عدد  العقاري  الرسم 
36955/18، 35820/18، 30921/18، 19762 /18، 53993/18، 22395/18؛

 ،26525/18  ،31458/18  ،59431/18 عدد  العقارية  الرسوم   : شرقا 
78925/18؛

غربا :الطريق.
طالبة التحفيظ : ودادية جار اخلير السكنية. 

مطلب رقم 52898 - 18 
إسم امللك : " حمرية" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دوار أوالد مسعود.
نوعه : أرض عارية . 

مساحته : 05 هـ 15 آ 51 س.
اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقارين عدد 2487/ت، 88675/18؛
 ،43378/18  ،43379/18  ،12688/18 عدد  العقاري  الرسوم   : جنوبا 

32564/ 18 43379/18؛
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شرقا : الطريق ؛

غربا : ممر، ورثة كارم العربي بن عبد السالم.

طالبة التحفيظ : ودادية جار اخلير السكنية. 

مطلب رقم 5258 - 18 

إسم امللك : » االمل«.

موقعه: مدينة وادي زم، جتزئة الزيدانية. 

نوعه : أرض بها دار للسكن من سفلي.

املساحة التي أظهرها التصميم: 93 س. 

اجملاورون: 

شماال : بقعة رقم 179؛

جنوبا: الطريق؛

شرقا: املطلب رقم 5050/18؛

غربا : بقعة رقم 183.

طالب التحفيظ : محمد املكاوي بن احمد.

مطلب رقم 52883 - 18 

إسم امللك : » ارض احلرش«.

موقعه: دائرة وادي زم، جماعة بني سمير، دوار اوالد حداد. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر ومسكن من سفلي وطابق اول.

املساحة التي أظهرها التصميم: 86 آ 26 س. 

اجملاورون: 

شماال : الرسم العقاري عدد2047/ت؛

جنوبا : قنطار محمد بن البصير، ورثة حرشاوي محمد بن عزوز؛

شرقا : الرسم العقاري عدد2047/ت؛

غربا : الرسم العقاري عدد72522/18؛.

طالب التحفيظ : اخناتة الصاحلي بنت صالح.

اعالنات جديدة بانتهاء التحديد

مطلب رقم 28 -خ

امللك امللك املسمى : " عبد القادر"

الكائن : بدائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون ،دوار العاللشة.

طالب التحفيظ : الزاودي طارق بن عبد القادر.

تاريخ التحديد : 13 اغسطس 2020.

 3512  : ان هذا االعالن ينسخ االعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 

املؤرخة في 20 فبراير 1980.

 

مطلب رقم 1268 -ت

امللك املسمى : » فيال الصيدي«.

الواقع ب: مدينة خريبكة. 

طالب التحفيظ: محمد الصيدي بن محمد-.

تاريخ التحديد : 07 مايو 2014. 

 143 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 26 سبتمبر 2001. 

مطلب رقم 28452 - 18 
امللك امللك املسمى : " املرس"

الكائن : بدائرة ابي اجلعد، جماعة أوالد جواوش ،دوار اخلاللطة.

طالب التحفيظ : ياسر مجيدي بن املصطفى ومن معه.

تاريخ التحديد : 19 يوليو 2019.

 868  : عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 19 اغسطس 2015.

   احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

      بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

مطلب رقم 2526 - 19
إسم امللك: " اسمسة ".

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

املدعو: بوغابش.

تاريخ التحديد: 09 أكتوبر 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم: 35 هـ 41 ار 87 س.

نوعــه: أرض بها نباتات طبيعية .

اجملاورون:

شماال: اجلماعة الساللية لدوار بوغابش

شرقا: اجلماعة الساللية لدوار بوغابش

جنوبا : اجلماعة الساللية بني الويدان

اخلمس  لدوار  الساللية  اجلماعة   ،  19  -  55275 عدد  املطلب  غربا: 

واملطلب عدد 44596 - 19 

طالب )ة( : السيد وزير الداخلية بصفته الوصي عن اجلماعات الساللية 

بإسم ونيابة عن اجلماعة الساللية لدوار بوغابش. 

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أسفله  املمضي  بتطوان  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

الساكن  يعقوب،  التهامي  بن  امحمد  السيد  أن:  للعموم  باإلعالم 

بطنجة، شارع موالي رشيد، جتزئة التوزاني 6 زنقة 5. طلب أن يسلم 

له نظير جديد للرسم العقاري رقم 9276 - 19 املؤسس للملك املدعو 

16 " الكائن بتطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، شارع خالد  "سعيد 

ابن الوليد، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان    

        املصطفى طريفة
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محافظة تازة

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 8161 - 21

امللك املسمى :  وفاء

مساحته : 02 هـ 49 آر 70 س.

الكائن : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، جماعة غياثة الغربية، احملل املدعو 

: عني الصفا.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ساقية عمومية و من بعدها ورثة احلاج محمد شهبار، ورثة 

قروطي ادريس.

شرقا : ساقية.

عبد  بن  محمد  كعرار   ،21  -  14374  : عدد  العقاري  الرسم   : جنوبا 

السالم، ولد حمو الكات، أحمد التوزاني، ورثة بوطالب

غربا : احلاج محمد التسولي، عليلو عبد السالم.

طالبو التحفيظ : اجملاطي ادريس بن علي و من معه.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 485 

املؤرخة في : 16 ابريل 2008 .

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة.     

 

قلعة السراغنة

 إعالن جديد بإنتهاء التحديد

مطلب رقم 2820 - 22

امللك املسمى :" ملك حسن "

الكائن : باملريجة أمام محطة موبيل للوقود بقلعة السراغنة. 

طالبو التحفيظ : السعيد حمادي بن احلسن ومن معه .

وقع التحديد في : 03 ابريل 2006.

مساحته : 01 هكتار 17 آر 97 سنتيار.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في : 

25 ابريل 2007 عدد :434 . 

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة بالنيابة 

فتح اهلل سراج     

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41291 - 27 

اسم امللك : "جعفري".

موقعه : : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : حي امالو اغرينب . 

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 40 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و مرآب و حديقة.

اجملاورون : 

شماال : حمام ؛ 

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛ 

جنوبا : حديقة )ملك حضري( ، اجطان رابحة و من معها ؛

غربا : بوعام عبد اهلل ، بوعام حميد .

طالبو التحفيظ : فاطمة جعفري ومن معها .

مطلب رقم 31303 - 27 

اسم امللك : " اخلير".

موقعه : : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : حي الفتح . 

وقع حتديده في : 06 مايو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر40 س.

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛ 

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛ 

جنوبا : السعيد ؛

غربا : بوتابرمي مصطفى .

طالب التحفيظ : سعيد حجو بن بنعيسى .

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 8059 - 27 

امللك املسمى : " بقعة زيان "

احموا  موحى  جماعة  و  ملحقة   ، خنيفرة  دائرة  و  اقليم   : الكائن 

لزيانيس، املكان املدعو : ايت بوهو ايت حلن اوسعيد.

طالبو التحفيظ : عبد الرحمان يحي بناصر ومن معه .

وقع حتديده في : 05 يونيو 2002

باجلريدة  نشر  الذي  حتديده  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 539 املؤرخة في 29 لبريل 2009.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     
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محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-23210

امللك املسمى : " بوحريت "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تبلكوكت "،

مساحته : 97 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-22987 ،

جنوبا : حلسني بهادي ،

غربا : بومعيز حلسن ،

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة واعمي بنت محمد . 

مطلب رقم 31-138832

امللك املسمى : " عدنان "

موقعه : جماعة بوطروش قيادة تيغرت دائرة االخصاص اقليم سيدي 

ايفني باحملل املدعو " دوار تكريانيت "،

مساحته : 22 آ 05 س

نوعه : أرض بها قطعتني بوريتني االولى بجزء منها بها صهريج والثانية 

ومستودع  واحد  علوي  وطابق  سفلي  من  بنايتني  بها  منها  بجزء 

والباقي عارية ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى

شماال : ممر ،

شرقا : محمد بن مبارك ندبلقاس ،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : ممر ،

القطعة الثانية

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : ممر ،

جنوبا : ممر ،

غربا : ورثة عدنان بعضا وممر بعضا آخر ،

طالب التحفيظ : السيد علي عدنان بن محمد . 

مطلب رقم 31-138994

امللك املسمى : " احميدا "

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

الفيض اخلنابيب "،

مساحته : 04 آ 47 س

نوعه : أرض محاطة بسور ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : ورثة ادحماد ،

جنوبا : ورثة باخضير بعضا وورثة افوشال بعضا آخر ،

غربا : ورثة لوقيد ،

طالبو التحفيظ : السيد احميدا بن فقيه بن البشير ومن معه . 

مطلب رقم 31-139080

امللك املسمى : " احالم "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو "تكناتني"،

مساحته : 96 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : سماعيل بعضا بيهمينت بعضا آخر،

شرقا : رع رقم 31-36337 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : شكير،

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة العني بنت محمد . 

مطلب رقم 31-139097

امللك املسمى : " ملك تغالوي "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " سيدي محمد بن عبد اهلل "،

مساحته : 95 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-126968 ،

غربا : رع رقم 31-12873 ،

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة تغالوي بنت أحمد .

مطلب رقم 31-139184

امللك املسمى : " دار احموش "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادحموش "،
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مساحته : 01 آ 83 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : ساحة اجلماعة ،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : أحمد باحوس بن ابراهيم ،

غربا : حلسن بن أحمد حاموش ،

طالب التحفيظ : السيد مبارك احموش بن أحمد . 

مطلب رقم 31-139185

امللك املسمى : " رضوان "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار اكوراي "،

مساحته : 07 آ 54 س

نوعه : أرض بجزء منها محاطة بسور بها بناية سفلية ، مستودعني 

واشجار متمرة مختلفة والباقي عارية ، 

اجملاورون : 

 31-22321 أو   31-581 رقم  التحفيظ  : رضوان أحمد بعضا ومطلب  شماال 

بعضا آخر،

شرقا : حسوني صالح بعضا وورثة شوكري بعضا آخر،

جنوبا : الطريق ،

غربا : رع رقم 31-30376 ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم رضوان بن أحمد . 

مطلب رقم 31-139187

امللك املسمى : " تيكمي تقدميت باكرار "

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

مساحته : 02 آ 13 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-139147 ،

شرقا : بوجمعة ادبيهي ،

جنوبا : ممر،

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد احمد ادبيهي بن محمد . 

مطلب رقم 31-139188

امللك املسمى : " بوستة "

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

تضوارت "،

مساحته : 01 آ 01 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-95072 ،

شرقا : تودي أحمد ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-139023 ،

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد رشيد بوستة بن أحمد . 

مطلب رقم 31-139189

امللك املسمى : " ملك امجوض "

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

تضوارت "،

مساحته : 80 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-139190 ،

جنوبا : أحمد ملكي ومن معه ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد محمد امجوض بن احلسن . 

مطلب رقم 31-139190

امللك املسمى : " ملك العبالوي "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " مزارع تدوارت"،

مساحته : 81 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : احمد ملكي ومن معه ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-139189 ،

طالب التحفيظ : السيد عبد احلفيظ العبالوي بن البشير . 

مطلب رقم 31-139194

امللك املسمى : " فضل اهلل "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيرت 1 "،
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مساحته : 01 آ 50 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : رع رقم 31-13143 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : زنقة ،

قبيلة  منزل طلبة  لتسيير شؤون  الوحدة  التحفيظ جمعية  طالبة 

ادوانكيضا في شخص رئيسها السيد محمد درقاوي بن احلسني .

مطلب رقم 31-139197

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1730 قروي "

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو " تارسواط املركز "،

مساحته : 76 س

نوعه : أرض بجزء منها بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : ممر ،

جنوبا : ممر،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139198

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1738 قروي مدرسة ادغ "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مدرسة ادغ "،

مساحته : 51 آ 69 س

نوعه : أرض بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

شرقا : ملك الغير بعضا وممر عمومي بعضا آخر،

جنوبا : ممر بعضا ومطلب التحفيظ رقم 9238-31 ملغى ،

غربا : رع رقم 31-24484 ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139199

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1739 قروي مدرسة ادبوزيد "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مدرسة ادبوزيد "،

مساحته : 06 آ 69 س

نوعه : أرض بجزء منها بها مدرسة ومرافقها واشجار الزيتون ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : ممر وملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139200

امللك املسمى : " ام الهرجانة 33 "

ناحية  ادزكري  مزارع   " املدعو  باحملل  تيزنيت  وباشوية  بلدية   : موقعه 

متدغوست "،

مساحته : 40 آ 40 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة سيدي عبد الكرمي ،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ورثة سيدي عبال كوغرابو ،

غربا : الطريق ،

طالبو التحفيظ : السيدة كوغرابو فاطمة بنت عبد الكرمي ومن معها 

مطلب رقم 31-139202

امللك املسمى : " الضايت "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " الضايت "،

مساحته : 01 آ 65 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مصدق مصطفى وأكرام طاهر،

شرقا : احلديقة ،

جنوبا : كوتي البشير ،

غربا : بلكوك فاطمة ،

طالب التحفيظ : السيد صالح بيخلخالن بن محمد .

مطلب رقم 31-139203

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1752 قروي مدرسة اكادير ازدار"

دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو "  : جماعة وقيادة بونعمان  موقعه 

مدرسة أكادير ازدار "،
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مساحته : 09 آ 05 س

نوعه : أرض بجزء منها بها مدرسة ومرافقها والباقي بها اشجار الزيتون ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139208

امللك املسمى : " ازلي "

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

العوينة "،

مساحته : 04 آ 97 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : ورثة هرهاش ،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد احلسن هموش بن محمد . 

مطلب رقم 31-139209

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1740 قروي مدرسة الفريرينة "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مدرسة الفريرينة "،

مساحته : 01 هـ 32 آ 99 س

اشجار  بها  والباقي  ومرافقها  مدرسة  بها  منها  بجزء  أرض   : نوعه 

مختلفة ويخترقها خط كهربائي دي اجلهد املتوسط ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : رع رقم 31-25099 ،

غربا : رع رقم 31-25099 ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139210

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1731 قروي مدرسة سنطيل "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مدرسة سنطيل "،

مساحته : 09 آ 21 س

اشجار  بها  والباقي  ومرافقها  مدرسة  بها  منها  بجزء  أرض   : نوعه 

مختلفة ويخترقها خط كهربائي وعمود كهربائي ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : الساحة بعضا و جمعية وممر بعضا آخر،

جنوبا : مقبرة ،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139216

امللك املسمى : " تغوكادين "

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

باحملل املدعو " دوار ايت امغار"،

مساحته : 02 آ 58 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-123806 ،

شرقا : رع رقمي 108516-31 - 108756-31 و مطلب التحفيظ 

رقم 31-106064 ،

جنوبا : رع رقم 31-107179 ،

غربا : رع رقم 119649-31 و مطلب التحفيظ رقم 31-106064،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139217

امللك املسمى : " تغوكادين 1 "

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

باحملل املدعو " دوار ايت امغار"،

مساحته : 01 آ 73 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عابد نايت لكلوش ،

شرقا : رع رقم 108737-31 ومطلب التحفيظ رقم 31-99034 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-106064 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-106064،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139218

امللك املسمى : " تارونت 02 "

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

باحملل املدعو " دوار ايت امغار"،
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مساحته : 03 آ 45 س

نوعه : أرض عارية بها أشجار الزيتون ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-102236 ،

شرقا : رع رقمي -31-102232 31-102234 ،

جنوبا : رع رقم 31-102237 ،

غربا : رع رقم 31-102241،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139219

امللك املسمى : " تارونث 01 "

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

باحملل املدعو " دوار ايت امغار"،

مساحته : 01 آ 74 س

نوعه : أرض بورية بها أشجار الزيتون ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-102211 ،

شرقا : رع رقم 31-102034 ،

جنوبا : رع رقم 31-102236 ،

غربا : ملك الغير ،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139220

امللك املسمى : " ملك احلسن "

املدعو  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  وقيادة  جماعة   : موقعه 

"تكوت مقر اجلمعية "،

مساحته : 01 آ 99 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : جمعية بوزكور ،

جنوبا : ورثة املنشط عبد الرحمان ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن احلماض بن محمد .

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-17397

امللك املسمى : " عبد اهلل ".

املعدر قيادة رسموكة  املعدر" جماعة  " مزارع  املدعو  باحملل   : موقعه 

دائرة واقليم تيزنيت ،

مساحته : 18 آ 22 س ،

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-48551 ،

جنوبا : رع رقم 31-34482 ،

غربا : ملك الغير،

طالبو التحفيظ : السيدة فضمة بنكور بنت احلسني ومن معها ، 

 954 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 12 أبريل 2017 . 

مطلب رقم 31-22229

امللك املسمى : " املكرونات ".موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم 

تيزنيت باحملل املدعو" تدوارت " ،

طالبو التحفيظ السيد احلسن ادردور ومن معه ، 

 795 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 26 مارس 2014 . 

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر ابوحامد     

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62170 - 35

اسم امللك : السعداوي.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، جماعة حد الدرى، دوار ايت العياشي.

تاريخ حتديده : 27 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 11 س. 

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي ومطفيتني وشجرة تني وشجرة زيتون. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضة 04 أمتار.

شرقا : طريق عمومي عرضة 05 أمتار. 

جنوبا : فتاح زروال.

غربا : ورثة محمد ابن البشير.

طالبة التحفيظ : حبيبة السعداوي بنت الفاطمي.

مطلب رقم 62176 - 35

اسم امللك : دكان عدد 1319.

دائرة متنار، جماعة سميمو، مركز سميمو  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

سوق سميمو رقم 09.

تاريخ حتديده : 05 مارس 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 16 س. 

نوعه : أرض بها دكان من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 62167 - 35. 

شرقا : طريق السوق عرضه 05 أمتار. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 62175 - 35.

غربا : بلدية سميمو.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 62180 - 35

اسم امللك : دكان عدد 1316.

دائرة متنار، جماعة سميمو، مركز سميمو  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

سوق سميمو رقم 3.

تاريخ حتديده : 10 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 17 س. 

نوعه : أرض بها دكان من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 62174 - 35. 

شرقا : زنقة السوق عرضه 05 أمتار. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 62173 - 35.

غربا : بلدية سميمو.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 62181 - 35

اسم امللك : دكان عدد 1322.

دائرة متنار، جماعة سميمو، مركز سميمو  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

سوق سميمو رقم 05.

تاريخ حتديده : 10 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 17 س. 

نوعه : أرض بها دكان من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 62173 - 35. 

شرقا : زنقة السوق عرضه 05 أمتار. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 62182 - 35.

غربا : بلدية سميمو.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 62182 - 35

اسم امللك : دكان عدد 1315.

دائرة متنار، جماعة سميمو، مركز سميمو  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

سوق سميمو رقم 06.

تاريخ حتديده : 10 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 17 س. 

نوعه : أرض بها دكان من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 62181 - 35. 

شرقا : زنقة السوق عرضه 05 أمتار. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 62168 - 35.

غربا : بلدية سميمو.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 62193 - 35

اسم امللك : دكان عدد 1220.

موقعه : مدينة الصويرة سوق الغزل رقم 201.

تاريخ حتديده : 11 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 13 س. 

نوعه : أرض بها دكان من سفلي وسدة. 

اجملاورون : 

شماال : محمد صديقي – زنقة جبالة. 

شرقا : محمد صديقي – منطقة أقواس بعرض 3أمتار سوق الغزل. 

جنوبا : منطقة أقواس بعرض 3 أمتار سوق الغزل – الرسم العقاري 

عدد 31715 - 35.

غربا : الرسم العقاري عدد 31715 - 35 – زنقة جبالة.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 62195 - 35

اسم امللك : دكان عدد 1246.

موقعه : مدينة الصويرة سوق اجلوطية رقم 136.

تاريخ حتديده : 12 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 س. 

نوعه : أرض بها دكان من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 34578 - 35 – الرسم العقاري عدد 32575 - 35. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 34578 - 35– مطلب التحفيظ عدد 59644 - 35. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 59644 - 35– ساحة سوق اجلوطية.

غربا : الرسم العقاري عدد 32575 - 35 – ساحة سوق اجلوطية.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 62198 - 35

اسم امللك : مرزاك.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة وجماعة سميمو، دوار لوضة.

تاريخ حتديده : 13 مارس 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 10 س. 

نوعه : أرض فالحية بها شجرة األركان.

اجملاورون : 

شماال : زهرة مرزاك. 

شرقا : ورثة محمد ابن محند. 

جنوبا : ورثة الشيخ أعراب.

غربا : ورثة اوبيه امغار.

طالبة التحفيظ : زهرة مرزاك بنت محمد.

مطلب رقم 59278 - 35

اسم امللك : البركة.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، دوار الغزوة.

تاريخ حتديده : 24 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 آ 71 س. 

نوعه : أرض بها فيال من سفلي وسطح به مرافق وبناية من سفلي 

ومرآب ومسبح وبئر وحديقة بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 35376 - 35. 

شرقا : رسم عقاري عدد 35376 - 35 – محمد خير. 

جنوبا : محمد خير – طريق عمومي بعرض متغير.

غربا : عبد اهلل اخميس – مطلب التحفيظ عدد 7257 - 35.

طالب التحفيظ : عبد العالي حلنني ابن حماد. 

مطلب رقم 62067 - 35

اسم امللك : روضة احلجاج.

جماعة  اجلنوبية،  الشياظمة  قيادة  الصويرة،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

تكاط، دوار احلجاج.

تاريخ حتديده : 12 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 44 آ 19 س. 

نوعه : أرض بها مقبرة، ومسجد من سفلي وبناية من سفلي وأشجار 

األركان والزيتون ومطفيتني وبئر.

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 1 ذات عرض متغير.

شرقا : طريق عمومي بعرض متغير - امكاز. 

جنوبا : ورثة احميدة املويسي.

غربا : ورثة محمد الهوان – ابريك املويسي ابن بوجمعة. 

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف الصويرة.

مطلب رقم 62096 - 35

اسم امللك : أفرض أوثنان الغزوة.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، دوار الغزوة.

تاريخ حتديده : 31 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 آ 08 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

عدد  العقاري  الرسم   –  35  -  12806 عدد  العقاري  الرسم   : شماال 

13672 - 35 – الرسم العقاري عدد 13421 - 35. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

جنوبا : طريق عمومي عرضه 04 أمتار. 

غربا : حسن بوط.

طالبو التحفيظ : احلسن بط ومن معه.

مطلب رقم 62097 - 35

اسم امللك : دار مناء.

موقعه : مدينة الصويرة زنقة الشبانات رقم 195.

تاريخ حتديده : 02 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 58 س. 

نوعه : أرض بها دار للسكن من طابق سفلي وطابقني علويني وسطح 

ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الكجديح – بابا.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3102 - 35 – محمد بيزكارن. 

جنوبا : ممر غير نافذ. 

غربا : زنقة الشبانات.

طالب التحفيظ : زكرياء املتيبت ابن يوسف.

مطلب رقم 62126 - 35

اسم امللك : ملك آدم.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة ادا وكرض دوار العضامنة.

تاريخ حتديده : 03 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 24 آ 90 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون : 

شماال : احلسني محراث. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

جنوبا : فيصل الديهي. 

غربا : الرسم العقاري عدد 29049 - 35.

طالب التحفيظ : آدم الديهي ابن يوسف.

مطلب رقم 62127 - 35

اسم امللك : ملك أنس

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة ادا وكرض دوار العضامنة.

تاريخ حتديده : 03 فبراير 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 41 آ 41 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان وبئر وحوض ماء. 

اجملاورون : 

شماال : محمد الديهي. 

شرقا : محمد الديهي. 

61805 - 35 - مطلب التحفيظ عدد  جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 

 . 35 - 59757

غربا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

طالب التحفيظ : يوسف الديهي ابن محمد.

مطلب رقم 62135 - 35

اسم امللك : ملك الزاويت.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة اداوتغوما، جماعة متزكيدة 

اوفتاس، دوار تبعياط.

تاريخ حتديده : 11 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آ 08 س. 

وفناء  بالسطح  ومرافق  وسطح  سفلي  من  بناية  بها  أرض   : نوعه 

ومطفية وأرض عارية، وأشجار زيتون. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي غير نافذ عرضه 05 أمتار. 

شرقا : ساحة. 

جنوبا : محمد امجاض. 

غربا : ورثة سعيد حماد.

طالب التحفيظ : احلسني الزروالي ابن عبد اهلل.

مطلب رقم 59150 - 35

اسم امللك : تكدالت.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة ادا وكرض دوار بوزمة.

تاريخ حتديده : فاحت نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 18 آ 91 س. 

نوعه : أرض بها مسكن من سفلي ومسكن احلارس من سفلي في 

طور البناء، ومسبح وبئر وأشجار األركان وحديقة. 

اجملاورون : 

شماال : ممر غير نافذ بعرض متغير – الرسم العقاري عدد 7564 - 35.

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21823 - 35 – طريق عمومي عرضه 4 أمتار.

غربا : طريق عمومي عرضه 4 أمتار - مطلب التحفيظ عدد 5388 - 35.

طالبو التحفيظ : زينب أجرود بنت عبد العزيز ومن معها.

مطلب رقم 59474 - 35

اسم امللك : ملك الدار.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، جماعة موالي بوزرقطون دوار احلدادة.

تاريخ حتديده : 30 نوفمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 83 س. 

نوعه : أرض عارية بها بناء خفيف وآخر متالشي وفناء وإسطبل. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بعرض متغير. 

شرقا : فريد فرحات. 

جنوبا : امبارك بوفتيح. 

غربا : ممر غير نافذ عرضه مترين.

طالبة التحفيظ : نزيهة بوفتيح بنت العربي.

مطلب رقم 59572 - 35

اسم امللك : البحيرة.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، جماعة احلنشان، دوار آيت حماد.

تاريخ حتديده : 09 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 آر 52 س. 

نوعه : أرض فالحية بها بنايات من سفلي وبئر وخزان ماء ومطفيتني 

وحديقة وأشجار مختلفة. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بعرض متغير – احلسني خيبري. 

شرقا : طريق عمومي بعرض متغير. 

جنوبا : طريق عمومي بعرض متغير. 

غربا : طريق عمومي بعرض متغير - احلسني خبري.

طالب التحفيظ : عماد أمرمر ابن محمد.

مطلب رقم 59781 - 35

اسم امللك : مدرسة السعادات.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، جماعة اقرمود، دوار السعادات.

تاريخ حتديده : 03 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 24 آر 45 س. 

ومرحاض  األرضي،  بالطابق  قسمني  بها  مدرسة  بها  أرض   : نوعه 

بالطابق األرضي، ومسكن من سفلي ومطفية. 

اجملاورون : 

شماال : مقبرة. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 10أمتار. 

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10أمتار - مطلب التحفيظ عدد 50486 - 35. 

غربا : مقبرة.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

مطلب رقم 59748 - 35

اسم امللك : ملك ناجم 1.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وجماعة متنار، حي سيدي سعيد.

تاريخ حتديده : 17 ماي 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر. 

نوعه : أرض بها مسكن من سفلي وطابق اول ومرفق وبيت الصابون. 

اجملاورون : 

شماال : امحمد زردان – ممر غير نافذ عرضه 06 أمتار. 

شرقا : ممر غير نافذ عرضه 06 أمتار – عمر اناوش. 

جنوبا : عمر اناوش – ورثة اوسوس امبارك. 

غربا : ورثة جمعة – امحمد زردان.

طالب التحفيظ : ناجم اناوش ابن احملجوب.

مطلب رقم 59749 - 35

اسم امللك : ملك ناجم 2.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وجماعة متنار، حي سيدي سعيد.

تاريخ حتديده : 17 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 23 س. 

نوعه : أرض عارية بها مطفية. 

اجملاورون : 

شماال : احملجوب اناوش. 

شرقا : احملجوب اناوش. 

جنوبا : احملجوب اناوش – زنقة عرضها 10 أمتار. 

غربا : زنقة عرضها 10 أمتار – احملجوب اناوش.

طالب التحفيظ : ناجم اناوش ابن احملجوب.

مطلب رقم 59286 - 35

اسم امللك : أكدال الساقي.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، جماعة اوناغة، دوار اشباق.

تاريخ حتديده : 04 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 64 آر 07 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي )غير ظاهر(. 

شرقا : عبد اهلل الساقي – ورثة اعمر الساقي ابن حسن. 

جنوبا : طريق عمومي بعرض متغير – امكاز. 

غربا : ورثة إد الساقي حسن.

طالب التحفيظ : حسن الرشيدي ابن محمد.

مطلب رقم 61879 - 35

اسم امللك : الفيضة.

موالي  بوزرقطون،  موالي  جماعة  الصويرة،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

بوزرقطون املركز.

تاريخ حتديده : 28 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 23 آر 49 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8135 - 35. 

شرقا : فريد الشبيكي. 

جنوبا : طريق عمومي عرضه مترين )غير ظاهر(. 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 61889 - 35 – مينة الشبيكي.

طالب التحفيظ : احمد الشبيكي ابن سالم.

مطلب رقم 61883 - 35

اسم امللك : ملك احلفرة 1.

موالي  بوزرقطون،  موالي  جماعة  الصويرة،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

بوزرقطون املركز.

تاريخ حتديده : 28 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 آر 91 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 20715 - 35 – زينب لدغم.

شرقا : زينب لدغم – مجاور مجهول. 

جنوبا : ورثة حجوبة الشبيكي. 

غربا : طريق عمومي بعرض متغير.

طالب التحفيظ : احمد الشبيكي ابن سالم.

مطلب رقم 61986 - 35

اسم امللك : تكويت.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة سيدي احمد اوحامد، دوار بوبلغو.

تاريخ حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 32 آر 25 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار االركان. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد ابن بيهي. 

شرقا : طريق عمومي بعرض متغير. 

جنوبا : طريق عمومي بعرض متغير. 

غربا : طريق عمومي عرضه 04 أمتار.

طالب التحفيظ : العربي بيكضاض بن محمد.

مطلب رقم 10374 - 35

اسم امللك : ملك الزيتون.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، جماعة اوناغة، دوار الرويسات.

تاريخ حتديده : 31 ديسمبر 2019.



عدد 1143 - 09 ربيع األخر 1442 )25 نوفمبر 2020(5718

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آر 74 س. 

نوعه : أرض عارية بها شجرتا زيتون. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 04 أمتار. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 23016 - 35. 

جنوبا : سعيد لطرش. 

غربا : ورثة فاطمة اعمر.

طالب التحفيظ : سعيد لطرش ابن بوجمعة.

مطلب رقم 11461 - 35

اسم امللك : جنان الكرم.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة ادا وكرض، دوار بوزمة.

تاريخ حتديده : 31 ماي 2012.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 76 آر 93 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والتني، وبئر ومطفية ومسكن 

من طابق أرضي ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار – ورثة أمزال.

شرقا : طريق عمومي عرضه 20 أمتار – مسجد.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 10367 - 35 – طريق عمومي عرضه 5 أمتار.

غربا : ورثة امزال – مطلب التحفيظ عدد 9719 - 35.

طالبو التحفيظ : مبارك بخوش ابن العربي ومن معه.

مطلب رقم 25859 - 35

اسم امللك : ملك تبحرين.

دوار  اومبارك،  احمد  سيدي  جماعة  متنار،  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

تسكاتني.

تاريخ حتديده : 26 ماي 2016. 

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 32 آر 81 س. 

نوعه : أرض فالحية بها مسكن من سفلي ومرفق، وبناية متالشية 

وبالوعة ومطفيتني وأشجار األركان والتني والزيتون واللوز. 

اجملاورون : 

شماال : طريق معبد عرضه 20 متر – محمد أمارير. 

شرقا : محمد أمرير – طريق عمومي بعرض متغير.

جنوبا : طريق عمومي بعرض متغير – ورثة محمد آيت سيل. 

غربا : ورثة محمد آيت سيل - طريق معبد عرضه 20 متر.

طالب التحفيظ : حسن ابغوغ ابن محمد.

Cإصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى : احلرش ندمليد.

مطلب رقم 62115 - 35 الذي أدرج خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1092 املؤرخة في 04 ديسمبر 2019.

بدال عن : 

ازكي حلسن بن إبراهيم

اقرأ : 

ازملي حلسن بن إبراهيم.

والباقي دون تغير.

إصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى : ملك الكرمة.

مطلب رقم 62171 - 35 الذي أدرج خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1097 املؤرخة في 08 يناير 2020.

بدال عن : 

بهيجة زعيتري بنت العياشي.

اقرأ : 

بهيجة زعتري بنت العياشي.

والباقي دون تغير.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة 

ربيع الشركي    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32455 - 36

اسم امللك : " العزيفة 1" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة عياشة احملل املدعو : " دوار القصيبة". 

وقع حتديده في : 03 مارس 2020.

مساحته : 01 هكتار 34 ار 60 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 42801 - 36.

شرقا : ورثة والد مريسو-الرسم العقاري عدد : 42801 - 36.

غربا : أحمد محمد العاللة.

طالب التحفيظ : أحمد بن احلسني الغرافي.

مطلب رقم 32595 - 36

اسم امللك : " أفريس" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة سوق القلة احملل املدعو : " دوار كندماس". 

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.
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مساحته : 45 ار 06 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

جنوبا : عبد السالم احلسينة.

شرقا : أشروي عبد السالم – ممر عمومي.

غربا : ممر عمومي.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32617 - 36

اسم امللك : " اغدير املطبخة " 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة سوق القلة احملل املدعو : " دوار كندماس". 

وقع حتديده في : 02 اكتوبر 2019.

مساحته : 66 ار 98 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

املالك  –عبد  السرغيني  دار  –ورثة  العياشي سي طاهر  ورثة   : شماال 

أشروي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 20464 - 36 .

شرقا : ورثة محمد داوود –الشرفاء اليمالحيني.

غربا : الرسم العقاري عدد : 20464 - 36.

أوقاف  ناظر  السيد  عنها  النائب  العامة  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 

القصر الكبير.

مطلب رقم 32636 - 36

اسم امللك : " رشيد" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة الساحل احملل املدعو : حومة الروييف. 

وقع حتديده في : 13 مارس 2020.

مساحته : 01 ار 78 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : ورثة الزوين- فاطمة قريش.

شرقا : عبد العزيز الزوين.

غربا : زنقة.

طالبة التحفيظ : مليكة الزويني.

مطلب رقم 32645 - 36

اسم امللك : " موافق الصيروني " 

موقعه : مدينة القصر الكبير احملل املدعو : حومة جامع السعيدة. 

وقع حتديده في : 10 مارس 2020.

مساحته : 75 س 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 49440 - 36 

جنوبا : زنقة. 

شرقا : األحباس.

غربا : ساحة اجلامع السعيد.

طالبا التحفيظ :

1 -طارق موافق.

2 -رجاء الصيروني. مناصفة بينهما.

مطلب رقم 32651  - 36

اسم امللك : " فاطمة الزهرة" 

موقعه : مدينة القصر الكبير،احملل املدعو : حي األندلس. 

وقع حتديده في : 28 نوفمبر 2019.

مساحته : 01 ار 46 س .

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : رحمة الزيات. 

جنوبا : محمد جغبود. 

شرقا : زنقة.

غربا : محمد هرتوك. 

طالب التحفيظ : مصطفى سرابو بن البشير.

مطلب رقم 32666 - 36

اسم امللك : " حتويلة النكاصة 60534" . 

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

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

مساحته : 15 ار 85 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : أحمد الطالبي. 

جنوبا : أحمد الطالبي- أحمد الطالبي بن ادريس-ورثة أحمد بروحو.

شرقا : أحباس سيدي أحمد املهدي.

غربا : وادي اخملازن.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32668 - 36

اسم امللك : " حتويلة النكاصة 60534" . 

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

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.
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مساحته : 07 ار 70 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم الطالبي. 

جنوبا : أحمد الطالبي. 

شرقا : أحباس سيدي أحمد.

غربا : طالبة التحفيظ.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32671  - 36

اسم امللك : " عني اجلنان " 

موقعه : إقليم العرائش جماعة العوامرة، احملل املدعو : دوار الهشايشة. 

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2019.

مساحته اإلجمالية : 09 هكتار 09 ار 76 س 

نوعه : ارض فالحية بها أبار وحوض وبناءات متعددة وأشجار

اجملاورون للقطعة األولى : مساحتها : 04 هكتار 30 ار 60س.

شماال : أحمد بوعنني – محمد حمو عويشة.

جنوبا : أحمد شارف –فاطمة كراب- خندق.

شرقا : .عبد اهلل كريلي. 

غربا : طريق- ممر عمومي. 

اجملاورون للقطعة الثانية مساحتها : 03هكتار 98 ار 80س.

شماال : أحمد شارف.

جنوبا : طريق.

شرقا : .طريق-ممر عمومي.

غربا : سالم احلراق-ممر عمومي. 

اجملاورون للقطعة الثالثة مساحتها : 80 ار 36 س.

شماال : عبد اخلالق املسكيني.

جنوبا : احلبيب الدوناني.

شرقا : إبراهيم ديرة-ممر عمومي.

غربا : محمد حمان – رشيد كراب.

طالب التحفيظ : 

1 -محمد الكودري.

2 -امبارك الكودري.

3 -أمحمد الكودري.

4 -الهواري الكودري.سوية بينهم.

مطلب رقم 32674 - 36

اسم امللك : " مرجع بوفتاح 59553" 

موقعه : إقليم العرائش جماعة بني عروس، احملل املدعو : مرجع بوفتاح. 

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019

مساحته : 14 ار 29 س 

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : محمد بن محمد رقيوق.

جنوبا : ورثة دار عزي أحمد. 

شرقا : ورثة احلاج دار العسالي.

غربا : خندق. 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32675 - 36

اسم امللك : " خندق الزيتونة 59559" 

موقعه : إقليم العرائش جماعة بني عروس، احملل املدعو : خندق الزيتونة. 

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019.

مساحته اإلجمالية : 36 ار 18 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون للقطعة األولى مساحتها : 22 ار 69 س.

شماال : خندق.

جنوبا : محمد الوهابي بن أحمد. 

شرقا : طريق.

غربا : احلاج عبد السالم مرون.

اجملاورون للقطعة الثانية مساحتها : 13 ار 49س.

شماال : طريق.

جنوبا : محمد الوهابي بن أحمد. 

شرقا : عبد اهلل الطيبي الوهابي.

غربا : طريق.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32696 - 36

اسم امللك : " برية الغنم 247248" 

الغنم  "برية   : املدعو  احملل  كرفط،  بني  جماعة  العرائش  إقليم   : موقعه 

 ."247248

وقع حتديده في : 03 يناير 2020

مساحته : 04 هكتار 51 ار 70 س 

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة أوالد التولي.

جنوبا : األحباس-ورثة احلاجة مينة.
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شرقا : خندق-ورثة الطاهر محمد استيتو.

غربا : طريق عمومي. 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32697 - 36

اسم امللك : " قبر العبد 247249" 

العبد  قبر   "  : املدعو  احملل  كرفط،  بني  جماعة  العرائش  إقليم   : موقعه 

 ."247249

وقع حتديده في : 03 يناير 2020

مساحته : 83 ار 59 س 

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : املهدي احلراق.

جنوبا : األحباس. 

شرقا : النجار سي أحمد.

غربا : اخلندق. 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32705 - 36

اسم امللك : " املنيفخ 59555" 

موقعه : إقليم العرائش جماعة بني عروس احملل املدعو : " املنيفخ 59555". 

وقع حتديده في : 09 يناير 2020

مساحته : 56 ار 28 س 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة الطيب الوهابي –طريق.

جنوبا : خندق. 

شرقا : ورثة عيسى الشنتوف.

غربا : اخلندق. 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32709 - 36

اسم امللك : " اجلفنيون )2( 247305" 

موقعه : إقليم العرائش جماعة بني كرفط احملل املدعو : " اجلفنيون ". 

وقع حتديده في : 10 يناير 2020

مساحته : 01 هكتار 20 ار 50 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : أحمد الكنفاوي.

جنوبا : ورثة محمد اخللوفي. 

شرقا : اخلندق.

غربا : أحمد الكنفاوي. 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32718 - 36

اسم امللك : " جنبالط من أمان وراء 247236" 

موقعه : إقليم العرائش جماعة بني كرفط احملل املدعو : "دوار صفصاف ". 

وقع حتديده في : 15 يناير 2020

مساحته : 01 هكتار 11 ار 90 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون للقطعة األولى مساحتها 84 ار 75 س : 

شماال : الطريق.

جنوبا : الطريق. 

شرقا : الطريق.

غربا : ورثة محمد وراوي.

اجملاورون للقطعة الثانية مساحتها 27 ار 15س : 

شماال : الطريق.

جنوبا : أحمد الصمدي. 

شرقا : مطلب عدد : 2890/19.

غربا : الشعبة.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32726 - 36

اسم امللك : "أرض التوتة بوصفايح 247308-511260 " 

موقعه : إقليم العرائش جماعة بني كرفط احملل املدعو : " دوار صفصاف". 

وقع حتديده في : 21 يناير 2020

مساحته اإلجمالية : 01 هكتار 21 ار 47 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون للقطعة األولى مساحتها : 95 ار 01س

شماال : علي دعاوى-طالبة التحفيظ.

جنوبا : طالبة التحفيظ. 
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شرقا : خندق.

غربا : طالبة التحفيظ.

اجملاورون للقطعة الثانية : مساحتها : 26 ار 46 س.

شماال : اخلندق.

جنوبا : ورثة احلاج علي. 

شرقا : ورثة احلاج علي.

غربا : طالبة التحفيظ.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32768 - 36

اسم امللك : " الهويني" 

موقعه : مدينة القصر الكبير احملل املدعو : " حي األندلس ". 

وقع حتديده في : 04 مارس 2020

مساحته : 01 ار 29 س 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

جنوبا : مصطفى التسولي. 

شرقا : أحمد العطار –الرسم العقاري عدد : 17849 - 36.

غربا : أحمد العطار.

طالب التحفيظ : عبد السالم بن محمد الهويني.

مطلب رقم 32771 - 36

اسم امللك : " أسماء" 

موقعه : مدينة القصر الكبير احملل املدعو : " طريق تطفت ". 

وقع حتديده في : 10 مارس 2020

مساحته : 82 س. 

ثالث  و  علويني  طابقني  و  سفلي  من  يتكون  بناء  بها  ارض   : نوعه 

بالتراجع.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 29296 - 36.

جنوبا : أحمد اخلطار. 

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 4404.

غربا : عبد القادر اجلغيلي.

طالبة التحفيظ : أسماء بنت أحمد بنادي احلراق.

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش بالنيابة

خالد املعرف    

محافظة تارودانت

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31252 - 39

اسم امللك : " فم الساهل ".

موقعه : الكائن بدوار زاوية ازيض جماعة املهارة قيادة سيدي عبد اهلل 

اوموسى دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 09  سبتمبر 2019.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

03 يونيو 2020 عدد 1118. 

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " اكنان"

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31858 - 39 الكائن جماعة زاكموزن 

قيادة اساكي دائرة تالوين اقليم تارودانت

الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1137

بتاريخ 14 اكتوبر 2020.

حيث يقرأ : 

مساحته : 166 هكتار تقريبا .

بدال من : 

مساحته : 01 ار 66 سنتيار تقريبا.

والباقي بدون تغيير

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أسفله،  املمضي  بتارودانت،  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

الساكنة   ، بوجمعة  بنت  عمري  اميان  السيدة  أن  للعموم  باإلعالم 

بتجزئة التوفيق عمارة GH7/1/D مدينة سطات، طلبت ان يسلم لها 

نظير جديد للرسم العقاري عدد 29870 - 39 املؤسس للملك املدعو: 

بسبب  وذلك  تارودانت  مدينة  احملايطة  ببيوفرنا  الكائن   ،*9 *بيوفرنا 

ضياع النظير في ظروف غامضة.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    
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محافظة ميدلت
 

مطلب رقم 35577 - 42

اسم امللك : اساور نتغزرين 13.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 05 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آ 99 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق بعرض متغير؛

شرقا : احباس؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : مطلبي حتفيظ 35576 - 42 و 35575 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

       

مطلب رقم 35578 - 42

اسم امللك : اساور نتغزرين 14.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 05 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آ 28 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : احباس؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : ورثة بابوي محمد و بيروك محمد؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35579 - 42

اسم امللك : تيقجوين 6.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 05 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09آ 23س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : احباس و مصرف؛

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 35580 - 42؛

جنوبا : ساقية من االسمنت؛

غربا : حبوس و مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35580 - 42

اسم امللك : تيقجوين 7.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 05 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 81آ.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : ساقية من االسمنت؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 35579 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35582 - 42

اسم امللك : تيقجوين 9.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 05 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04آ 27س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية من االسمنت؛

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 35581 - 42؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35581 - 42

اسم امللك : تيقجوين 8.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 05 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04أ 60 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية من االسمنت؛

شرقا : احباس و ممر؛
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جنوبا : ممر؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 35582 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35583 - 42

اسم امللك : تيقجوين ايت عبو 1.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 05 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14آ05س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : احباس؛

شرقا : طريق غير معبدة بعرض متغير؛

جنوبا : طريق غير معبدة بعرض متغير؛

غربا : االحباس العامة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35587 - 42

اسم امللك : فاطمة.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو اخرمجيون.

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86آ.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة و شعيبي علي؛

غربا : شعيبي علي و مطلب رقم  25342 - 42؛

طالب التحفيظ : فاطمة الصاحلي بنت احساين.

          

مطلب رقم 24999 - 42

اسم امللك : تيلكتوتني 3-1.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة  و جماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو تلشيت.

وقع حتديده في : 24 يوليوز 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05آ 56س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة احساين الغزيف؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : وسلي امبارك؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

 احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                                              حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 120640 - 44

اسم امللك : أرض احلطة. 

موقعه : دوار لغراربة جماعة وقيادة بني هالل اقليم ودائرة سيدي بنور .

وقع التحديد في : 25 يناير 2017.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 ار 40 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بجزء منها بناية ذات سفلي وطابق أول .

اجملاورون : 

شماال : حرم الدوار و ممر عمومي؛ 

شرقا : محمد زياد بن عبداهلل؛

جنوبا : بوشعيب أغشيش بن حلسن؛ 

غربا : منطقة الضم اوالد بوزرارة 3.

طالب التحفيظ : بالهرمشية عبداحلق بن امحمد.

مطلب رقم 120835 - 44

اسم امللك : أرض احلطة. 

موقعه : دوار اجلراير جماعة وقيادة بني هالل اقليم ودائرة سيدي بنور .

وقع التحديد في : 18 مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26 ار 63 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئر وأشجار وحائط بجزء منها به بناية ذات 

سفلي وطابق أول وصهريج.

اجملاورون : 

شماال : دحمان محمد بن الطاهر؛

شرقا : الضو عبد اهلل بن محمد وإحسان العربي؛

جنوبا : دحمان محمد بن علي؛ 

غربا : دحمان محمد بن علي وورثة علي بن الهرمشية.

طالب التحفيظ : دحمان كمال بن الطاهر.

مطلب رقم 120978 - 44

اسم امللك : جنان حميدة بن الطاهر. 

موقعه : دوار أوالد يوسف جماعة وقيادة امطل اقليم ودائرة سيدي بنور .

وقع التحديد في : 10 يونيو 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 81 ار 71 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار بها مطفيتني .

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ومنطقة الضم أوالد عمران 1 بور؛    

شرقا : منطقة الضم أوالد عمران 1 بور؛

جنوبا : منطقة الضم أوالد عمران 1 بور وورثة محمد دكالي قبابي ملعاشي ؛ 

غربا : أحمد حللو بن يوسف.

طالب التحفيظ : عبسي رقية بنت ابراهيم ومن معها.

احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                    مصطفى بومهدي.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 3903 - 15

اسم امللك : ارض احلصاد و الدراس .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الكارة حي املسجد .

وقع حتديده في : 29 يناير 1992 . 

نوعه :  أرض بها بناية خفيفة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 15 س .

اجملاورين :  

شماال : زنقة ؛

شرقا : الزوين حبيب ؛

جنوبا :  الرسم القعاري 10791 - 15 و صالح بن محمد ؛

غربا : رحمة بنت احلاج صالح ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( الراعي حسن بن محمد .

مطلب رقم 18407 - 53

اسم امللك : ارض احلطة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار بكارة .

وقع حتديده في : 28 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و طابق اول واسطبل و باحة 

و مرحاض و بئر و يخترقها خط كهربائي .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 41 آر 98 س .

اجملاورين :  

شماال : ورثة عيسى بن عبد السالم ؛

شرقا :  الرسم القعاري 31984 س )ق1( ؛

جنوبا : زينب بنت بوشعيب و عبد السالم رشدي باحلداوي ؛

غربا : ممر من 5 امتار و من ورائه مطلب رقم 5815 - 15 ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( رشدي بوشعيب بن احلداوي .

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                          فريد بدري

 

محافظة أزيالل 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "فدان لبوار"

 ذي مطلب التحفيظ رقم 3481 - 55 والذي أدرج إعالن إنتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 507 املؤرخة في 17 سبتمبر 2008

 اقرأ : 

 موقعه : جماعة امليل 

بدال من :

جماعة ايت امليل 

مشتمالته : أرض عارية

بدال من :

أرض فالحية

"والباقي بدون تغيير"

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل بالنيابة.

                                   عبد العزيز احلاجبي.

 

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22788 - 56

اسم امللك : "فاطمتو".

موقعه : احملل املدعو حي املسيرة مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 01 سنتيار. 

نوعه : بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ،   

شرقا : يوسف ابيدار.
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جنوبا : اوبيروك حلسن

غربا : حمدي اوباحسي

طالب التحفيظ : فاطمتو ادويري بنت احلسان.

مطلب رقم 22786 - 56

اسم امللك : "نعيمة".

موقعه : احملل املدعو حي ابن رشد مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 02 سنتيار. 

من  مبني  وجزء  واحد  علوي  وطابق  سفلي  من  مكونة  بناية   : نوعه 

الطابق العلوي الثاني.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة  

شرقا : املالوي محمد.

جنوبا : حمان ابراهيم

غربا :  ورثة سربوت احمد

طالب التحفيظ : نعيمة شعيب بنت احلسن.

مطلب رقم 22775 - 56

اسم امللك : "ملك دو تركى".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 54 آر 73 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها بناية بالسفلي .

اجملاورون : 

شماال : العلمي احلسن  

شرقا : ملك اديحيى محمد ومطلب  التحفيظ رقم  22578 - 56 

جنوبا : ممر عمومي ذو عرض متغير

غربا : العلمي احلسن  

احلقوق العينية و التحمالت العقارية  : امللك يخترقه خط كهربائي 

متوسط التوتر

طالب التحفيظ : احلسني الغور بن علي ومن معه.

مطلب رقم 22774 - 56

اسم امللك : " ملك مروى  ".

موقعه : احملل املدعو  حي تكنا مدينة كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01 آر 07 سنتيار. 

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق أول

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 3665 - 56 ،   

شرقا : جنيب سي احمد وبوراران

جنوبا : فتيحة ديش  ،  

غربا :  الزنقة 

طالب التحفيظ : عبيدي مهيمي بن محمد.

مطلب رقم 22789 - 56

اسم امللك : "اخيار "

موقعه : احملل املدعو حي الرحمة مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 76 سنتيار 

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق أول

اجملاورون : 

شماال : الزنقة 

شرقا : علي احليحي

جنوبا : علي احليحي

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : اخيار امبارك بن احلسان

مطلب رقم  22794 - 56

اسم امللك : "هاشم".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30 آر 11 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية بها بناية بالسفلي وشجرة كالبتوس

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.  

شرقا : الزنقة

جنوبا : شعبة  

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية  : امللك يخترقه 

 خط كهربائي منخفض التوتر به عمود كهربائي

طالب التحفيظ : هاشم بوزكا بن علي

مطلب رقم  22682 - 56

اسم امللك : "الترابي" 

موقعه : احملل املدعو حي الشهداء مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 سنتيار  

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 6767 - 56 في جزء وفي اجلزء االخر غير معروف ؛

شرقا :  الساملي مبارك 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 6962 - 56 ؛

غربا :  الزنقة.

طالب التحفيظ : الترابي فاطمة بنت محمد

مطلب رقم 22772 - 56

اسم امللك : "كنبوش 1  ".

موقعه : احملل املدعو حي السوق القدمي مدينة بويزكارن اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01 آر 86سنتيار
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نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق أول وسفلي وطابق أول  

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا  : محمد بن محمد البياسني

جنوبا : محمد بن محمد البياسني؛

غربا :  دار ادكجيم 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية  : حائط مشترك بني العالمات 

ب3 وب4 -وب4 وب-5 وب5 وب6 -وب6 وب7 -وب7 وب8 -وب8 وب1

طالب التحفيظ : احلسني كنبوش بن ابراهيم

مطلب رقم 22747 - 56

اسم امللك : " سليمة بوعسرية ".

موقعه : احملل املدعو حي املسيرة مدينة بويزكارن اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 40 سنتيار

نوعه :  أرض عارية  

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : خونا عبد اهلل 

جنوبا : ورثة سواخ  

غربا :  الزنقة

طالب التحفيظ : سليمة بوعسرية بن محمد

مطلب رقم 22674 - 56

اسم امللك : "احلروشي "

موقعه : احملل املدعو  حي املوحدين مدينة كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 ار 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال  : منكور عيادة

شرقا : الزنقة 

جنوبا : الزنقة

غربا :  الرسم العقاري رقم 2692 - 56

طالب التحفيظ : احلسان احلروشي بن سيدي محمد

مطلب رقم 22339 - 56

اسم امللك : "عقار  ".

قيادة  اسرير  القروية  اجلماعة  تارمكيست  دوار  املدعو  احملل   : موقعه 

اسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 ار 26  سنتيار  

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التني واخلروب والصبار والنخيل واخلوخ 

والزيتون

اجملاورون : 

شماال  : الزنقة

شرقا : الطريق

جنوبا : الزنقة 

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : محمد بنعلي ابن علي.

 

مطلب رقم  8250 - 56

اسم امللك : "البور  ".

موقعه : احملل املدعو دوار اكادير لهنا اجلماعة احلضرية طاطا 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25 آر 14 سنتيار  .

نوعه : أرض فالحية بها بعض أشجار النخيل 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت احلاج امغار

شرقا :  الواد .

جنوبا : ايت بوشعيب وتكاديرت ونايت عبد الرزاق

غربا : تيفليت البور

احلقوق العينية و التحمالت العقارية  : امللك تخترقه ساقيتان

طالب التحفيظ : محمد اوبال بن السيد احمد ومن معه

مطلب رقم 22341 - 56

اسم امللك : "ايغزران".

قيادة  اسرير  القروية  اجلماعة  تارمكيست  دوار  املدعو  احملل   : موقعه 

اسرير إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 15 ار 89 سنتيار

نوعه : ارض فالحية بورية 

اجملاورون : 

شماال : علي امهاوش

شرقا  : ورثة حمداني البشير

جنوبا : الطريق ؛

غربا :  مطلب  التحفيظ رقم  22782 - 56

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : امللك تخترقه شعبة

طالب التحفيظ : محمد بنعلي ابن علي

مطلب رقم 695 - 56

اسم امللك : "أرض بوشعاب".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة احلضرية الوطية اقليم طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 48 ار 94 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية  بها مسجد وأربع بنايات وحائط

اجملاورون : 

شماال : مطلب  التحفيظ رقم  914 - 56،   

شرقا : الطريق
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جنوبا : مطلب  التحفيظ رقم  914 - 56،   

غربا :  مطلب  التحفيظ رقم  914 - 56،   

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : امللك تخترقه قناة صرف صحي 

وست بالوعات

طالب التحفيظ : بوشعاب البشير بن اعبيدي

مطلب رقم 22764 - 56

اسم امللك : "ملك مسعود الزاكي ".

موقعه : احملل املدعو حي السعديني، مدينة كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 04 سنتيار. 

نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي وطابقني  علويني 

اجملاورون : 

شماال : أغراس حلبيب  

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة 

غربا :  أغراس حلبيب  

طالب التحفيظ السيدة : مسعود الزاكي بن احلسني

مطلب رقم 22592 - 56

اسم امللك : "اخلير".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 09 آر 42 سنتيار. 

نوعه : ارض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،   

شرقا : مطلب  التحفيظ رقم  22430 - 56

جنوبا : مطلب  التحفيظ رقم  6399 - 56.

غربا :  محمد بوزكا وعبد اهلل بوتامنت واملسجد

امللك يخترقه خط كهربائي   : العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

منخفض التوتر وثالث اعمدة كهربائية منخفضة التوتر

طالب التحفيظ : امباركة بوزك بنت احلسن

مطلب رقم 22780 - 56

اسم امللك : "ناحية تيرت".

موقعه : احملل املدعو  حي تيرت العليا، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الشارع   

شرقا : الزنقة

جنوبا : عبد اجمليد البصيري وعبد الواحد تودي.

غربا :  مطلب  التحفيظ رقم  285 - 56

طالب التحفيظ : عياد باتا بن املعطي 

مطلب رقم 22779 - 56

اسم امللك : " ابدار  "

موقعه : احملل املدعو حي وادنون كويرة اليهودية ، مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 33 سنتيار

نوعه : بناية مكونة من سفلي به مستودع وسكنى وطابق علوي واحد

اجملاورون : 

شماال : زركان احملجوب

شرقا :  الزنقة

جنوبا : منصور سالم 

غربا : بوبكر الركراكي ومبارك محيمدات

طالب التحفيظ : عياد ابدار بن اخملتار

مطلب رقم 22720  - 56

اسم امللك:" ملك بيعشاش".

موقعه : احملل املدعو حي املرابطني ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 17 سنتيار

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق علوي واحد.

اجملاورون:

شماال : الزنقة

شرقا : امبارك اعطار  ؛

جنوبا : بن حسي عبد القادروالرسم العقاري رقم 2665 - 56

غربا:ابراهيم احميم

طالب التحفيظ : احلسن بيعشاش بن ابراهيم

مطلب رقم 22766 - 56

اسم امللك:" فدان حتت الساقية "

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 هكتار 84 آر48 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية بها اشجار الدغموس وأخرى برية وبئر غير مستغل

اجملاورون:

شماال :  الطريق ؛

شرقا : مطلب  التحفيظ رقم  3720 - 56  ؛

جنوبا  مطلب  التحفيظ رقم  22765 - 56؛

غربا : ملك محند بن علي ازوكاغ والطريق ؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : امللك به أربعة أعمدة كهربائية

طالب التحفيظ : عمر رزق اهلل بن احمد

 

مطلب رقم 913 - 56

اسم امللك : "الوطية القطعة رقم 3 ".

موقعه : احملل املدعو  اجلماعة احلضرية الوطية اقليم طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 342 هكتار 83 آر 03 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية بها  بنايات

اجملاورون : 
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شماال : مطلب  التحفيظ رقم  915 - 56

شرقا : أرض موات 

جنوبا : الطريق

غربا :  الزنقة ومطلب  التحفيظ رقم  916 - 56

طالب التحفيظ : امللك اخلاص للدولة

مطلب رقم 22545 - 56

اسم امللك : "األمل ".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي إقليم كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07هكتار 72 ار 05 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بورية 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ومطلب  التحفيظ رقم  5525 - 56 وأرض جماعية

شرقا : مطلب  التحفيظ رقم  2722 - 56

جنوبا : فتح اهلل بن احلسان 

غربا :  مطلب  التحفيظ رقم  3720 - 56

طالب التحفيظ  : احلسن مرزوق بن مبارك

مطلب رقم 6432 - 56

اسم امللك : "أمسرا".

موقعه : احملل املدعو شارع محمد اخلامس مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 سنتيار. 

نوعه : متجر

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج حسون ،   

شرقا : أبو ياسني

جنوبا : الشارع

غربا :  الزنقة

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : حق الهواء لفائدة ورثة احلاج 

حسون ابتداءا من 3.80 مترا علوا، وحائط مشترك بني العالمات ب3 

وب4 -وب4 وب1

طالب التحفيظ : احمد اغو بن محمد:

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 14097 - 56

اسم امللك : "محيفير الفوقاني ".

موقعه : احملل املدعو  اجلماعة القروية اسرير ، قيادة اسرير ، إقليم كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 هكتار 90 آر 56 سنتيار. 

ماء  وصهريج  وبئر  وبنايتني  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وحوض مائي وحوض في طور البناء 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ذو عرض متغير ،   

شرقا : الرسم العقاري رقم 6867 - 56

جنوبا : مطلب  التحفيظ رقم  14098  - 56 وفرحان محيجيبة

غربا :  الطريق ومحمد فرحان بن اليزيد

احلقوق العينية و التحمالت العقارية  : امللك يخترقه خط كهربائي 

منخفض التوتر

طالب التحفيظ : عمر فرحان بن اليزيد

 1020    إن هذا االعالن يلغي االعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 

املؤرخة في 18 يوليو 2018

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى " جكوم "

موضوع مطلب التحفيظ رقم 21171 - 56 الـذي أدرج اإلعالن 

عن إنتهاء التحديد بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد 1020 

املؤرخـة في 18 يوليو 2018 والتي تسرب إليها خطأ مادي

*حيث يقرأ :

اسم طالب التحفيظ  :  السيد  أحمد جكوم بن احلسني و من معه.

بدال من  : 

السيد  احمد جكوم بن احلسني.

 والباقي بدون تغيير. 

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم .

                                     محمد عرظاوي.

 

محافظة إفران

مطلب رقم 3681 - 57

اسم امللك : "ابالل".

موقعه : اقليم افران، دائرة ازرو، جماعة واد إفران، احملل املدعو توحريشت

مساحته : اإلجمالية : 2 هكتار 25 آر 48 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية واسطبل وأشجار الزيتون وبئر

القطعة األولى :

مساحتها : 28 آر 80 سنتيار

اجملاورون :

شماال : ساقية  

شرقا : أشاتو أحمد 

جنوبا : ساقية 

غربا : حكيم غامن

القطعة الثانية :

مساحتها : 1 هكتار 14 آر 80 سنتيار
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اجملاورون :

شماال : ساقية

شرقا : أشاتو أحمد 

جنوبا : ساقية طريق عمومية، طريق عمومية 

غربا : حكيم غامن

القطعة الثالثة :

مساحتها : 81 آر 88 سنتيار

اجملاورون :

شماال : طريق عمومية  

شرقا : الرسم العقاري رقم 17621 - 57 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3693 - 57 

غربا : حكيم غامن

 احلقوق العينية والتحمالت : 

خط تيار كهربائي على طول العالمتني ب 9 و ب10

عمود كهربائي داخل امللك

طالبوا التحفيظ : 

ابالل بلعيد بن عقى بنسبة 10/140.

ابالل عشور بن عقى بنسبة 10/140. 

ابالل فاطمة بنت عقى بنسبة 05/140.

ابالل بنيوسف بن عقى بنسبة 10/140.

ابالل احلسني بن عقى بنسبة 10/140.

ابالل فتيحة بنت عقى بنسبة 05/140.

ابالل رشيد بن عقى بنسبة 10/140.

ابالل جواد بن عبد الرحمان بنسبة 04/140.

ابالل رابحة بنت عبد الرحمان بنسبة 02/140.

ابالل كمال بن عبد الرحمان بنسبة 04/140.

محمد وسعيد بن حمو بنسبة 35/140.

عمر موجان بن اسماعيل بنسبة 35/140.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                                عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة سال اجلديدة

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

يتشرف  احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم

محل  واجلاعل  معه،  ومن  جنيب  محمد   الفهري  اشماعو  السيد  أن 

طريق  10 شقة   04 عمارة  بلقاضي  بـجنان  معه  للمخابرة  اقامته 

القنيطرة سال،  طلب أن يسلم لهم  نظير جديد  للرسم العقاري 

عدد 43036/راء املؤسس للملك املسمى *بني  مدام* . الكائن مبنطقة 

النظير  وذلك بسبب ضياع  اجلديدة  واد عكراش سال  السهول طريق 

الذي كان سلم له سابقا.

   في إمكان كل شخص يهمه هدا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هدا اإلعالن.

        احملافظ على األمالك العقارية والرهون بسال اجلديدة.

                حسن الشاوي.

 

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 4327  - 59 

اسم امللك : "العزوزي 1 "

 نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم مكناس جماعة عني عرمة دوار آيت مناصف؛ 

مساحته : 01هـ07آ44س؛

حدوده : 

شماال : زهور عزوزي ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 19070/ك ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4328 - 59؛

غربا : الرسم العقاري رقم 19792/ك، 

طالب التحفيظ : العزوزي حلسن بن بنعيسى ومن  معه ؛

مطلب رقم  4328 - 59 

اسم امللك : "العزوزي 2 ".

 نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : اقليم مكناس جماعة عني عرمة دوار آيت مناصف؛ 

مساحته : 02 هـ 98آ44 س؛

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4327 - -59 الرسم العقاري 19070/ك ؛

شرقا :  ورثة ازريكي موالي ادريس - عبد اللطيف البوخاري ؛ 

جنوبا : ورثة الغمري - ورثة عزوزي موالي ادريس؛

غربا : ورثة عزوزي موالي ادريس الرسم العقاري 19792/ك ، 

طالب التحفيظ : العزوزي حلسن بن بنعيسى ومن  معه.

مطلب رقم 4333  - 59 

اسم امللك : "سالمي "

 نوعه : أرض على جزء منها بناية ذات سفلي و طابق علوي و توابع، و 

اجلزء اآلخر حديقة ؛ 



5731 عدد 1143 - 09 ربيع األخر 1442 )25 نوفمبر 2020(

زنقة  اهلل  عبد  بن  محمد  سيدي  السلطان  حي  مكناس   : موقعه 

الشاوية رقم 22؛ 

مساحته : 01آ89 س؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 67020 - 59 شارع )ملك عمومي( ؛

شرقا : شارع )ملك عمومي(- مطلب التحفيظ رقم 2517 - 59  ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 2517 - 59 - السور االسماعيلي ؛

غربا : أسماء بنت عمر بنجلون - الرسم العقاري رقم 67020 - 59 ، 

طالب التحفيظ : السيد سالمي احمد بن محمد بصفته مالكا حلق 

الزينة فقط أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 4343  - 59 

اسم امللك : " الدوش 3019"

 نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي  وطابق علوي؛ 

موقعه : مكناس توالل شارع 1؛ 

مساحته : 51س؛

حدوده : 

شماال : ساحة )ملك بلدي( ؛

شرقا : شارع) ملك عمومي(  ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4344 - 59 ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4344 - 59 ،

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ؛

مطلب رقم 4347  - 59 

اسم امللك : "احلليوي ".

 نوعه : أرض بها بناية عبارة عن سفلي وطابق علوي؛ 

موقعه : مكناس حي توالل شارع 3 موحى اوحلي 2 رقم 21 ؛ 

مساحته : 70س؛

حدوده : 

شماال : ورثة بوزكارن ؛

شرقا :  ورثة كحالوي بنعيسى- بلعدي حدو ؛ 

جنوبا : درب )ملك عمومي(؛

غربا : ممر، 

حلق  مالكا  بصفته  محمد  بن  اهلل  عبد  احلليوي   : التحفيظ  طالب 

الزينة فقط أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 4350  - 59 

اسم امللك : "البركة "

 نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : مكناس حي القصبة درب علي رقم 8؛ 

مساحته : 91س؛

حدوده : 

شماال : محمد بيطرو- ممر ؛

شرقا : درب )ملك عمومي(  ؛ 

جنوبا : ورثةعبد املالك فضيلة - عبد املالك العربي ؛

غربا : محمد بيطرو، 

طالب التحفيظ : الدعيق ادريس بن احمد ومن معه بصفتهم مالكني 

حلق الزينة أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص ؛

مطلب رقم 4352  - 59 

اسم امللك : "الفياللي "

 نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي واحد ؛ 

موقعه : مكناس، املدينة القدمية حي الصباغني سيدي اعمر بوعوادة رقم 18؛ 

مساحته : 01آر33 س ؛

حدوده : 

شماال : الدرقاوي اسماء و الطيبي مصطفى ؛

شرقا :  ورثة املهدي السعدي ؛ 

جنوبا : عبد الرؤوف العيساوي- ورثة حميش محمد ؛

غربا : زنقة )ملك عمومي( ، 

طالب التحفيظ : الفياللي محمد انوار بن عبد الكبير و من معه بصفتهم

مالكني حلق الزينة أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 4358  - 59 

اسم امللك : "شريفة "

 نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول و توابع؛ 

موقعه : مكناس املدينة القدمية، حي باب اجلديد دار الدبغ رقم 40/39؛ 

مساحته : 88س؛

حدوده : 

شماال : العربي بن عاشور ؛

شرقا :  جوطية دار الدبغ ؛ 

جنوبا : احمد بن العربي ؛

غربا : زنقة ) ملك عمومي( ، 

مالكا حلق  بن محمد بصفته  الرزاق  عبد  : شريفة  التحفيظ  طالب 

الزينة فقط أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص ؛

مطلب رقم 4359  - 59 

اسم امللك : "كنزة "

 نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق علوي و توابع.؛ 

موقعه : مكناس املدينة القدمية احلبول درب رياض بناني ؛ 

مساحته : 87س؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 36359 - 59 - درب )ملك عمومي(؛

شرقا :  ممر ؛ 

جنوبا : ورثة بنشمسي؛
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غربا : دار با احمد - ادريس املنصوري، 
بن خالفة بصفته مالكا حلق  الهادي  املراعي عبد   : التحفيظ  طالب 

الزينة أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص ؛
االول  الطابق  من  ابتداء  هواء  بحق  مثقل  امللك  هذا  أن  االشارة  مع 
25س لفائدة رثة  محدد بعالمات التحديد 6-12-11-8-7-6 مساحته 

بن شمسي.

مطلب رقم  4360 - 59 

اسم امللك : " الطاهري"
 نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني وتوابع؛ 

موقعه : مكناس حي التقدم زنقة 32 رقم 16 ؛ 

مساحته : 67؛

حدوده : 
شماال : املرابط عبد الرحمان- الرسم العقاري 80073 - 05 ؛

شرقا : الرسم العقاري 80073 - 05  ؛ 

جنوبا : البشير حلسن؛
غربا : زنقة) ملك عمومي(، 

بصفته  احمد  بن  الواحد  عبد  الطاهري  السيد   : التحفيظ  طالب 
مالكا حلق الزينة أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص ؛

مطلب رقم 4366  - 59 

اسم امللك : "ملك حريكة "
 نوعه : أرضبها بناية ذات سفلي وطابقني علويني و توابع؛ 

موقعه : مكناس املدينة القدمية الصباغني درب الفتيان رقم 7؛ 

مساحته : 01آ 07س؛

حدوده : 
شماال : سعيد بنيايا- مجاور غير معروف؛

شرقا : ورثة التهامي اخلياطي  ؛ 
جنوبا : درب ) ملك عمومي(؛

غربا : اخلالدي خالد - مجاور غير معروف، 
طالب التحفيظ : رشيد احلريكة بن محمد و من معه بصفته مالكا 

حلق الزينة أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص ؛

مطلب رقم 4367  - 59 

اسم امللك : "دار رقم 225 "
 نوعه : أرض بها بناية عبارة عن محالت جتارية بالسفلي وطابق أول وتوابع ؛ 

موقعه : مكناس املشور استينية درب منون سيدي اعمرو؛ 

مساحته : 01آ11س؛

حدوده : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 4369 - 59 - زنقة)ملك عمومي( ؛

شرقا :  زنقة )ملك عمومي( ؛ 
جنوبا : ورثة الباز- بلعبدية عادل؛

غربا : ليلى بوحبال- بن الطيب عبد الغني، 
طالب التحفيظ : األوقاف العامة ؛

مطلب رقم 4369  - 59 

اسم امللك : " دار رقم 224 "
 نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني؛ 

موقعه : مكناس جماعة املشور استينية درب منون سيدي اعمرو ؛ 

مساحته : 58س ؛

حدوده : 
شماال : الرسم العقاري 6400/ك- زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا :  زنقة )ملك عمومي(؛ 
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4367 - 59 – بن الطيب عبد الغني؛

غربا : بن الطيب عبد الغني-الرسم العقاري 7144/ك، 

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة:

مطلب رقم  4371 - 59 

اسم امللك : "مينة "

 نوعه : أرض عارية ؛ 
موقعه : مكناس حي القصبة درب القايد مومو رقم 25؛ 

مساحته : 55 س ؛

حدوده : 

شماال : ممر ؛

شرقا : ممر  ؛ 

جنوبا : درب)ملك عمومي( ؛

غربا : ادريس بن بوعزة ، 
حلق  مالكة  بصفتها  بناصر  بنت  مينة  بنخليفة   : التحفيظ  طالب 

الزينة، أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص ؛
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

                            عبد الواحد البوراحي.

  

 

محاففظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25217 - 61

اسم امللك: " البقالي "
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية املنزلة 

احملل املدعو الهار؛

وقع حتديده بتاريخ : 4 فبراير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 3 هكتار 45 ار 21س ؛

نوعه : ارض فالحية بها سفلي و اصطبل و اشجار ؛

اجملاورون :

شماال : طريق عرضه متغير ؛

محافظة
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شرقا : طريق عرضه متغير، ملك الغير ؛

جنوبا : طريق عرضه متغير، ارض جماعية ؛

غربا : طريق عرضه متغير، ارض جماعية ؛

طالب التحفيظ : علي البقالي الطاهري ؛

مطلب رقم 25277 - 61

اسم امللك : " سلمى"

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو عني حمراء؛

وقع حتديده بتاريخ : 17 ديسمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 32 ار 28 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها بئر ؛

اجملاورون :

شماال : محمد حجاج العاقل ؛

شرقا : رحمة الزكاف ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 61786 - 61 ؛

غربا : محمد بوزيد ؛

طالب التحفيظ : محمد بوزيد ؛

مطلب رقم 25405 - 61

اسم امللك : " نور الدين "

ملوسة  القروية  اجلماعة  اجنرة،  فحص  اقليم  طنجة  والية   : موقعه 

احملل املدعو مدشر بولعشيش ؛

وقع حتديده بتاريخ : 11 فبراير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3ار 60س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : زبيدة السوسي النعيمي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : خديجة السوسي النعيمي ؛

غربا : خديجة السوسي النعيمي ؛

طالب التحفيظ : اسراء نور الدين و من معها ؛

مطلب رقم 24165 - 61

اسم امللك : " التويرسة 197 "

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية دار الشاوي

احملل املدعو التويرسة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 4 يونيو 2018 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3 هكتار 18ار 24 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها غابة و مجرى ماء ؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة ميمون بن احمد، ورثة محمد جابر ؛

شرقا : ورثة الطيب احلداوي ؛

جنوبا : ورثة احمد احلداد، محمد البقالي صديق ؛

غربا : واد، ورثة ميمون بن احمد ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة ؛

مطلب رقم 24756 - 61

اسم امللك : " حامت "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية اقواس 

البرييش احملل املدعو بئر اخراز ؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 مارس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 83س؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : بن حمان محمد، طريق ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : انيسة احلليمي ؛

طالب التحفيظ : رشيد الصروخ ؛

مطلب رقم 19382 - 61

اسم امللك : " رانية "

القصر  القروية  اجنرة، اجلماعة  الفحص  اقليم  : والية طنجة  موقعه 

الصغير دوار سيدي قنقوش ؛

وقع حتديده بتاريخ : 11 سبتمبر 2017 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 4ار 60س ؛

نوعه : ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي و طابق واحد و مرفق و بئر ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 58231 - 61؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 52159 - 61؛

جنوبا : احمد العاقل ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : بوعزة كريش ؛

مطلب رقم 19388 - 61

اسم امللك : " غرسة شمالل و الساقية "

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

الغربية احملل املدعو مزارع اجالوة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 13 نوفمبر 2017؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 84ار 74س ؛

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون

القطعة االولى : 
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شماال : ورثة احمد الوهابي ؛

شرقا : خندق ؛

جنوبا : فاطمة الزهرة غيالن ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 19390 - 61؛

القطعة الثانية : 

شماال : خندق، طريق ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : ورثة محمد بن جلول، محمد احلافي ؛

غربا : ورثة محمد بن الهاشمي، فاطمة الزهرة غيالن، خندق ؛

طالب التحفيظ : محمد بن بودالي االدريسي ؛

مطلب رقم 19422 - 61

اسم امللك : " الوجلة "

املنزلة  القروية  اجلماعة  اجنرة،  الفحص  اقليم  والية طنجة   : موقعه 

احملل املدعو مدشر املنزلة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 25 سبتمبر 2017؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 20ار 69س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : محمد السبيتي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : محمد السبيطي ؛

طالب التحفيظ : عزيز املعزيزي ؛

مطلب رقم 24945 - 61

اسم امللك : " جوهرة البحر "

موقعه : والية طنجة عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو خندق الزرارع ؛

وقع حتديده بتاريخ : 3 يونيو 2016 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 41س ؛

نوعه : ارض فالحية بها اشجار مثمرة ؛

اجملاورون : 

شماال : محمد اللنجري القنفود ؛

شرقا : ممر عمومي ؛

جنوبا : فاطمة الزهرة الصروخ ؛

غربا : محمد اللنجري القنفود ؛

طالب التحفيظ : حسن محمد بورجالت ؛

مطلب رقم 24878 - 61

اسم امللك : " ضيفة "

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو حومة البحاير ؛

وقع حتديده بتاريخ : 14 ماي 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2ار 11س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 60994 - 06 ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : عبد الواحد بن حجومار، فاطمة الكداري ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 24871 - 61 ؛

طالب التحفيظ : الزهرة ضيفة ؛

مطلب رقم 25205 - 61

اسم امللك : " الديالل "

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو الهناء 2 ؛

وقع حتديده بتاريخ : 12 فبراير 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 95س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : الهيشو البقالي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : مصطفى جابر، محمد بنيدر ؛

طالب التحفيظ : فاطمة الزهرة الديالل ؛

مطلب رقم 25244 - 61

اسم امللك : " باكورة مليش "

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

الصغير احملل املدعو مليش العليا ؛

وقع حتديده بتاريخ : 4 ديسمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 30س ؛

نوعه : فيال حتتوي على بنايتني تتكون االول من سفلي و طابق و مرفق 

بالسطح و التانية من سفلي و حديقة ؛

اجملاورون : 

شماال : امينة اغزييل ؛

شرقا : حميدو الريفي، الرسم العقاري رقم 26389 - 61، عبد السالم اغزييل ؛

جنوبا : عبد السالم اغزييل ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : حنان اسالمة ؛

مطلب رقم 25342 - 61 

اسم امللك : " هانا معاك "

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

الصغير احملل املدعو مليش السفلي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 7 يناير 2020 ؛
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املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 20 س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : عبد الكرمي اغزييل ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 48977 - 61؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : حمزة اهالل و من معه ؛

مطلب رقم 25406 - 61

اسم امللك : " العثماني "

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو سيدي دريس ؛

وقع حتديده بتاريخ : 12 فبراير 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 10س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : احمد التويجر، 

شرقا : محمد الشنتوف ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25100 - 61؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : محمد العثماني ؛

مطلب رقم 25414 - 61

اسم امللك : " عثمان "

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

اليماني احملل املدعو اوالد العربي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 13 فبراير 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 21ار 4 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 70245 - 06، ممر عمومي ؛

شرقا : ممر عمومي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 69036 - 61 ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 16228 - 61 ؛

طالب التحفيظ : عثمان القصبي ؛

مطلب رقم 25420 - 61 

اسم امللك : " املعديوي "

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

اليماني احملل املدعو اوالد الرياحي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 17 فبراير 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 13ار 93 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 25076 - 61 ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق ؛ 

طالب التحفيظ : رضوان املعديوي ؛

مطلب رقم 25441 - 61 

اسم امللك : " ياسني "

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

احملل املدعو بير اجران ؛

وقع حتديده بتاريخ : 27 فبراير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 53ار 16س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : عبد السالم القطبي ؛

جنوبا : عبد السالم الشريفي، الرسم العقاري رقم 69663 - 61 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 52498 - 61.

طالب التحفيظ : صليحة تيزي احصان ؛

مطلب رقم 25444 - 61

اسم امللك : " املالحp2 1 دو الرقم املعلوماتي 2164 "

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

الصغير احملل املدعو زهارة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 2 مارس 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 4ار 45س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : ورثة الطالل؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : ناظر ااالوقاف بطنجة ؛

مطلب رقم 25449 - 61

اسم امللك : " حشاد "

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

اليماني احملل املدعو البرانة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 3 مارس 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2 هكتار 6ار 34س ؛
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نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25450 - 61، احمد حنا ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : احمد املصوري حشاد ؛

مطلب رقم 25459 - 61

اسم امللك : " العنيصر "

موقعه : والية طنجة، اقليم الفحص اجنرة، اجلماعة القروية قصر اجملاز 

احملل املدعو ظهر خروب ؛

وقع حتديده بتاريخ : 9 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 6 س ؛

نوعه : ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : احمد فرشام ؛

جنوبا : مصطفى حجاج جوايد، عزيزة حجاج جوايد ؛

غربا : رحمة حجاج اجوييد ؛

طالب التحفيظ : توفيق حجاج جوايد ؛

مطلب رقم 25482 - 61 

اسم امللك : " اية "

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

احملل املدعو اعزيب ابرارق ؛

وقع حتديده بتاريخ : 17 مارس 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 6ار 24 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم النقاش،

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : عبد السالم الزيدي بندراجو ؛

طالب التحفيظ : جمال الكهان ؛

مطلب رقم 25055 - 61

اسم امللك : " امني "

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

الشاوي احملل املدعو دار الشاوي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 23 يوليو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 44ار 97 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها بنايتني تتكونان من سفلي و طابق و و بئر و 

نافورة ماء و اشجار ؛

اجملاورون : 

شماال : العياشي شهاب ؛

شرقا : ورثة اطوجو، ورثة الزالل ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 54513 - 61، طريق ؛

غربا : العياشي شهاب ؛

طالب التحفيظ : امني ملتمس ؛

مطلب رقم 25310 - 61

اسم امللك : " صهيب "

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو احرارين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 30 ديسمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 43ار 5س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 24848 - 61 ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 6408 - 61، عبد السالم برورة ؛

غربا : العربي برورة ؛

طالب التحفيظ : فاطمة الكموني ؛

مطلب رقم 24987 - 61

اسم امللك : " احلمزاوي "

موقعه : والية طنجة، اقليم الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة تافوغالت ؛

وقع حتديده بتاريخ : 26 يونيو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 8 هكتار 88ار 33س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : محمد العاقل، محمد مفضل الرغيوي ؛

شرقا : محمد اغزييل، محمد احلمزاوي ؛

جنوبا : محمد اغزييل، محمد احلمزاوي ؛

غربا : ممر عمومي، محمد ايت عالم، ورثة اخلليع ؛

طالب التحفيظ : محمد الرغيوي احلمزاوي و من معه ؛

مطلب رقم 7772 - 61

اسم امللك : " القاسمي "

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

احملل املدعو دوار اخملفي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 2 ابريل 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 4ار 43س ؛

نوعه : ارض فالحية بها بناية تتكون من سفلي و طابق ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ورثة القاسمي ؛

جنوبا : ورثة القاسمي ؛

غربا : ورثة القاسمي ؛

طالب التحفيظ : مصطفى القاسمي ؛
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مطلب رقم 24822 - 61
اسم امللك : "ياسني"

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص الفحص اجنرة، اجلماعة القروية 
اجلوامعة احملل املدعو البرارق ؛

وقع حتديده بتاريخ : 22 ابريل 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 93س ؛

وطابق  سفلي  من  منها  اربعة  تتكون  بنايات  ستة  بها  ارض   : نوعه 
واثنتان من سفلي و طابقني و موقف للسيارات ؛

اجملاورون : 
شماال : طريق ؛

شرقا : احمد طيراري ؛
جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق، بلعيد الرفاعي ؛
طالب التحفيظ : بلعيد الرفاعي ؛

مطلب رقم 13779 - 61
اسم امللك : " بزهار4"

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية العوامة 
احملل املدعو اظهر العرب ؛

وقع حتديده بتاريخ : 16 يناير 2017؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 98س؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون : 

شماال : طريق ؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 13777 - 61؛

جنوبا : احمد الورديغي ؛
غربا : احمد الورديغي ؛

طالب التحفيظ : حسن بزهار؛

مطلب رقم 19461 - 61
اسم امللك : " اخلير "

موقعه : والية طنجة اقليم فحص اجنرة، اجلماعة القروية قصر اجملاز 
احملل املدعو واد غاللة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 10 اكتوبر 2017؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 61س؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون :  شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : طريق ؛
جنوبا : محمد الطالل ؛

غربا : نسرين الطالل ؛
طالب التحفيظ : حليمة احملضي ؛

 اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 2771 - 19
امللك املسمى : " كداوي بوكم "

القروية  اجلماعة  اجنرة  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : ب  الكائن 
اجلوامعة، احملل املدعو الضاية ؛

املساحة التي اظهرها التصميم : 21 هكتار 59ار 54س ؛

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية الضاية ؛.

وقع حتديده بتاريخ : 19 يونيو 1995 ؛

   إن هدا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

10 مارس 2004 حتت عدد 271 ؛

 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ظهر عواد"،

موضوع مطلب التحفيظ رقم 25281 - 61 الكائن عمالة

 طنجة اصيلة ؛ اجلماعة القروية العوامة احملل املدعو املنبر

 و الذي أدرج اإلعالن عن خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1087

املؤرخة في30  اكتوبر 2019وكذا االعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1136 بتاريخ07 أكتوبر 2020

فعوضا عن : 

اسم امللك : "احلساني"؛

القصر  القروية  اجنرة؛اجلماعة  الفحص  طنجة؛عمالة  والية   : موفعه 

الصغير احملل املدعو مليش السفلي؛

طلب التحفيظ : الصادق ازام احلساني ومن معه؛

اقرا : 

اسم امللك : "ظهر عواد 4" ؛

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

احملل املدعو ظهر عواد؛ 

طالب التحفيظ : محمد اخلادري؛

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                            عبد احلي السباعي.

 

محافظة الداخلة 

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم

 03 أن السيد عبد الفتاح اهل املكي، الساكن  بحي األمل فيال رقم 

بالداخلة، طلب أن  يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 3048 - 62 .

املؤسس للملك املدعو "املكي". الكائن بالداخلة، وذلك بسبب ضياع 

النظير الذي  سلم له سابقا.
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عليه  تعرضه  يدلي  أن  التسليم  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة. 

                                  رشيد الوردي. 

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 48 - 47

اسم امللك : أرض العرابي محمد.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة أوالد صالح دوار تعالوت اجلوابر. 

وقع حتديده في  :  18 ماي 1995

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 56 سنتيار .

نوعه : أرض بها بنايات وبئر .

اجملاورون :

شماال :  بوغمرة بوشعيب.

شرقا :  طريق من 06 أمتار.

جنوبا :  مطلب رقم 1842 - 33 . مطلب رقم 132 - 34.

غربا :  بوغمرة محمد.

طالب التحفيظ :  العرابي محمد.

مطلب رقم 5042 - 63

اسم امللك :  بالد العياالت 1 . 

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار حارث الغابة

وقع حتديده في : 19 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 ار 15 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : ورثة الزوبيري .

شرقا : ارتفاق مرور يليه الرسم العقاري رقم 10821/س.

جنوبا : طريق من 04 أمتار يليها مطلب رقم 4550 - 63.

غربا : ارتفاق مرور .

طالبة التحفيظ : الشركة العقارية أسوان س . ر . ل .

مطلب رقم 5423 - 63

اسم امللك : بالد املعزة 2 

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار الفقرة. 

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 52 آر 44 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية بها ثالث أشجار النخيل.

اجملاورون :

شماال : فاطمي بوشعيب .

شرقا : الرسم العقاري رقم 59458 - 63 . عدنان ميلود . بن علي أحمد 

فاطمي بوشعيب. ورثة وعدودي.

جنوبا : حسني بن احمد.

غربا : الرسم العقاري رقم 28541 - 33. ورثة جياللي.

طالبة التحفيظ : نعيمة السيوطي بنت احمد.

مطلب رقم 5492 - 63

اسم امللك : أرض كدية الفقرة.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار اوالد دقاق. 

وقع حتديده في : 26 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 ار 66 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 41675 - 63.

شرقا : بوهالل العربي.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 24487/س.

غربا : مسناوي بوعزة.

طالب التحفيظ : رشيد صبر بن بوشعيب.

مطلب رقم 5526 - 63

اسم امللك : نور.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار احلفاية اوالد حدو.

وقع حتديده في : 22 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 ار 09 سنتيار

نوعه : أرض بها بنايات وبئر

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 24919/د. الرسم العقاري رقم 10593 - 33.

شرقا : أبو الفضل عبد اهلل.

جنوبا : طريق عرضها 07 أمتار.

غربا : الرسم العقاري رقم 13090 - 47.

طالب التحفيظ : موالي عبد العزيز العلوي األنطكي.

مطلب رقم 5527 - 63

اسم امللك : خلريبة.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار اوالد عامر.

وقع حتديده في : 28 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33 ار 16 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون :
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شماال : عمر مبخوت أو عامري محمد. الرسم العقاري رقم 94411 - 63.

الرسم العقاري رقم 17949 - 63.

شرقا : فاهر رشيد.

جنوبا : ارتفاق مرور عرضه 03 أمتار يليه الرسم العقاري رقم 95258 - 63

غربا : ورثة محفاض بن احمد.

طالبة التحفيظ : فايزة فاهر بنت بوشعيب.

مطلب رقم 5531 - 63

اسم امللك : أرض جنان.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار اعرابة.

وقع حتديده في : 02 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 46 سنتيار

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون :

 33  -  2493 رقم  مطلب  يليه  أمتار   06 عرضه  مرور  ارتفاق   : شماال 

والرسم العقاري رقم 111808 - 63.

شرقا : الرسم العقاري رقم 16347 - 63.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 40544 - 63.

غربا : ارتفاق مرور عرضه 08 أمتار 

طالبة التحفيظ : مينة بنزكيس بنت الهاشمي.

مطلب رقم 5532 - 63

اسم امللك : شفاء.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار حلفاية.

وقع حتديده في : 02 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 ار 14 سنتيار

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 43310 - 63.

شرقا : الرسم العقاري رقم 127811 - 63.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 12958 - 47.

غربا : زنقة من 13 مترا. 

طالب التحفيظ : خالد ابراهيمي بن احمد.

مطلب رقم 5537 - 63

اسم امللك : أرض النجامي.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار العمامرة.

وقع حتديده في : 28 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 ار 28 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : ورثة العسري عبد القادر. ورثة العقاد احمد.

شرقا : مطلب رقم 2827 - 63.

جنوبا :مطلب رقم 2807 - 63.

غربا : األحباس. 

طالب التحفيظ : املصطفى زين العرسة بن عبد اهلل.

مطلب رقم 5538 - 63
اسم امللك : دار زين العرسة.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار العمامرة.
وقع حتديده في : 28 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 89 سنتيار
نوعه : أرض بها بنايات.

اجملاورون :
شماال : ورثة حلمر محمد.

شرقا : طريق معبدة.
جنوبا : ورثة رفيق احمد.

غربا : فضاء عمومي. 
طالب التحفيظ : محمد زين العرسة بن عبد اهلل.

مطلب رقم 5550 - 63
اسم امللك : كلثوم.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار احلوامي.
وقع حتديده في : 28  نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 ار 67 سنتيار
نوعه : أرض عارية.

اجملاورون :
شماال : الرسم العقاري رقم 3965 - 47.

شرقا : الرسم العقاري رقم 5037 - 47 ) القطعة 02 (.
جنوبا : ورثة سي بوحيا.

رقم  العقاري  الرسم  يليها  أمتار   03 عرضها  معبدة  طريق   : غربا 
12016/د ) القطعة 1( 

طالبة التحفيظ : كلثوم لغريسي بنت محمد.

مطلب رقم 5556 - 63
اسم امللك : ظهر املواق.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار القروصة.
وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 ار 96 سنتيار
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال : ورثة عسلي حليمة.
شرقا : ورثة حرشون محمد.

جنوبا : مطلب رقم 5291 - 63.
غربا : طريق من 04 أمتار يليه مطلب رقم 5054 - 63. 

طالبة التحفيظ : نعيمة عسلي بنت امحمد.

مطلب رقم 5558 - 63
اسم امللك : أرض نهيلة.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار اوالد بن اعمر الدحامنة.
وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 ار 04 سنتيار
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال : مطلب رقم 5290 - 63.



عدد 1143 - 09 ربيع األخر 1442 )25 نوفمبر 2020(5740

شرقا : الرسم العقاري رقم 23104 - 63.

جنوبا : قرطاف بوشعيب.

غربا : ممر من 03 أمتار يليه مطلب رقم 5267 - 63. 

طالب التحفيظ : عبد احلق قرطاف بن عبد القادر.

مطلب رقم 5181 - 63

اسم امللك : التويرسة.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار اجلوالة. 

وقع حتديده في : 20 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هكتار 56 آر 25 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : الطريق رقم 3042 يليها جالل الطاهر والرسم العقاري رقم 

29796/س ) القطعة 3 (. مطلب  324/ت ) القطعة 1 (. مطلب رقم 

رقم 2499 - 63 ) القطعة 2 (. الرسم العقاري رقم 39758 - 63.

شرقا : الرسم العقاري رقم 78073/س. مطلب رقم 1424 - 63.

جنوبا : ورثة احمد بن محمد. الرسم العقاري رقم 30651/س ) القطعة 1 (.

غربا : جالل الطاهر يليه مطلب رقم 2499 - 63 ) القطعة 1 (. الرسم 

العقاري رقم 10358 - 53. ورثة احمد بن محمد.

طالب التحفيظ : جالل الطاهر بن عبد اهلل.

مطلب رقم 5462 - 63

اسم امللك : أرض احلويطة.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار حلرش. 

وقع حتديده في : 22  نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 ار 64 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها بنايات.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 28263 - 33..

شرقا : رابحة بنت الزركة. حكيم ملعيزي يليه ارتفاق مرور من 03 أمتار.

جنوبا : روينبي عبد الواحد.

غربا : مطلب رقم 2445 - 33. الرسم العقاري رقم 28263 - 33.

طالب التحفيظ : حكيم ملعيزي بن محمد.

مطلب رقم 5467 - 63

اسم امللك : بالد الظهر 1

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار ملعيزي. 

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 53 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : حكيم ملعيزي يليه ورثة ادريس بن ملعيزي.

شرقا : مصطفى ملعيزي.

جنوبا : رابحة بنت الزركة.

غربا : ارتفاق مرور من 03 أمتار. مطلب رقم 5482 - 63. مطلب رقم 5483 - 63.

طالب التحفيظ : حكيم ملعيزي بن محمد.

مطلب رقم 2310 - 33

اسم امللك : احللولية.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار اوالد عبو. 

وقع حتديده في : 20 يوليو 1998

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 آر 53 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : مطلب رقم 67 - 33.

شرقا : الرسم العقاري رقم 16941/س ) القطعة 01 (.

جنوبا : الطريق رقم 1022.

غربا : الطريق رقم 1022.

طالب التحفيظ : سعد زمزاوي بن نبيل.

 

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

                 
املمضي  بالنواصر  العقارية  األمالك  على  احملافظ  السيد  يتشرف 

أسفله باإلعالم للعموم أن السيدة فاطنة الفراع بنت احمد احلاملة 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم BE 99055 الساكنة. بتجزئة املتوكل 

النواصر. طلبت أن يسلم لها نظيرا جديدا  إقليم  دار بوعزة   29 رقم 

متوكل   " املدعو  للملك  املؤسس   33  -  21651 رقم  العقاري  للرسم 

29". الكائن بدار بوعزة إقليم النواصر، وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

سلم لها سابقا.

   في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

  احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر.

                                         مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12596 - 65

امللك املسمى : " ملك الراجي "

الكائن : إقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اغمات ، دوار ايت القاضي. 

مساحته : 01 هك 57 آر 27 س .

وقع حتديده في : فاحت اكتوبر 2019. 

وبئر  وسطح  أول  وطابق  سفلي  من  بناية  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

ومحل تقني وصهريج وأشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : سعيد بن عالل، 

شرقا : بوريش محمد، مصرف

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18952/م ، مصرف ، ورثة بركام ، محمد 

بن حملجوب.

غربا : طريق إقليمية عدد 2010 ،

طالب التحفيظ : السيد عمر الراجي بن عبد الرحمان. 

مطلب رقم 12687 - 65

امللك املسمى : " املنظر اجلميل "

الكائن : إقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة وزكيتة، احملل املدعو اعزيب افراس. 

مساحته : 00 هك 05 آر 79 س .

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة لعسارة محمد ، 

شرقا : لعسارة زبيدة 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 امتار.

غربا : ورثة لعسارة عائشة ،

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة لعسارة بنت محمد .

اصالح غلط  - يتعلق بخالصة مطلب التحفيظ عدد 3530 - 43

عوضا عن : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 شعبان 1424 )26 أكتوبر 2002(.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 شعبان 1424 )26 أكتوبر 2003(

اقرأ : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 24 صحيفة 20 كناش 79 بتاريخ 

12 ديسمبر 2003 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 27 صحيفة 24 كناش 79 بتاريخ 12 

ديسمبر 2003 توثيق مراكش.

الباقي بدون تغيير.

اصالح غلط  - يتعلق بخالصة  مطلب التحفيظ عدد 3531 - 43

عوضا عن : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 شعبان 1424 )26 أكتوبر 2002(.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 شعبان 1424 )26 أكتوبر 2003(.

اقرأ : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 26 صحيفة 23 كناش 79 بتاريخ 

12 ديسمبر 2003 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 29 صحيفة 25 كناش 79 بتاريخ 12 

ديسمبر 2003 توثيق مراكش.

الباقي بدون تغيير.

اصالح غلط  - يتعلق بخالصة مطلب التحفيظ رقم 3532 - 43

عوضا عن : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 شعبان 1424 )26 أكتوبر 2002(.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 شعبان 1424 )26 أكتوبر 2003(

اقرأ : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 25 صحيفة 22 كناش 79 بتاريخ 

12 ديسمبر 2003 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 28 صحيفة 25 كناش 79 بتاريخ 12 

ديسمبر 2003 توثيق مراكش.

الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

 

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17509 - 66 

اسم امللك : البركة.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امنتانوت جماعة افاليسن دوار سبت تاوزدت.

مساحته : 98 سنتيارا.

نوعه : بناء من طابق سفلي جتاري وطابق علوي وسطح. 

وقع حتديده بتاريخ : 09 ديسمبر 2019.

اجملاورون : 

شماال : بوجمعة أيت واكرمي؛

شرقا : مبارك حسني بن احمد؛

جنوبا : طريق؛

غربا : محمد بوسوكري، بوسوكري محمد.

طالبو التحفيظ : محمد امشوني بن بوسالم ومن معه.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ارتفاق االقواس.
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مطلب رقم 17512 - 66 

اسم امللك : املساريح.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة اشمرارن دوار املساريح.

مساحته : 5 هك 83 آر 03 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها بئر واسطبل وأشجار الزيتون. 

وقع حتديده بتاريخ : 18 ديسمبر 2019.

اجملاورون : 

شماال : ورثة إبراهيم، حلسن بن محمد سالم، احلسني بن محمد سالم؛

شرقا : امني حلسن، اعراب اوبال، ورثة احلاج املنصور؛

جنوبا : الرسم العقاري 4606 - 66، ورثة البوستاني علي؛

غربا : ممر عموم، طريق.

طالب التحفيظ : مبارك البوستاني بن احلسني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

     حسن اخللقي

 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 8134 - 68

اسم امللك : نور الدين.

موقعه : اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو سيدي شنان. 

وقع حتديده في : 10 فبراير 2014.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 08 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول.

شماال : - سعيد شكري-محمد هياب.

شرقا : زنقة-صالح مياد.

جنوبا : محمد هياب.

غربا : هياب محمد.

طالب التحفيظ : نور الدين شركة بن عبد اهلل.

مطلب رقم 8278 - 68

اسم امللك : عبد الكرمي و مولودة.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو سيدي احمد الضاوي. 

وقع حتديده في : 03 مارس 2014.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 49 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي.

شماال : عبد الرحيم صابر و من معه.

شرقا : بوعبيد عدناني.

جنوبا : زنقة.

غربا : حمادي فلكي.

طالبو التحفيظ : عبد الكرمي معز بن حمادي ومن معه.

مطلب رقم 17841 - 68

اسم امللك : حوض الرعدة.

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو بني شكدال. 

وقع حتديده في : 03 أكتوبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 73 آر 18 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

شماال : الرسم العقاري عدد 33680 - 68

شرقا : مطلب رقم 15660/10 – مولودي عبد الكبير.

جنوبا : مولودي عبد الكبير- عبد احلق وعديد.

33637 - 68 – مولودي  العقاري عدد  الرسم  : عبد احلق وعديد-  غربا 

عبد الكبير – الرسم العقاري عدد 32320 - 68.

طالبة التحفيظ : فاطنة شكدون بنت محمد.

مطلب رقم 17936 - 68

اسم امللك : هدى.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت سي علي. 

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 سنتيار.

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول ومرافق بالسطح.

شماال : املعطي حليم.

شرقا : زنقة.

جنوبا : زنقة.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : حسن ازهر بن الشرقاوي.

مطلب رقم 18015 - 68

اسم امللك : أمينة و آية.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو سيدي أحمد الضاوي. 

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 87 سنتيار.

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابقني ومرافق بالسطح.

شماال : الرسم العقاري عدد 24209/10.

شرقا : السعدية مفتاح.
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جنوبا : زنقة.

غربا : بوزكري ايت لزغل.

طالبة التحفيظ : فاطمة العكادي بنت محمد.

مطلب رقم 18025 - 68

اسم امللك : دار عواد.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت الراضي حي مبروكة. 

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 78 سنتيار.

ذات  للسكنى  دار  و  مرآب  بناية متكونة من  بجزء منها  ارض   : نوعه 

سفلي و طابقني.

شماال : الزنقة.

شرقا : محمد متقي.

جنوبا : مليكة مرضي و بوزكري كرميي.

غربا : حمادي رقداني.

طالبة التحفيظ : فاطمة العكادي بنت محمد.

مطلب رقم 18044 - 68

.P2 اسم امللك : لعويكر

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد حسون.

وقع حتديده في : 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 آر 54 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية بورية.

شماال : طريق عمومية- محمد ودود.

شرقا : محمد ودود.

جنوبا : بوزكري لعواطني.

غربا : بوعبيد خياط.

طالب التحفيظ : الكبير فقيري بن محمد.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

مصطفى العمري    

 

محافظة سيدي إسماعيل-الزمامرة

إعالن عن انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "الشعيبات"

إقليم اجلديدة، دائرة سيدي إسماعيل، جماعة الشعيبات.

31573-37544-37423-37361-37282-37270-37245-37244-

37242-37200-37067-37047-37031-37030-37028-37025-

36406-36400-36342-36295-36129-36126-35796-35795-

35794-35558-35427-31093-24511-37357-37331-37321-

36998-36997-36993-36992-36991-36986-36984-36892-

36891-36890-36887-36885-36884-36882-36881-36877-

36722-36721-36718-36717-36715-36712-36711-36710-

36709-36697-36410-36317-36314-36292-36289-36288-

36286-36282-36281-36275-36110-35095-35062-35047-

35029-34666-35660-34657-34655-34654-34653-34649-

34645-34641-34640-34480-34479-34060-33573-30550-

30484-35741-35800-35773-35798-35771-35767-35766-

35743-35739-35711-35385-35375-35370-35797-35360-

35369-35788-35789-35793-35917-35854-35862-35869-

35339-35425-35564-35768-36454-36085-36112-36114-

36115-36117-36119-35967-37618-37613-37612-37566-

37561-37521-37513-37471-37463-37456-37440-37430-

37428-37417-37415-37410-37392-37386-37283-37237-

37230-37210-37207-37202-37165-37160-37153-37138-

37098-37085-37065-37019-37500-37316-37172-35055-

35038-35037-35030-35026-33939-33706-32308-32054-

31266-29417-29195-28935-26167-26068-25797-37280-

37279-36693-36689-36684-36682-36681-36675-36669-

36665-36664-36661-36320-36266-35745-35744-35650-

35605-35368-35319-35224-35215-35208-35197-35185-

35184-35126-35125-35124-36826-36733-36537-36421-

36419-36413-36412-36393-36392-36391-36388-36384-

36150-36146-36140-36007-35978-35977-35975-35974-

35971-35969-35965-35897-35877-33476-33475-37424-

37305-37448-37625-37477-37624-37623-37413-37302-

37301-37300-37299-37182-37181-36040-34319-34318-

29206-28991-26889-26129-35223-34967-34736-34558-

34555-34073-34072-34070-34065-34062-32457-32336-

29498-26976-26974-26598-36851-36839-36838-36831-

36830-36825-36823-36821-36820-36819-36817-36816-

36815-36470-36469-36458-36456-36455-36452-36300-

36270-36265-36264-36262-36259-36257-36251-36247-

36246-36238-36237-36236-36231-36224-36223-36220-

36073-36045-36043-36037-36035-36033-31610-36858-

36848-36530-36471-36459-36390-36372-36167-36163-

36154-36130-35832-35723-35626-35518-35424-35410-

35408-35406-35380-35364-35358-35346-35336-35334-

35333-35332-35328-35301-35292-35200-35199-35198-

35182-35100-35090-35073-35024-30826-34961-34959-

34953-34950-34947-34945-34939-34922-34920-34918-

34914-34910-34908-34883-34852-34831-34721-34652-
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32120-32113-38284-39393-39411-40023-40058-40171-

40172-40173-40175-43564-43566-43572-43586-43595-

43600-43602-43612-43618-43627-37552-37530-37526-

37525-37519-37512-37499-37490-37488-37486-37455-

37453-37429-37342-37264-37263-37259-37258-37256-

37254-37247-37240-37239-37231-37225-37033-37018-

36425-36424-36660-36651-36645-36643-36638-36636-

36631-36626-36623-36616-36612-35940-35839-35811-

35790-35765-35763-35762-35760-35702-35693-35680-

35675-35085-34508-34346-34345-34344-34343-34342-

34341-34299-28351-28331-27644-26971-26967-26966-

26782-25313-36951-36936-36502-36351-36029-34814-

34156-33984-33876-33869-33811-33755-33641-30864-

30843-30775-30409-30241-29637-29634-29028-27616-

26973-37576-37557-37311-37310-37206-37056-37051-

37011-36181-35985-35677-35544-35104-34570-34419-

33692-33596-31476-31450-31371-31366-30771-26103-

25338-37468-37433-37332-37016-36742-36428-35672-

34816-34813-34658-34631-34528-34490-34463-34462-

34458-34451-34413-34412-34411-34410-34287-34286-

34285-34284-34175-34166-34150-34149-33945-33646-

33402-33401-33397-33373-33362-33358-33348-33286-

33255-33252-33236-33227-33226-33063-32724-32664-

32635-32509-32387-32343-30873-30832-30825-30807-

30761-30743-30741-30739-30733-30731-30609-30577-

30489-30475-30457-30450-36947-36934-36932-36729-

36724-36701-36549-36545-36383-36379-36370-36369-

36206-36201-36109-36094-35998-35997-35995-35993-

35992-35979-35836-35812-35810-35805-35348-35344-

35343-35340-35323-35318-35294-35293-35289-35192-

35113-37125-37091-35844-35748-35747-35548-35221-

35220-35219-35216-35132-35008-32861-32846-32820-

32717-30830-37553-37551-37549-37531-37523-37522-

37504-37457-37398-37248-36297-36294-36293-36291-

36290-36287-36276-36274-36271-36269-36267-36243-

36134-36133-36053-35784-35784-35782-35781-35780-

35779-35777-35776-35754-35751-35270-29970-29694-

29525-29177-29063-37581-37580-37579-37564-37563-

37562-37542-37541-37532-37508-37489-37484-37345-

37341-37323-37298-37293-37292-36976-36975-36964-

36962-36960-36958-36955-36954-36953-36949-36942-

36941-36940-36938-36903-36900-36723-36368-36362-

36361-36118-36111-37615-37554-37546-37536-37535-
37447-37390-37387-37385-36967-36841-36551-36451-
36439-36438-36437-36434-36429-36427-36426-36416-
36408-36399-36389-35349-35191-34359-34358-34355-
34354-34301-37543-37395-37394-37388-37380-37367-
37363-37362-37360-37359-37355-37354-37350-37348-
37347-37346-37330-37327-37325-37319-37285-37272-
37260-37189-37070-37064-37063-37023-37004-37001-
34716-30705-29550-28940-28934-28631-37599-37597-
37594-37589-37587-37585-37583-37578-37568-37556-
37533-37315-37314-37313-37312-37052-37043-34924-
34448-34439-34408-34352-34309-34130-34125-34093-

34047-34046-34045-34044-34016-34005-34004-34002-
كل هذه املطالب على الرمز 75

احملافظ على االمالك العقارية بالنيابة بسيدي اسماعيل الزمامرة
   امبارك السوسي

 

محافظة وجدة أجناد

مطلب رقم 5014 - 77
اسم امللك : " العراعرة التحاتة ".

موقعه : عمالة وجدة انكاد، جماعة بني خالد، دوار لعراعرة ؛
مساحته االجمالية : 01 هـ 24 آرا 23 س 

نوعه : ارض فالحية ؛
حدوده : 

شماال : طريق عمومية بعرض خمسة امتار ؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 5015 - 77 ؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض خمسة امتار ؛
غربا : ورثة خديجة بنت عبد اهلل ؛

طالبة التحفيظ : الدولة ( امللك اخلاص ) ؛
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة أجناد.

      كمال عونة.

 

محافظة اشتوكة ايت باها

إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب 12482 - 60
اسم امللك : " حدب الشيخ ".

موقعه : دوار افريان، اجلماعة الترابية انشادن اقليم اشتوكة ايت باها.
مساحته : 06 هـ 84 آرا 40 سنتيارا.
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طالبو التحفيظ : فاطمة كالي بنت علي ومن معها. 

 684 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة في 08 فبراير 201 .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "ملك كسم"

مطلب التحفيظ رقم 5696 - 80 الذي نشرت خالصة

مطلبه باجلريدة الرسمية بتاريخ 11 نوفمبر 2020 عدد 1141

ورد بها خطأ،

فإنه بدال من : 

طالب التحفيظ : محمد متوكل بن مبارك

يجب قراءة : 

طالب التحفيظ : صالح كسم بن علي

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة ايت باها.

محمد بلقايد.   

 

محافظة أزمور

مطلب رقم 132971 - 08

اسم امللك : بالد اخلدومية. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار مهارزة ساحل.

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 25 آ 53 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الكاليبتوس 

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 3660/ز. 

شرقا : الشوبي احلاج علي.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

غربا : ازريرة حليمة.

طالب التحفيظ : امني بنصامدية بن محمد.

مطلب رقم 132980 - 08

اسم امللك : بالد فدان لعبيد 2. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة اثنني شتوكة، دوار جنوم.

وقع حتديده في : 22 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 26 آ 43 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 366/ز البقعة 2. 

شرقا : العوفي امحمد.

جنوبا : العوفير امحمد و رسم عقاري رقم 79254 - 08.

غربا : قندال امحمد.

طالب التحفيظ : عبد العزيز العرياني بن حمو.

مطلب رقم 132981 - 08

اسم امللك : بالد الرمل. 

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

وقع حتديده في : 22 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 63 آ 08 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : بن سلطانة فاطنة. 

شرقا : ممر عرضه 03 امتار.

جنوبا : بن سلطانة فاطنة.

غربا : مريرة عمومية عرضها مترا واحدا.

طالبو التحفيظ : حلسن مومن بن بوشعيب و من معه.

مطلب رقم 133007 - 08

اسم امللك : أرض فدان. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار والد ساعد.

وقع حتديده في : 04 فبراير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 42 آ 69 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ارزوزي مصطفى. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 امتار.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا : ورثة وقاص محمد.

طالبو التحفيظ : امحمد وقاص بن بوشعيب و من معه.

مطلب رقم 133016 - 08

اسم امللك : أرض احليوط. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.

وقع حتديده في : 07 فبراير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 11 آ 15 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 03 أمتار. 

شرقا : فصحان العياشي.

جنوبا : فصحان العياشي.

غربا : السنجاري بوشعيب.

طالبة التحفيظ : زينب حيط بنت كبور.
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مطلب رقم 133030 - 08

اسم امللك : حايط لبقر. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار العيايشة.

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 05 آ 62 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 03 أمتار. 

شرقا : بنرابح مصطفى.

جنوبا : ورثة سلوان عبد اهلل.

غربا : مزهور العياشي.

طالب التحفيظ : يوسف بنكوهي بن محمد.

مطلب رقم 133038 - 08

اسم امللك : أرض الشريف. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.

وقع حتديده في : 17 فبراير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 08 آ 12 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 118324 - 08. 

شرقا : ممر عرضه 03 أمتار.

جنوبا : رسم عقاري رقم 117531 - 08.

غربا : رسم عقاري رقم 117531 - 08.

طالبو التحفيظ : فاطمة قنديل بنت العياشي و من معها.

مطلب رقم 133061 - 08

اسم امللك : بلدة اجلنان. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة لغديرة، دوار أوالد داوود.

وقع حتديده في : 10 مارس 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 86 آ 50 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 13/ز البقعة 1. 

شرقا : عنبر امحمد بن حلسن.

جنوبا : عنبر محمد.

غربا : رسم عقاري رقم 49054 - 08.

طالبة التحفيظ : السعدية لزرق بنت رحال.

مطلب رقم 133062 - 08

اسم امللك : بالد الدار. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار احلراطة.

وقع حتديده في : 10 مارس 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 27 آ 69 س.

نوعه : أرض فالحية بها بناية و صهريج 

اجملاورون : 

شماال : حديدي عبد احلق بن محمد بن بوشعيب. 

شرقا : ورثة حديدي العياشي.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

غربا : ورثة حديدي العياشي.

طالبة التحفيظ : نفيسة نشيط بنت بوشعيب.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور.

املعطي زديد.     


