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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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حـدوده

شمـاال: الطريق عرضها 5 امتار 

شرقا: ورتة املتوكي عبد املالك 

غربا: الرسم العقاري عدد 215238/04 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 167321 /04 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ   141 كناش   286 ص   482 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد   -

 29/01/2009

بتاريخ   141 كناش   231 ص   413 عدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد   -

 09/01/2009

بتاريخ   141 كناش   224 ص   403 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد   -

09/01/2009

بتاريخ  225 كناش 141  - عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 406 ص 

 09/01/2009

- تصميم امللك.

تاريخ التحديد: يوم االتنني 20 يناير 2021 علي الساعة احلادية عشرة 

صباحا 

   احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - املنارة 

عزاوي عبد الباسط     

محافظة طنجة

مطلب رقم 28139 - 06

تاريخ اإليداع: 13 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ:

1 -فرجيني اوديل برناديت هوتان،

2 -ألبان براجني دانييل تريهي، على الشياع و مناصفة بينهما. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: هوتان و ترميي. 

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني وملحق ؛

موقعه: طنجة حي سوق د برا حومة اجزناية رقم 69.

مساحته: 76س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: بناء في ملك الغير ؛

شرقا: بناء في ملك الغير و ممر ؛

جنوبا: بناء في ملك الغير ؛

غربا: رسم عقاري عدد 644/ط و 10965/ط ؛

محافظة مراكش - املنارة

مطلب رقم 44383 - 04 

تاريخ اإليـداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيـظ : بناني محمد بن عبد الكرمي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اقامة الياسمني "

نوع امللك: ارض عارية 

مـوقعـه : مراكش دائرة سعادة جماعة تسلطانت دوار بن كاوي

مساحتـه :00 هكتار 04 ار و63 س تقريبا .

حـدوده

شمـاال: الطريق عرضها 5 امتار 

شرقا: محمد املهدي السايطني 

غربا: الرسم العقاري عدد 215238/04 

جنوبا: السايطني االمغاري محمد املصدفي – عبد السالم السليطني 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ   141 كناش   280 ص   474 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد   -

 28/01/2009

بتاريخ   141 كناش   78 ص   108 عدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد   -

 23/11/2008

- نسخة من عقد قسمة عدلية ضمن بعدد 143 ص 120 كناش 80 

بتاريخ 13//04/2004 .

- تصميم امللك.

التاسعة  الساعة  علي   2021 يناير   20 االتنني  يوم  التحديد:  تاريخ 

صباحا 

مطلب رقم 44384 - 04 

تاريخ اإليـداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيـظ : بناني محمد بن عبد الكرمي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اقامة االملاس "

نوع امللك: ارض عارية 

مـوقعـه : مراكش دائرة سعادة جماعة تسلطانت دوار بن كاوي

مساحتـه :00 هكتار 10 ار و40 س تقريبا .
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حميد  لفائدة  االول  الطابق  من  ابتداءا  االرتكاز  حق  العينية:  احلقوق 

البرنوصي.

أصل امللك : 

1 - نسخة رسم امضاء بيع صفقة عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر2007 

2 - نسخة من رسم بيع صفقة عدلي مؤرخ في 14 يناير 2007،

3 - نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 16 ابريل 2007، 

4 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17 اغسطس2005، 

5 - نسخة طبق االصل لقرار بفتح النيابة الشرعية بالنسبة للولي 

ابريل   26 توكيالت عرفية مؤرخة في   6-  ،2012 يونيو   04 مؤرخة في 

2007 و 18 ابريل 2007.

على   2021 يناير   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28140 - 06 

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: ليلى بنت محمد مزاكي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ليلى. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة حي مسنانة.

مساحته: 58س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 146194/06 ؛

شرقا: ممر خصوصي ؛

جنوبا: الهادي عبد السالم ؛

غربا: طريق عمومي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2002، 

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ابريل 2007، -3 رسم مناقلة 

بنظير عدلي مؤرخ في 03 مارس 2010، -4 رسم صدقة عدلي مؤرخ 

في 14 ابريل 2001، 

على   2021 يناير   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28141 - 06 

تاريخ اإليداع: 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: الطيب بن محمد الشقاف. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك الطيبب. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: جماعة البحراويني مدشر الشجيرات.

مساحته: 76س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: احلسني الوهابي ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: ملك الوهابي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 2017،

2 - رسم ملحق اصالح حدود عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2020،

3 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2009، 

4 - وكالة عرفية مؤرخة في 13 نوفمبر 2020. 

على   2021 يناير   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28142 - 06 

تاريخ اإليداع: 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: محمد بن بوجمعة حابلي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: حابلي. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة حيب مسنانة.

مساحته: 50س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: محمد غجغاج ؛

شرقا: احمد بوزرواطة ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: مدخل خاص ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يونيو 2020، 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2018، 

3 - رسم ضم و اصالح قطعتني ارضيتني عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2018. 

على   2021 يناير   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الواحدة زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اجلنان " 

مطلب رقم 23115 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 479 املؤرخـة في : 05 مارس2008 

مسطرة  فإن   2020 نوفمبر   16  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" اجلنان " موضوع مطلب التحفيظ عدد 23115 - 06 

الكائن ب، طنجة زنقة جنان قبطان زنقة الطويلة رقم 38. ستتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم :

1 -السيد زيينا ماسيمو جيوفاني ،

2 -السيدة الكسندر مينديزبال مرية بالنكا ، على الشياع و مناصفة 

 : وكذا  املطلب  بهذا  سالفا  املودعـة  الرسوم  حسب  والكل  بينهما 

عقد توثيقي مؤرخ في 18/11/2008.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " حفيظة " 

مطلب رقم 27999 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1091 املؤرخـة في : 27 نوفمبر 2019

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 28 اكتوبر 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو" حفيظة " موضوع مطلب التحفيظ عدد 27999 - 06 الكائن 

أنس  السيد  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع  اجلبيلة.  مدشر  بطنجة 

مرصو.

والكل حسب الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب و كذا رسم شراء 

عدلي مؤرخ في 15 سبتمبر 2020.

    احملافظ على االمالك العقارية بطنجة 

        املصطفى طريفة

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 152299 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 

طالبو التحفيظ :

من  سهم   194425 بنسبة  السالم  عبد  بنت  الناكوري  -فاطنة   1

388800

2 -ابراهيم تربطي بن مسعود بنسبة 4970 من ذلك

3 -خديجة تربطي بن مسعود بنسبة 2485 من ذلك

4 -عبد الرحيم تربطي بن مسعود بنسبة 4970 من ذلك

5 -املصطفى تربطي بن مسعود بنسبة 4970 من ذلك

6 -مينة تربطي بن مسعود بنسبة 2485 من ذلك

7 -فاطمة تربطي بن مسعود بنسبة 2485 من ذلك

8 -حسن تربطي بن مسعود بنسبة 4970 من ذلك

9 -حكيمة وداد بنت املصطفى بنسبة 25920 من ذلك

10 -فدوة تربطي بنت محمد بنسبة 28224 من ذلك

11 -فتيحة تربطي بنت محمد بنسبة 28224 من ذلك

12 -حليمة تربطي بنت محمد بنسبة 28224 من ذلك

13 -جميلة تربطي بنت محمد بنسبة 28224 من ذلك

14 -مرمي تربطي بنت محمد بنسبة 28224 من ذلك

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكدية 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكدية 

نوعه : أرض فالحية.

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

ابراهيم .

مساحته : 34آ و 44 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة فاطمة أمزاط وعبد اهلل بنكمرة 

شرقا : ورثة أمزاط فاطمة 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 176749 - 08 وفاطمة بنكمرة 

غربا : الزوهرة السبيطي 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 صفر عام 1441 موافق )01/10/2019(

-رسم إراثة عدلي مؤرخ في 28/01/2008

-رسم إراثة عدلي مؤرخ في 09رجب عام 1435 موافق )09/05/2014(

-شهادة إدالرية مؤرخة في 16/07/2019.

على   2021 يناير   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا 

مطلب رقم 152300 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ :

من  سهم   194425 بنسبة  السالم  عبد  بنت  الناكوري  -فاطنة   1

388800

2 -ابراهيم تربطي بن مسعود بنسبة 4970 من ذلك

3 -خديجة تربطي بن مسعود بنسبة 2485 من ذلك

4 -عبد الرحيم تربطي بن مسعود بنسبة 4970 من ذلك

5 -املصطفى تربطي بن مسعود بنسبة 4970 من ذلك

6 -مينة تربطي بن مسعود بنسبة 2485 من ذلك

7 -فاطمة تربطي بن مسعود بنسبة 2485 من ذلك

8 -حسن تربطي بن مسعود بنسبة 4970 من ذلك

9 -حكيمة وداد بنت املصطفى بنسبة 25920 من ذلك

10 -فدوة تربطي بنت محمد بنسبة 28224 من ذلك

11 -فتيحة تربطي بنت محمد بنسبة 28224 من ذلك

12 -حليمة تربطي بنت محمد بنسبة 28224 من ذلك

13 -جميلة تربطي بنت محمد بنسبة 28224 من ذلك

14 -مرمي تربطي بنت محمد بنسبة 28224 من ذلك

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بجاج

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بجاج

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار الزهاميل.

مساحته : 47 آ و 05 س تقريبا

حدوده : 

ومحمد  السعادي  ويامنة  أمزاط  واحلسني  بنكمرة  عائشة   : شماال 

بنكمرة وفاطنة فجري وخدري عائشة

شرقا : أحمد مكناسي وفاطمة الساسي 
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واملصطفى رضيان ورضيان حليمة  : رسم عقاري عدد 93735  جنوبا 

وعائشة رضيان ومن معها 

غربا : ورثة محمد الناكوري 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 صفر عام 1441 موافق )01/10/2019(

-رسم إراثة عدلي مؤرخ في 28/01/2008

-رسم إراثة عدلي مؤرخ في 09رجب عام 1435 موافق )09/05/2014(

-شهادة إدالرية مؤرخة في 16/07/2019

على   2021 20يناير  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم 152301 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ :-بوشعيب عمار بن ابراهيم 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض عكيدة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض عكيدة 

نوعه : أرض فالحية.

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

الدعيجات 

مساحته : 01هـ 34آر87س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة زفزاف وخديجة

شرقا : زوهرة دادون وخديجة

جنوبا : ورثة الغاملي وطامو دادون 

غربا : الرسم العقاري عدد70140 - 08 وورثة زفزاف.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 جمادى االولى عام 1435 موافق ل 

 )20/03/2014(

ل  موافق   1441 عام  رمضان   13 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

)07/05/2020(

3 - شهادة إدارية موؤرخة في 19/12/2013.

على   2021 يناير   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 152302 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ :نوال شخصاوي بنت التهامي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض السانية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض السانية

نوعه : أرض بها بناية 

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

مساحته : 02 آ و 02س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد اللطيف القضيوي

شرقا : الطريق

جنوبا : عبد اللطيف القضيوي 

غربا : عبد اللطيف القضيوي 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 جمادى االولى عام 1441 موافق ل 

)03/01/2020(

-نظير شهادة إدارية مؤرخة في 30/12/2019 

على   2021 يناير   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 صباحا. 

مطلب رقم 152303 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 

طالبو التحفيظ :

1 -عبد السالم الناكوري بن محمد بنسبة 2060200 سهم من  أصل 

10454400 سهما.

2 -زينب الناكوري بنت محمد بنسبة 1030100 من ذلك

3 -السعدية الناكوري بنت محمد بنسبة 1030100 من ذلك

4 -مينة سرحان بنت عبد السالم بنسبة 207900 من ذلك

5 -سهام الناكوري بنت علي بنسبة 975600 من ذلك

6 -نعيمة نعمان بنت محمد بنسبة 257525 من ذلك

7 -سمرة الناكوري بنت رحال بنسبة 257525 من ذلك

8 -حسن الناكوري بن رحال بنسبة 515050 من ذلك 

9 -محسن الناكوري بن رحال بنسبة 515050 من ذلك

10 -أسامة الناكوري بن رحال بنسبة 515050 من ذلك

11 -فاطمة امليلس بنت محمد بنسبة 257525 من ذلك 

12 -أسماء الناكوري بنت عبد اهلل بنسبة 257525 من ذلك 

13 -حميد الناكوري بن عبد اهلل بنسبة 515050 من ذلك 

14 -عثمان الناكوري بن عبد اهلل بنسبة 515050 من ذلك 

15 -مرمي الناكوري بنت عبد اهلل بنسبة 257525 من ذلك 

16 - عزيزة الناكوري بنت عبد اهلل 257525 من ذلك 

17 -ايوب سقوري بن عبد اهلل بنسبة 1030100 من ذلك 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض مريس

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض مريس 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار أوالد ابراهيم 

مساحته : 08آر76 س تقريبا
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حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 176733 - 08 

شرقا : محمد جرفي

جنوبا : ورثة مسعود ترباتي 

غربا : بوشعيب رضيان والرسم العقاري عدد 141861 - 08 .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 صفر عام 1441 موافق ل 01/10/2019

الثانية عام 1440 موافق ل  إراثة عدلي مؤرخ في 16 جمادى  - رسم 

 22/02/2019

ل  موافق   1439 عام  الثاني  ربيع   16 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم   -

04/01/2018

- شهادة إدارية مؤرخة في 04/07/2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 شوال 1410 موافق)15/05/1990(. 

على  يناير2021   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال. 

مطلب رقم 152304 - 08 

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020

طالبا التحفيظ :

1 -عبد العزيز زبادي بن أحمد بنسبة 2/1

2 -عبد اللطيف زبادي بن أحمد بنسبة 2/1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : زبادي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زبادي

نوعه : دار للسكنى.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، درب الهاللي زنقة 232 رقم 02

مساحته : 48 س تقريبا

حدوده : 

شماال : درب الهاللي زنقة 232

شرقا : زنقة عرضها 03 أمتار 

جنوبا : ورثة ابو طارق

غربا : زنقة عرضها 03 أمتار

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1442 عام  محرم   12 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم 

01/09/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 07 - 08 /2020

على  يناير2021   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

      عبد الرحمان دريوش

محافظة أكادير

مطلب رقم 43784 - 09 

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ: عبد اهلل 

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

نوعه : منزل سفلي و طابقني؛

اكادير  عمالة  الدراركة  قيادة  و  نعبادوجماعة  تكاديرت  دوار   : موقعه 

ادوتنان.

مساحته : 98 سنتيار .

حدوده : 

شماال : اكزول احلسن؛ 

شرقا : اكزول مبارك ؛

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا :اكزول احمد .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد عرفي مؤرخ في 24/01/2012

2 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 03/02/2009

مطلب رقم 43785 - 09 

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ: عبد اهلل 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " زينب امعديزن".

نوعه : ارض عارية 

موقعه : دوفرني حماعة و قيادة التامري عمالة اكادير ادوتنان 

مساحته : 1 ار19 سنتيار .

حدوده : 

شماال : امعديزن ابراهيم؛ 

شرقا : نوصيري نائلة ؛

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا :اعراب فاطمة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – رسم استمرار مؤرخ في 10/04/2019 

2 -ملحق اصالحي لرسم االستمرار مؤرخ في 17/08/2020

3 - نسخة رسم اراثة مؤرخة في 18/08/1992

في  مؤرخة  عرفية  رضائية  قسمة  لعقد  االصل  طبق  -صورة   4

01/08/2007

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 05/03/2019
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مطلب رقم 43786 - 09 

تاريخ اإليداع: 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ: عبد اهلل 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " زينب امعديزن".

نوعه : ارض عارية 

موقعه : دوفرني حماعة و قيادة التامري عمالة اكادير ادوتنان 

مساحته :2 ار 95 سنتيار

حدوده : 

شماال : فاطمة امعديزن ؛ 

شرقا : امعديزن محند ؛

جنوبا : امعديزن احمد ؛ 

غربا :فاطمة بنت حلسن .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – رسم استمرار مؤرخ في 10/04/2019 

2 - ملحق اصالحي لرسم االستمرار مؤرخ في 17/08/2020

3 - نسخة رسم اراثة مؤرخة في 18/08/1992

في  مؤرخة  عرفية  رضائية  قسمة  لعقد  االصل  طبق  صورة   -  4

01/08/2007

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 05/03/2019

مطلب رقم 43787 - 09 

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " زينب امعديزن".

نوعه : ارض عارية 

موقعه : دوفرني حماعة و قيادة التامري عمالة اكادير ادوتنان 

مساحته : 1 ار50 سنتيار .

حدوده : 

شماال : امعديزن احمد؛ 

شرقا : الوادي ؛

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا :محند امعديزن .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – رسم استمرار مؤرخ في 10/04/2019 

2 -ملحق اصالحي لرسم االستمرار مؤرخ في 17/08/2020

3 - نسخة رسم اراثة مؤرخة في 18/08/1992

في  مؤرخة  عرفية  رضائية  قسمة  لعقد  االصل  طبق  -صورة   4

01/08/2007

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 05/03/2019

     احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

محمد أغوش      

محافظة الناظور

مطلب رقم 43892 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- سعيد نونوح بن أحمد.

- حسن نونوح بن أحمد

- جنيب نونوح بت أحمد.

- محمد نونوح بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " نونوح". 

نوعه: أرض تتكون من بناء به سفلي وثالث طوابق علوية وحديقة.

موقعه: مدينة الناظور، حي اوالد ميمون.

مساحته: 03 آر 81 س تقريبا.

حدوده: 

شماال:ورثة بكوري محند وورثة أوراغ الطاهر.

شرقا: الطريق.

جنوبا: توتة محمد والرسم العقاري عدد 3366/11 وفداش عائشة.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد ملكية عدلي مؤرخ في 15/09/2020.

- عقد وكالة عدلي مؤرخ في 19/02/2020.

امللحقة  عن  صادرة  ت  م   32 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -

اإلدارية الثانية بالناظور بتاريخ 16/03/2020.

- عقد وكالة عدلي مؤرخ في 04/03/2020.

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

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43893 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: حميد املساوي بن احميدان.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مالك". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

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

مساحته: 01 آر 06 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة هروشة.

جنوبا: قروع فاطمة.

غربا: ورثة قروع.
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احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27/12/2018.

- عقد تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 08/04/2019.

- عقد تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 24/04/2019.

- نسخة من عقد قسمة عدلي مؤرخ في 22/07/1992.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 12/10/2020.

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

الساعة 30:10 صباحا.

مطلب رقم 43894 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحي قيلول بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " وئام 3 ". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو: موالي بغداد.

مساحته: 01 آر 80 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: الطريق.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 24412/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لعقد صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

- صورة طبق األصل لعقد ملحق عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

- صورة طبق األصل لعقد شراء عدلي مؤرخ في 19/11/2013.

- صورة شمسية لعقد ملكية عدلي مؤرخ في 30/09/2007.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية صادرة عن بلدية رأس املاء بتاريخ 

25/09/2019 عدد 146 م ت.

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

الساعة 30:11 صباحا

مطلب رقم 43895 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحي قيلول بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " فرح". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو: موالي بغداد.

مساحته: 01 آر 60 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 19770/11.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لعقد صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

- صورة طبق األصل لعقد ملحق عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

- صورة شمسية لعقد ملكية عدلي مؤرخ في 30/09/2007.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية صادرة عن بلدية رأس املاء بتاريخ 

25/09/2019 عدد 146 م ت.

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

الساعة 00:12 زواال.

مطلب رقم 43896 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحي قيلول بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " فرح أ ". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو: موالي بغداد.

مساحته: 01 آر 60 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 19770/11.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لعقد صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

- صورة طبق األصل لعقد ملحق عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

- صورة طبق األصل لعقد شراء عدلي مؤرخ في 19/11/2013.

- صورة شمسية لعقد ملكية عدلي مؤرخ في 30/09/2007.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية صادرة عن بلدية رأس املاء بتاريخ 

25/09/2019 عدد 146 م ت.

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

الساعة 30:12 بعد الزوال.

مطلب رقم 43897 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحي قيلول بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 
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االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " فرح 2 ". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو: موالي بغداد.

مساحته: 01 آر 60 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: الطريق.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 24412/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لعقد صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

- صورة طبق األصل لعقد ملحق عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

- صورة طبق األصل لعقد شراء عدلي مؤرخ في 19/11/2013.

- صورة شمسية لعقد ملكية عدلي مؤرخ في 30/09/2007.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية صادرة عن بلدية رأس املاء بتاريخ 

25/09/2019 عدد 146 م ت.

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

الساعة 00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43898 - 11 

تاريخ اإليداع: 19 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيدة: خديجة الكمبوش بنت عمرو.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " الكمبوش ". 

نوعه: ارض عارية

موقعه: مدينة الناظور، حي العراصي، احملل املدعو: بوسردون.

مساحته: 46 آر 31 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع.

جنوبا: الشارع.

غربا: الرسم العقاري عدد 3178/11

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 08/10/2020.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 08/10/2020.

- نسخة طبق األصل لعقد إراثة عدلي مؤرخ في 29/11/2017.

- نسخة طبق األصل لعقد إراثة عدلي مؤرخ في 09/09/2020.

- نسخة طبق األصل لعقد إراثة عدلي مؤرخ في 14/06/2017.

- نسخة طبق األصل لعقد إراثة عدلي مؤرخ في 14/10/2005.

- نسخة طبق األصل لعقد صدقة عدلي مؤرخ في 12/09/1977.

- نسخة طبق األصل لعقد إراثة عدلي مؤرخ في 01/02/2017.

- نسخة طبق األصل لعقد إراثة عدلي مؤرخ في 12/07/2017.

- نسخة طبق األصل لعقد ملكية عدلي مؤرخ في 23/04/2002.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عدلي مؤرخ في 23/04/2018.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عدلي مؤرخ في 26/12/2018.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 19/10/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 19 يناير 2021 على 

الساعة 00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43899 - 11 

تاريخ اإليداع: 19 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد العزيز لوحيد بن عالل.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " لوحيد ". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: مدينة الناظور، حي ترقاع.

مساحته: 01 آر 20 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ممر.

شرقا: بوبكر جتلمانت.

جنوبا: الطريق.

غربا: ممر.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 12/05/1997.

- عقد شراء عدلي مؤرخ 08/01/1992.

بالناظور عدد 62  الرابعة  اإلدارية  امللحقة  إدارية صادرة عن  - شهادة 

بتاريخ 16/09/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 19 يناير 2021 على 

الساعة 00:12 زواال.

مطلب رقم 43900 - 11 

تاريخ اإليداع: 19 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : احلسني أبركان بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " أبركان ". 

نوعه: أرض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة إعزانن، احملل املدعو اخلربة.

مساحته: 07 آر 41 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: أجناو محمد.
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شرقا: محمد عاشق.

جنوبا: ورثة حدو عيسى.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 08/11/2007.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 09/10/2007.

- عقد ملكية عدلي مؤرخ في 19/05/1998.

عقد وكالة عرفي مؤرخ في 28/08/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 19 يناير 2021 على 

الساعة 30:09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور    

         البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44287 - 12

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : محمد النجيم بن عبد اهلل.

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

"، احملل  الطرقان  : " بني  التحفيظ للملك  الذي أعطاه طالب  االسم 

املدعو " " دوار اوالد بلعربي ".

نوعه : أرض عارية ؛  

موقعه : دوار اوالد بلعربي جماعة مديونة .

مساحته : ار واحد تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلداوي جنيم ؛  

جنوبا : قاسم جنيم ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 48-920 ؛ 

غربا : ممر ؛

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - عقد عرفي مؤرخ في 27 أغسطس 1979، مصادق على امضائه 

بتاريخ 27 أغسطس 1979 حتت عدد 15519.

2 - عقد عرفي مؤرخ في 27 أغسطس 1979، مصادق على امضائه 

بتاريخ 27 أغسطس 1979 حتت عدد 15521.

 1985 يوليوز   31 بتاريخ  امضائه  على  مصادق  عرفي  عقد   -  3

حتت عدد 20440 .

4 - رسم موجب حيازة عدلي مؤرخ في 19 جمادى االولى 1441 موافق 

19 يناير 2020 ؛

2020 حتت  يناير   14 بتاريخ  امضائها  على  عرفية مصادق  وكالة   -  5

عدد 379؛

6 - تصميم موقعي

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: يوم 25 يناير 2021 على الساعة 

العاشرة صباحا.

   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

        طارق اشتوي 

محافظة الرشيدية 

استدراك نشر خالصات املطالب

"تغيير املسطرة"

مطلب رقم 40048 - 14

تاريخ اإليداع: 12 اغسطس 2020.

طرف  من  املمثلة  اخلاص(  املغربية)امللك  الدولة  التحفيظ:  طالب 

مندوب امالك الدولة بالرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ملك الدولة عدد 0129 - 771.

عدد  الدولة  ملك   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

 .771 - 0129

نوعه: حديقة ؛

موقعه: اقليم الرشيدية، جماعة ارفود، احملل املدعو: ملك الدولة عدد

.771 - 0129

مساحته: 06 آر 50 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الرسم العقاري عدد 33144/14 ؛

شرقا: الرسمني العقاريني عدد 33147/14 و 337/14 ؛

جنوبا: ممر ؛

غربا: شارع موالي اسماعيل ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالرشيدية 

على   2021 يناير   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

 

مطلب رقم 40049 - 14

تاريخ اإليداع : 12 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : بوجمعة زياني بن احلسن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حي بوصوف.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: توفيق. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي بوصوف.

مساحته : 81 س تـقـريـبـا.
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حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: ورثة صوفي موالي هاشم ؛

جنوبا: صوفي اللة الهاشمية ؛

غربا: صوفي موالي احمد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 262 صحيفة 351 كناش 40  

بتاريخ 03 يونيو 2011. 

2 - رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 127 صحيفة 152 كناش 38 

بتاريخ 03 ماي 2010. 

على   2021 يناير   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 صباحا .

    احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية 

            مو عمر

محافظة سطات

مطلب رقم 41216 - 15 

تاريخ االيداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد هراي كمال

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض املزارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض املزارة"

نوعه:أرض فالحية .

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

مساحته: 64 آ 76 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : الطريق؛

شرقا : هراد محمد بن عبدالسالم؛

جنوبا : رحال كمرة ومن معه؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- نسخة من رسم شراء مؤرخ في 15 محرم1403 موافق نوفمبر 1982؛

- نسخة من رسم شراء مؤرخ في 09 شوال 1413 موافق 11 ابريل1993؛

- نسخة من رسم اراثة مؤرخ في 21 رجب 1430 ) 14 يوليو 2009(؛

- رسم مخارجة مؤرخ في 24 شوال 1438 موافق 19 يوليو 2017؛

- وكالة خاصة مؤرخة في 24 يوليو2018.

2021على  يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41217 - 15 

تاريخ االيداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد مصطفى البوعمراوي بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"فدان املعروفي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"فدان املعروفي"

نوعه:أرض فالحية بها بئر وأشجار الزيتون.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي؛دوار اوالد موسى 

بني مجريش.

مساحته: 56 آ 40 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : سعيدة بنت محمد بن بوشعيب؛حليمة بنت محمد بن بوشعيب؛

شرقا : ورثة بوشعيب بن احمد؛

جنوبا : ورثة اوالد عبداملالك؛

غربا : رسم عقاري عدد 61981ض.

احلقوق العينية:الشيء.

 11 موافق   1424 رجب   14 في  استمرارمؤرخ  رسم   : امللك  أصل 

سبتمبر2003.

على   2021 يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41218 - 15 

تاريخ االيداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيدة رابحة الطوسي بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حلويطات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حلويطات"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  الشاوية؛دوار  خميسات  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

اعيش.

مساحته: 01 هـ 52 آ 24 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة احلاج العربي بن حمو؛

جنوبا : مشتري مصطفى بن عباس؛مشتري محمد؛

غربا : احلاج الطاهر بن احلاج اخملنت؛مشتري محمد .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق  1415 رجب   26 في  مؤرخ  استمرار  رسم  من  نسخة   -

29 ديسمبر1994؛

- وكالة مؤرخة في 13 نوفمبر 2020.

على   2021 يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 41219 - 15 

تاريخ االيداع : 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد مندوب أمالك الدولة )الدولة-امللك اخلاص(.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ملك عني نزاغ"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملك عني نزاغ"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اوالد الكبير.

مساحته: 06 هـ 60 آ 70 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : الطريق؛رسم عقاري عدد 19450ض؛جبيلو؛

شرقا : ورثة بن عبو؛ورثة الشب احلاج محمد؛

جنوبا : الطريق؛ورثة ابن سينا العربي ومن معه؛ابن سينا عبدالرحيم 

واملقبرة

غربا : ابن سينا عبدالرحيم.

 احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : موجز من كناش املمتلكات مؤرخ في 25 سبتمبر2020.

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41220 - 15 

تاريخ االيداع : 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد مندوب أمالك الدولة )الدولة-امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ملك اعدادية الفرابي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملك اعدادية الفرابي"

نوعه:أرض بها اعدادية .

العني؛حي  راس  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم 

احلمامدية.

مساحته: 60 آ 16 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : مينة النحيلي؛

ورشيد  ممجود  السمعلي؛محمد  النحيلي؛محمد  سعاد   : شرقا 

عبداللطيف؛

جنوبا : ورثة احلسني النحيلي؛

غربا : امحمد النحيلي .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- نسخة طبق االصل من رسم ملكية مؤرخ في 15 نوفمبر 2014؛

- قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 13/2019 بتاريخ 18 اكتوبر2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 09 يوليو2020.

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41221 - 15 

تاريخ االيداع : 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبداالله بلقرافي بن عبدالكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض بابا1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض بابا1"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة احلوازة؛دوار اوالد بلحسن.

مساحته: 54 آ 52 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة محمد ولد فاطمة؛

شرقا : زهرة بنت الطاهر؛

جنوبا : ورثة عمر بن املعطي؛

غربا : احلاج اخملتار بن عبدالرحمان .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 12 صفر 1441 موافق 11 اكتوبر2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 16 ذواحلجة 1441 موافق 06 اغسطس2020.

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف. 

مطلب رقم 41222 - 15 

تاريخ االيداع : 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبداالله بلقرافي بن عبدالكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض بابا2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض بابا2"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة احلوازة؛دوار اوالد بلحسن.

مساحته: 01 هـ 25 آ 66 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : زهرة بنت الطاهر؛

شرقا : احلزام الصخري؛

جنوبا : احلزام الصخري؛

بن  بنت خديجة؛ورثة عمر  الطاهر؛فاطنة  احلاج  ولد  : مصطفى  غربا 

املعطي .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 12 صفر 1441 موافق 11 اكتوبر2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 16 ذواحلجة 1441 موافق 06 اغسطسش2020.

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف. 

مطلب رقم 41223 - 15 

تاريخ االيداع : 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيدة فاطمة زهاوي بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلطة"
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نوعه:أرض فالحية بها أشجارالزيتون.

سي  اوالد  العايدي؛دوار  سيدي  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

الهاشمي.

مساحته: 07 آ 86 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : السعدية زهاوي؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 36276/15؛

غربا : زهاوي عبداجمليد .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 28 صفر1434 موافق 11 يناير2013.

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثالثة.

مطلب رقم 41224 - 15 

تاريخ االيداع : 19 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد الطيبي الشعبي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"سهب الستور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"سهب الستور"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد علي.

مساحته: 01هـ تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة احلاج كميل احمد؛

شرقا : اخملتار الشعبي؛

جنوبا : ورثة حلسن الشعبي؛ورثة الشعبي احلاج العربي؛

غربا : ورثة احلاج كميل احمد؛صفية بنت البهلول .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 11 محرم 1442 موافق 31 اغسطس 2020.

- وكالة عرفية مؤرخة في 05 نوفمبر 2020.

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41225 - 15 

تاريخ االيداع : 19 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد خالد مفهوم بن لكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الصفحة01"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الصفحة01"

نوعه:دار في طور البناء وبعض االشجاراخملتلفة.

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

الشمامطة.

مساحته: 01هـ 02 آ 13 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : معرف اجلياللي؛يوسفي محجوبة؛

شرقا : معرف الزبير؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 08 ربيع الثاني 1440 موافق 15 ديسمبر2018؛

- عقد بيع مؤرخ في 26 شعبان 1440 موافق 02 ماي 2019؛

- عقد بيع مؤرخ في 18 شوال 1441 موافق 12 يونيو 2020؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 17 اغسطس2020. 

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41226 - 15 

تاريخ االيداع : 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد فاكي بن عبدالرحيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ارمل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ارمل"

نوعه:أرض فالحية .

الغزاونة  النخيلة؛دوار  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم 

اوالد اعبادي.

مساحته: 05 آ 35 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : عبدالرحيم فاكي؛

شرقا : ورثة احلاج عمر؛

جنوبا : عبدالرحيم فاكي؛

غربا : ورثة كويزير حجاج .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 27 رجب 1438 موافق 26 ابريل2017.

- رسم شراء مؤرخ في 03 رمضان 1438 موافق 29 ماي2017؛

على   2021 يناير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41227 - 15 

تاريخ االيداع : 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيدة عائشة نون بنت بلقاسم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بكيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"البركة1"
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نوعه:أرض فالحية.

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

شاشة امخلخلني.

مساحته: 97 آ 49 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : حميد نون؛

شرقا : عبداهلل نون؛

جنوبا : ورثة بلقاسم نون؛بوشعيب بن محمد بن الشافي؛

غربا : عائشة نون .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 21 ربيع االول 1428 موافق 10 ابريل2007؛

- رسم شراء مؤرخ في 09 رجب 1428 موافق 25 يوليو2007؛

- رسم هبة مؤرخ في 20 محرم 1440 موافق 20 سبتمبر2019؛

- نسخة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 23 سبتمبر2019.

على   2021 يناير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41228 - 15 

تاريخ االيداع : 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالرحيم احلريري بن حسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد التونسي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد التونسي"

ومرافق  أول  وطابق  سفلي  من  للسكن  دار  بها  فالحية  نوعه:أرض 

يالسطح..

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي حجاج؛دوار اوالد ا 

امبارك؛مشيخة اوالد بوزيد.

مساحته: 80 آ 73 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : بلقاسم لعيوني بن اجلياللي؛بوزكري لعيوني بن صالح؛

شرقا : ورثة احلاج عبداهلل بن امحمد؛

جنوبا : احلاجة فاطنة لعيوني بنت حجاج؛

غربا : احلاج نورالدين لعيوني بن علي .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 06 صفر1434 موافق 20 ديسمبر2012؛

- رسم شراء مؤرخ في 20 صفر 1434 موافق 03 يناير2013؛

- رسم شراء مؤرخ في 23 ذواحلجة 1441 موافق 13 اغسطس2020؛

- وكالة عرفية مصححة االمضاء مؤرخة في 13 اغسطس2020. 

على   2021 يناير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف.

مطلب رقم 41229 - 15 

تاريخ االيداع : 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالرحيم احلريري بن حسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"مرس الدار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"مرس الدار"

ومرافق  أول  وطابق  سفلي  من  للسكن  دار  بها  فالحية  نوعه:أرض 

بالسطح.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي حجاج؛دوار اوالد ا 

امبارك؛مشيخة اوالد بوزيد.

مساحته: 15 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : عبداهلل احلريري؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : عبداهلل احلريري .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 16 ذواحلجة 1441 موافق 06 اغسطس2020؛

- وكالة عرفية مصححة االمضاء مؤرخة في 06 اغسطس2020. 

على   2021 يناير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 41230 - 15 

تاريخ االيداع : 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد احمد متار بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"توالث"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"توالث"

نوعه:أرض فالحية.

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

الشلوح؛اوالد اشبانة.

حدوده:

شماال : مسلك؛ورثة احمد التمري؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : ورثة احلاج الطاهر وصحراوة؛

غربا : ورثة حلسن التمري ؛ورثة بوبكرة .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 11 جمادى الثانية 1440 موافق 11 فبراير2019.

على   2021 يناير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثالثة.

    احملافظ على األمالك العقارية بسطات

                                             محمد الزرهوني
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محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38556 - 16 

تاريخ االيداع : 17 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

1/ فاطمة السباعي بنت محمد بنسبة ½ .

2/ زوهير عكادي بن بوعزة بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ياسمينة 154".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "ياسمينة 154".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ياسمينة.

مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : قنبة سعيد ؛

جنوبا : الزنقة ؛

 شرقا : عبد السالم الناجي ؛

غربا : ورثة بوعزة الهلهالي ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 من صفر 1442 ) 06 أكتوبر 2020 (؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 18 يناير 2021 الساعة 

العاشرة و نصف صباحا.

مطلب رقم 38557 - 16 

تاريخ االيداع : 19 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عائشة بن اجلياللي بنت قاسم.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت شانا.

مساحته : 21 ا 70 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : مطلب 36536ر ، اوشانا التيجاني ؛

 شرقا : اوشانا التيجاني ؛

غربا : ورثة احلاج بنعيسى اوشانا ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 من محرم 1442 ) 03 سبتمبر 2020 (؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 19 يناير 2021 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38558 - 16 

تاريخ االيداع : 19 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى أغرس بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الفرح 2 821".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " الفرح 2 821".

نوعه : ارض بها بناية من طابق ارضي.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفرح 2 .

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : فاطمة الكرش ؛

جنوبا : الزنقة؛

 شرقا : اوشالح بوبكر ؛

غربا : الزنقة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق  1439 احلجة  ذي  من   26 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

9 اغسطس 2018 ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 من صفر 1425 موافق 16 ابريل 2004 ؛

بتاريخ  عليها  مصادق  التسليم  شهادة  من  األصل  طبق  صورة   -

.18/08/2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 21 يناير 2021 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38559 - 16 

تاريخ االيداع : 19 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد الهردوز بن محمد.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوبكر.

مساحته : 84 ا 45 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : عبد اهلل الهردوز بن احلسني، سعدية الهردوز، محمد الهردوز ؛

جنوبا : الطريق؛

 شرقا : عبد اهلل الهردوز بن علي ؛

غربا : سعدية الهردوز ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.
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اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 من صفر 1439 ) 07 نوفمبر 2017 (؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 21 يناير 2021 الساعة 

العاشرة و نصف صباحا.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باخلميسات   

محمد أداد   

محافظة العيون 
 

مطلب رقم 5234 - 17 

تاريخ اإليداع: 16 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ: كلثوم حمن بنت اللود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " حمن "؛

نوعه: بناية من سفلي ؛

موقعه: اقليم العيون، ملتقى شارع موالي اعلي الشريف و زنقة زاوية 

الشيخ؛

مساحته: 02 آر 21 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: زنقة زاوية الشيخ ؛ 

جنوبا: مينة الدخيل ؛ 

شرقا: أحمد امليري؛

غربا: شارع موالي علي الشريف ؛

 احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ 05 أكتوبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 30 سبتمبر2020؛

على   2021 يناير   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5235 - 17 

تاريخ اإليداع: 17 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

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

نوعه: أرض بها بناء من سفلي ؛

موقعه: اقليم العيون، احلي االداري زنقة السلط؛

مساحته:25 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: زنقة السلط ؛ 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا: شارع يعقوب املنصور؛

غربا: رسم عقاري عدد 936 - 17 ؛

 احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 13 نونبر 2020؛

على   2021 يناير   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة و النصف صباحا. 

مطلب رقم 5236 - 17 

تاريخ اإليداع: 20 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أطلس صحراء "؛

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: العيون شارع طلحة بن الزبير؛

مساحته:02 آر 05 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 12197 - 17 ؛ 

جنوبا: شارع مكة ؛ 

شرقا: الرسم العقاري عدد 8941 - 17 ؛ 

غربا: شارع طلحة بن الزبير ؛

 احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 23 يناير 2019؛

على   2021 يناير   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالعيون     

          محمد فاري

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53323 - 18 

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : بالعنتاري عبد الصمد بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ملك عبد الصمد«.

نوعــه: ارض بها دكان .

موقعـه: مدينة وادي زم، زنقة الزاوية التيجانية.
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مساحته: 09 س تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: ورثة عبد العزيز بن عزوز؛
شرقـا: ورثة إبراهيم بن عزوز؛ 

جنوبـا: الزنقة؛
غربـا: والد بوقراب.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

- نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1432 
موافق 28 مايو 2011.

- رسم تصفح مخارجة عدلي مؤرخ في 09 من شوال 1435 موافق 06 
أغسطس 2014.

 1426 25 محرم  في  مؤرخ  عدلي  إحصاء  رسم موجب  من  - نسخة 
موافق 06 مارس 2005.

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 ربيع االول 1422 موافق 
21 يونيو 2001.

موافق  1426 محرم   25 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة   -
06 مارس 2005.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 رجب 1440 موافق 03 أبريل 2019.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 15 يناير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53324 - 18 
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : بوعزة بياض بن عبد احلق.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

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

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي، سوق اإلثنني.
مساحته: 02 آ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: ممر عمومي؛

شرقـا: الطريق؛ 
جنوبـا: الزنقة؛

غربـا: ورثة بياض احلبشي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك :
- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 26 جمادى االولى 1418 موافق

 29 سبتمبر1997.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 رمضان 1389 موافق 24 نوفمبر 1969.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 من محرم 1391 موافق 06 مارس 1971.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 15 يناير 2021 على 
الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53325 - 18 
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : هنية بياض بنت عبد احلق.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ضاية«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي، سوق اإلثنني.

مساحته: 01 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: بياض محمد؛

شرقـا: بياض احلبشي؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا: بريشي فاطنة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق  1418 االولى  جمادى   26 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -

29 سبتمبر1997.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 رمضان 1389 موافق 24 نوفمبر 1969.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 من محرم 1391 ) 06 مارس 1971.(

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

الساعة: 10 صباحا.

مطلب رقم 53326 - 18 

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : بنداود زنواكي بن احلاج محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »حفرة سالم بياضي«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بئرمزوي، دوار اوالد العاتي اوالد ابراهيم..

مساحته: 40 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: زنواكي محمد؛

شرقـا: زنواكي محمد ؛ 

جنوبـا: ابو فتاح سهام؛

غربـا: امحمد بن احلاج العربي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق  1416 احلجة  ذو   25 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  نسخة   -

09 مايو 1996

- ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 21 ذو القعدة 1441 ) 13 يوليو 2020.(

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 19 يناير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53327 - 18 

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020. 

طالبات التحفيظ : 

- الزهرة الشرقاوي بنت حسن بنسبة 1/5؛

- حورية الشرقاوي بنت حسن بنسبة 1/5؛

- سكينة الشرقاوي بنت حسن بنسبة 1/5؛

- رداد الشرقاوي بنت حسن بنسبة 1/5؛
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- عبلة الشرقاوي بنت حسن بنسبة 1/5؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »الفردوس«.

نوعــه: ارض بها دار للسكن من سفلي.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد، ساحة محمد اخلامس.

مساحته: 01 آ 20 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: امللك البلدي؛

شرقـا: ساحة ؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: امللك البلدي، ورثة احلاج عبد اهلل الشرقاوي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق  1407 االولى  جمادى   28 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

29 يناير1987.

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 23 ذي احلجة 1421 موافق 19 مارس 2001.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 19 يناير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53328 - 18

تاريخ اإليداع: 20 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : عبد الكرمي شرفي بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ملك شرفي عبد الكرمي«.

نوعــه: ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق علوي.

موقعـه: مدينة حطان، حي نوارة، زنقة الداخلة.

مساحته: 01 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال : بهاني خالد؛

شرقـا : زنقة؛ 

جنوبـا : ورثة شرفي العربي؛

غربـا : ورثة شرفي العربي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- صورة طبق االصل لعقد مخارجة عرفي مؤرخ في 11 أبريل 1977.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 31 اغسطس 2000.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 20 يناير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53330 - 18

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : البصير لفحيلي بن بنكاسم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »احلمري «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ملك البصير لفحيلي«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة البراكسة، دوار اوالد علي.

مساحته: 02 هـ 40 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: بوعزة بن احمد؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: محمد بن بلكاسم؛

غربـا: ورثة عباد بن اخلتير.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

 1407 الثانية  21 جمادى  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق 20فبراير1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 19 يناير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53331 - 18

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالبوا التحفيظ :

- املصطفى لبان بن محمد بنسبة 14/80؛

- زهرة أمني بنت الكبير بنسبة 10/80؛

- فاطنة لبان بنت محمد بنسبة 07/80؛

- عبد اخلالق لبان بن محمد بنسبة 14/80؛

- رحمة لبان بنت محمد بنسبة 07/80؛

- نادية لبان بنت محمد بنسبة 07/80؛

- رشيدة لبان بنت محمد بنسبة 07/80؛

- البوشتاوية لبان بنت محمد بنسبة 07/80؛

- سعيدة لبان بنت محمد بنسبة 07/80.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » كركور احلاجة رحمة «.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دوار اوالد احلاج.

مساحته: 35 آ 58 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري عدد 45866/18؛

شرقـا: الرسم العقاري عدد 46027/18، محمد الشبة؛

جنوبـا: ورثة لبان عبد السالم؛

غربـا: ورثة لبان عبد السالم، الرسم العقاري عدد 45866/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق   1440 االولى  جمادى  من   09 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

16 يناير2019.

الثانية  جمادى   24 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  لرسم  االصل  طبق  -صورة 

1438 موافق 23 مارس 2017

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 24 يناير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

     احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

         بوسيف عبد الكرمي
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محافظة تطوان

مطلب رقم 71490 - 19 
تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ :
1 - عبد اهلل بن أحمد ملوك، 

2 - نعيمة بنت عمر لكحال بصفتهما مالكني على الشياع سوية 
بينهما

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملوك - لكحال
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملوك - لكحال

مشتمالته: أرض فالحية.
املدعو:  احملل  أزال،  الزيتون، جماعة  أزال  قيدادة  تطوان،  إقليم   : موقعه 

ظهر أماتك دوار املعاصم
مساحته : 15 آ 00 س تقريبا

حدوده : 
شماال: الطريق .

شرقا: محمد العربي أمنني.
جنوبا: مطب التحفيظ عدد 20680 - 19 

غربا: عائشة ويدر
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
نسخة رسم شراء عدلي مؤرخة في 13 غشت 2020

نسخة رسم تأكيد بيع عدلي مؤرخة في 22 ارس 2017
صورة شمسية لعقد بيع عرفي مصادق على مطابقتها لألصل في 

19 غشت 2020
صورة شمسية لشهادة جتديد رخصة بناء سياج حائط رقم 09/2014 

مصادق على مطابقتها لألصل في 17 غشت 2020 
شهادة إدارية مؤرخة في 10 غشت 2020

التزام وتصريح بالشرف مصحح اإلمضاء في 13 نوفمبر 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 يناير 2021 على الساعة 11 

و 30 دقيقة.

مطلب رقم 71491 - 19 
تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ :
1 - عادل بن محمد أكدي،

2 - ميمون بن عبد النبي أكدي بصفتهما مالكني على الشياع سوية 
بينهما

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

مشتمالته: أرض عارية.
موقعه : إقليم تطوان، قيدادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم، 

احملل املدعو: دوار املاء املسوس
مساحته : 03 آ 06 س تقريبا

حدوده : 
شماال: يوسف فجاج

شرقا: الطريق.
جنوبا: سعيد اشقارة

غربا: عزيز اشقارة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ماي 2016

نسخة من رسم إرثة وإحصاء متروك عدلي مؤرخة في 16 أبريل 2007
نسخة من رسم إرثة وإحصاء متروك عدلي مؤرخة في 28 أكتوبر 2020 

نسخة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 04 نوفمبر 2020
شهادة إدارية مؤرخة في 26 أكتوبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 يناير 2021 على الساعة 14 
و 45 دقيقة. 

مطلب رقم 71510 - 19 
تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

طالبا التحفيظ :
1 - عبد العالي غلة بن عبد القادر،

على  مالكني  بصفتهما  السالم  عبد  بنت  سعدون  السعدية   -  2
الشياع سوية بينهما

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك غلة 
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك غلة

مشتمالته: أرض عارية
موقعه : إقليم تطوان، قيدادة وجماعة املالليني، احملل املدعو: الكراري

مساحته : 03 آ 50 س تقريبا
حدوده : 

شماال: الطريق
شرقا: الطريق.

جنوبا: املفضل الشريف
غربا: أوالد عبد القادر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 أكتوبر 2020
رسم هبة عدلي مؤرخة في 12 يناير 2017

نسخة رسم شراء عدلي مؤرخة في 21 أكتوبر 2020 
نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 26 أكتوبر 2020 

شهادة إدارية مؤرخة في 03 نوفمبر 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18 يناير 2021 على الساعة 09 

و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 71511 - 19 
تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020

طالبا التحفيظ :
1 - مراد بن عمر ابن شكيب، 

الشياع  على  مالكني  بصفتهما  محمد  بنت  بنجبلي  وسيمة   -  2
سوية بينهما

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك العائلة 
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك العائلة

مشتمالته: أرض عارية
موقعه : إقليم تطوان، قيدادة وجماعة املالليني، احملل املدعو: الكراري

مساحته : 02 آ 00 س تقريبا
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حدوده : 
شماال: ادريس بن محمد بوشطق

شرقا: الطريق.
جنوبا: الطريق

غربا: أوالد عبد القادر.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 دسمبر 2020

رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2020
عقد بيع وشراء ثابت التاريخ في 29 أبريل2019 

نسخة رسم شراء عدلي مؤرخة في 21 أكتوبر 2020
نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 26 أكتوبر 2020

صورة شمسة لنسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 01 غشت 2012 
شهادة إدارية مؤرخة في 21 أكتوبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18 يناير 2021 على الساعة 09 
و 30 دقيقة

مطلب رقم 71512 - 19 
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد الكامل القاسمي الريبوز بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : البرج 1 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البرج 1
مشتمالته: أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني.

موقعه : إقليم تطوان، قيدادة وجماعة املالليني، احملل املدعو: البرج
مساحته : 01 آ 20 س تقريبا

حدوده : 
شماال: احلسن زهير

شرقا: الطريق.
جنوبا: الطريق

غربا: أحمد الكوفي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 31 دسمبر 2015

عقد بيع وشراء عرفي مصحح اإلمضاء في 10 يونيو 2004 
توكيل إداري خاص عرفي مصحح اإلمضاء في 26 غشت 2020

صورة شمسة لقرار عدد 23 مبثابة رخصة البناء مؤرخ في 03 غشت 2016 
شهادة إدارية مؤرخة في 02 يونيو 2018
شهادة إدارية مؤرخة في 27 يوليو 2020

التزام وتصريح مصحح اإلمضاء في 28 سبتمبر 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18 يناير 2021 على الساعة 10 

و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 71513 - 19 
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020

طالبو التحفيظ : 
1 - مرمي بنت الراضي املريوط

2 - فاطمة الزهرة بنت الراضي املريوط 

3 - وسيمة بنت الراضي املريوط بصفتهن مالكني على الشياع سوية 
بينهن

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : املريوط 
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املريوط 

مشتمالته: أرض عارية
موقعه : إقليم تطوان، قيدادة وجماعة املالليني، احملل املدعو: موشكة 

القاللني
مساحته : 12 آ 68 س تقريبا

حدوده : 
شماال: الطريق

شرقا: ورثة عبد السالم كباش 
جنوبا: خدوج فارس

غربا: أحمد بنمسعود.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يونيو 2018

صورة شمسة لعقد مقاسمة عدلي مؤرخ في 06 ماي 2016
صورة شمسة لعقد بيان مساحة عدلي مؤرخ في 28 يناير 2016 

صورة شمسة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2011
صورة شمسة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ذي احلجة 1352هـ 

شهادة إدارية مؤرخة في 06 أكتوبر 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18 يناير 2021 على الساعة 14 

و 30 دقيقة. 

مطلب رقم 71514 - 19 
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : سمير غبري بن احلسني
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك غبري 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك غبري
مشتمالته: أرض فالحية

موقعه : إقليم تطوان، واد الو، احملل املدعو: املرج
مساحته : 25 آ 98 س تقريبا

حدوده : 
شماال: حفيظة الغبرة

شرقا: الرسمينالعقارين عدد 62421 - 19 و 62422 - 19 
جنوبا: سعيد العزاري

غربا: طريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2019

ملحق عقد شراء عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر 2020
نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 05 يوليو 2019 

رسم اختصاص عدلي مؤرخ في 11 يوليو 2019 
شهادة إدارية مؤرخة في 20 أكتوبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18 يناير 2021 على الساعة 12 
و 30 دقيقة. 

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
          املصطفى طريفة
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محافظة اسفي

مطلب رقم 125878 - 23

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020 

طالبة التحفيظ : باقي اهلل نعيمة بنت عبد القادر ابن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك نعيمة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك نعيمة " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، حي لعدير، اجنان، املنطقة احلضرية االولى

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : الزواضي محمد – والزواضي رضوان

شرقا : الطريق

جنوبا : مورضي بوجمعة

غربا : مورضي بوجمعة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يوليو 1998 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 29 ديسمبر 2000 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 12 اغسطس 2008 

- شهادة ادارية مؤرخة في 20 يوليو 2020 

على   2021 يناير   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125879 - 23

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : محيب رشيد ابن عمر بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد ملريكم" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد ملريكم" 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة ويخترقها خط كهربائي

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة وقيادة لغياث، دوار لفطيمي 

مساحته : 01 هك 67 آر 99 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 38807 - 23

شرقا : بن محمد ميلود

جنوبا : بن احمد الطاهر

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 04 اغسطس 2020 

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2020 

على   2021 يناير   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125880 - 23

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر2020 

طالب التحفيظ : البطال محمد ابن ميلود بن املصدق 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تونني" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تونني" 

نوعـه : أرض مسقية مغروسة بها أشجار الزيتون

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار درقاوة

مساحته : 15 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 55349 - 23

شرقا : الرسم العقاري عدد 28002 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 32914 - 23

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 اغسطس 2011 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 اغسطس 2019 

- شهادة ادارية )وكالة( مؤرخة في 13 مارس 2020

على   2021 يناير   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125881 - 23

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : بلخالة عبد القادر ابن البشير بن اسعيد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد الغديرة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الغديرة " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة خط ازكان ، دوار العوفات 

مساحته : 33 آر 77 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد الرحمان بن احلاج التهامي 

شرقا : املكاز

جنوبا : الرسم العقاري عدد 52896 - 23 

غربا : بلباز مينة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2017 

- شهادة ادارية مؤرخة في 23 سبتمبر 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2019 

على   2021 يناير   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا. 
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مطلب رقم 125882 - 23

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : ابو محمود بدر ابن احمد بن اجلياللي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تابيضت " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تابيضت" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : آسفي، حي سيدي بوزيد

مساحته : 70 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : زفور رقية

شرقا : زفور ربيعة

جنوبا : زفور رقية

غربا : الزنقة عرضها 08 امتار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 27 مارس 2017 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 ماي 2017 

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 يوليو 2020 

على   2021 يناير   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

 احملافظ على االمالك العقارية بآسفي بالنيابة 

عبد اجلليل ابامني     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131302 - 24

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : ظريفة اهباض بنت عمر. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اهباض".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : "حي بوغرمان"

مساحته : 01 آر 11 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : ورثة اوراغ محمد ؛

شماال : الشارع؛

جنوبا : باعش خالد،

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

عقد شراء عرفي ثابت التاريخ في 21 يوليو 1989

رسم وكالة عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 93 صحيفة 348 

عدد 355 بتاريخ 24 يناير 2020.

محضر حجز تنفيذي مؤرخ في 06 اغسطس 2015.

محضر ارساء بيع عقار باملزاد العلني مؤرخ في 07 يناير 2020.

تنفيذي أصلها مؤرخ  تبليغ محضر حجز  األصل حملضر  نسخة طبق 

في 02 ابريل 2019.

محضر خبرة مؤرخ في 02 نوفمبر 2016.

شهادة إدارية مؤرخة في 16 اكتوبر 2020.

 2020 : يوم 28 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 30 : 12 بعد الزوال.

مطلب رقم 131303 - 24

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : املهدي عالش بن املهدي. 

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : دوار تيفارت

مساحته : 05 آر 56 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : ورثة بوطاهر احلاج قدور؛

شماال : الرسم العقاري عدد 11952 - 24

جنوبا : ورثة بوطاهر احلاج قدور،

غربا : الواد ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 83 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 472 عدد 355 بتاريخ بتاريخ 14 يونيو 2018.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 14 اكتوبر 2020.

 2020 : يوم 29 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131304 - 24

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : املهدي عالش بن املهدي. 

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : دوار تيفارت

مساحته : 02 آر 98 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : ورثة عالش عبد الكرمي بوطاهر ؛

شماال : الرسم العقاري عدد 26908 - 24

جنوبا : ورثة عالش عبد الكرمي بوطاهر ،
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غربا : ورثة عالش احلاج املدني ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

باقي  أصلها مضمن بسجل  عدلي  امللكية  إثبات  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 83 صحيفة 472 عدد 355 بتاريخ بتاريخ 14 يونيو 2018.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 14 اكتوبر 2020.

 2020 : يوم 29 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131305 - 24

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : املهدي عالش بن املهدي. 

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : تاليوسف

مساحته : 01 آر 95 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : عالش مصطفى ؛

شماال : الطريق

جنوبا : ورثة القمراوي محمد حيدود ،

غربا : ورثة محمد كوبانو ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 49 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 319 عدد 311 بتاريخ بتاريخ 11 مارس 2012.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 14 اكتوبر 2020.

 2020 : يوم 29 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131306 - 24

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم ازرقان بن مكي. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عبد الرحيم ازرقان".

نوعـه : أرض عارية.

حي   : املدعو  احملل  بوعياش،  بني  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

اكادير بني بوعياش

مساحته : 01 آر 16 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : محمد الريصالح ومن معه ؛

شماال : محمد الريصالح ومن معه

جنوبا : الشارع ،

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة في 22 يونيو 2020.

نسخة من رسم استمرار امللكية عدلي مؤرخة في 23 يوليو 2020.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 21 يوليو 2020.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 25 يونيو 2020.

نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة في 24 يونيو 2020.

باقي  بكناش  أصلها مضمن  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 154 عدد 135 بتاريخ 13 سبتمبر 2018. 

صورة طبق األصل لنظير رسم وكالة عدلي أصلها مضمن بكناش 

اخملتلفة رقم 38 صحيفة 13 عدد 13 بتاريخ 31 اكتوبر 2018.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 21 فبراير 2019.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 152 عدد 503 بتاريخ 02 اغسطس 2018. 

باقي  بكناش  أصلها مضمن  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 154 عدد 193 بتاريخ 13 سبتمبر 2018.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 28 اغسطس 2019.

باقي  بكناش  أصلها مضمن  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 154 عدد 135 بتاريخ 13 سبتمبر 2018.

شهادة إدارية مؤرخة في 16 يونيو 2020.

 2020 : يوم 29 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 131307 - 24

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى يجو بن عبد القادر. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "يجو".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : حي آيت موسى وعمر

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شرقا : بنعماري قاسم ؛

شماال : الشارع

جنوبا : مصطفى افالح ،

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 112 صحيفة 344 

عدد 312 بتاريخ فاحت اكتوبر 2015. 

80 صحيفة 270  رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 

عدد 221 بتاريخ 02 مارس 2012.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 18 ديسمبر 2008.
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صورة لقرار مبثابة رخصة البناء أصلها مؤرخ في 08 اكتوبر 2015.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 11 اكتوبر 2019.

28 اغسطس 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 07 اكتوبر 2019.

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

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131308 - 24

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : سليمان اريفي بن محمد. 

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : حي متسقيذنت

مساحته : 03 آر تقريبا 

حدوده : 

شرقا : خديجة اريفي ؛

شماال : الطريق

جنوبا : ورثة موح عيسى ،

غربا : ورثة عبد الكرمي اريفي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة طبق األصل لرسم إثبات املوت وعدة الورثة عدلي أصلها مضمن 

بسجل التركات والوصايا والتقدمي رقم 4 صحيفة 44 عدد 25 بتاريخ 

31 اكتوبر 1995.

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

رقم 74 صحيفة 485 عدد 546 بتاريخ 06 يوليو 1978.

شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 12 نوفمبر 2020.

محضر تنفيذ مؤرخ في 16 ديسمبر 2013.

حكم احملكمة االبتدائية باحلسيمة رقم 270 الصادر في امللف العقاري 

عدد 834/2012 بتاريخ 18 ابريل 2013.

تقرير خبرة مؤرخ في 12 مارس 2013. 

شهادة إدارية مؤرخة في 19 اكتوبر 2020.

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

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3808 - 26

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020

» TECHLOGE « S.A.R.L طالبة التحفيظ : الشركة املسماة

بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة

االسم الذي يعرف به امللك : "فدان اللفت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان اللفت "

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة الشالالت دوار أوالد معزة كسكاد

مساحته : 01 هـ 01 ار 10سنتيار 

حدوده : 

شماال : قناة املاء الفوارات

جنوبا : الطريق السيار في اجتاه البيضاء

شرقا : ورثة جواري بوشعيب 

غربا : خلوقي محمد و الورثة

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 263 كناش األمالك 56 بتاريخ 11 اغسطس 2016

زناتة  قيادة  قائد  عن  صادرة  22/م.ش.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  2

بتاريخ 09 ديسمبر 2015

3 - رسم شراء عدلي عدد 425 كناش االمالك 73 بتاريخ 14 نوفمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 21 يناير 2021 على 

الساعة 09 و 30 د صباحا

مطلب رقم 3809 - 26

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد شيخ بن علي

بصفته طالب التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : أرض البرانش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الرحمة

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي واركو

مساحته : 15 ار 50 سنتيار 

حدوده : 

زروالة  نصف-  و  مترين  عرضه  ممر  احمد-  بن  علي  ورثة   : شماال 

مسعودية- فتيحة شيخ- خديجة شيخ- موسى بن احمد

جنوبا : ملتقى طريق عمومية 3301 و طريق غير معبدة

شرقا : طريق عمومية رقم 3301 عرضها 20 متر 

غربا :  طريق غير معبدة 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 101 كناش األمالك 142 بتاريخ 28 اكتوبر 2020

زناتة  قيادة  قائد  عن  صادرة  09/م.ش.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  2

بتاريخ 15 اكتوبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 25 ينابر 2021 على 

الساعة 09 و 30 د صباحا
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مطلب رقم 3810 - 26

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : مالكة الشامي بنت احلسني

بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة

االسم الذي يعرف به امللك : الرملية

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الرملية

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

مساحته : 08 ار 64 سنتيار 

حدوده : 

شماال : طريق غير معبدة- شيخي بناصر

جنوبا : احلاج املرضي

شرقا : احلاج املرضي 

غربا :  طريق غير معبدة- احلاج عمر 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 239 كناش األمالك 124 بتاريخ 13 مارس 2020

سيدي  قيادة  قائد  عن  صادرة  1624/م.ش.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  2

موسى بن علي بتاريخ 25 نوفمبر 2015

3 - وكالة مؤرخة في 05 مارس 2020

4 - وكالة مؤرخة في 16 مارس 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 26 يناير 2021 على 

الساعة 09 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان      

 

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 45948 - 30 

تاريخ اإليـداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد خالد الوهابي بن عبد اهلل بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "ركادة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ركادة".

نوعـه : أرض فالحية.

: إقليم سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب، قيادة و جماعة عني  موقعه 

الدفالي، دوار ركادة.

مساحته : 78 آر 78 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : واد ارضات و املطلب رقم 20425 - 30؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 25903 - 30 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 10592 - 30 ؛ 

غربا : املطلب رقم 20356 - 30.

 احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 من ربيع اآلخر 1440 - 26 ديسمبر 2018 

مضمن بعدد 263 كناش األمالك رقم 13 بقسم التوثيق باحد كورت؛

- عقد بيع ثابت التاريخ و مصححة إمضاءاته بتاريخ 15 يوليو 2019 و 

مصادق على توقيعه من طرف كتابة الضبط باحملكمة االبتدائية بوزان 

بتاريخ 16 يوليو 2019

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

 احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حساني    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146250

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك " تيزنيت الدولة 1845 حضري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " منتزه تيزنيت "

نوعه : أرض بها حديقة وساحة وحقل ألشجار الزيتون ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " منتزه تيزنيت " ،

مساحته : 09 هـ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : امللك اخلاص للدولة املغربية ، مطلب التحفيظ رقم 31-7932 

ورع رقمي 09-6250-31-20199 ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 نوفمبر 2020 .

على   2021 يناير   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31-146252

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020 .

طالبي التحفيظ : 

السيد احميدا بن فقيه بن البشير ،
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السيد احلسن بن محمد بن صالح بن عبال ،

السيد احلسني بن محمد بن احلسني بن عبال ،

السيد احمد بن محمد بن صالح بن عبال ،

السيد احمد بن احلسني بن عبال ،

و25200/6773760  لالول   6748560/6773760 بحصة  بينهم  الشياع  على 

لكل الباقني ،

االسم الذي يعرف به امللك " مينة العريك "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " جديدي "

نوعه : أرض فالحية بورية عارية ،

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

دوار الدغيميس " ،

مساحته : 04 هـ 10 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : محمد اوبكرمي ، 

شرقا : حسون حلسن ،

جنوبا : ايت السويحلي ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2019 ،

صورة طبق االصل مللحق رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 سبتمبر 2014 ،

صورة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 أغسطس 2014 

صورة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 08 ماي 2018 ،

صورة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 19 أبريل 2018 ،

صورة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 30 أبريل 2008 ،

صورة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 02 أبريل 2018 ،

صورة لوكالة عدلية مؤرخة في 05 أكتوبر 2018 ،

صورة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 06 أبريل 2018 ،

اشهاد عدلي باملوافقة على البيع مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 ،

اشهاد عدلي باملوافقة على البيع مؤرخ في 25 سبتمبر 2020 ،

اشهاد عدلي باملوافقة على البيع مؤرخ في 24 سبتمبر 2020 ،

اشهاد عدلي باملوافقة على البيع مؤرخ في 02 أكتوبر2020 ،

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 مارس1980، 

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 13 يونيو2009، 

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر2006، 

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر2008، 

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر2011، 

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر2017، 

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 11 مارس 2008، 

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر2010، 

صورة طبق االصل لنسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في13ماي 2015 

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 أبريل 2018، 

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 04 يوليو 2017،

على   2021 يناير   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146253

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل اوالعربي بن عدي ،

االسم الذي يعرف به امللك " ملك اوالعربي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك اوالعربي "

نوعه : أرض عارية محاطة بسور بجزء منها بها منزل سفلي ،

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

احملل املدعو " دوار مستالت " ،

مساحته : 01 آ 67 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ورثة اوالعربي وورثة ايت بهوش ،

جنوبا : ورثة اوالعربي ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 ماي 2019 ،

صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 14 أكتوبر 2020.

على   2021 يناير   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146254

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محمد اخرازن بن جامع ،

االسم الذي يعرف به امللك " أيت لعرايكا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار اخلير"

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها قبو ومنزل سفلي ،

اقليم  تافراوت  دائرة  تهالة  احد  قيادة  نتهالة  اريغ  جماعة   : موقعه 

تيزنيت احملل املدعو " دوار تيزي واوسيفت " ،

مساحته : 01 آ 89 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ممر ، 
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شرقا : ايت احلاج بيهي ،

جنوبا : الطريق اجلهوي ،

غربا : عابد بن أحمد ايت زوفري،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 يناير 2019 ،

على   2021 يناير   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146255

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل ابصوص بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " فدان حتت الشنطي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فدان حتت الشنطي"

نوعه : أرض عارية ،

املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  جماعة   : موقعه 

"مزارع دوار متاللت " ،

مساحته : 12 آ 65 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة البايحي ، 

شرقا : فاضمة شنايتي ،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : ممر عمومي ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت أكتوبر 2020 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 ،

على   2021 يناير   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " درع احلوز" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 147 

املؤرخة في 24 اكتوبر 2001،

مسطرة  فإن   2020 نوفمبر   13 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" درع احلوز" مطلب التحفيظ رقم 10632 - 31 

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  بجماعة  الكائن 

املدعو" مزارع ادبوزيد " تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد سعيد 

خلضر بن ابراهيم وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 سبتمبر 2020 ،

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "يوسفي"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 782 

املؤرخة في 25 ديسمبر 2013،

مسطرة  فإن   2020 نوفمبر   19 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" يوسفي" مطلب التحفيظ رقم 22816 - 31 

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  بجماعة  الكائن 

املدعو "دو متكايزين" تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

- البشير زاعبون بن ابراهيم بحصة 1/3 

– عبد اهلل زاعبون بن ابراهيم بحصة 1/3 

– عبد الرحيم بفال بن حلسن بحصة 1/3 وذلك بناءا على الوثائق املدلى 

بها سابقا وكذا : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 2020،

- حكم ابتدائي عدد 17ملف التحفيظ رقم 185/2015 بتاريخ 17 يناير 2017 ،

- قرار استئنافي رقم 286 صادر في 17/04/2018 ملف رقم 49/1403/18،

- شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 29 نوفمبر 2018 ،

- اشهاد عرفي مؤرخ في 19 نوفمبر 2020 .

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر ابوحامد    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62410 - 35

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : ميلود الكنوري ابن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الكنيديل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الكنيديل.

نوعه : أرض عارية بها مسكن من سفلي وطابق أول.

موقعه : اقليم الصويرة، باشوية احلنشان، حي الوجلة.

مساحته : 93 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار. 

شرقا : إبراهيم انويني.

جنوبا : أرض عارية عبارة عن ملعب رياضي.

غربا : ورثة االعناني.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 مارس 2020.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 06 ق.ش.د مؤرخة في 

03 مارس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 20 يناير 2021 على الساعة 09 : 00.
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مطلب رقم 62411 - 35

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : إبراهيم انويني ابن عابد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الكنيديل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الكنيديل.

نوعه : أرض عارية بها مسكن من سفلي وطابق أول.

موقعه : اقليم الصويرة، باشوية احلنشان، حي الوجلة.

مساحته : 93 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار. 

شرقا : سعيد بوكصة.

جنوبا : أرض عارية عبارة عن ملعب رياضي.

غربا : ميلود الكنوري.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 مارس 2020. 

- ملحق عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2020.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 05 ق.ش.د مؤرخة في 

03 مارس 2020.

- صورة شمسية لرخصة البناء عدد 11/2020 مؤرخ في 10 اغسطس 2020.

- رخصة شغل األمالك العمومية مؤقتا ألغراض البناء عدد 10 مؤرخة 

في 10 اغسطس 2020.

- صورة شمسية لتصميم معماري مؤرخ في 10 اغسطس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 20 يناير 2021 على الساعة 10 : 30.

مطلب رقم 62412 - 35

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد احلق اجرود ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أكر تنطفي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أكر تنطفي.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة اكرض، دوار بوزمة.

مساحته : 11 آر تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي عرضه 06 أمتار. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 04 أمتار.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 04 أمتار – العربي النصر.

غربا : محمد فرح – العربي النصر.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 اكتوبر 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2020.

- موجب ملحق عدلي مؤرخ في فاحت اكتوبر 2020.

- نسخة عدلية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في فاحت ابريل 2006.

- نسخة عدلية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 2006.

- وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 30 سبتمبر 2020.

- وكالة عدلية مؤرخة في 14 نوفمبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 88/2020/ ق ق ج مؤرخة في 04 سبتمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 21 يناير 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62413 - 35

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : ادريس ابويهي ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : حفاري العبايد 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حفاري العبايد 1.

نوعه : أرض فالحية بها نخلة وبعض أشجار اخلروب.

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

الدرا، دوار آيت احلاج الطاهر.

مساحته : 01 هـ 17 آر 71 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي – زهرة فقير. 

شرقا : مبارك الفقير – بلخير النوعة – طريق عمومي.

جنوبا : عبد القادر النوعة.

غربا : الرسم العقاري عدد 18275 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 2020.

- ملحق برسم شراء عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2017.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2014.

- شهادة إدارية رقم 16/14 مؤرخة في 05 فبراير 2014.

- وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 28 فبراير 2017.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ 14 فبراير 2010.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ 21 فبراير 2016.

تاريخ التحديد 22 يناير 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62414 - 35

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد جني ابن احماد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اكدال نتغزوت 01.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكدال نتغزوت 01.
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نوعه : أرض فالحية بها أشجار االركان.
موقعه : اقليم الصويرة، دائرة وباشوية متنار، دوار حتودة.

مساحته : 02 هـ 17 آر 01 س تقريبا.
حدوده

شماال : الطريق. 
شرقا : الطريق.

جنوبا : محمد جني )طالب التحفيظ(.
غربا : الطريق الوطنية رقم 01.

احلقوق العينية : الشيء.
اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2019.
- تسخة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 31 اكتوبر 2019.

- شهادة إدارية رقم 773/ ق ش ق مؤرخة في 10 اكتوبر 2019.
- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 22 يناير 2021 على الساعة 10 : 00.

مطلب رقم 62415 - 35
تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : امينة مستاوي بنت ابراهيم.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا : إدا اودرغال.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إدا اودرغال.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان واللوز والعرعار متألفة من قطعتني.
موقعه : اقليم الصويرة، دائرة آيت داوود،قيادة وجماعة أدغاس، دوار تكركار.

مساحته : 02 هـ 44 آر 02 س تقريبا.
حدوده

القطعة األولى : 
مساحتها 02 هـ 12 آر 08 سنتيار.

حدودها : 
شماال : مسلك عمومي عرضه 03 أمتار. 

شرقا : مسلك عمومي عرضه 02 أمتار – احلسن ابن محمد بشوظ.
جنوبا : ورثة سعيد بن احلاج.

غربا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار – مطفية جماعية.
القطعة الثانية : 

مساحتها 31 آر 94 سنتيار.
حدودها : 

شماال : مسلك عمومي عرضه 03 أمتار – حلسن أزروال. 
شرقا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار – مطفية جماعية.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار – شعبة.
غربا : شعبة – حلسن أزروال.

احلقوق العينية : الشيء.
اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2019
- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 360 / م ش د مؤرخة في 09 اكتوبر 2019.
- وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 13 مارس 2020.

- تصميم موقعي.
تاريخ التحديد 25 يناير 2021 على الساعة 10 : 00.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : احلرش.

مطلب رقم 7178 - 35 الذي أدرج مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 396 املؤرخة في 02 اغسطس 2006.

فإن مسطرة حتفيظ   ،2020 نوفمبر   24 في  مؤرخ  إصالحي  مبقتضى مطلب 

امللك املسمى "احلرش" ذي مطلب التحفيظ عدد 7178 - 35 الكائن بإقليم 

دوار بوتزارت،  دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي سيدي كاوكي،  الصويرة، 

ستتابع من اآلن فصاعدا مجزئة على الشكل التالي : 

في اسم طالبة التحفيظ السيدة السيد لبنى بشارة بنت محمد في 

حدود مساحة 162 متر وهي عبارة عن خربة.

في اسم ورثة املتعرض السيد احمد السيحي ابن الطاهر وهم : 

- السيد إبراهيم السيحي ابن احمد، مغربي اجلنسية، حامل لبطاقة 

التعريف الوطنية عدد BE541649 املزداد بتاريخ 17 ابريل 1971، متزوج 

بالسيدة حكمة العساسي،

لبطاقة  حامل  اجلنسية،  مغربي  احمد،  ابن  السيحي  الكبير  عبد  السيد   -

التعريف الوطنية عدد B473755 املزداد بتاريخ 02 اكتوبر 1949، متزوج 

بالسيدة نعيمة برجي، 

- السيد ادريس السيحي ابن احمد، مغربي اجلنسية، حامل لبطاقة 

التعريف الوطنية عدد B588143 املزداد بتاريخ 28 يوليو 1961، عازب، 

- السيد حلسن السيحي ابن احمد، مغربي اجلنسية حامل لبطاقة 

22 يونيو 1951، متزوج  التعريف الوطنية عدد B67690 املزداد بتاريخ 

بالسيدة فاطمة السيحي، 

لبطاقة  حاملة  اجلنسية،  مغربية  احمد،  بنت  السيحي  خديجة  السيدة   -

متزوجة   ،1967 ابريل   23 بتاريخ  املزدادة   BE541648 عدد  الوطنية  التعريف 

بالسيد عبد احلنان عبد الكرمي، 

لبطاقة  حاملة  اجلنسية،  مغربية  احمد،  بنت  السيحي  عائشة  السيدة   -

التعريف الوطنية عدد BE670258 املزدادة بتاريخ 29 ماي 1963، مطلقة، 

حاملة  اجلنسية،  مغربية  احمد،  بنت  السيحي  فاطمة  السيدة   -

ديسمبر   27 بتاريخ  املزدادة   B79836 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

األول  من  لكل  سهمني  بنسبة  بينهم  الشياع  على  أرملة،   ،1945

والسادسة  اخلامسة  من  لكل  واحد  وسهم  والرابع  والثالث  والثاني 

بناء على  امللك وذلك  والسابعة من أصل 11 سهما، فيما تبقى من 

نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور، وكذا : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 اغسطس 2018.

- نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2012.

- حكم إبتدائي عدد 139 مؤرخ في 25 يوليو 2018.

- شهادة عدم الطعن باإلستئناف مؤرخة في 29 يناير 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي     
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محافظة العرائش

مطلب رقم 32886  - 36

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدولة 1364/ح"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدولة 1364/ح"

نوعه : ارض عارية

موقعه : مدينة العرائش ،احملل املدعو حي السالم 

مساحته : 02 ار 15 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 359 - 36 ؛

جنوبا : طريق عمومي؛

شرقا : طريق عمومي

غربا : ارض و بناء

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 22 يناير 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32887  - 36

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : نظارة اوقاف العرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وجلة السيد 64327"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وجلة السيد 64327"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم ، جماعة بني جرفط، 

احملل املدعو : "وجلة السيد 64327" مزارع اورموت

مساحته : 02 هـ 23 ار 61 س تقريبا

حدوده : 

شماال : االحباس و محمد بنيونس و محمد بنسليمان ؛

جنوبا : محمد حلسن الركراك؛

شرقا : محمد بنسليمان

غربا : محمد احلاج املدني

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 22 يناير 2021 على 

الساعة 12 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32888  - 36

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : نظارة اوقاف العرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وجلة الصفصاف 59446"

الصفصاف  "وجلة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

"59446

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم ، جماعة بني عروس، 

احملل املدعو : "وجلة الصفصاف 59446" مدشر جعادة

مساحته : 58 ار 40 س تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد االميالحي ؛

جنوبا : محمد املاللي ؛

شرقا : ورثة عبد السالم اخريف و ورثة محمد الوهابي 

غربا : االحباس 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 25 يناير 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32889  - 36

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : نظارة اوقاف العرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوشقور 2 59455-"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوشقور 2 59455-"

نوعه : ارض فالحية بها بناية 

موقعه : اقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم ، جماعة بني عروس، 

احملل املدعو : "بوشقور 2 59455-" مدشر ظهر جعادة

مساحته : 29 ار 53 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

جنوبا : محمد املاللي ؛

شرقا : االحباس سيدي احمد املهدي 

غربا : اخملتار اخريف و العلمي اخريف 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 25 يناير 2021 على 

الساعة 11 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32890  - 36

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : نظارة اوقاف العرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وجلة الكحلة والشطيبة 64768 "

الكحلة  "وجلة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

والشطيبة 64768 "
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نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم ، جماعة بني جرفط، 

احملل املدعو : "وجلة الكحلة والشطيبة 64768 " مدشر احلانوت 

مساحته : 01هـ 91 ار 90 س تقريبا

حدوده : 

شماال : اخلندق ؛

جنوبا : إبراهيم الفرجاني ؛

شرقا : إبراهيم الفرجاني 

غربا : الواد 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 22 يناير 2021 على 

الساعة 14 بعد الزوال ؛

مطلب رقم 32891  - 36

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : نظارة اوقاف العرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوشقور -1 59455"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوشقور -1 59455"

نوعه : ارض فالحية بها بناء

موقعه : اقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم ، جماعة بني عروس، 

احملل املدعو : "بوشقور -1 59455" ظهر جعادة

مساحته : 11ار 52 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة محمد اخريف ؛

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : احباس سيدي احمد املهدي 

غربا : احمد برحو 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 25 يناير 2021 على 

الساعة 13 و النصف بعد الزوال ؛

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى" القصري"

ذي املطلب رقم 10281 - 36، الواقع بإقليم العرائش، جماعة الساحل

احملل املدعو " دوار النكارجة" 

مسطرة  فإن   2020 يناير   15  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

االن فصاعدا على  تتابع من  أعاله أصبحت  إليه  املشار  امللك  حتفيظ 

الشكل التالي : 

إسم  في  س   32 ار   04  : مساحتها  تبلغ  أرضية  قطعة  حدود  في   -

السيد : عبد الرؤوف الشنتوف احملكوم له بصحة التعرض اجلزئي في 

حدود القطعة املذكورة. 

 : السادة  األصليني  التحفيظ  طالبي  إسم  في  امللك  من  تبقى  ما   -

هشام قدسي – يوسف قدسي – محسن قدسي. سوية بينهم.

 وذلك بناء على الوثائق السابق إيداعها و كذا : 

- حكم عدد : 34 ملف عدد 26/13/1403 بتاريخ : 27 ديسمبر 2016 

صادر عن احملكمة اإلبتدائية بالعرائش.

: 11 ديسمبر 2017  : 539 ملف رقم : 2017-1403-444 بتاريخ  - قرار رقم 

صادر عن محكمة اإلستئناف بطنجة .

- شهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ : 23 يناير 2019 وأخرى بتاريخ 

: 08 اكتوبر 2020.

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 1 أ عدد 160 صحيفة 104 

بتاريخ : 27 يوليو 2005. 

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

الظريف العربي .     

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77749 - 37 

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : نعيمة طريش بنت احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مجاج " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مجاج ؛

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان دوار بوعرام احملل 

املدعو مجاج ؛ 

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : عبد النبي السلماني بن الصغير بن علي ؛ 

شرقا : كرمي الزاوية و الزاوية عبدالسالم ؛ 

جنوبا : التهامي بن عبدالسالم بن علي ، 

غربا : الطريق و السلماني عبداهلل بن علي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي بتاريخ 16 نوفمبر /2014 ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ 10 مارس 2018 ، 

وكالة عرفية مصادق على امضاءاتها بتاريخ 4 نوفمبر 2020 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 يناير 2021 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

ابن طامة يوسف      
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محافظة تارودانت

مطلب رقم 31914 - 39

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020. 

طالبو التحفيظ : 

- ربيعة بلوز بن بنت حسن بنسبة 72/128.

- فاطنة الدميسي االدريسي بنت عبد املالك بنسبة 7/128.

- ميلودة الدميسي االدريسي بنت عبد املالك بنسبة 7/128.

- زهرة الدميسي االدريسي بنت عبد املالك بنسبة 7/128.

- نزهة الدميسي االدريسي بنت عبد املالك بنسبة 7/128.

- ياسمني الدميسي االدريسي بنت عبد املالك بنسبة 7/128.

- خديجة الدميسي االدريسي بنت عبد املالك بنسبة 7/128.

- العربي الدميسي االدريسي بن عبد املالك بنسبة 14/128.

نوعه : بناية سفلية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * دار ربيعة *.

موقعه : دوار زاوية سيدي الطيب بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت. 

مساحته : 01 ار 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة فاطمة التنانية؛ 

شرقا : احلاج داود؛

غربا : احلاج اوزال؛

جنوبا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشي.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 سبتمبر 1982.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 30 يناير 2020.

- وكالة عرفية مؤرخة في 21 فبراير 2020.

تاريخ التحديد : 20 يناير 2021 على الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 31915 - 39

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد محمد ايت املودن بن عبد اهلل.

نوعه : ارض عارية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * ملك املودن *.

موقعه : دوار وجماعة اساكي قيادة اساكي دائرة تالوين اقليم تارودانت. 

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابراهيم احليان؛ 

شرقا : ممر بعرض 4.5 متر؛

غربا : عائشة ايتو امغار؛

جنوبا : رقية ايتو امغار؛

احلقوق العينية : الشي.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 12 ماي 2016.

تاريخ التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31916 - 39

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد ايت احملجوب محمد بن محمد.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * دار احملجوب *.

موقعه : حي الشنينات بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الشويرف احمد؛ 

شرقا : الطريق؛

غربا : زفة محمد؛

جنوبا : زفة محمد؛

احلقوق العينية : الشي.

أصل امللك : عقد شراء عرفي مؤرخ في 14 سبتمبر 1989.

تاريخ التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31917 - 39

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد محمد صافي بن احمد.

نوعه : ارض عارية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * الفيضة *.

قيادة  الطاهر  زاوية سيدي  الفوقانيني جماعة  البعارير  دوار   : موقعه 

احمر اقليم تارودانت. 

مساحته : 18 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني احليان؛ 

شرقا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشي.

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 14 ابريل 1993.

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 16 يونيو 1995.

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 نوفمبر 2020.

- رسم تخطيطي.

تاريخ التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31918 - 39

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل نبو بن اسماعيل.

نوعه : دار سفلية ذات طابق اول.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * ملك دار عبد اهلل *.

موقعه : دوار اوالد علي جماعة وباشوية الكردان اقليم تارودانت. 

مساحته : 02 ار 48 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : احمد نبو؛ 

شرقا : محمد نبو؛

غربا : ممر خاص؛

جنوبا : محمد نبو؛

احلقوق العينية : الشي.

أصل امللك : رسم عدلي للمكية مؤرخ في 12 اكتوبر 2020.

تاريخ التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 00 : 12 زوال.

مطلب رقم 31919 - 39

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020. 

طالبا التحفيظ :

- رشيدة الزم بنت احملجوب بنسبة ½.

- عبد العلي الرصافي بن بوشعيب بنسبة ½.

نوعه : ارض عارية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * ملك رشيدة *.

موقعه : متزضاوت مدينة تارودانت. 

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : توكاد عبد العزيز؛ 

شرقا : الطريق 04 امتار؛

غربا : الرسم العقاري عدد 8086/س؛

جنوبا : الطريق 06 امتار؛

احلقوق العينية : الشي.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 31920 - 39

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد عمر احليداوي بن علي.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * ملك الكمرة 2 *.

سيدي  دائرة  الكاللشة  احمر  وقيادة  جماعة  احلومر  دوار   : موقعه 

موسى احلمري اقليم تارودانت. 

مساحته : 04 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 28383 - 39؛

غربا : احليداوي قدور؛

جنوبا : احليداوي قدور؛

احلقوق العينية : الشي.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 يناير 2016.

تاريخ التحديد : 27 يناير 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31921 - 39

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد عمر احليداوي بن علي.

نوعه : ارض عارية.

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

سيدي  دائرة  الكاللشة  احمر  وقيادة  جماعة  احلومر  دوار   : موقعه 

موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 04 ار 22 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 28383 - 39؛

غربا : قدور احليداوي؛

جنوبا : قدور احليداوي؛

احلقوق العينية : الشي.

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

تاريخ التحديد : 27 يناير 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » البحيرة « 

مطلب رقم 19653 - 09 والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم : 3794 املؤرخة في 17 يوليو 1985.

مسطرة  فان   2020 نوفمبر   25 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  "البحيرة"  املسمى  امللك  حتفيظ 

عني  قيادة  الكفيفات  جماعة  الزي  ايت  بدوار  الكائن   09  -  19653

 : السيد  االن فصاعدا في اسم  تارودانت، ستتابع من  اقليم  شعيب 

الكرع موسى بن احمد بن همو، و ملساحة حقيقية قدرها 01 هكتار 

51 آر 16 سنتيار وذلك استنادا الى نفس الوثائق املودعة سالفا تدعيما 

للمطلب املذكور و كذا حسب : 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 2020.

اعالن عن إيداع الالئحة التعديلية لألمالك املتعلقة مبنطقة 

التحفيظ اجلماعي املدعوة بـ * اسن * اقليم تارودانت

احلمري  قائد سيدي موسى  أنه وضع مبكتب  العموم  ليكن في علم 

دائرة سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت الالئحة التعديلية لألمالك 

املتعلقة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة بـ * اسن * اقليم تارودانت 

وذلك تطبيقا للفصل 10 من الظهير عدد1-69-174 بتاريخ 10جمادى 

االول 1389 )25 يوليو 1969( بشأن التحفيظ اجلماعي وفي وسع كل 

التعديلية لألمالك في  الالئحة  ان يطلع مجانا على  االمر  من يهمه 

مركز السلطة احمللية وكذا باحملافظة العقارية.

املطالب هي كالتالي : 

.31109 - 31099 - 30595 - 30345 - 30248 - 28965 - 28836

الكل على الرمز 39.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     
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محافظة بركان 

مطلب رقم 8334 - 40

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : ناظر االوقاف والشؤون االسالمية وجدة .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تغدا بن عمرو ". 

نوعه : ارض فالحية . 

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار املنزل.

مساحته : 66 ار44 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج اعمر و ورثة اعراب؛ 

شرقا : الواد ؛ 

جنوبا : الواد ؛

غربا : ورثة أعراب ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش اإلحصاء صادرة عن نظارة اوقاف وجدة 

مصلحة االستثمار واحملافظة على االوقاف محررة في 03 مارس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 ديسمبر 2020 على 

الساعة 11 : 15 د.

مطلب رقم 8335 - 40

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف والشؤون االسالمية وجدة.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " مقبرة سيدي احلاج عباس " 

نوعه : مقبرة . 

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار عديني.

مساحته : 01 هـ 40 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 26399 - 02 وورثة البالي محمد؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 26399 - 02؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26399 - 02 ؛

غربا : ملك الدولة وورثة البالي محمد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة من مدونة األوقاف.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 ديسمبر 2020 على 

الساعة 12 : 15 د.

مطلب رقم 8336 - 40

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : ناظر االوقاف والشؤون االسالمية وجدة .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " جامع الوسط ". 

نوعه : مسجد ومضافاته . 

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار القلعة.

مساحته : 08 ار 30 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 30920 - 40 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 30920 - 40؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة من مدونة األوقاف.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 ديسمبر 2020 على 

الساعة 13 : 15 د.

مطلب رقم 8337 - 40

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : ابو القاسم بولغالغ بن عبد الرحمان .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ارزاين ". 

نوعه : ارض فالحية بورية . 

موقعه : دائرة اكليم جماعة رسالن دوار ارزاين.

مساحته : 01 هـ 69 ار 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بنصالح؛ 

شرقا : خرخش مليكة ؛ 

جنوبا : طريق عمومية بعرض 6 امتار ؛

غربا : خرخش حميدان بن املاحي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 12 ضمن بكناش االمالك رقم 34 

مؤرخ في 12 اكتوبر 2020 توثيق بركان.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 ديسمبر 2020 على 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8338 - 40

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

فاطمة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

محمد بوصحابة بن مصطفى بنسبة 19803082/150039552

حليمة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

ملود بوصحابة بن مصطفى بنسبة 19803082/150039552

عبد القادر بوصحابة بن مصطفى بنسبة 19803082/150039552

زليخة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

احلسني بوصحابة بن مصطفى بنسبة 19803082/150039552

حبيبة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

خديجة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552
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10 - حورية بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

11 - رشيدة بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

12 -شفية بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

13 -عبد اخلالق بوصحابة بن السايح بنسبة 1943214/150039552

14 -يوسف بوصحابة بن السايح بنسبة 1943214/150039552

15 -فوزية بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

16 -جمال بوصحابة بن السايح بنسبة 1943214/150039552

17 -زكية بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

18 -يحيى بوصحابة بن السايح بنسبة 1943214/150039552

19 -حسنة بوصحابة بنت السايح بنسبة 8688620/150039552

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تورار ". 

نوعه : أرض فالحية بورية .

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد بوصحابة .

مساحته : 01 هـ 52 آر 16 سنتيار تقريبيا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن امبارك؛ 

شرقا : ورثة محمد بن بركان ؛ 

جنوبا : محمد بن الدرقاوي؛

غربا : ورثة محمد بن حدوش ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 373 صحيفة 434 ضمن بكناش 

األمالك رقم 172 بتاريخ 27 يوليو 2020 توثيق وجدة.

على   2021 يناير   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8339 - 40

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

فاطمة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

محمد بوصحابة بن مصطفى بنسبة 19803082/150039552

حليمة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

ملود بوصحابة بن مصطفى بنسبة 19803082/150039552

عبد القادر بوصحابة بن مصطفى بنسبة 19803082/150039552

زليخة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

احلسني بوصحابة بن مصطفى بنسبة 19803082/150039552

حبيبة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

خديجة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

10 - حورية بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

11 - رشيدة بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

12 -شفية بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

13 -عبد اخلالق بوصحابة بن السايح بنسبة 1943214/150039552

14 -يوسف بوصحابة بن السايح بنسبة 1943214/150039552

15 -فوزية بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

16 -جمال بوصحابة بن السايح بنسبة 1943214/150039552

17 -زكية بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

18 -يحيى بوصحابة بن السايح بنسبة 1943214/150039552

19 -حسنة بوصحابة بنت السايح بنسبة 8688620/150039552

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " حوض حني ". 

نوعه : ارض فالحية بورية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد بوصحابة.

مساحته : 36 آر 93 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بلبشير ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : ورثة محمد بن بركان ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 376 صحيفة 437 ضمن بكناش 

األمالك رقم 172 بتاريخ 27 يوليو 2020 توثيق وجدة .

على   2021 يناير   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8340 - 40

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

فطيمة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

محمد بوصحابة بن مصطفى بنسبة 19803082/150039552

حليمة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

ملود بوصحابة بن مصطفى بنسبة 19803082/150039552

عبد القادر بوصحابة بن مصطفى بنسبة 19803082/150039552

زليخة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

احلسني بوصحابة بن مصطفى بنسبة 19803082/150039552

حبيبة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

خديجة بوصحابة بنت مصطفى بنسبة 9901541/150039552

10 - حورية بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

11 - رشيدة بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

12 -شفية بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

13 -عبد اخلالق بوصحابة بن السايح بنسبة 1943214/150039552

14 -يوسف بوصحابة بن السايح بنسبة 1943214/150039552
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15 -فوزية بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

16 -جمال بوصحابة بن السايح بنسبة 1943214/150039552

17 -زكية بوصحابة بنت السايح بنسبة 97607/150039552

18 -يحيى بوصحابة بن السايح بنسبة 1943214/150039552

19 -حسنة بوصحابة بنت السايح بنسبة 8688620/150039552

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تغروت ". 

نوعه : ارض فالحية بورية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد بوصحابة.

مساحته : 02 هـ 53 ار 40 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة رمضان بلحسني ؛ 

شرقا : طريق عمومية بعرض 6 امتار ؛ 

جنوبا : طريق عمومية بعرض 6 امتار ؛

غربا : ورثة محمد بلبشير ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 176 صحيفة 197 ضمن بكناش 

األمالك رقم 173 بتاريخ 27 يوليو 2020 توثيق وجدة.

على   2021 يناير   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 د.

مطلب رقم 8341 - 40

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : خلضر العشي بن امليلود .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الوجلة ". 

نوعه : ارض فالحية . 

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار حلرارقة.

مساحته : 02 هـ 16 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : ملك بوحميدي مولودة؛ 

عدد  التحفيظ  مطلبي  ؛   02  -  11913 عدد  العقاري  الرسم   : جنوبا 

18873 - 02و13580 - 02؛ ورثة بوحميدي العربي

غربا : الرسم العقاري عدد 16589 - 02؛ طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.ملكية عدلية عدد 232 صحيفة 272 كناش االمالك رقم 08 بتاريخ 

فاحت ابريل 2013 توثيق احفير.

2.عقد شراء عدلي عدد 245 صحيفة 408 ضمن بكناش االمالك رقم 

10 بتاريخ 05 اغسطس  2015 توثيق احفير

3.موافقة على البيع عدد 711 صحيفة 506 كناش اخملتلفة رقم 13 

بتاريخ 24 يناير 2020 توثيق احفير. 

4.وكالة عامة مفوضة مصححة االمضاء بتاريخ 05 يونيو 2015.

4.نسخة من وكالة عدلية مؤرخة في 17 نوفمبر 1995.

5.وكالة مفوضة مصححة االمضاء بتاريخ 26 اغسطس 2019.

على   2021 يناير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 10 د.

مطلب رقم 8342 - 40

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : عبد اهلل تيزاوي بن عبد القادر .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " حجرة موكة ". 

نوعه : ارض فالحية . 

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار عيشون.

مساحته : 70 ار 87 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 17751 - 02 ؛ 

شرقا : واد تعرسني؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 7178 - 02 ؛ الرسم العقاري عدد 28710 - 40

غربا : مطلب التحفيظ عدد 7178 - 02؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.ملكية عدلية عدد 375 صحيفة 433 كناش االمالك رقم 15 بتاريخ 

16 مارس 2020 توثيق احفير.

2.وكالة صادرة عن القنصلية العامة للمملكة املغربية باورلي فرنسا 

مضمنة بعدد 938 صحيفة 938 كناش 10 بتاريخ 15 اكتوبر 2020

على   2021 يناير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8343 - 40

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : البشير تيزاوي بن عبد القادر .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " هدور ". 

نوعه : ارض فالحية بورية. 

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار تيزي.

مساحته : 29 ار 42 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق بعرض 10 امتار ؛ 

 13269-o شرقا : تيزاوي ميمون؛ الرسم العقاري عدد

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 17082 - 02 

غربا : تيزاوي عبد اجمليد بن املكي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

1.ملكية عدلية عدد 402 صحيفة 467 كناش االمالك رقم 15 بتاريخ 

02 يوليو 2020 توثيق احفير.

2.وكالة خاصة بنظير صادرة عن القنصلية العامة للمملكة املغربية 

بليل مصلحة التوثيق مضمنة بعدد 558 صحيفة 179 سجل العقود 

اخملتلفة رقم 19 بتاريخ 14 اكتوبر 2020.

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 8344 - 40

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

1 -عبد احلفيظ قيال بن احمد بنسبة 146/1088 جزء.

2 -علي قيال بن احمد بنسبة 117/1088 جزء .

3 -ملنور قيال بن احمد بنسبة 117/1088 جزء.

4 -الزهرة قيال بنت احمد بنسبة 56/1088 جزء.

5 -عبد القادر قيال بن احمد بنسبة 117/1088 جزء.

6 -الطاهر قيال بن احمد بنسبة 117/1088 جزء.

7 -محمد قيال بن احمد بنسبة 146/1088 جزء.

8 -الياقوت قيال بن احمد بنسبة 73/1088 جزء.

9 -ميينة قيال بنت احمد بنسبة 73/1088 جزء.

10 -صليحة قيال بنت احمد بنسبة 73/1088 جزء.

11 -فطيمة قيال بنت احمد بنسبة 73/1088 جزء

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " هدور ". 

نوعه : ارض فالحية بورية. 

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار وشانن.

مساحته : 01 هـ 43 ار 19 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 22927 - 02 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 11834 - 02 

جنوبا : ورثة قيال محمد بن علي 

غربا : طريق عمومي بعرض 10 امتار؛مطلب التحفيظ عدد 20317 - 02

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.ملكية عدلية عدد 04 صحيفة 05 كناش االمالك رقم 16 بتاريخ 05 

اكتوبر 2020 توثيق احفير.

2.اراثة بفريضة عدد 138 صحيفة 123 كناش التركات رقم 10 بتاريخ 

11 اغسطس 2014 توثيق احفير.

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان

محمد بنموسى     

محافظة صفرو

مطلب رقم 30235 - 41

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020.

ناظر  السيد  أوكليت،النائب عنها  أوقاف مسجد   : التحفيظ  طالبة 

أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الفيطة.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "الفيطة". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة داراحلمراء،احملل 

املدعو : " الفيطة".

مساحته : 26 آ 07 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : علي شيشي؛

شرقا : الطريق و الواد؛

جنوبا : العربي العرقوب؛

غربا : الطريق والعربي بوشيار؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد 2628 بتاريخ 07 أكتوبر 2020؛ 

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

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30236 - 41

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد التوامة،النائب عنها السيد ناظر 

أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد تكنة بخربة التوامة.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بالد تكنة بخربة التوامة". 

نوعـه : أرض فالحية؛

عني  يازغة،جماعة  بني  املنزل،قيادة  صفرو،دائرة  إقليم   : موقعه 

متكناي،احملل املدعو : "بالد تكنة بخربة التوامة".

مساحته : 03 هـ 96 آ 67 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أوالد بن دحو؛

شرقا : أوالد بن دحو؛

جنوبا : شراقة؛

غربا : احلسني ولد حدو لفقيه؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد 2629 بتاريخ 07 أكتوبر 2020؛ 

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

الساعة 11 صباحا.
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مطلب رقم 30237 - 41

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ السيدان : 

1 - كمال بن عبد الرحمان منان؛

الشياع  على  شريكني  منان،بصفتهما  الرحمان  عبد  بن  عادل   -  2

وسوية بينهما.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الغريس.

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "الغريس". 

نوعـه : أرض عارية بها شجرة واحدة من التني؛

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو : "املصلى".

مساحته : 03 آ 93 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أحمد العباسي؛

شرقا : أحمد العباسي،الصيلة امحمد؛

جنوبا : أحمد كموني؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 أكتوبر 1992؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 يوليو 2020؛

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

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30238 - 41

تاريخ االيداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد ادريس بن محمد كبدوري.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ادهري2.

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

نوعـه : أرض بها بناية من سفلي؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة إميوزار كندر،قيادة وجماعة آيت السبع،احملل 

املدعو : "عني الشفاء".

مساحته : 07 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عمر بن حمادي؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : ورثة محمد بن امحمد؛

غربا : سعيد الفاسي وورثة محمد بن امحمد؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 أغسطس 2000؛

2 - نسخة لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 26 فبراير 2014؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2015؛ 

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

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30239 - 41

تاريخ االيداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد سعيد بن علي ازروال.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : احفور خلصم.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "خلصم". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة إميوزاركندر،قيادة وجماعة آيت السبع،احملل 

املدعو : "احفورخلصم".

مساحته : 18 آ 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أحمد أزروال؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : محمد أزروال؛

غربا : امللك الغابوي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نظير ثبوت قسمة عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2013؛ 

2 - عقد صدقة عدلي مؤرخ في 17 أبريل 2015؛

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

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30240 - 41

تاريخ االيداع : 16 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ السيدان : 

1 - احلساين بن علي معقول؛

2 - فطيمة بنت أحمد بوكرين،بصفتهما شريكني على الشياع سوية بينهما.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : لكار.

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "دار السالمة". 

نوعـه : أرض بها بناية من سفلي و حديقة مغروسة بأشجار مختلفة 

و محاطة بأشجار العرعار؛

طم  بئر  تبودة،جماعة  راس  قيادة  املنزل،  صفرو،دائرة  إقليم   : موقعه 

طم،احملل املدعو : "مزارع مركز بئر طم طم".

مساحته : 10 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج محمد وعلي؛

شرقا : وحيد بلقاسم؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 15697ف؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 مارس 2020؛ 

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

الساعة 14 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت          

مطلب رقم 35823 - 42

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ :  فاطمة داودي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  فاطمة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فاطمة. 

نوعه : أرض فالحية؛

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

مساحته : 66آ85 س تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : ملك املسجد؛

شرقا : الصديقي الصديق؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : محمد ابراه؛

احلقوق العينية ال شيء.

أصل امللك :

 70 عدد  االمالك  سجل   306 ص   206 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 03 أغسطس 2015

نسخة من رسم ثبوت امللكية عدلي ضمن بعدد 75 ص 120 كناش 

االمالك 68 بتاريخ 10 أبريل 2014

كناش    449 277 ص  عدد  عدلي ضمن حتت  رسم شراء  من  نسخة 

االمالك 68 بتاريخ 20 يونيو 2014

على   2021 يناير   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  10.00 صباحا.

                

مطلب رقم 35824 - 42

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : علي صلحي بن احلو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك علي صلحي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملكملك علي صلحي. 

نوعه : سكنى من سفلي وطابق علوي أول؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو ملك علي صلحي.

مساحته : 01آ10س تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : علي عدي ؛

 غربا : علي أوحسني؛

احلقوق العينية ال شيء

أصل امللك 

 32 عدد  االمالك  كناش   129 ص   141 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 31 ديسمبر 2004

 34 رقم  االمالك  كناش   293 ص   361 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 30 ماي 1980

على   2021 يناير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  1130 صباحا.

               

مطلب رقم 35825 - 42

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد احلليم ستري بن حسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  ليلية

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملكليلية. 

نوعه : أرض فالحية بها دار السكنى وبئر؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة أغبالو، احملل املدعو 

بقعة افيتس ابوري.

مساحته : 04هـ 24آ55س تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : ايت احلسن؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ايت الطالب ابراهيم ؛

 غربا : نوفل االدريسي؛

احلقوق العينية ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 58 ص 67 سجل االمالك 82 بتاريخ 28 

فبراير 2019

احصاء تركة بسند عدلي ضمن بعدد 404 ص 344 سجل التركات 34 

بتاريخ 31 دجنبر 2018

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 57 ص 480 كناش االمالك 35 بتاريخ 16 

يناير 1996

صورة شمسية طبق االصل لعقد اراثة عدلي ضمن بعدد 252 ص 481 

سجل التركات رقم 04 بتاريخ 29 ديسمبر 2017

إلجراء عملية التحديد املؤقت 26 يناير 2021 على الساعة  10.00 صباحا.

               

مطلب رقم 35826 - 42

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : نوفل االدريسي بن سيدي محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا سوريا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملكسوريا. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة أغبالو، احملل املدعو 

بقعة افيتس ابوري.

مساحته : 05هـ37آ85س تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : ايت احلسني؛

شرقا : عبد احلليم ستري؛
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جنوبا : ايت الطالب ابراهيم ؛

 غربا : الطريق ودويشى عابيد ومن معه؛

احلقوق العينية ال شيء

أصل امللك : 

 عقد شراء عدلي ضمن بعدد 599 ص 411 سجل االمالك 89 بتاريخ 

07 يناير 2019

صورة طبق االصل الحصاء تركة بسند عدلي ضمن بعدد 404 ص 344 

سجل التركات 34 بتاريخ 31  ديسمبر  2018

 صورة طبق االصل عقد شراء عدلي  مذكرة احلفظ رقم 10 بعدد 695 

ص 190 بتاريخ 12  ديسمبر  1995

صورة شمسية طبق االصل لعقد اراثة عدلي ضمن بعدد 252 ص 481 

سجل التركات رقم 04 بتاريخ 29 ديسمبر 2017

على   2021 يناير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  1100 صباحا.

                

مطلب رقم 35827 - 42

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : لال زهور امحمدي بنت سي احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : خديجة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملكخديجة. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو أملو أمناس.

مساحته : 01آ35 س تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : معمر ايت معمر؛

جنوبا : الطريق ؛

 غربا : الطريق؛

احلقوق العينية ال شيء.

أصل امللك : 

 رسم شراء عدلي ضمن بعدد 493 ص 450 كناش االمالك 10 بتاريخ 

09 سبتمبر 1996

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله حتت عدد 489 ص 474 كناش 

االمالك رقم 9 بتاريخ 13 يونيو 1996

نسخة من رسم احصاء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 133 ص 164 

كناش التركات عدد 5 بتاريخ 12 مارس 1996

على   2021 يناير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  14.00 بعد الزوال.

                

مطلب رقم 35830 - 42

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : مروان شبعتو بن سعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا إفري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملكإفري. 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من تراب وحوض مائي وبئرين؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو دوار بولعجول.

مساحته : 04 هـ 35 آ 14 س تـقـريـبـا.

حدوده :

شماال : الساقية؛

شرقا : ايت مويهدي حلسن؛

جنوبا : الوادي )تنسلمت( ؛

 غربا : احلسني شبعتو؛

احلقوق العينية ال شيء

أصل امللك : 

 رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 372 ص 194 كناش االمالك رقم 82 

بتاريخ 01 يوليو 2016

رسم مبادلة بنظير عدلي ضمن بعدد 299 ص 347 سجل االمالك عدد 

85 بتاريخ 10 يوليو 2017.

على   2021 يناير   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  1000 صباحا.

 احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                                            حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

 
مطلب رقم 9433 - 43

تاريخ اإليداع : 20  نوفمبر  2020 ؛

طالب التحفيظ : نعيمة رباع بنت احلسني؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لوبوتي موانيو"؛

نوعه  : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول؛ 

موقعه : مراكش املدينة، جامع الفنا، حي رياض العروس درب سيدي 

بن سعيد رقم 16؛  

مساحته : 37 سنتيار تقريبا؛

حدوده :  

شماال : الغير

شرقا : درب سيدي بناصر؛

جنوبا :  درب سيدي بن سعيد؛

غربا : مطلب رقم 41179 - 04؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك :  

االمالك  كناش   476 صحيفة   575 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 287 بتاريخ 12 فبراير 2020 توثيق مراكش؛
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رسم شرء عدلي حفظ حتت عدد 1103 بتاريخ 22 مارس 1990؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 22 يناير 2021 على الساعة 09:30.

موضوع  هي   9436/43 و   9435/43  ،9434/43 عدد  التحفيظ  مطالب 

مسطرة خاصة بدون اشهار؛

مطلب رقم 9437 - 43

تاريخ اإليداع : 24  نوفمبر  2020 ؛

طالب التحفيظ : الفاضلي فاطمة بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفاضلي فاطمة"؛

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

موقعه : مراكش املدينة، باب الذباغ، املوقف، طريق سيدي الفخار رقم 18؛

مساحته : 22 سنتيار تقريبا؛

حدوده :  

شماال : طريق سيدي الفخار؛

شرقا : درب بعزي؛

جنوبا :  عبد الرحمان الشريف؛

غربا : دار مليكة الزوفري؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك :  

رسم استمرار ضمن بعدد 437 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 437 

صحيفة 376 كناش االماك رقم 296 بتاريخ 23 ديسمبر 2019؛

شهادة ادارية رقم 108/م.ا.ب.د/2019 بتاريخ 05 أكتوبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 09:30.

 خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "  دار تسيلة «

مطلب رقم 9423 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1138 بتاريخ 21 أكتوبر 2020

؛ فإن مسطرة   2020 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 23 نوفمبر 

حتفيظ امللك املسمى " دار تسيلة"؛ ذي املطلب رقم 9423 - 43؛ الكائن 

سابقا؛   و48  30حليا  رقم  تزكارين  درب  الفنا،  جامع  مراكش،  عمالة 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدين :   

باتريك بول جول هرمان بنسبة 1/2؛

كارولني فكتوريا سمينو بنسبة 1/2 ؛ وذلك مبقتضى العقود املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور .

و كذا عقد موثق مؤرخ في 20 أكتوبر 2020،

- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 40 صحيفة 42 كناش اخملتلفة رقم 

251 في 24 يناير 2020 توثيق مراكش ومصادقة موثقة مؤرخة في 13 

نوفمبر 2020. 

خالصة إصالحية - بامللك املسمى "سالم كاردن 2 "

مطلب رقم 8958 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1060 بتاريخ  24 أبريل 2019

مسطرة  فإن  ؛   25-11-2020 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "سالم كاردن 2 "؛ ذي املطلب رقم 8958 - 43؛ 

بوزيد؛ بن  العربي  دوار  الويدان،  وجماعة  دائرة  مراكش،  عمالة  الكائن 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد محمد بلمقدم ابن سعيد ؛ 

و كذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  املودعة سابقا  العقود  وذلك مبقتضى 

عقد موثق مؤرخ في 28 أكتوبر 2020 .

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

                   خالد احليطي.

 

محافظة سيدي بنور

 .

مطلب رقم 157792 - 44

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر  2020. 

طالب التحفيظ : السميلي ابراهيم بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "الضاية".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  :   "الضاية".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار الشلوحة جماعة العطاطرة قيادة بوحمام اقليم ودائرة 

سيدي بنور.

مساحته : 60 ار 62 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون :  

شماال :  طريق وبن اعبيس العربي؛ 

شرقا : بن اعبيس العربي؛

جنوبا : اجلماني امحمد؛

غربا : اجلماني امحمد، الطاهر العربي  وبن اعبيس العربي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :  .

- رسم  ملكية عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2020.

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 29 أكتوبر 2019. 

تاريخ التحديد املؤقت : 25 يناير 2021 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 157793 - 44

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر  2020. 

طالب التحفيظ : الصنيكي الكبير بن العربي.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "فدان العولة".

 نوعه : أرض فالحية بها أغراس.

موقعه : دوار أود العربي بن سعيد  جماعة اجلابرية قيادة امطل اقليم 

ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 03 هكتارات 66 ار 87 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون : 
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شماال : ورثة سعيد بن مبارك، ورثة الطاهر بن أحمد، ورثة سي سعيد،  

و   44  -  48373 و   44  -  55680 و   44  -  48337 رقم  العقارية  الرسوم 

48348 - 44 و 48349 - 44 و48350 - 44 و 48391 - 44 و 48374 - 44 

و 55674 - 44 ومطلبي التحفيظ عدد 76227 - 44 و 76284 - 44 ؛ 

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : الرسوم العقارية عدد 55677 - 44 و 48342 - 44 و 49745 - 

44 و 48729 - 44 و 48352 - 44 80538 - 44 ومطلبي التحفيظ عدد 

76442 - 44 و 76225 - 44 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 80178 - 44.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : .

- نسخة من رسم  شراء عدلي مؤرخ أصلها في 05 أكتوبر 1976.

- شهادة مطابقة اإلسم  مؤرخة في 02نوفمبر 2020. 

تاريخ التحديد املؤقت : 26 يناير 2021 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 157794 - 44

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر  2020. 

طالب التحفيظ : هوجة عبدالسالم بن ابويه.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلطة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "احلطة ".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار الديور جماعة وقيادة مطران اقليم ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 14 ار 50 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الشيباني مبارك ؛ 

شرقا : الصادقني مجيد؛

جنوبا : ورثة عباس الصادقني ؛

غربا : الصادقني عبدالرحيم والصادقني اجلياللي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم  ملكية عدلي مؤرخ في 11نوفمبر 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 26 أكتوبر 2020

- شهادة إدارية مؤرخة في 05نوفمبر 2020. 

تاريخ التحديد املؤقت : 26 يناير 2021 على الساعة 12 زواال.

احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                  مصطفى بومهدي.

 

محافظة الدار البيضاء - عني الشق

مطلب رقم 1020 - 47

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : بوشعيب درويش بن عبد القادر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ارض اجلنان

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اجلنان
نوعه : أرض بها بنايات وإسطبل 

موقعه : الدار البيضاء عني الشق دوار الضرابنة سيدي معروف 
مساحته : 44 أر 80 س تقريبا.

حدوده : شماال : الرسم العقاري 14447/د، 
شرقا : الرسم العقاري 14447/د،

جنوبا : حليبي فاطمة،
غربا : طريق عرضها 3 أمثار .

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : خط كهربائي عالي الثيار.
اصل امللك :

 - شهادة إدارية عدد 09/2014 بتاريخ 11 سبتمبر 2014 
 - رسم ملكية مضمن بعدد 407 كناش 78 مؤرخ في 01 ذي احلجة 

1435 املوافق 26  سبتمبر  2014. 
 - التزام عرفي مصادق عليه بتاريخ 20  يونيو 2020،

مطلب رقم 1021 - 47
تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : يوسف ملرواح بن محمد 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ظهر حبوش

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : يوسف
نوعه : أرض فالحية 

موقعه : الدار البيضاء عني الشق سيدي مسعود 
مساحته : 09 أر 20 س تقريبا.

حدوده :
 شماال : ورثة لبيض فاطمة، 

شرقا : املطلب رقم 3 - 47، ورثة التامي معتصم،
جنوبا : طريق عرضها 3 أمتار، دوراس بوشعيب،

غربا : نصر اهلل عبد الرحيم. 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

اصل امللك :
 - شهادة إدارية عدد 04/2018 بتاريخ 28 يونيو 2018

 - رسم ملكية مضمن بعدد 128 كناش 127 مؤرخ في 28 ذي احلجة 
1440 املوافق ل 29 أغسطس 2019. 

احملافظ على األمالك العقارية الدار البيضاء - بعني الشق.
                        محمد اخللطي.

 

محافظة تاوريرت

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دومني إيطا 29 "
 مطلب رقم 18642 - 02  الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3674 املؤرخة في 30 مارس 1983 
واإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 383 

املؤرخة في 03 ماي 2006
مسطرة  فإن   ،2019 مارس   25 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو " دومني إيطا 29 " موضوع مطلب التحفيظ رقم 
تاوريرت. جماعة أهل واد زا دائرة  تاوريرت  بإقليم  18642 - 02. الكائن 
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دوار اوالد محمد، تتابع في اسم نفس طالب التحفيظ باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري والتي هي 36 آر 62 سنتيار بدل املساحة 

25 آر؛ وذلك بناء على العقود السابق إيداعها  املصرح بها والتي هي 

تدعيما للمطلب املذكور وكذا :

 09 في  مؤرخة  بوجدة  الدولة  ألمالك  احملتويات  كناش  من  نسخة   -

فبراير 2018.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

                                       فوزي متون.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى  »ريبا«

مطلب رقم 2975 - 52 الكائن بدائرة سوق أربعاء الغرب قيادة 

ودوار عرباوة ، والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 

الرسمية عدد 932 املؤرخة في 09 نوفمبر 2016

مسطرة  فان   .2020 نوفمبر   27 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ امللك املسمى " ريبا "  مطلب التحفيظ 2975 - 52. الكائن 

بدائرة سوق أربعاء الغرب قيادة ودوار عرباوة ، تتابع من االن فصاعدا في 

بن  التهامي  بن  السيد محمد كواوري  التحفيظ   اسم نفس طالب 

عالل وذلك بناء على عقد امللكية املؤرخ في 01 نوفمبر 2020 كناش 

9 عدد 31.

حملافظ على األمالك العقارية بسوق أربعاء الغرب.

                      محمد املقوم.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18900 - 53

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( حنيف عبد الغفور بن عبد الكرمي . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلطة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الغفران .

نوعه : أرض فالحية بها بنايات من سفلي .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار اوالد امحمد الشواتي .

مساحته : 40 آر 97 س تقريبا.

يحده : 

شماال :  الرسم العقاري رقم 50570 - 53  ؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم  89616 - 53 والشيبر عبد اللطيف ؛

جنوبا : ممر من مترين و نصف لفائدة الرامي بوشعيب و الشيبر عبد 

اللطيف و سيف ابراهيم ؛

غربا : الرامي بوشعيب و زاهيد امحمد و  الرسم العقاري رقم 53005 - 53 

والرسم العقاري رقم  2124 د؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق بن احمد بعدد 212 كناش األمالك 

عدد 269 بتاريخ 09 سبتمبر 2020.

 -رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق بن احمد بعدد 242 كناش األمالك 

عدد 269 بتاريخ 15 سبتمبر 2020.

 -صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 59 مؤرخة في 01 سبتمبر 2020.

 -جدول املساحات املبنية مؤرخ في نوفمبر 2020.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  20 يناير 2021 على الساعة الثانية زواال .

مطلب رقم 18901 - 53

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

نعيمة فتحي بنت علي بنسبة 1/7

املصطفى فتحي بن علي بنسبة 2/7

سعيد فتحي بن علي بنسبة 2/7

فاطمة فتحي بنت علي بنسبة 1/7

خديجة فتحي بنت علي بنسبة 1/7

االسم الذي كان يعرف به امللك : بير لغريص . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بير لغريص .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار املاوقة .

مساحته : 01 هك تقريبا.

يحده : 

شماال : مسلك من 20 متر ؛

شرقا : مسلك من 10 امتار ؛

جنوبا : عبد القادر فتحي بن بوعزة و من معه ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 2943/د؛

احلقوق العينية والتحمالت : محطة االتصاالت و قناة املاء .

أصل امللك :

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 425 صحيفة 342 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 24 فبراير 2020.

 191 صحيفة   237 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  -رسم   

كناش التركات عدد 63 بتاريخ 19 سبتمبر 2019.

 360 صحيفة   306 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  -رسم   

كناش التركات عدد 67 بتاريخ 14 أكتوبر 2020.
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 -رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 319 صحيفة 224 

كناش اخملتلفة عدد 76 بتاريخ 11 أكتوبر 2020.

 -صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 03 مؤرخة في 15 يناير 2020.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  25 يناير 2021 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 18902 - 53

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( مصطفى التيس بن احمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض املرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض مصطفى .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار الرزازكة .

مساحته : 01 هك تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة اوالد الدرويش ؛

شرقا : ورثة عبد القادر بن الشيخ امحمد ؛

الشيخ  بن  القادر  ورثة عبد  و  امحمد  الشيخ  بن  احمد  ورثة   : جنوبا 

امحمد ؛

غربا : طريق من 10 امتار؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك :

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 412 صحيفة 439 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 11 نوفمبر 2020.

 -صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 114 مؤرخة في 05 نوفمبر 2020.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  26 يناير 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18903 - 53

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( حمادي عمور بن عبد الكبير .

االسم الذي كان يعرف به امللك : مرس الرماد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مرس الرماد .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد السيد .

مساحته : 01 هك 01 آر 85 س تقريبا.

يحده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 45729 - 53 ؛

شرقا : محمد احلطاب بن عبد القادر و مطلب رقم  17918 - 53 ؛

جنوبا : محمد ولد العرابي ؛

غربا : طريق من 10 امتار؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 567 صحيفة 449 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 16 مارس 2020.

 -نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 03 مؤرخة في 27 يناير 2020.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  25 يناير 2021 على الساعة الثانية زواال.

مطلب رقم 18904 - 53

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

الزموري حضيري بن عبد السالم بنسبة 14/104

منانة احلبشي بنت بالل بنسبة 13/104

فاطمة حضيري بنت عبد السالم بنسبة 07/104

السعدية حضيري بنت عبد السالم بنسبة 07/104

محمد حضيري بن عبد السالم بنسبة 14/104

نعيمة حضيري بنت عبد السالم بنسبة 07/104

عبد الرحيم حضيري بن عبد السالم بنسبة 14/104

فاطنة حضيري بنت عبد السالم بنسبة 07/104

امليلودية حضيري بنت عبد السالم بنسبة 07/104

مصطفى حضيري بن عبد السالم بنسبة 14/104

االسم الذي كان يعرف به امللك : بير الشاوي الركبة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بير الشاوي الركبة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد بن عمر .

مساحته : 93 آر 42 س تقريبا.

يحده : 

شماال : الرايحي احلاج بن سليمان ؛

شرقا : ورثة محمد بن الزموري ؛

جنوبا : ورثة بوعزة بن سليمان ؛

غربا : عاللي عبد احلق بن احلاج و طريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 -رسم ملكية ألجل التحفيظ عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 35 

صحيفة 32 كناش األمالك عدد 35 بتاريخ 25 نوفمبر 1998.

 -رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدار البيضاء بعدد 383 كناش عدد 

151 بتاريخ 18 أبريل 2012.

 -رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق الدار البيضاء بعدد 801 كناش 

عدد 304 بتاريخ 26 فبراير 2016.

 -نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 07 مؤرخة في 08 سبتمبر 2020.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  26 يناير 2021 على الساعة العاشرة و النصف صباحا.
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مطلب رقم 18905 - 53

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( السعدية مصلح بنت املكي .

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد البير . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد البير .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار الزعارطة .

مساحته : 26 آر 44 س تقريبا.

يحده : 

شماال : مصلح عبد الواحد ؛

شرقا : ممر من 4 امتار ؛

جنوبا : ورثة ميلودة بنت محمد ؛

غربا : ورثة اوالد عبد السالم ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 64 صحيفة   89 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  -رسم   

كناش األمالك عدد 147 بتاريخ 15 نوفمبر 2018.

 -صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 142 مؤرخة في 19 سبتمبر 2018.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  27 يناير 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18906 - 53

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( العايدي كارو بن احمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض بالد احلطة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد احلطة .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و اسطبل و بئر و اشجار .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الدروة دوار اوالد يحيى .

مساحته : 47 آر 08 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة محمد بن العربي ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 7533 - 53 ؛

جنوبا : فضيل فتيحة ؛

غربا : مطلب رقم  6673/15 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : مدخل من اربعة امتار و خط كهربائي من 

الضغط املنخفض.

أصل امللك:

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 212 صحيفة 359 

كناش األمالك عدد 152 بتاريخ 21 سبتمبر 2020.

 -تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 19 أكتوبر 2020.
 -صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 2 مؤرخة في 02 سبتمبر 2020.

 -جدول املساحات املبنية .
 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  27 يناير 2021 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

                   احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.
                      فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد
     

مطلب رقم 18432 - 54    
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات.

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

نوعـه : أرض فالحية. 
موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة، احملل املدعو تامسنيت.

مساحته : 11 آ تقريبا.
حدوده :

شماال : الوارثي عبداهلل؛
شرقا : املفضل بن القايد؛

جنوبا : عاشر حلسن؛
غربا : الوارثي عبداهلل.

 احلقوق العينية : الشيء        
 أصل امللك 

 - حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 20 يناير2021 

على الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 18433 - 54  
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات.

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

نوعـه : أرض فالحية. 
موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة، احملل املدعو تامسنيت.

مساحته : 06 آ تقريبا.
حدوده : 

شماال : محمد الزوينن؛
شرقا : مصطفى الزوينن؛

جنوبا : محمد الزوينن؛
غربا : الطريق.

 احلقوق العينية : الشيء    
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 أصل امللك 
 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 20 يناير2021 
على الساعة الواحدة زواال. 

مطلب رقم 18434 - 54  
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات.

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

نوعـه : أرض فالحية. 
موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة، احملل املدعو تامسنيت.

مساحته : 08 آ تقريبا.
حدوده : 

شماال : العياشي بن العربي؛
شرقا : طهراوي عبدالرحمان؛ بوسالم عبدالرحمان؛

جنوبا : عبداهلل لزرق؛
غربا : ورثة الدلم .

 احلقوق العينية : الشيء    
 أصل امللك 

 - حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 20 يناير2021 

على الساعة الثانية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18435 - 54  
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة تامسنيت 1.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة تامسنيت 1".

نوعـه : أرض بها مقابر اسالمية وأشجار الزيتون. 
موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة، احملل املدعو تامسنيت.

مساحته : 85 آ تقريبا.
حدوده : 

شماال : املسكيني محمد؛
شرقا : خضرون عبدالسالم؛ ورثة املفضل اجلبلي؛

جنوبا : الطريق؛
غربا : محمد بن محمد بن املفضل اجلبلي، اجلبلي حلسن.

 احلقوق العينية : الشيء    
 أصل امللك 

 - حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم األربعاء 20 يناير2021 

على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18436 - 54  
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات.

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

نوعـه : أرض بها مقبرة اسالمية ومسجد. 
امحمد،  احلاج  دائرة غفساي، جماعة سيدي  تاونات،  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو تيتفراح.
مساحته : 20 آ تقريبا.

حدوده : 
شماال : احلجوي عبدالسالم بن فطوم؛ فرحاني علي؛

شرقا : بوحريب محمد؛
جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق.
 احلقوق العينية : الشيء    

 أصل امللك 
 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس 21 يناير2021 
على الساعة الثانية عشرة صباحا. 

 مطلب رقم 18437 - 54  
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بترتوزان 1.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بترتوزان 1".

نوعـه : أرض فالحية. 
امحمد،  احلاج  دائرة غفساي، جماعة سيدي  تاونات،  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو تيتفراح.
مساحته : 05 آ تقريبا.

حدوده : 
شماال : بكورة محمد؛
شرقا : خلوف مفضل؛

جنوبا : حسن بونار؛
غربا : اغوتان مفضل.

 احلقوق العينية : الشيء    
 أصل امللك 

 - حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس 21 يناير2021 

على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18438 - 54  
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة الرحمة سيدي يحي بني زروال.
الرحمة  مقبرة  ب   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

سيدي يحي بني زروال".
نوعـه : مقبرة إسالمية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني زروال، 
احملل املدعو سيدي يحي بني زروال.
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مساحته : 01 هـ 50 آ تقريبا.
حدوده : 

شماال : العطار العربي بن املفضل؛ علي العطار؛
شرقا : الطريق ؛ اعدادية أوالد صالح؛

جنوبا : اليمودي خالد؛ البركة عبدالسالم؛
غربا : اجلزولي احميدو؛ اجلزولي فؤاد.

 احلقوق العينية : الشيء    
 أصل امللك 

 - حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس 21 يناير2021 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18439 - 54  
تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد ممنون بن ادريس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد بياض.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بياض".
نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة الوجلة، احملل املدعو 
اوالد سليمان.

مساحته: 12 ار 74 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : امحمد ممنون؛
شرقا : الطريق؛

جنوبا : املرزوقي محمد؛املرزوقي عبدالواحد؛
غربا : حسن بن ادريس بن القايد.

 احلقوق العينية : الشيء    
 أصل امللك 

 - حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 19 يناير2021 

على الساعة التاسعة صباحا. 

مطلب رقم 18440 - 54  
تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات.

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

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 
موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني زروال، 

احملل املدعو تواللت.
مساحته : 06 آ تقريبا.

حدوده : 
شماال : اليماني االبراهيمي؛

شرقا : مصطفى الدراز؛
جنوبا : عبدالسالم النازلي؛

غربا : محمد املكاوي.
 احلقوق العينية : الشيء    

 أصل امللك 

 - حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اجلمعة 22 يناير2021 

على الساعة احلادية عشرة صباحا. 
  

مطلب رقم 18441 - 54  
تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات.

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

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 
موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني زروال، 

احملل املدعو تواللت.
مساحته : 20 آ تقريبا.

حدوده : 
شماال : اكدم ؛ الدراجي محمد؛
شرقا : امحمد الدراز بن محمد؛

جنوبا : محمد الزواخ؛
غربا : الواردي اعلي بن ادريدر.
 احلقوق العينية : الشيء    

 أصل امللك 
 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اجلمعة 22 يناير2021 
على الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 18442 - 54  
تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات.

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

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 
موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني 

زروال، احملل املدعو تواللت.
مساحته : 60 آ تقريبا.

حدوده : شماال : االبراهيمي محمد؛
شرقا : محمد املكاوي؛

جنوبا : الشعبة؛
غربا : محمد الزواخ.

 احلقوق العينية : الشيء    
 أصل امللك 

 - حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 25 يناير2021 

على الساعة العاشرة صباحا. 

 مطلب رقم 18443 - 54  
تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حتت الطريق.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حتت الطريق".

نوعـه : أرض فالحية. 

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

احملل املدعو تواللت.

مساحته : 05 آ تقريبا.

حدوده :  شماال : املكاوي محمد؛

شرقا : استيتو احمد؛

جنوبا : سنكرا امحمد؛

غربا : حلحول عبدالرحيم.

 احلقوق العينية : الشيء    

 أصل امللك 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 25 يناير2021 

على الساعة الثانية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18444 - 54  

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احميمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احميمر".

نوعـه : أرض فالحية. 

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

احملل املدعو تواللت.

مساحته : 13 آ تقريبا.

حدوده :  

شماال : محمد بن عميمار؛شاعر الغالي بن اخلمار؛

شرقا : شاعر عبدالسالم؛

جنوبا : احمد بن سالم؛

غربا : عبدالسالم بن العربي.

 احلقوق العينية : الشيء    

 أصل امللك 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 25 يناير2021 

على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18445 - 54  

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ابوهالل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابوهالل".

نوعـه : أرض فالحية. 

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

احملل املدعو تواللت.

مساحته : 90 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الصابري محمد؛ حلسن الدراز؛

شرقا : الواردي محمد بن حمو؛

جنوبا : محمد الصاطب؛

غربا : عبدالعزيزالصابري.

 احلقوق العينية : الشيء    

 أصل امللك 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 25 يناير2021 

على الساعة الواحدة زواال. 

  

خـالصـة إصـالحيـة -تتعلق بامللك املسمى "سيدي عبد

الكرمي" مطلب رقم 18201 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب

 حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1098 املؤرخة في 15 يناير 2020 

مسطرة  فإن   .2020 نوفمبر   04 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  املطلب  موضوع   " عبدالكرمي  سيدي   " املسمى  امللك  حتفيظ 

دوار  دائرة غفساي، جماعة كالز،  تاونات،  بإقليم  الكائن   ،54  -  18201

التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعداً  اآلن  من  تتابع  بوزغروف، 

العقاري وهي 04 هـ 28 آ 50 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع 

مطلب التحفيـظ وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

  

 خـالصـة إصـالحيـة - تتعلق بامللك املسمى "الدكانة "

مطلب رقم 18124 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1082 املؤرخة في 25 سبتمبر 2019 

2020. فإن مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 30 سبتمبر 

 ،54  - حتفيظ امللك املسمى " الدكانة" موضوع املطلب رقم 18124 

العنصار،  دوار  الورتزاغ،  دائرة غفساي، جماعة  تاونات،  بإقليم  الكائن 

تتابع من اآلن فصاعداً باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي

02 آ 86 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيـظ 

وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا.

 احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

                          يوسف بوكنيفي

 

 

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 4587  - 59

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل3364 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محل 3364"

 نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛
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موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية زنقة جامع بردعني ؛  

مساحته : 38 س تقريبا؛

حدوده : 

 شماال : احلاج النقاش- هشام البهالي؛

شرقا : االوقاف العامة ؛

جنوبا  : زنقة؛ 

غربا  : االوقاف العامة ؛ 

احلقوق  العينية : الشيء؛

أصل امللك:

-احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 13 يناير 2021 الساعة 10 صباحا؛

مطلب رقم 4588  - 59

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ  : االوقاف العامة؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محالت باب بردعني محل 3397 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محل 3397"

 نوعه : أرض بها بناية من سفلي ؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية باب بردعني؛  

مساحته : 22س تقريبا؛

حدوده : 

 شماال  : زنقة ؛

شرقا : االوقاف العامة ؛

جنوبا : االوقاف العامة ؛ 

غربا : حميد حميدوش؛ 

احلقوق  العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

- احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :  13يناير 2021 الساعة 11 صباحا ؛

مطلب رقم 4589  - 59

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك اوقاف الزيتون " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك اوقاف الزيتون"

 نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و ساحة ومرحاض؛

موقعه : مدينة مكناس؛  

مساحته : 03آر تقريبا؛

حدوده : 

 شماال : ورثة العربي العواد ؛

شرقا : ورثة بن الطايع عبد الهادي ؛

جنوبا : زنقة ؛ 

غربا : زنقة؛ 

احلقوق  العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
- احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :  13يناير 2021 الساعة 12 ظهرا ؛

مطلب رقم  4590 - 59
تاريخ اإليداع : 16  نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة؛.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة سيدي مغيت" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة سيدي مغيت"
 نوعه : أرض بها مقبرة ؛

موقعه : مدينة مكناس؛  
مساحته : 07آ80س تقريبا؛

حدوده : 
 شماال : الرسم العقاري 9115/ك و 70704 - 59؛

شرقا : زنقة ؛
جنوبا : زنقة ؛ 

غربا : االوقاف العامة؛ 
احلقوق  العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
- احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :  13يناير 2021 الساعة 13 ظهرا ؛

مطلب رقم  4591 - 59
تاريخ اإليداع : 16  نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة؛.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محالت باب بردعني محل 1855" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محل 1855"
 نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية باب بردعني؛  
مساحته : 14س تقريبا؛

حدوده : 
 شماال : زنقة ؛

شرقا : حميد احميدوش ؛
جنوبا : االوقاف العامة ؛ 
غربا : االوقاف العامة  ؛ 

احلقوق  العينية : الشيء؛
أصل امللك : 

- احليازة الهادئة واملستمرة؛
-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

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

مطلب رقم 4592  - 59
تاريخ اإليداع : 16  نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة؛.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " محل جتاري 1865" 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محل جتاري 1865"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية زنقة محمد العناية سويقة زعبول ؛  

مساحته : 25س تقريبا؛

حدوده : 

 شماال : ممر ؛

شرقا : ورثة البلغيتي احمد؛

جنوبا : االوقاف العامة ؛ 

غربا : زنقة؛ 

احلقوق  العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

- احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :  14يناير 2021 الساعة 11 صباحا ؛

مطلب رقم  4593 - 59

تاريخ اإليداع : 16  نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " محالت باب بردعني محل 3398-3367" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل 3398-3367"

 نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية باب بردعني؛  

مساحته : 40 س تقريبا؛

حدوده : 

 شماال : زنقة؛

شرقا : محمد الشبيهي؛

جنوبا : ورثة محمد بن امبارك ؛ 

غربا : ؛ 

احلقوق  العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

- احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :  14يناير 2021 الساعة 12 ظهرا ؛

مطلب رقم 4594 - 59

تاريخ اإليداع : 16  نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " محل 3363" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محل 3363"

 نوعه : أرض بها بناية من سفلي ؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية زنقة جامع باب بردعني؛  

مساحته : 53س تقريبا؛

حدوده : 

 شماال : هشام البهالي ؛
شرقا : األوقاف العامة ؛

جنوبا : عبد الواحد بورواح ؛ 
غربا : االوقاف العامة؛ 

احلقوق  العينية : الشيء؛
أصل امللك : 

- احليازة الهادئة واملستمرة؛
-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :  14يناير 2021 الساعة 13 ظهرا؛

مطلب رقم 4595  - 59
تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة؛.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " محل جتاري 1854" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1854"
 نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية باب بردعني؛  
مساحته : 14س تقريبا؛

حدوده : 
 شماال : زنقة ؛

شرقا : االوقاف العامة؛
جنوبا : االوقاف العامة ؛ 

غربا : دخيسي ادريس؛ 
احلقوق  العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
- احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :  15يناير 2021 الساعة 9 صباحا ؛

مطلب رقم 4596 - 59
تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة؛.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد باب بردعني " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد باب بردعني"
 نوعه : أرض بها بناية  عبارة عن مسجد ؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية باب بردعني؛  
مساحته : 11آ94س تقريبا؛

حدوده : 
 شماال : الرسم العقاري 2834/ك- درب )ملك عمومي(-االوقاف العامة ؛

شرقا : السور االسماعيلي؛
جنوبا : درب )ملك عمومي( ؛ 

غربا : الرسم العقاري 9850/ك- ورثة صالح الدين الكبير- ورثة قطير محمد ؛ 
احلقوق  العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
- احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :  15يناير 2021 الساعة 10 صباحا ؛
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

                         عبد الواحد البورحي.
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 محافظة احلي احلسني - الدارالبيضاء

مطلب رقم 136 - 64

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة ساهـل.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض رزان ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض رزان ".     

نوعه : أرض بها سكنـى.

موقعه :  عمالة مقاطعة احلي احلسني ،  سيدي اخلديـر.

مساحتـه :  25 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 49054 - 33؛

شرقا : الزنقة 14؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد2317 - 33؛

غربـا : أرض غير محفظة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

 1( عقد بيع عرفي مؤرخ في 30 ديسمبر 2010؛

2( رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 جمادى الثانية 1441 موافق 20 - 02 - 2020؛ 

3( ملحق إصالحي عدلي مؤرخ 23 شوال 1441 موافق 15 يونيو 2020؛

4( موجب عدلي مؤرخ في 27 صفر 1442 موافق 15 أكتوبر2020.

تاريـخ التحديد : 15 يناير 2021 على الساعة 9 و 30 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلي احلسني - الدار البيضاء 

عبدالصمد البحاري   

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18107  - 68

تاريخ اإليداع : 23  نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرزاق دراع بن الكبير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ريان".

نوعه : ارض بها بناية متكونة من سفلي و طابقني.

موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي النهضة.

مساحته : 95 سنتيارتقريبا.

حدوده :

شماال : فاطنة الزهوري بنت صالح؛

شرقا : السعدية الزهوري بنت العربي؛

جنوبا : زنقة؛              

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك :

- صورة شمسية لعقد بيع عرفي مثبت اإلمضاءات حتت األرقام 4368 
25 أغسطس 2011 مشهود  بتاريخ   4372  -  4371  -  4370  -  4369  -

على مطابقتها لألصل بتاريخ 12 نوفمبر 2020. 
- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بعدد 98 صحيفة 98 أصله 

بتاريخ 31 يناير 2020 مشهود مبطابقتها لألصل بتاريخ 11 مارس 2020.
 2020 فبراير   10 بتاريخ   06 عدد  ادارية  لشهادة  شمسية  صورة   -

مشهود مبطابقتها لألصل بتاريخ 13 فبراير 2020؛
مشهود   2020 يناير   14 بتاريخ  اخلبرة  لشهادة  شمسية  صورة   -

مبطابقتها لألصل بتاريخ 13 فبراير 2020. 
على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18108  - 68
تاريخ اإليداع: 24 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الهادي طويل بن صالح.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "يسرى".

نوعه : ارض بها بناية متكونة من سفلي و طابقني.
موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي ايت التهامي.

مساحته : 65 سنتيار تقريبا.
حدوده :شماال : سكتي ابراهيم – الرسم العقاري عدد 12916 - 68؛

شرقا : سكتي ابراهيم؛
جنوبا : زنقة؛              

غربا : عالل امسكان؛
احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك :
- عقد موثق بتاريخ 14 أبريل 2016.

- نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ 21 سبتمبر 2020 أصله بتاريخ 
05 نوفمبر 1998 مضمن بعدد 259 صحيفة 311.

 97 بعدد  مضمن   2011 أغسطس   24 بتاريخ  عدلي  شراء  رسم   -
صحيفة 120.

- نسخة من رسم مخارجة عدلي بتاريخ 05 أبريل 2016 أصله بتاريخ 
20 يوليو 1993 عدده الترتيبي 3308 - 93.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 15 أبريل 2016.
- تصريح بالشرف مصحح اإلمضاء بتاريخ 24 نوفمبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 070 - 2020 بتاريخ 20 أكتوبر 2020.
على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.
احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

مطلب رقم 35772 - 69.
تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : محمد ابن كيران بن بنسالم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ".احلوض1"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ".احلوض1"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

احملل  قنصرة  عني  وقيادة  جماعة  يعقوب  موالي  إقليم   : موقعه 

املدعو"دوار عني بومرشد" 

مساحته : 01هـ22 آر96س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  حلريشي؛

شرقا : محمد الصقلي؛

جنوبا : امللك ذي الرسم العقاري عدد 87931 - 07؛

غربا : امللك ذي الرسم العقاري عدد 88935  - 07؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

موافق  1438 األولى  جمادى   17 بتاريخ  عدلي  ملكية  ثبوت  رسم   -

)15 - 02 - 2017( ضمن بعدد 262 صحيفة 194 األمالك 216

موافق  1441 احلجة  ذي   28 بتاريخ  عدلي  إصالحي  -ملحق 

)18 - 08 - 2020( ضمن بعدد277 صحيفة 232 اخملتلفة 147 

موافق  1441 القعدة  بتاريخ24ذي  عدلي  صدقة  رسم   -

)16 - 07 - 2020( ضمن بعدد84صحيفة 116األمالك 276 

- وكالة  توثيقية بتاريخ 05 - 03 - 2020

-وكالة توثيقية بتاريخ 21 - 02 - 2020

على    2021 يناير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 35773 - 69.

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : .خالد ابن كيران بن بنسالم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ".احلوض2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ".احلوض2"

نوعه : أرض فالحية

احملل  قنصرة  عني  وقيادة  جماعة  يعقوب  موالي  إقليم   : موقعه 

املدعو"دوار عني بومرشد" 

مساحته : 15هـ تقريبا.

حدوده : شماال : شعبة؛

شرقا : حلريشي ؛

جنوبا : امللك ذي الرسم العقاري عدد 87935 - 07؛

غربا : ورثة بنسالم ابن كيران ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

موافق  1438 األولى  جمادى   17 بتاريخ  عدلي  ملكية  ثبوت  رسم   -

)15 - 02 - 2017( ضمن بعدد 263  صحيفة 195  األمالك 216

- وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 13 - 01 - 2017

- وكالة توثيقية بتاريخ29 - 02 - 2020

على   2021 يناير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.             

احملافظ  على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

زكرياء الدغمي    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30845 - 72

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : خالد حمدات بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك خالد"

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي إفريقيا.

مساحته : 61 سنتيار تقريبا.

اجملاورون׃

شـماال : الزنقة

شرقـا : فاطمة حارت؛

جنوبـا :  أشرف حللوحي؛

غربـا : حلرير مصطفى.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 54 صحيفة 75 سجل األمالك رقم 

114 بتاريخ 02 سبتمبر 2016 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 01 صحيفة 01 سجل األمالك العقارية 

97 بتاريخ 02 ماي 2012 توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن بعدد 444 بتاريخ 28 فبراير 1991 

توثيق ابن جرير.

إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 279 صحيفة 367  - نسخة من رسم 

كناش التركات رقم 33 بتاريخ 20 سبتمبر 2011 توثيق ابن جرير.

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30846 - 72

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم فنان بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد فنان"

نوعه : ارض فالحية.
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موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت، دوار أوالد أحمد بن إبراهيم.

مساحته : 01 هـ 86 آر 33 سنتيار تقريبا.

اجملاورون׃

شـماال : ورثة محمد بن الفقيه؛

شرقـا : الطريق؛

جنوبـا : عبد العالي سهيل؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 3387 - 22؛.

أصل امللك ׃

- رسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 111 صحيفة 118 سجل األمالك 

رقم 303 بتاريخ 16 يوليو 2020 توثيق امراكش.

- رسم شراء بنظير عدلي ضمن بعدد 274 صحيفة 303 سجل رقم 

249 بتاريخ 29 ماي 2017 توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم مخارجة عدلي ضمن اصلها بعدد 209  صحيفة 

223 كناش 1 رقم 125بتاريخ 29 اغسطس 2008 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله حتت عدد 76 صحيفة 93 

كناش التركات رقم 23 بتاريخ 26 ديسمبر 2007 توثيق ابن جرير.

- نسخة من عقد وكالة عدلي ضمن أصله بعدد 410 صحيفة 330 

بتاريخ 13 يونيو 2008 توثيق مراكش.

كناش   350 صحيفة   411 بعدد  أصلها  ضمن  عدلي  وكالة  رسم   -

اخملتلفة رقم 123 بتاريخ 13 يونيو 2008 توثيق مراكش.

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 30847 - 72

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف بركات بن اجلياللي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بركات "

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقيني علووين وسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي اجلديد.

مساحته : 65 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

 شـماال : ورثة الرياحي، ولرثة غرنيط ميلود؛

 شرقـا : الزنقة؛

 جنوبـا : الزنقة؛

 غربـا : مصطفى النواري.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 09 صحيفة 10 سجل األمالك رقم 83 

بتاريخ 20 أبريل 2009 توثيق ابن جرير.

على   2021 يناير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب 30848 - 72 

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السعدية الوردي بنت أحمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:  " فدان الكمون "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان الكمون  أوال"

نوعه ׃ أرض فالحية

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة سكورة احلدرة، دوار أوالد موسى.

مساحته : 01 هـ 39 آر 55 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

 شماال : ورثة العباسي أحمد؛

 شرقا : ورثة عبد السالم مثني؛

 جنوبا : طريق عرضها 30 مترا؛

 غربا : ورثة الصديق بن املعطي.

 أصل امللك ׃

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 111 صحيفة 88 كناش األمالك رقم 

34 في 15 دجنبر 1978 توثيق ابن جرير.

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 30849 - 72 

تاريخ اإليداع: 27 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السعدية الوردي بنت أحمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان الكمون "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان الكمون  ثانيا"

نوعه ׃ أرض فالحية

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة سكورة احلدرة، دوار أوالد موسى.

مساحته : 25 آر 46 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

 شماال : طريق عرضها 30 مترا؛

 شرقا : ورثة عبد السالم مثني؛

 جنوبا : ممر  عمومي عرضه 05 أمتار؛

 غربا : ورثة الصديق بن املعطي.

 أصل امللك ׃

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 111 صحيفة 88 كناش األمالك رقم 

34 في 15 دجنبر 1978 توثيق ابن جرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يـوم 27 يناير 2021 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف  صباحا.

مطلب رقم 30850 - 72 

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ:

ـ عبد الرحمان طاهر بن عبد احلق بنسبة 01 - 02 سهما؛

ـ منير طاهر بن عبد احلق بنسبة 01 - 02 سهما؛
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوسيجور"

نوعه ׃ أرض فالحية

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار أوالد بن السبع.

مساحته : 02 هـ 32 آر تقريبا.

اجملاورون ׃

 شماال : الرسم العقاري عدد 13965 - م؛

 شرقا : فاطمة بنت بوبكر؛

 جنوبا : طريق عمومية؛

 غربا : فاطمة بنت بوبكر.

 أصل امللك ׃

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 347 صحيفة 361 كناش األمالك رقم 

240 بتاريخ 30 مارس 2019 توثيق مراكش.

كناش   245 صحيفة   256 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم  ملحق    -

اخملتلفة رقم 252 بتاريخ 09 مارس 2020 توثيق مراكش.

-  نسخة من رسم إستمرار عدلي ضمن أصلها بعدد 518 صحيفة 

494 كناش االمالك رقم 112 بتاريخ 09 مارس 2020 توثيق مراكش.

-  نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 604 صحيفة 465 

كناش التركات رقم 150 بتاريخ 14 يونيو 2011 توثيق مراكش.

- شهادة إدارية مؤرخة في 07 فبراير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يـوم 27 يناير 2021 على 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الزهور"،

موضوع مطلب عدد 30527 - 72، الذي أدرجت خالصته باجلريدة 

باجلريدة الرسمية عدد  1032 املؤرخة في 10 أكتوبر 2018.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 23 نوفمبر 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "الزهور"، موضوع مطلب التحفيظ عدد 30527 - 72، الكائن 

باقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت، دوار البادين، 

طالب  نفس  اسم  وفي  التسمية  نفس  حتت  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

بدل  سنتيار   14 آر   03 هكتار   03 قدرها  نهائية  ومبساحة  التحفيظ 

املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ والبالغة 02 هكتار 

88 أر 43 سنتيار تقريبا، وذلك بناء على نفس الوثائق املودعة سلفا، 

وكذا إشهاد باملوافقة مثبت اإلمضاء بتاريخ في 13 نوفمبر 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة    

محافظة املضيق -  الفنيدق

مطلب رقم 1909 - 76

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020. 

 طالب التحفيظ  : السيد يوسف بن زيان بن محمد؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : " يوسف 1" ؛             

نوعـه : أرض عارية .

موقعـه  : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو  : 

حي أحريق.

مساحتـه : 20 آر تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : عبد اللطيف أفلون و من معه؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مصطفى شقور و من معه ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1. صورة شمسية مصادق عليها لنسخة رسم اثبات امللكية عدلي 

مؤرخ في 18 من محرم 1398 املوافق لـ 29 ديسمبر 1977؛

2. صورة شمسية مصادق عليها لنسخة رسم تنازل عدلي مؤرخ في 

09 رجب 1401 املوافق لـ 14 مايو 1981؛

في مؤرخة  عدلية  وكالة  لرسم  عليها  مصادق  شمسية  صورة   .3

 08 ربيع الثاني  1410 املوافق لـ 08 نوفمبر 1989؛

4. رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 من صفر 1442 املوافق لـ 10 أكتوبر 2020؛

5. صورة شمسية مصادق عليها لوكالة مفوضة عرفية مصححة 

اإلمضاء بتاريخ 09 - 10 - 2020،  

6. شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية مرتيل 

حتت عدد 961 مؤرخة في 16 - 11 - 2020.

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  09 : 00 صباحا     

مطلب رقم 1910 - 76

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020. 

 طالب التحفيظ  : السيد يوسف بن زيان بن محمد؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : " يوسف 2" ؛             

نوعـه : أرض عارية .

موقعـه  : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو  : 

حي أحريق.

مساحتـه : 20 آر تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مصطفى شقور و من معه ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مصطفى شقور و من معه ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1. صورة شمسية مصادق عليها لنسخة رسم اثبات امللكية عدلي 

مؤرخ في 18 من محرم 1398 املوافق لـ 29 ديسمبر 1977؛
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2. صورة شمسية مصادق عليها لنسخة رسم تنازل عدلي مؤرخ في 

09 رجب 1401 املوافق لـ 14 ماي 1981؛

في  مؤرخة  عدلية  وكالة  لرسم  عليها  مصادق  شمسية  صورة   .3

08 ربيع الثاني  1410 املوافق لـ 08 نوفمبر 1989؛

4. رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 من صفر 1442 املوافق لـ 10 أكتوبر 2020؛

5. صورة شمسية مصادق عليها لوكالة مفوضة عرفية مصححة 

اإلمضاء بتاريخ 09 - 10 - 2020،  

6. شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية مرتيل 

حتت عدد 960 مؤرخة في 16 - 11 - 2020.

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " السواحل "

ذي مطلب التحفيظ عدد 1124 - 76 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 821 املؤرخة في 29 سبتمبر 2014

     مبقتضى مطلب إصالحي مصحح اإلمضاء بتاريخ 23 نوفمبر2020، 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى "السواحل" ذي مطلب التحفيظ 

القروية  اجلماعة   ، الفنيدق  املضيق  بعمالة  الكائن   76  -  1124 رقم 

العليني احملل املدعو دوار بوجميل ، قد أصبحت تتابع في اسم شركة 

شمال هولدينك ش.م.م بنسبة 30858 - 34516 و في اسم السيدة 

رحمة بنت علي بودرة بنسبة 3658 - 34516 على الشياع فيما بينهم  

بنفس مساحة املطلب التي أظهرها التصميم العقاري و هي 03 هـ 

45 آر 16 س وذلك بناءا على :

- حكم ابتدائي صادر عن احملكمة االبتدائية بتطوان بتاريخ 30 - 05 - 2018 ، عدد 

140 ملف رقم 1456 - 1403 -  2016؛

- قرار استئنافي صادر عن محكمة االستئناف بتطوان بتاريخ 10 - 02 - 2020 

عدد 39 ملف رقم 446 - 1403 - 18.

- شهادة ضبطية بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 21 - 10 - 2020  ؛

- شهادة ضبطية بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 20 - 11 - 2020  ؛

- تقرير اخلبرة حتت عدد 34 - 2019 ملف عدد 446 - 1403 - 2018 قرار متهيدي 

عدد 71 صادر عن محكمة االستئناف بتطوان بتاريخ 08 - 04 - 2019.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باملضيق -  الفنيدق

شكري بنداود   

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4747 - 79

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - السيد يوسف بوحريبة بن قدور.

2 - السيدة نوال حلرش بنت محمد.

على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " حرشة احلباس ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " حرشة احلباس "

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة جرسيف، احملل املدعو : " أوالد حموسة ".

مساحته : 01 آ 43 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا : متوكل محمد؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 5007 - 79 وحجار محمد؛  

غربا : الرسم العقاري رقم 27657-21.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

1 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 محرم 1401 موافق 

13 نوفمبر 1980؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 من صفر 1405 موافق 

15 نوفمبر 1984؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 جمادى األولى 1405 موافق 24 يناير 1985؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 من ربيع الثاني 1433 موافق 

24 فبراير 2012؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 من ربيع األول 1441 موافق 

21 نوفمبر 2019؛

6 - وكالة عرفية مؤرخة في 04 مارس 2003؛

7 - وكالة عدلية مؤرخة في 16 من صفر 1441 موافق 15 أكتوبر 2019؛

9 - شهادة إدارية مؤرخة في 11 يونيو 2020.

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

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

    ادريس املصلح

محافظة اشتوكة ايت باها

مطلب رقم 5705 - 80 

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : احيا الطالبي بن مسعود.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك عبوالصابون "

نوعه : أرض عارية ،
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إقليم  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  اجلديد،  تكمي  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 03 ار 22 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : احلسني شاطر ؛ 

غربا : ابراهيم الطالبي ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم استمرار امللكية عدلي مضمن بعدد 484، ص 35 

سجل األمالك 67، بتاريخ 07 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 18 يناير 2021 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 5706 - 80 

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : احمد اوالرايس بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " تيكمي ادازن "

نوعه : أرض عارية ،

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

مساحته : 01 ار 40 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : محند بزاق ؛ 

جنوبا : محمد اورايس بن احلسن ؛ 

غربا : مصطفى ايت بنصيال ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 ،21 األمالك  سجل   ،600 بعدد  مضمن  عدلي  صدقة  عقد   -

بتاريخ 03 اغسطس 2012.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 08 يونيو 2002.

- صورة طبق االصل لرخصة االصالح والترميم عدد 113 مؤرخة في 

18 فبراير 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 19 يناير 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5707 - 80 

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : احليان رشيد بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " تنوطفي "

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : مزارع انشادن، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 02 هكتار 25 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10624 - 80 ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : احمد اوبيروك ؛ 

غربا : ورثة بوقدور ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 ،19 األمالك  سجل   497 ص   ،692 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 09 ديسمبر 2010.

 155 ص   ،154 بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

سجل التركات 11، بتاريخ 24 يناير 2003.

- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 24 اغسطس 1981.

تاريخ التحديد املؤقت 19 يناير 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5708 - 80 

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : صالح هاشمي بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك هاشمي "

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : دوار ايت احلسن، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 62 ار 39 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : شوكير محمد ؛

شرقا : ورثة ايت اوعدي ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : شوكير محمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 404، سجل األمالك 62، بتاريخ 

18 سبتمبر 2019.

 ،60 األمالك  سجل   ،336 بعدد  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

بتاريخ 20 ماي 2019.

 ،38 األمالك  سجل   236 325،ص  بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 18 يناير 2016.

- صورة شمسية لعقد قسمة رضائية عرفية مؤرخة في 15 ديسمبر 2008.

- صورة شمسية لرسم قسنة رضائية عرفية مؤرخة في 27 اكتوبر 2008.

- صورة شمسية لعقد بيع عرفي غير مؤرخ. 

تاريخ التحديد املؤقت 19 يناير 2021 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 5709 - 80 

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020

طالبا التحفيظ : 

- حسن ايت بهي بن عبد اهلل بنسبة 1 سهم من اصل 2 أسهم.
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- رشيد ايت بهي بن عبد اهلل بنسبة 1 سهم من أصل 2 اسهم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك ايت بهي "

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : مزارع تسيال، اجلماعة الترابية ماسة إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 03 هكتار 90 ار 67 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم ند سي احلسني ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : ملني احمود اواحلسن ؛ 

غربا : الطريق بعضا الرسم العقاري عدد 4651 - 80 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 ،32 األمالك  سجل   177 ص   ،183 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 15 ابريل 2015.

- صورة طبق األصل لرسم مخلف مضمن بعدد 333 ص 276، سجل 

التركات 09

- صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07 ديسمبر 2009.

- صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 17نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 19 يناير 2021 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 5710 - 80 

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد الغفور عبوز بن الكبير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " عبد الغفور "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار التوامة، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : علي بن ابراهيم شكر ؛

شرقا : ورثة احلسن بن بها ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 ،32 األمالك  سجل   345 ص   ،347 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 23 اكتوبر 2014.

- صورة طبق االصل لرسم قسمة عدلي مضمن بعدد 647، ص 469 

سجل األمالك 04، بتاريخ 30 اغسطس 1999.

- شهادة ادارية عدد 14/154 مؤرخة في 01 اكتوبر 2014.

تاريخ التحديد املؤقت 19 يناير 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5711 - 80 

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد السالم لفناوي بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " لفناوي "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار ايت داوود، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 04 ار 12 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة عشاق بعضا الطريق ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : ورثة ابراهيم نايت بومالك ؛ 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 482، سجل األمالك 67، بتاريخ 

07 سبتمبر 2020.

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 488، سجل األمالك 62، بتاريخ 

21 اكتوبر 2019.

 181 197،ص  بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

سجل التركات 13، بتاريخ 09 نوفمبر 2004.

- صورة طبق االصل لعقد قسمة رضائية عرفية مؤرخة في 24 

نوفمبر 1998.

- توكيل خاص عرفي مؤرخ في 19نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 19 يناير 2021 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 5712 - 80 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد القيسوني بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك القيسوني 1 "

نوعه : أرض فالحية بها بئر ،

موقعه : مزارع تكضشت، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 18 ار 12 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عائشة تاموحت ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : صفية بنت عبد الرحمان ؛
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احلقوق العينية : ال شيء.

 ،68 األمالك  سجل   ،476 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

بتاريخ 09 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 20 يناير 2021 على الساعة 09 : 00

مطلب رقم 5713 - 80 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد القيسوني بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك القيسوني 2 "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : مزارع انشادن، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 03 هكتار 08 ار 15 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : امهايو عبد اهلل بن احلسني ؛

شرقا : ايت العزيب محمد بعضا الرسم العقاري عدد 10623 - 80 ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : احلسن الرامي بعضا مطلب التحفيظ عدد 13439 - 60 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

 ،68 األمالك  سجل   ،481 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

بتاريخ 09 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 20 يناير 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5714 - 80 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد القيسوني بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك القيسوني 3 "

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : مزارع انشادن، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 هكتار 15 ار 34 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 7596 - 80 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 24724 - 60؛ 

غربا : صفية بنت عبد الرحمان ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

 ،68 األمالك  سجل   ،475 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

بتاريخ 09 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 20 يناير 2021 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 5715 - 80 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد القيسوني بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك القيسوني 4 "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : مزارع انشادن، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 هكتار 48 ار 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 10623 - 80 ؛ 

جنوبا : رحال اليزيد بن احمد؛ 

غربا : الرايس احلسن ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

 ،68 األمالك  بعدد 479، سجل  استمرار عدلي مضمن  رسم   : امللك  أصل 

بتاريخ 09 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 20 يناير 2021 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 5716 - 80 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد القيسوني بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك القيسوني 5 "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : مزارع انشادن، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 هكتار 61 ار 04 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بيقبورن مبارك ؛

شرقا : ايت علي رشيد ؛ 

جنوبا : القيسوني عبد اهلل ؛ 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

 ،68 األمالك  سجل   ،480 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

بتاريخ 09 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 20 يناير 2021 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 5717 - 80 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد القيسوني بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك القيسوني 6 "

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : مزارع انشادن، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 93 ار 68 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10370 - 80 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 13270 - 80 ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 
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غربا : ايت مبارك حسن ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

 ،68 األمالك  سجل   ،478 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

بتاريخ 09 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 20 يناير 2021 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم 5718 - 80 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد القيسوني بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك القيسوني 7 "

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : مزارع دوار امجاض، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 06 هكتار 60 ار 96 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ؛

شرقا : ممر عمومي بعضا عبد القادر بوعلي ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 15789 - 60 بعضا الرسم العقاري عدد 

28700 - 60 بعضا مطلب التحفيظ عدد 314 - 80 ؛ 

غربا : الطريق بعضا مطلب التحفيظ عدد 314 - 60 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

 ،68 األمالك  سجل   ،477 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

بتاريخ 09 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 20 يناير 2021 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 5719 - 80 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : مبارك وعبلطاين بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ربع البحيرة وربع املقرور "

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : دوار توسليمان مزارع ايت اعزا، اجلماعة الترابية ايت عميرة 

إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 15 ار 01 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : نبات العربي بن محمد ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مضمن بعدد 239، سجل األمالك 57، بتاريخ 11 

فبراير 2019.

 ،22 اخملتلفة  سجل   ،386 بعدد  مضمن  عدلي  صدقة  رسم  ملحق   -

بتاريخ 19 سبتمبر 2019.

- نسخة رسم تسليم عدلي مضمن اصلها بعدد 94، سجل االول 14، 

بتاريخ 05 مارس 1965.

تاريخ التحديد املؤقت 20 يناير 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5720 - 80            

تاريخ اإليداع : 23  نوفمبر  2020

 طالب التحفيظ : نعمان متوكل بن احلسني.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك نعمان 2 "

 نوعه : أرض عارية ،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة   ، اوعلي  احلسن  ايت  حي   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 ار 46 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 4337 - 80 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 11081 - 80 بعضا الرسم العقاري رقم 

12901 - 80 بعضا الرسم العقاري رقم 11616 - 60 ؛   

جنوبا : الرسم العقاري رقم 9741 - 80 بعضا الطريق ؛  

غربا : عبد اهلل االنواري ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك :

 - عقد صدقة عدلي مضمن بعدد 473، ص 416 سجل األمالك 83، 

بتاريخ 18 فبراير 2020.

 - عقد صدقة عدلي مضمن بعدد 584، ص 357 سجل األمالك 02، 

بتاريخ 15 سبتمبر 1996.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في 05 أكتوبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 25 يناير 2021 على الساعة 14:00.

مطلب رقم 5721 - 80            

تاريخ اإليداع : 23  نوفمبر  2020

 طالب التحفيظ : محمد كفا بن سعيد.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك كفا "

 نوعه : أرض فالحية محاطة بسور بها بناية من سفلي وطابق أول ،

إقليم  انشدن  الترابية  اجلماعة   ، احلسن  ايت  دوار   مزارع   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 17 ار 46 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : عمر اعمار ؛
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شرقا : الطريق ؛   

جنوبا : الناجيم بعضا الرسم العقاري رقم 23758 - 60 ؛  

غربا : اتاليت نايت اشباني ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك:

 - عقد شراء عدلي مضمن بعدد 04، ص 03 سجل األمالك 90، بتاريخ 

11 سبتمبر 2020.

 - نسخة عقد وكالة خاصة عدلي مضمن بعدد 93، ص 80 سجل 

اخملتلفة 43، بتاريخ 03 أبريل 2009.

 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 يوليو 2011.

 - عقد قسمة عرفي مؤرخ في 03 أكتوبر 2000.

تاريخ التحديد املؤقت 25 يناير 2021 على الساعة 09:30

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة ايت باها .

                             محمد بلقايد.

 

محافظة مراكش - جيليز

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دار الشرفاء"

مطلب عدد 94 - 83  والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1137 بتاريخ 14 اكتوبر 2020.

فان مسطرة   2020 نوفمبر   16 في  مؤرخ  إصالحي   مبقتضى مطلب 

حتفيظ امللك املسمـى : *دار الشرفاء* الكائن مبراكش املدينة القصبة 

درب الكدية رقم 43. موضوع مطلب التحفيظ رقم 94 - 83 , ستتابع 

من اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية و دلك في اسم :

 1 - شوديي ايفيس ماري بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 

و دلك مبقتضى نفس الوثائق املودعة سابقا و عقد توتيقي مؤرخ في 

16 - 11 - 2020 محرر من طرف االستاذ العزوزي الفتح* موثق مبراكش* 

مضمنه ان السيد : ابراهيم بلقايدي و من معه  طالبي التحفيظ حلق 

الزينة باعو للسيد : شوديي ايفيس ماري كافة حق الزينة من امللك 

موضوع مطلب التحفيظ اعاله .                                       

    احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز

                                                         عبد احلق ابو حفص

محافظة أزمور

مطلب رقم 70 - 84
تاريخ اإليداع :  19 نوفمبر 2020 

طالبا التحفيظ :

1 -يونس تيوك بن بوشعيب

2 -مرمي لوريشي بنت عبد الرحمان

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الفج

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فضل اهلل 

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار البحابحة.

مساحته : 02 هـ 00 آ 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : برغوطي فاطمة و ممر عمومي.

شرقا :  مصطفى بن علي، ورثة علي و رسم عقاري عدد 170181 - 08. 

جنوبا :  ورثة علي، رسم عقاري عدد 199268 - 08، رسم عقاري عدد 

209249 - 08 و رسم عقاري عدد 208757 - 08. 

غربا :  رسم عقاري عدد 207400 - 08، رسم عقاري عدد 182999 - 08، 

رسم عقاري عدد 209249 - 08 و ورثة علي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ذي احلجة 1441 موافق)27 - 07 - 2020(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ذي احلجة 1441 موافق)27 - 07 - 2020(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ذي احلجة 1441 موافق)27 - 07 - 2020(.

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ذي القعدة 1438 موافق)15 - 08 - 2017(.

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 شوال 1441 موافق)16 - 06 - 2020(.

موافق  1435 شعبان   01 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -  6

)2014 - 05 - 30(

7 -شهادة إدارية عدد 44 - 2020 مؤرخة في 27 - 06 - 2020.

8 - شهادة إدارية عدد 45 - 2020 مؤرخة في 27 - 06 - 2020.

9 - شهادة إدارية عدد 46 - 2020 مؤرخة في 27 - 06 - 2020.

10 - شهادة إدارية عدد 46 ق - ح مؤرخة في 27 - 7 - 2020.

11 - شهادة إدارية عدد 47 ق - ح مؤرخة في 27 - 7 - 2020.

12 - شهادة إدارية عدد 48 ق - ح مؤرخة في 27 - 7 - 2020.

على   2021 يناير   19   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 9 صباحا. 

مطلب رقم 71 - 84

تاريخ اإليداع :  19 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ :  العربي اخلزيري بن بوشعيب

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حائط احلاج الكامل

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حائط احلاج الكامل 

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار السيطان.

مساحته : 72 آ 64 س تقريبا.

حدوده : 

طريق  و  مصطفى  فاضل  محمد،  بن  مصطفى  الشكوري   : شماال 

عرضها 03 أمتار.
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شرقا :  ورثة شمشام بوشعيب بن عباس. 

جنوبا :  ورثة شمشام بوشعيب بن عباس. 

غربا :  ورثة الزايدي محمد بن عبد اهلل.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - نظير ملكية عدلي مؤرخ في 07 ذي احلجة 1440 موافق)09 - 08 - 2019(.

2 - نظير اراثة عدلي مؤرخ في 03 ذي احلجة 1440 موافق)05 - 08 - 2019(.

3 - عقد مخارجة عدلي مؤرخ في 21 ربيع األول 1442 موافق)07 - 11 - 2020(.

4 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 15 رجب 1441 موافق)10 - 03 - 2020(.

5 -نسخة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 12 - 08 - 2016.

على   2021 يناير   19   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 72 - 84

تاريخ اإليداع :  19 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ :  العربي اخلزيري بن بوشعيب

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد علي بن عالم

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد علي بن عالم 

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار السيطان.

مساحته : 60 آ 76 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزايدي احمد بن عبد اهلل.

شرقا :  ورثة محمد بن موسى. 

جنوبا :  عباسي عبد اللطيف. 

:  عباسي محمد بن عبد القادر و عباسي احمد و مطلب عدد  غربا 

.08 - 79257

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - نظير ملكية عدلي مؤرخ في 07 ذي احلجة 1440 موافق)09 - 08 - 2019(.

2 - نظير اراثة عدلي مؤرخ في 03 ذي احلجة 1440 موافق)05 - 08 - 2019(.

3 - عقد مخارجة عدلي مؤرخ في 21 ربيع األول 1442 موافق)07 - 11 - 2020(.

في مؤرخة  ح   - ق   402 عدد  إدارية  لشهادة  األصل  طبق  -نسخة   4

.2016 - 08 - 12

على   2021 يناير   19   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 صباحا. 

مطلب رقم 73 - 84

تاريخ اإليداع :  24 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ :  سومية بالل بنت حسن

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد البير 2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد البير 2 

نوعه :  أرض فالحية.

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

دوار أوالد العمري.

مساحته : 32 آ 16 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : جمهور عبد القادر و كرم سعيد و من معه.

شرقا :  رسم عقاري عدد 107551 - 08. 

جنوبا :  جمهور عبد القادر. 

غربا :  ورثة الدوالر الوعدودي.

احلقوق العينيــة : ممر عرضه 10 أمتار. 

أصل امللك :

موافق   1438 محرم   08 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -  1

.)2016 - 10 - 10(

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 صفر 1441 موافق)03 - 10 - 2019(.

3 - شهادة إدارية عدد 07 ج س ع ب ح مؤرخة في 17 - 01 - 2020.

4 -نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 64 مؤرخة في 22 - 09 - 2016.

5 -اشهاد عرفي مؤرخ في 29 - 01 - 2020.

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 74 - 84

تاريخ اإليداع :  24 نوفمبر 2020 

طالبة التحفيظ :  نوال عدار بنت عبد القادر

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض مزارة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض مزارة 

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار العوامرة.

مساحته : 16 آ 89 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العربي نصيري.

شرقا :  ورثة محمد نصيري. 

جنوبا :  الطريق املارة. 

غربا :  رسم عقاري عدد 82466 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 ذي القعدة 1422 موافق)05 - 02 - 2002(.

2  عقد صدقة عدلي مؤرخ في 15 ذي القعدة 1438 موافق)08 - 08 - 2017(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ذي القعدة 1422 موافق)05 - 02 - 2002(.

4 - شهادة إدارية عدد 77 - 2020 مؤرخة في 30 - 09 - 2020.

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 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

5809 عدد 1144 - 16 ربيع األخر 1442 )02 ديسمبر 2020(

شرقا: احمليمار؛

جنوبا: تورية اجلرموني؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: عائشة اجلرموني بنت عبد القادر.

مطلب رقم 28012 - 06 

اسم امللك: الدرداوي.

موقعه: طنجة مدشر عزيب احلاج قدور، 

وقع حتديده في: 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 47س01آر.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابق حتت ارضي و طابقني اثنني 

و ثالث مقلص و شرفة؛

اجملاورون: 

شماال: احمد العمراني؛

شرقا: الفقيه احملمصي؛

جنوبا: علي احمد العمراني، ممر؛

غربا: زنقة معبدة؛

طالب التحفيظ السيد: رشيدةبنت عبد العزيز الدرداوي.

مطلب رقم 28013 - 06 

اسم امللك : عمر.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر بوكدور، 

وقع حتديده في: 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03س10آر.

نوعه: أرض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: الطبيبشي؛

شرقا: احمد الشنكاوي؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 187008/06؛

غربا: الزهرة الدميوس، مطلب عدد 27684/06؛

طالب التحفيظ السيد: عمر بن حلسن عبيش.

مطلب رقم 28014 - 06 

اسم امللك: آماني.

موقعه: طنجة مدشر الهرارش، 

وقع حتديده في: 28 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 32س04آر.

نوعه: أرض فالحية بها اشجار الزيتون و النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: محمد الشاعر،مطلب عدد 14342/06؛

شرقا: رسم عقاري عدد 6689/ط؛

محافظة طنجة

مطلب رقم 27918 - 06 

اسم امللك: بنزاو 2.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر سكدلة، 

وقع حتديده في: 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 15س59آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: عبد احلق الدحروش؛

شرقا: ورثة الدراوي؛

جنوبا: طريق عرضها 20 متر، عبد القادر والد لزعر؛

غربا: عبد القادر والد لزعر؛

طالب التحفيظ السيد: شركة " بنزاو اميو ش م م.

مطلب رقم 27987 - 06 

اسم امللك: السقراطي.

موقعه: طنجة مدشر خندق كور، 

وقع حتديده في: 17 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 76س22آر.

نوعه: أرض عارية بها اشجار الزيتون و صخرة و اشجار نخيل؛

اجملاورون: 

شماال: ورثة البعبوع؛

شرقا: ورثة البعبوع؛

جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: مصطفى السبيطي السقراطي.

مطلب رقم 28011 - 06 

اسم امللك: ملك اجلرموني.

موقعه: طنجة مدشر عزيب ابقيو، 

وقع حتديده في: 21 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 90س.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: فاطمة العروسي؛
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جنوبا: مطلب عدد 14342/06؛
غربا: مطلب عدد 14342/06؛

طالب التحفيظ السيد: الطيب بن محمد البهيج و من معه.

مطلب رقم 28016 - 06 
اسم امللك : جمال.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 
وقع حتديده في: 28 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 97س02آر.
نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 
شماال: عبد السالم شوعة؛
شرقا: عبد السالم شةعة؛

جنوبا: طريق عمومي؛
غربا: اخلمليشي محمد؛

طالب التحفيظ السيد: جمال الدين بن عبد اهلل اخلمليشي.

مطلب رقم 28018 - 06 
اسم امللك: البكوري.

موقعه: طنجة مدشر بوخالف، 
وقع حتديده في: 03 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09س05آر.
نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 
شماال: رسم عقاري عدد 177050/06؛

شرقا: زنقة عرضها 4 متر؛
جنوبا: طريق ثانوية رقم 702 عرضها 20 متر؛

غربا: واد بوخالف؛
طالب التحفيظ السيد: احمد البكوري العلمي.

مطلب رقم 28019 - 06 
اسم امللك: فورتونا 7.

موقعه: طنجة مدشر مسنانة، 
وقع حتديده في: 04 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01س01آر.
نوعه: ارض عارية؛

اجملاورون: 
شماال: طريق عمومي عرضه 6 متر؛

شرقا: بناء في ملك الغير؛
جنوبا: محمد البلغيتي؛

غربا: طريق عمومي عرضه 6 متر؛
طالب التحفيظ السيد: فورتوني بنيتاح.

مطلب رقم 28028 - 06 
اسم امللك: الهيشو.

موقعه: طنجة جماعة البحراويني مدشر مشالوة، 
وقع حتديده في: 13 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 16س09آر.

نوعه: أرض عارية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: طريق معبدة؛

شرقا: مطلب عدد 28029/06؛

جنوبا: واد مشالوة؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: عادل بن احمد الهيشو.

مطلب رقم 28029 - 06 

اسم امللك: املودن.

موقعه: طنجة جماعة البحراويني مدشر اخلرب، 

وقع حتديده في: 13 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09س09آر.

نوعه: أرض عارية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: طريق معبدة؛

شرقا: ربيع الزوجال؛

جنوبا: واد مشالوة؛

غربا: مطلب عدد 28028/06؛

طالبوا التحفيظ السيد: محمد امني بن عبد السالم املدن املصوري 

ومن معه.

   احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

           املصطفي طريفة

محافظة فاس 

مطلب رقم 25044 - 07

اسم امللك : " اوفقير الطالعة "

موقعه : فاس املدينة، امللحقة االدارية البوعنانية، الطالعة الكبيرة ، 

درب الفران رقم 7

وقع حتديده في : 28 /09 /2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آ 32 س.

نوعه: أرض بها بناء يتكون من طابقني ارضيني وآخرين علويني ومنفعة

اجملاورون:

شماال: موالي امحمد مرجان – ورثة الغزاوي

شرقـا: ممر- ورثة كوهن

جنوبا: ورثة كوهن

غربا: دار احلضري

طالب التحفيظ : احمد بن ابراهيم اوفقير.
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 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  طلبوا  معه  ومن  يوسفي  عالوي  رشيد  موالي  السيد  أن  للعموم 

املؤسس  ف،   -  1300 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  لهم  يسلم 

وذلك  ابراهيم  سيدي  حي  بفاس،  الكائن  "جاكلني"  املدعو  للملك 

بسبب ضياع النظير الذي سلم لهم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

   احملافظ املساعد على األمالك العقارية بفاس

عبد احلميد العرمي      

محافظة أكادير

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن شركة بردليل العقارية للجنوب ، ذات السجل التجاري عدد 3903 

أن  طلبت  العيون؛   61 ص.ب.  موت،  حضر  شارع  االجتماعي،  مقرها 

املؤسس   S  -  18339 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  لها  يسلم 

للملك املدعو " ESSALAM IV" الكائن بزاوية زنقة فاس و زنقة سيدي 

و سيدي، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن شركة بردليل العقارية للجنوب ، ذات السجل التجاري عدد 3903 

أن  طلبت  العيون؛   61 ص.ب.  موت،  حضر  شارع  االجتماعي،  مقرها 

املؤسس   S  -  18340 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  لها  يسلم 

للملك املدعو" ESSALAM VI" الكائن بزاوية زنقة فاس و زنقة سيدي 

و سيدي، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن .

    احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

              محمد أغوش

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44137 - 12

اسم امللك : " شرادية"

موقعـــه :جماعة اجملاطية اوالد الطالب. 

مساحـتـه :36 آر 20 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال : 14411/س  

جنوبا: ارتفاق مرور عرضه 4 أمتار يليه الرسم العقاري عدد28934/د ،

شرقا : الشرادي السعدية ،

غربا: ورثة الشرادي بوشعيب ،

طالبوا التحفيظ السادة: 

06/48 ؛ 1( السيدة عائشة الطاهري بنت عبد اهلل  بنسبة 

2( السيد فؤاد الشرادي بن أحمد   "    14/48 ؛

3( السيد ادريس الشرادي بن أحمد   "     14/48 ؛

4( السيدة حنان الشرادي بن أحمد   "     07/48 ؛

5( السيدة شادية الشرادي بن أحمد   "    07/48 ؛

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " اخملتار" 

مطلب رقم 43716 - 12 الذي متت نشر اخلالصة االصالحية

واعالن جديد عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية 

حتت عدد 1136 بتاريخ 07/10/2020.

عوضا عن :

64 سنيار  79 آر  رابعا : ما تبقى من امللك لقطعة ارضية مساحتها 

تتايع على الشياع في اسم السادة :

1( الكبيرة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 1738.53/7964 

2( العربي عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 699.36/7964

3( عبد السالم عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 699.36/7964

4( صالح عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 699.36/7964

5( مليكة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964

6( زهراء عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964

7( كلثوم عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964

8( خديجة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964

9( مينة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964

10( نادية عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964

11( محمد وهبي بن محمد بنسبة 521.50./7964

12( ابراهيم وهبي بن محمد بنسبة521.50./7964

13( مليكة وهبي بن محمد بنسبة 260.75/7964

14( يونس وهبي بن احلسني بنسبة 124.16./7964

15( فاطمة الزهراء بن احلسني بنسبة 62.08/7964

16( محمد وهبي بن احلسني بنسبة 124.16/7964
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17( رضوان وهبي بن احلسني بنسبة 124.16/7964

18( الزيتونة حفيظ اهلل بنسبة50/7964

19( علي شريفي بنسبة 77/7964

ثورية،   ، : خدوج  وهم  لقبهم "مطرب"  العربي  بن  اجلياللي  ورثة   )20

املصطفى ،حسن، { بنسبة 80/7964 مليكة، بوشعيب . 

21) اجلياللي بهيج بنسبة 84/7964

اقرأ :

64 سنيار  79 آر  رابعا : ما تبقى من امللك لقطعة ارضية مساحتها 

تتايع على الشياع في اسم السادة :

1( الكبيرة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 1738.53/7964 

2( العربي عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 699.36/7964

3( عبد السالم عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 699.36/7964

4( صالح عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 699.36/7964

5( مليكة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964

6( زهراء عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964

7( كلثوم عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964

8( خديجة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964

9( مينة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964

10( نادية عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964

11( محمد وهبي بن محمد بنسبة 521.50./7964

12( ابراهيم وهبي بن محمد بنسبة521.50./7964

13( مليكة وهبي بن محمد بنسبة 260.75/7964

14( يونس وهبي بن احلسني بنسبة 124.16./7964

15( فاطمة الزهراء بن احلسني بنسبة 62.08/7964

16( محمد وهبي بن احلسني بنسبة 124.16/7964

17( رضوان وهبي بن احلسني بنسبة 124.16/7964

18( الزيتونة حفيظ اهلل بنسبة50/7964

19( علي شريفي بنسبة 77/7964

ثورية،   ، : خدوج  وهم  لقبهم "مطرب"  العربي  بن  اجلياللي  ورثة   )20

املصطفى، محمد ، فاطنة، حسن ، مليكة، بوشعيب بنسبة 80/7964

21( اجلياللي بهيج بنسبة 84/7964

   احملافظ على االمالك العقارية بسيدي عثمان

            طارق اشتوي

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 39105 - 14 

اسم امللك : السعادة.

موقعه : اقليم الرشيدية، مدينة ارفود، احملل املدعو: احلي اجلديد.

وقع حتديده في : 10 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 19 س.

نوعه : ارض بها بناية من قبو وسفلي وطابق اول في طور االجناز؛

اجملاورون : 

شماال : الزهيد محمد؛

شرقا : باعالل عبد احلق؛

جنوبا : باعالل عبد العزيز؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ السيد: عبد احلق باعالل بن اجلياللي.

 

مطلب رقم 39598 - 14 

اسم امللك : اريزي 3.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: قصر 

ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 99 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39600 - 14 

اسم امللك : اكرمون 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 19 آر 03 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : معتضيض موالي حماد؛

غربا : مصرف و مطلب التحفيظ رقم 39601/14؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39605 - 14 

اسم امللك : ارتي البرج 3.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: قصر ايت يحيى اوعثمان.
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وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 12 آر 98 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : غاشي حلبيب ومصرف وباسيدي بن خلير؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ممر ومصرف؛

غربا : ساقية وورثة احلاج اللعبا حماد؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39624 - 14 

اسم امللك : الزاوية تغزرين.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 20 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 22 آر 61 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة صديقي سيدي حماد و زاوية بن عبد الصادق؛

شرقا : زاوية بن عبد الصادق؛

جنوبا : معتضيض موالي احمدومصرف؛

غربا : معتضيض موالي احمد؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39625 - 14 

اسم امللك : انزارن احلارث.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 20 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 24 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مصؤف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 مطلب رقم 39635 - 14 

اسم امللك : ترماست.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: قصر 

ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 12 آر 54 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك وممر؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : مقبرة ومسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39642 - 14 

اسم امللك : تورتيت.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: قصر 

ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 17 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل والزيتون واشجار الفواكه؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : ورثة حدو ميميش؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 39644/14 وورثة ايت اعراب اوعلي؛

غربا : ساقية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39643 - 14 

اسم امللك : تورتيت 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: قصر 

ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 11 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة حمو قايدي؛
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شرقا : ممر؛

جنوبا : ورثة حمو قايدي؛

غربا : ورثة حمو قايدي؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39645 - 14 

اسم امللك : ارتي البرج 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: قصر 

ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 47 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل واشجار الزيتون وشجرة اجاص؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ورثة حاجي حلبيب اوحوساوورثة هرى علياوحلاج؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39646 - 14 

اسم امللك : اريزي 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: قصر 

ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 39 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : ممر عمومي؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39647 - 14 

اسم امللك : اريزي 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: قصر 

ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 33 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : خديري علي اوملعطي؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : خديري علي اوملعطي ومصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

   احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية 

             مو عمر

محافظة خريبكة

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "جتزئة الدولة 2"
موضوع مطلب التحفيظ رقم 20264 - 18 الذي أدرج 

اإلعالن عن إنتهاء حتديده باجلريدة الرسميـة عدد : 1122
 املؤرخة فـي 01 يونيو 2020.

عوضا عـن : مساحته: 01 آ 59 س.
اقرأ : مساحته: 01 آ 78 س.

والباقي بدون تغيير.

   احملـافظ على االمالك العقارية بخريبكة  

        عبد الكرمي بوسيف

محافظة تطوان

مطلب رقم 45035 - 19
إسم امللك : " حانوت تابع لرباع الكبرى 1539"

موقعه : بتطوان، املنطقة احلضرية لتطوان األزهر، احملل املدعو: امللحقة 

اإلدارية، حي العيون.

تاريخ التحديد : 02 يناير 2017. 

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 س.

نوعــه : بناء يتكون من حانوت.

اجملاورون:

شماال : الطريق

شرقا : عز الدين الوهابي

جنوبا : فؤاد السعيدي

غربا : فؤاد السعيدي

طالب )ة( : األوقاف العام بتطوان. 

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان    

        املصطفى طريفة
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محافظة خنيفرة

مطلب رقم 15609 - 27

اسم امللك : "ارض املسجد ".

موقعه : اقليم خنيفرة اجلماعة القروية ملوالي بوعزة . 

وقع حتديده في : 14 ديسمبر 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 ار 13 س

نوعه : مسجد يتالف من سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 40215 - 27 .

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 701

جنوبا : عسو حديوي .

غربا : العمري رقية و عبد اهلل الشياضمي و العفيف احلسن

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف مبيدلت عن االحباس العامة .

مطلب رقم 29376 - 27

اسم امللك : "اوشريط ".

رحو،  ايت  سبت  جماعة  بوعزة  موالي  قيادة  خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املكان املدعو ايت احمد اورحو ايت عمر . 

وقع حتديده في : 30 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 27 ار 21 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الشعبة.

شرقا : الشعبة

جنوبا : الشعبة

غربا : الرسم العقاري 19663 - 27 .

القطعة الثانية : 

شماال : ممر عرضه 05 امتار.

شرقا : اورثة اوعلي

جنوبا : الشعبة

غربا : الرسم العقاري 19663 - 27 .

القطعة الثالثة : 

شماال : مصطفى العمري.

شرقا : رسم عقاري عدد 19663 - 27 

جنوبا : ممر عرضه 05 امتار.

طالب التحفيظ : بن مولود عماري بن عسو .

مطلب رقم 29606 - 27

اسم امللك : "ملك حفصة ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية ملوحى اوحمو الزياني املكان 

املدعو اروكو . 

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 ار 82 س
نوعه : فيال بها مسبح و اشحار مثمرة .

اجملاورون : 
شماال : بوريجا نعيمة

شرقا : ورثة بحرا محمد
جنوبا : الطريق املعبدة النافذة الى اجدير

غربا : الرسم العقاري عدد 18959 - 27
طالبة التحفيظ : امحزون حفصة بنت سيدي اعلي .

مطلب رقم 41094 - 27
اسم امللك : "اسباعي ".

موقعه : اقليم و مدينة خنيفرة، املكان املدعو حي الكورس الزنقة 19 رقم 30 . 
وقع حتديده في : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01ار 43 س
نوعه : بناية تتالف من سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 
شماال : ممر عرضه 5.25 متر و زهرة هندية.

شرقا : موكيل محمد
جنوبا : طالب التحفيظ و الزنقة.

غربا : الزنقة .
طالب التحفيظ : اسباعي مالكي بن عال .

مطلب رقم 41192 - 27
اسم امللك : "ايت خيري ".

موقعه : اقليم و مدينة خنيفرة، املكان املدعو زنقة بوحياتي رقم 02 مثلث . 
وقع حتديده في : 29 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74 س
نوعه : بناية تتالف من سفلي .

اجملاورون : 
شماال : تاال بنعدي ومن معه.

شرقا : الزنقة
جنوبا : ايت خيري عبد الرحمان.

غربا : احمد رزوقي و خديجة تارميشت .
طالب التحفيظ : محسني ايت خيري بن عبد الرحمان .

مطلب رقم 41264 - 27
اسم امللك : "ملك اخللطي ".

موقعه : اقليم و مدينة خنيفرة، املكان املدعو اساكا . 
وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 51 س
نوعه : بناية تتالف من سفلي و طابق اول .

اجملاورون : 
شماال : ممر.

شرقا : احلاج محمد بن اعمر
جنوبا : بناصر البوحداوي.

غربا : حدومة .
طالب التحفيظ : محمد اخللطي بن عبد السالم .

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة
رمرام وسيم      
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محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-3509

امللك املسمى : " املودني "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  وجان  جماعة   : موقعه 

املدعو" طريق تافراوت "،

مساحته : 92 هـ 51 آ 44 س

نوعه : أرض عارية بها قطعتني يخترقهما واد ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

-31-2707- 31-3370-31-3298-31-3132 أرقام  التحفيظ  : مطالب  شماال 

-3059-31 4106-31 و 31-2704 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-4106 ،

جنوبا : طريق جهوية رقم 104 اجتاه تافراوت وواد ،

غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 3369-31 و31-3132،

القطعة الثانية : 

شماال : طريق جهوية رقم 104 اجتاه تافراوت وواد 

شرقا : مطالب التحفيظ أرقام 4601-31-3111-31 و31-3093،

-واد-31-18154  31-3111-31-4601 أرقام  التحفيظ  مطالب   : جنوبا 

 31-3322-31-3112

غربا : رع رقم 31-29250 ،

طالب التحفيظ : السيد املودني علي بن محمد .

مطلب رقم 31-22581

امللك املسمى : " اغير اوشليح 1"

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تيرت 1 "،

مساحته : 05 آ 81 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : امللك العام البحري ،

شرقا : ممر،

جنوبا : رع رقم 47484-31 و مطلبي التحفيظ رقمي 16174-31 و 31-21808 ،

غربا : امللك العام البحري ،

طالب التحفيظ : السيد نيكول ماريا خوسي ماريتيناز 

مطلب رقم 31-22628

امللك املسمى : " الهنا "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو"ادرق"

مساحته : 03 هـ 43 آ 14 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 57281-31 بعضا وممر عمومي بعضا آخر،

شرقا : ممر عمومي،

جنوبا : مطالب التحفيظ أرقام 61554-31 و31-13977 ،

غربا : ورثة أكردوس ، مطلب التحفيظ رقم 21890-31 بعضا وادرباش 

محمد بعضا آخر،

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل ادالفقيه بن أحمد .

مطلب رقم 31-126973

امللك املسمى : " ربيعة "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  وجان  جماعة   : موقعه 

املدعو" طريق تافراوت مزارع وجان "

مساحته : 02 هـ 32 آ 27 س

نوعه : أرض فالحية محاط بسور جزئيا بها أشجار النخيل ويخترقها 

أخدود ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق اجلهوية رقم 104 اجتاه تافراوت ،

شرقا : رع رقم 31-58803 ،

جنوبا : رع رقم 58803-31 ومطالب التحفيظ أرقام 41063-31 وملك الغير ،

غربا : رع رقم 31-19106 ،

طالبة التحفيظ : السيدة ربيعة بوبريك بنت بلخير .

مطلب رقم 31-128171

امللك املسمى : " بن الفضيل "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو "حي احمليط متحروشت"،

مساحته : 01 آ 19 س

وطابق  بها مستودع وسكنى سفلي  منها  بجزء  عارية  أرض   : نوعه 

علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : أجنيض حسن بعضا وملك الغير بعضا آخر،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير بعضا ورع رقم 31-27659 ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني بن الفضيل بن عبد اهلل 

مطلب رقم 31-138688

امللك املسمى : " بوتكونت "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  مستي  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" النعالة "،
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مساحته : 05 هـ 89 آ 28 س

املتوسط  اجلهدين  دي  أرض عارية يخترقها خطني كهربائيني   : نوعه 

امللك  داخل  وقطعة  وأخدود  كهربائية  أعمدة  وأربعة  واملنخفض 

محاطة بسور 

اجملاورون : 

شماال : شعبة وورثة ادمنصور ،

شرقا : قبر ) االحباس ( وورثة بالل بن عثمان بن احلسني ،

جنوبا : امللك الغابوي ،

غربا : الطريق ،

طالبو التحفيظ : السيد احلسني جلولي بن بالل ومن معه .

مطلب رقم 31-138897

امللك املسمى : " سوق حد الركادة "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" سوق حد الركادة "

مساحته : 01 هـ 52 آ 23 س

بنايات سفلية وقطع محاطة بسور وبئر  : أرض عارية بجزء منها بها  نوعه 

وصهريج ويخترقها خطني كهربائيني دي اجلهد املتوسط وأعمدة كهربائية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقمي 33555-31 ملك الغير و 31-13669 ،

شرقا : زنقة أو رع رقم 31-13669 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : ملك الغير بعضا و رع رقم 33555-31 بعضا آخر ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139006

امللك املسمى : " بيباون جناة "

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

مساحته : 66 آ 06 س

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : بدري احلسني ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-57720 ،

جنوبا : رع رقمي 73193-31 و73440-31 وبوخوي حسن بن أحمد ،

غربا : ورثة ادسي علي اوبيهي ،

طالبو التحفيظ : السيدة جناة بدري بنت احلسن ومن معها .

مطلب رقم 31-139108

امللك املسمى : " مومحجر"

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادبوشني "،

مساحته : 57 آ 59 س

نوعه : أرض بها قطعتني عاريتني ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : ورثة ادمبارك اوحمد ،

شرقا : قناة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،

جنوبا : دشان عابد بن أحمد ،

غربا : ورثة احلسني بن احلسن ،

القطعة الثانية : 

شماال : ورثة ادمبارك اوحمد ،

شرقا : املسجد ) االحباس ( ،

جنوبا : دشان عابد بن أحمد ،

غربا : قناة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،

طالبو التحفيظ : السيد ادريس الفاروق بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139150

امللك املسمى : " جوف الطريق "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" جوف الطريق "

مساحته : 03 آ 97 س

مطفية   ، واحد  علوي  وطابق  سفلي  من  بنايتني  بها  أرض   : نوعه 

وحديقتني والباقي عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : رع رقمي 32408-31 و31-34406 ،

غربا : ورثة احلاج الطيب اوسموكن ،

طالبو التحفيظ : السيد احلسني الطالب بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139154

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1720 قروي مركزية دو اكادير"

موقعه : جماعة آيت وافقا قيادة احد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" مركزية دو اكادير "

مساحته : 14 آ 19 س

نوعه : أرض محاطة بسور بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر ،

شرقا : زنقة ،
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جنوبا : ممر ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139163

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1728 قروي مدرسة بوكيت "

املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  : جماعة  موقعه 

مدرسة بوكيت "

مساحته : 04 آ 11 س

نوعه : أرض بها مدرسة ومرافقها ويخترقها مصرف ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : الطريق املعبدة اجلهوية رقم 104 ،

جنوبا : ممر ،

غربا : شعبة ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139164

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1729 قروي مدرسة كرايزم "

املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  : جماعة  موقعه 

مدرسة كرايزم "

مساحته : 34 آ 13 س

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها مدرسة ومرافقها ويخترقها 

خط كهربائي ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139169

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1683 قروي سكن تافكاغة "

موقعه : جماعة آيت وافقا قيادة احد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" سكن تافكاغة "

مساحته : 01 آ 08 س

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139171

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1681 قروي مدرسة تافكاغت "

موقعه : جماعة آيت وافقا قيادة احد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" مدرسة تافكاغت "

مساحته : 04 آ 63 س

ومرافقها  بها مدرسة  بجزء منها  عارية محاطة بسور  أرض   : نوعه 

ويخترقها خط كهربائي دي اجلهد املنخفظ ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

شرقا : طريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير وممر،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139201

امللك املسمى : " سي موسى "

املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  : جماعة  موقعه 

دوار البرج "

مساحته : 13 آ 66 س

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق املعبدة وسي احلسني احلاج ،

شرقا : ورثة ادشنيتي ،

جنوبا : ورثة اديبورك ،

غربا : الطريق أو ورثة اديبور،

طالب التحفيظ : السيد محمد ابعوض بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-139212

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1726 قروي مدرسة اغبولة "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مدرسة اغبولة "

مساحته : 06 آ 78 س
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نوعه : أرض بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

شرقا : طريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139224

امللك املسمى : " دو ايت عزاوي هدا 03 "

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

باحملل املدعو"دواراغرابو"

مساحته : 01 آ 78 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-119802 - 31-119794 ،

شرقا : املقبرة ) االحباس ( ،

جنوبا : رع رقم 31-118218 ،

غربا : واد ،

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139231

امللك املسمى : " ملك عكيف 1 "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار اغبولة "

مساحته : 11 آ 26 س

نوعه : أرض بورية بها مطفية وأشجار متمرة ، 

اجملاورون : 

شماال : زنني احلسني ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-35815 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-139232 ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد حلسن عكيف .

مطلب رقم 31-139232

امللك املسمى : " ملك عكيف 2 "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار اغبولة "

مساحته : 07 آ 93 س

نوعه : أرض بورية بها مطفية وأشجار متمرة ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-139231 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-35815 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-139233 ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد حلسن عكيف .

مطلب رقم 31-139233

امللك املسمى : " ملك عكيف 3 "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار اغبولة "

مساحته : 12 آ 17 س

: أرض بها قطعتني بوريتني االولى يخترقها ممر وخط كهربائي  نوعه 

دي اجلهد املنخفض والثانية بجزء منها بها صهريج وأشجار متمرة ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : عائشة بن احلاج محمد ،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : جنمة بن احلاج محمد ،

غربا : عائشة بن احلاج محمد ،

القطعة الثانية : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 139232 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35815-31 و 31-35811 ،

جنوبا : جنمة بن احلاج محمد ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد حلسن عكيف .

مطلب رقم 31-139260

امللك املسمى : " ملك مفتاح القدميري "

املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  : جماعة  موقعه 

دوار اكرار معتوك "

مساحته : 36 آ 61 س

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها بناية سفلية وطابق علوي 

خزان  مع  واحد  علوي  وطابق  وأخرى سفلية  وبنايتني سفليتني  واحد 

املاء وبئر والباقي عبارة عن حديقة بها أشجار مختلفة ومسبح 
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اجملاورون : 

شماال : الطريق املعبدة ،

شرقا : الطريق املعبدة ،

جنوبا : رع رقم 31-53922 ،

غربا : رع رقم 31-67746 ،

طالب التحفيظ : السيد عبد املطلب مفتاح القدميري .

مطلب رقم 31-146038

امللك املسمى : " اغارلن 3 "

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

باحملل املدعو" دوار اكني ديان "

مساحته : 06 آ 88 س

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-79767 ،

شرقا : رع رقم 31-79767 ،

جنوبا : رع رقم 31-79023 ،

غربا : رع رقم 31-79023 ،

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-146039

امللك املسمى : " اغارلن 4 "

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

باحملل املدعو" دوار اكني ديان "

مساحته : 07 آ 48 س

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-79023 ،

شرقا : رع رقم 31-79023 ،

جنوبا : ورثة بن الهاشم و رع رقم 31-78416 ،

غربا : رع رقم 31-79023 ،

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-146040

امللك املسمى : " اكر واعزيز 3 "

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

باحملل املدعو" دوار اكني ديان "

مساحته : 12 آ 19 س

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-79023 ،

شرقا : رع رقم 31-79023 ،

جنوبا : رع رقم 31-79023 ،

غربا : رع رقم 79023-31 بعضا و76638-31 بعضا آخر ،

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-146041

امللك املسمى : " اغوركن 2 "

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

باحملل املدعو" دوار اكني ديان "

مساحته : 14 آ 98 س

نوعه : أرض فالحية يخترقها ممر، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-79035 ،

شرقا : رع أرقام 78411-31-78409-31 - 79034-31 وممر، 

جنوبا : رع رقم 31-78524 ،

غربا : رع رقم 88058-31 بعضا و مطلب التحفيظ رقم 31-146043 

بعضا آخر ،

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-146042

امللك املسمى : " اغوركن 1 "

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

باحملل املدعو" دوار اكني ديان "

مساحته : 01 هـ 10 آ 66 س

نوعه : أرض فالحية بها منخفض أرضي ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-76654 ،

شرقا : رع أرقام 31-79660-31-78406-31-79655-31-79657 31-79663- ،

جنوبا : رع رقم 31-78418 ،

غربا : رع أرقام 79034-31 78522-31- بعضا و79059-31 بعضا آخر ،

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-146043

امللك املسمى : " ازورو مودلوشت 1 "

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

باحملل املدعو" دوار اكني ديان "
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مساحته : 29 آ 60 س

نوعه : أرض فالحية يخترقها ممر، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-78541 ،

شرقا : رع أرقام 88058-31-79035-31-78410-31 ومطلبي التحفيظ 

رقمي 146041-31-78353-31- وممر،

جنوبا : رع رقم 31-79763 ،

غربا : ممر و رع أرقام 31-79038 31-78526-31-78414- 31-78890-31-78356 

ومطلب التحفيظ رقم 31-76587 ،

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-146044

امللك املسمى : " اغير مندير 1 "

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

باحملل املدعو" دوار اكني ديان "

مساحته : 07 آ 65 س

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-78895 ،

شرقا : رع أرقام 31-78895 ،

جنوبا : رع أرقام 79020-31-78895-31 و 31-79043 ،

غربا : رع رقم 31-79031 ،

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-146047

امللك املسمى : " اكر واعزيز 2 "

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

باحملل املدعو" دوار اكني ديان "

مساحته : 32 آ 28 س

نوعه : أرض فالحية يخترقها ممر ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر رع رقمي 78418-31 و 78891-31 و31-78417،

شرقا : رع رقم 31-79025 ،

جنوبا : رع رقمي 31-78442 31-78527-،

غربا : ممر ورع رقم 31-78418 ،

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-146049

امللك املسمى : " اغارلن 1 "

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

باحملل املدعو" دوار اكني ديان "

مساحته : 38 آ 98 س

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-76535 ،

شرقا : رع رقمي 31-78440-31-77624 ،

جنوبا : رع رقم 79666-31 ومطلب التحفيظ رقم 31-76538- ،

غربا : رع رقم 31-32362 ،

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية .

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-128109

امللك املسمى : " بومزيرة ".

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

اجملاورون : 

شماال : غابة بوغاجنا ،

شرقا : غابة بوغاجنا ، 

جنوبا : ورثة ادمحمود وطريق عمومي ،

غربا : امللك العام البحري ،

طالب التحفيظ : السيد نور الدين بومزيرة بن احبيبي 

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1047 

املؤرخة في 23 يناير 2019 . 

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي اسفله باعالم العموم 

اقامته  محل  اجلاعل  القادر  عبد  بن  اهلل  عبد  مصدق  السيد  أن 

للمخابرة معه بودادية املوظفني رقم 12 بلوك " E " تيزنيت طلب ان 

يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 8214-31 املؤسس للملك 

املدعو "مصدق 1 " الكائن مبدينة تيزنيت وذلك بسبب ضياع النظير 

الدي كان قد سلم له سابقا .

في امكان كل شخص يهمه هدا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه في 

أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر ابوحامد    
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محافظة العرائش

مطلب رقم 13422 -ط

اسم امللك : " الشافعي" 

موقعه : مدينة العرائش،زنقة عبد الرحمان الغافقي احملل املدعو : " 

جتزئة كرسية". 

وقع حتديده في : 04 فبراير 2020.

مساحته : 65 س.

نوعه : ارض بها بناء سفلي.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 983 - 36.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 17805 - 36.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : قدور بن سالم ليليش.

مطلب رقم 15249 - 36

اسم امللك : " املشهد" 

موقعه : إقليم العرائش،دائرة موالي عبد السالم بن مشيش جماعة عياشة.

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2018.

مساحته : 09 هكتار 03 ار 60 س.

نوعه : ارض فالحية ورعوية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

جنوبا : خندق.

شرقا : خندق احلاج عامر-ورثة حلسن احلراق.

غربا : خندق.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 18463 - 36

اسم امللك : " غرس احكام " 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة تطفت احملل املدعو : " دوار عني كلبة". 

وقع حتديده في : 13 يناير 2016.

مساحته : 02 هكتار 77 ار 60 س.

نوعه : ارض فالحية ورعوية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

جنوبا : املياه و الغابات.

شرقا : اخلندق.

غربا : املياه و الغابات.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية عني كلبة.

مطلب رقم 27979 - 36

اسم امللك : " عني احمد" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة سوق القلة احملل املدعو : مدشر جبيلة. 

وقع حتديده في : 10 يوليو 2018.

مساحته اإلجمالية : 07 هكتار 12 ار 04 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون للقطعة األولى : مساحتها : 05 هكتار 08 ار 30س.

شماال : محمد حلسن البوطي –محمد خرباش. 

جنوبا : عبد السالم البوطي.

شرقا : اجلماعة الساللية بودا-طريق.

غربا : ورثة العلمي البوطي – محمد البوطي.

اجملاورون للقطعة الثانية : 02 هكتار 03 ار 74س.

شماال : اجلماعة الساللية بودا.

جنوبا : عبد السالم العيساوي.

شرقا : عبد السالم العيساوي.

غربا : طريق.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية اجلبيلة.

مطلب رقم 32614 - 36

اسم امللك : " ساحل احلداد 2 " 

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

وقع حتديده في : 07 فبراير 2020.

مساحته : 13 ار 43 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مصطفى األحمدي. 

جنوبا : عبد السالم أشروي. 

شرقا : واد قمور.

غربا : عبد املالك أشروي.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32647  - 36

اسم امللك : " احلماني اسويط" 

موقعه : إقليم العرائش جماعة العوامرة،احملل املدعو : دوار والد صخر. 

وقع حتديده في : 06 فبراير 2020.
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مساحته : 07 هكتار 59 ار 10س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد الصيباري. 

جنوبا : ورثة عبد السالم وريكة. 

شرقا : ممر عمومي.

غربا : املياه و الغابات. 

طالب التحفيظ :

1 - منانة الرايس.

2 -أحمد سويط.

3 -عبد السالم سويط.

4 -السعيد سويط.

5 -نزيهة سويط.

6 -فاطمة سويط.

7 - رحمة سويط.

8 -مصطفى سويط.

مطلب رقم 32714 - 36

اسم امللك : " مسجد تازية اجلديد" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة تازروت احملل املدعو : " دوار تازية". 

وقع حتديده في : 13 يناير 2020.

مساحته : 11 ار 50 س.

عبارة عن  أخر  بناء  و  يتكون من مسجد  بناء  بها  عارية  ارض   : نوعه 

سفلي و بئر.

اجملاورون : 

شماال : اجلماعة الساللية دوار تازية.

جنوبا : ممر عمومي.

شرقا : طريق.

غربا : اجلماعة الساللية دوار تازية.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32717 - 36

اسم امللك : " جفنيون 247239" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني كرفط احملل املدعو : " دوار صفصاف". 

وقع حتديده في : 15 يناير 2020.

مساحته : 86 ار 33 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : أحمد بن القطيب.

جنوبا : البشير احلراق – ورثة املفضل الشيخ- اخملتار ولد راطية.

شرقا : البشير احلراق- ورثة عبد السالم احلراق.

غربا : ورثة عبد السالم صفية –عبد السالم عامر.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32723 - 36

اسم امللك : " بوعالل 247318" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني كرفط احملل املدعو : " دوار بني 

قميح". 

وقع حتديده في : 16 يناير 2020.

مساحته : 25 ار 70 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد الكنفاوي.

جنوبا : محمد بن علي الصمدي.

شرقا : أحمد الكنفاوي.

غربا : ورثة اليرموتية – ورثة مشيطني.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32724 - 36

اسم امللك : " بوعالل 247347 " 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني كرفط احملل املدعو : " دوار بني قميح". 

وقع حتديده في : 16 يناير 2020.

مساحته : 01 هكتار 88 ار 60 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي –عبد اهلل الراوي.

جنوبا : ورثة الصمدي الشريف.

شرقا : ورثة طاهر احلراق –ورثة الصمدي الشريف.

غربا : خندق.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ اجلماعي 

لألمالك القروية املدعوة : زعرورة. اقليم العرائش

إن احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش ينهي لعلم العموم ، أن آخر 

آجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب الواقعة باملنطقة التحفيظ 

اجلماعي لألمالك القروية املدعوة زعرورة.الكائنة بجماعة زعرورة قيادة 

بني كرفط.، دائرة موالي عبد السالم عمالة/إقليم العرائش.، ينتهي 

بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية عمال 

 1389 األولى  جمادى   10 في  1.69.174املؤرخ  رقم  الظهير  مبقتضيات 

ويتعلق  القروية.  اجلماعي لألمالك  التحفيظ  1969( بشأن  يوليو   25(

األمر باملطالب التالية : 

 21833 - 21691 - 21684 - 21623 - 21618 - 21617 - 21606 - 21598

 21899  -  21896  -  21893  -  21887  -  21886  -  21836  -  21835  -
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 -  22059  -  22046  -  22035  -  21948  -  21930  -  21927  -  21900  -

 22392 - 22355 - 22319 - 22269 - 22237 - 22220 - 22209 - 22204

 -  22457  -  22456  -  22449  -  22440  -  22439  -  22394  -  22393  -

 22568 - 22567 - 22566 - 22565 - 22531 - 22496 - 22470 - 22466

 -  22575  -  22574  -  22573  -  22572  -  22571  -  22569  -  22570  -

 22586 - 22585 - 22584 - 22581 - 22580 - 22579 - 22578 - 22577

 -  22594  -  22593  -  22592  -  22591  -  22589  -  22588  -  22584  -

 22612 - 22609 - 22605 - 22604 - 22603 - 22601 - 22599 - 22595

 -  22620  -  22619  -  22618  -  22617  -  22616  -  22615  -  22614  -

 22876 - 22646 - 22761 - 22756 - 22702 - 22695 - 22622 - 22621

 -  22887  -  22885  -  22884  -  22883  -  22882  -  22880  -  22879  -

 23016 - 23015 - 23014 - 23013 - 22957 - 22956 - 22897 - 22895

 -  23023  -  23022  -  23021  -  23020  -  23019  -  23018  -  23017  -

 23060 - 23059 - 23058 - 23056 - 23055 - 23054 - 23051 - 23048

 -  23067  -  23066  -  23065  -  23064  -  23063  -  23062  -  23061  -

 23081 - 23080 - 23077 - 23076 - 23072 - 23071 - 23069 - 23068

 -  23106  -  23104  -  23102  -  23089  -  23088  -  23087  -  23082  -

 23119 - 23118 - 23117 - 23112 - 23111 - 23110 - 23109 - 23107

 -  23458  -  23457  -  23456  -  23455  -  23414  -  23286  -  23202  -

 23468 - 23467 - 23466 - 23465 - 23464 - 23463 - 23462 - 23461

 -  23546  -  23545  -  23477  -  23476  -  23474  -  23471  -  23469  -

 23667 - 23664 - 23657 - 23626 - 23625 - 23580 - 23579 - 23578

 -  23677  -  23675  -  23673  -  23671  -  23670  -  23669  -  23668  -

 23693 - 23692 - 23691 - 23690 - 23687 - 23686 - 23685 - 23683

 -  23700  -  23699  -  23698  -  23697  -  23696  -  23695  -  23694  -

 23849 - 23848 - 23847 - 23846 - 23845 - 23816 - 23702 - 23701

 -  22431  -  22423  -  22275  -  22273  -  22272  -  23853  -  23852  -

 22700 - 22699 - 22438 - 22437 - 22436 - 22434 - 22435 - 22433

 -  -22867  22864  -  22863  -  22838  -  22837  -  22835  -  22701  -

 - 22922—22918 - 22872 - 22942 - 22940—22871 - 22870 - 22869

 22953 - 22952 - 22951 - 22950 - 22949 - 22948 - 22946 - 22945

 -  22970  -  22969  -  22968  -  22965  -  22964  -  22955  -  22954  -

 23008 - 23024 - 23025 - 22997 - 22996 - 22995 - 29994 - 22975

 -  23036  -  23031  -  23030  -  23029  -  23028  -  23027  -  23026  -

 23123 - 23122 - 23120 - 23116 - 23115 - 23114 - 23113 - 23091

 -  23212  -  23210  -  23209  -  23130  -  23128  -  23127  -  23126  -

 23343 - 23342 - 23341 - 23340 - 23285 - 23284 - 23283 - 23282

 -  23549  -  23459  -  23416  -  23415  -  23349  -  23345  -  23344  -

 23560 - 23559 - 23558 - 23554 - 23553 - 23552 - 23551 - 23550

 -  23715  -  23714  -  23713  -  23703  -  23564  -  23563  -  23562  -

 23756 - 23752 - 23722 - 23738 - 23719 - 23718 - 23717 - 23716

 -  23857  -  23856  -  23855  -  23854  -  23827  -  23826  -  23767  -

 22307 - 23864 - 23863 - 23862 - 23861 - 23860 - 23859 - 23858

 -  22943  -  22935  -  22934  -  22861  -  22828  -  22826  -  22824  -

 23042 - 23041 - 23040 - 23038 - 23037 - 23035 - 22947 - 22944

 -  23196  -  23194  -  23193  -  23190  -  23189  -  23182  -  23043  -

 23222 - 23219 - 23218 - 23217 - 23214 - 23208 - 23205 - 23203

 -  23274  -  23230  -  23229  -  23228  -  23227  -  23225  -  23221  -

 23473—23470 - 23413 - 23412 - 23411 - 23410 - 23281 - 23280

 -  23481  -  23480  -  23479  -  23478  -  23475  -  23437  -  23472  -

 23516 - 23515 - 23514 - 23513 - 23512 - 23511 - 23510 - 23508

 -  23523  -  23522  -  23521  -  23520  -  23519  -  23518  -  23517  -

 23576 - 23561 - 23557 - 23541 - 23540 - 23539 - 23538 - 23537

 -  23820  -  23819  -  23818  -  23817  -  23689  -  23688  -  23577  -

 23844 - 23843 - 23842 - 23841 - 23840 - 23839 - 23838 - 23824

 -  22409  -  22408  -  22407  -  22406  -  22405  -  23851  -  23850  -

 22418 - 22417 - 22416 - 22414 - 22413 - 22412 - 22411 - 22410

 -  22710  -  22703  -  22591  -  22430  -  22421  -  22420  -  22419  -

 23094 - 23093 - 23092 - 23033 - 22715 - 22714 - 22713 - 22711

 -  23138  -  23137  -  23136  -  23135  -  23097  -  23096  -  23095  -

 23179 - 23178 - 23174 - 23170 - 23169 - 23162 - 23141 - 23139

 -  23206  -  23201  -  23200  -  23192  -  23191  -  23188  -  23185  -

 23236 - 23235 - 23234 - 23233 - 23232 - 23231 - 23226 - 23207

 -  23249  -  23248  -  23247  -  23246  -  23245  -  23238  -  23237  -

 23259 - 23258 - 23257 - 23256 - 23254 - 23253 - 23252 - 23250

 -  23271  -  23270  -  23269  -  23268  -  23262  -  23261  -  23260  -

 23304 - 23303 - 23302 - 23301 - 23298 - 23275 - 23273 - 23272

 -  23321  -  23320  -  23319  -  23318  -  23317  -  23310  -  23305  -

 23333 - 23332 - 23331 - 23330 - 23327 - 23325 - 23324 - 23322

 -  23482  -  23428  -  23419  -  23408  -  23347  -  23346  -  23336  -

 23494 - 23492 - 23490 - 23489 - 23488 - 23487 - 23485 - 23483

 -  23705  -  23704  -  23572  -  23571  -  23503  -  23496  -  23495  -

 23747 - 23746 - 23742 - 23737 - 23733 - 23710 - 23709 - 23707

 -  23757  -  23755  -  23754  -  23751  -  23750  -  23749  -  23748  -

 23773 - 23772 - 23771 - 23770 - 23768 - 23761 - 23760 - 23758

 -  23781  -  23779  -  23778  -  23777  -  23776  -  23775  -  23774  -

 23789 - 23788 - 23787 - 23786 - 23785 - 23784 - 23783 - 23782

 -  23803  -  23802  -  23801  -  23797  -  23796  -  23791  -  23790  -

 22289 - 22285 - 22161 - 22140 - 21994 - 23809 - 23805 - 23804
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 -  22304  -  22303  -  22302  -  22301  -  22299  -  22294  -  22291  -

 22387 - 22321 - 22316 - 22315 - 22314 - 22313 - 22309 - 22308

 -  22696  -  22690  -  22583  -  22582  -  22563  -  22562  -  22403  -

 22831 - 22830 - 22829 - 22827 - 22825 - 22808 - 22698 - 22697

 22854 - 28845 - 22844 - 22843 - 22842 - 22841 - 22840 - 2836 -

 -  22862  -  22860  -  22859  -  22858  -  22857  -  22856  -  22855  -

 22981 - 22980 - 22979 - 22961 - 22939 - 22929 - 22927 - 22926

 -  22991  -  22990  -  22988  -  22987  -  22986  -  22983  -  22982  -

 23011 - 23010 - 23005 - 23003 - 23002 - 23001 - 22993 - 22992

 -  23108  -  23100  -  23099  -  23098  -  23090  -  23044  -  23012  -

 23147 - 23146 - 23145 - 23144 - 23143 - 23129 - 23124 - 23121

 -  23154  -  23153  -  23152  -  23151  -  23150  -  23149  -  23148  -

 23163 - 23161 - 23160 - 23159 - 23158 - 23157 - 23156 - 23155

 -  23175  -  23173  -  23172  -  23171  -  23168  -  23167  -  23164  -

 23296 - 23279 - 23220 - 23216 - 23215 - 23213 - 23177 - 23176

 -  23311  -  23309  -  23308  -  23307  -  23306  -  23300  -  23299  -

 23597 - 23548 - 23547 - 23316 - 23315 - 23314 - 23313 - 23312

 -  23644  -  23632  -  23603  -  23602  -  23601  -  23600  -  23598  -

23865 - 23834 - 23828 - 23676 - 23648 - 23647 - 23646 - 23645

الكل على املرجع  - 36

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

الظريف العربي .     

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 63963 - 37

اسم امللك : " مرج حمدونة " ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي احجرمطاحني . 

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019 ؛

مساحته : 01 ار 15 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : مطلب التحفيظ عدد 28180 - 37 ؛ 

شرقا : فضلي علي و فضيلة سعيدي 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق ؛

طالبة التحفيظ : سلمى سعيدي بنت محمد . 

مطلب رقم 63989 - 37

اسم امللك : " مرج حمدونة " ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي احجرمطاحن . 

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019 ؛

مساحته : 00 ار 69 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : علي فضلي ؛ 

شرقا : زنقة 

جنوبا : زنقة ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 63963 - 37 ؛

طالبو التحفيظ : فضيلة السعيدي بنت محمد ومن معها . . 

مطلب رقم 64027 - 37

اسم امللك : "شمس " ؛

موقعه : إقليم ودائرة تاونات جماعة الزريزر احملل املدعو دوار واد اماسني؛

وقع حتديده في : 8 اكتوبر 2019 ؛

مساحته : 01 هـ 40 ار 38 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛ 

القطعة 1 

شماال : ورثة أوالد احلاج امحمد و ورثة أوالد احلاج عبداهلل . 

شرقا : و رثة أوالد احلاج عبداهلل برحمون و ورثة خلنيسي . 

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 5312 ؛

غربا : أوالد عمرو بن علي سالم و ورثة أوالد علي سالم .

القطعة 2 

شماال : الطريق اإلقليمية رقم 5312 عرضها 20 مترا 

شرقا : الشعبة و بعدها اخلنشوفي 

جنوبا : سد الساهلة ؛

غربا : ورثة علي سالم .

طالب التحفيظ : ادريس املتاني بن محمد .

مطلب رقم 64067 - 37

اسم امللك : "باب بوغياط " ؛

موقعه : إقليم ودائرة تاونات جماعة بوعادل ؛

وقع حتديده في : 24 يناير 2020 ؛

مساحته : 22 ار 64 س ؛

نوعه : ارض فالحية .

شماال : عمر العزوزي و العزوزي احلسن . 

شرقا العمراني ادريس 

جنوبا : ممر عمومي عرضه 6 امتار ؛

غربا : اخملتار و محمد العزوزي . 

طالب التحفيظ : املصطفى مرجان بن علي 

مطلب رقم 64091 - 37

اسم امللك : "عني امناخر " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة مساسة احملل املدعو عني امناخر ؛

وقع حتديده في : 3 مارس 2020 ؛
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مساحته : 6 ار 51 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون و التني .

شماال : الرسم العقاري عدد 3964 - 37 . 

شرقا : الرسم العقاري عدد 3964 - 37 ؛ 

جنوبا : محمد اقريع ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 3964 - 37 . 

عنها  النائب  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  :  وزارة  التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

ابن طامة يوسف      

 

محافظة تارودانت

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 19653 - 09

اسم امللك : " البحيرة ".

موقعه : الكائن بدوار ايت الزي جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 20 اكتوبر 1987.

طالب التحفيظ : موسى الكرع بن احمد بن همو.

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

10 اكتوبر 2002 عدد 200. 

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة بركان 

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى –دار خيرة –

ذي مطلب التحفيظ رقم 5503 - 40 الكائن مبدينة بركان 

زنقة بلحاج رقم 118 حي السالم والذي ادرج االعالن عن انتهاء

 حتديده  باجلريدة الرسمية عدد 830 بتاريخ 26 نوفمبر 2014.

بدال من : 

طالب التحفيظ : السيد غربوج حلسن

اقرا : 

طالبة التحفيظ : السيدة اربيب خيرة بنت عبد اهلل

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى –سهب الزعيم–

ذي مطلب التحفيظ رقم 8099 - 40 الكائن باقليم بركان 

دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي

والذي ادرج االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1128 

بتاريخ 12 اغسطس 2020.

بدال من : 

طالب التحفيظ : محمد عزماني بن احمد. 

اقرا : 

طالبو التحفيظ : محمد عزماني بن احمد ومن معه.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى – اتباردة1 -

ذي مطلب التحفيظ رقم 8100 - 40 الكائن دائرة احفير 

جماعة اغبال دواراوالد احمد بن علي والذي ادرج االعالن عن انتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1103  بتاريخ 19 فبراير 2020.

بدال من : 

طالب التحفيظ على الشياع : 

1 -الشاوي البكاي بن خلضر

2 -الشاوي الزهرة بنت خلضر 

3 -الهاشمي جميلة بنت املكي

4 -الهاشمي محمد بن املكي

5 -الهاشمي عبد الكرمي بن املكي

6 -الهاشمي حسناء بن املكي 

7 -الهاشمي عبد النبي بن املكي

8 -الهاشمي هشام بن املكي

9 -الهاشمي فريدة بن املكي

اقرا : 

طالب التحفيظ على الشياع : 

1 -الشاوي البكاي بن خلضربنسبة 10406/19360 جزء

2 -الشاوي الزهرة بنت خلضربنسبة 5203/19360 جزء 

3 -الهاشمي جميلة بنت املكي بنسبة 341/19360 جزء

4 -الهاشمي محمد بن املكي بنسبة 682/19360 جزء

5 -الهاشمي عبد الكرمي بن املكي بنسبة 682/19360 جزء

6 -الهاشمي حسناء بنت املكي بنسبة 341/19360 جزء

7 -الهاشمي عبد النبي بن املكي بنسبة 682/19360 جزء

8 -الهاشمي هشام بن املكي بنسبة 682/19360 جزء

9 -الهاشمي فريدة بنت املكي بنسبة 341/19360 جزء
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اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى – الدشر احجام -

ذي مطلب التحفيظ رقم 8167 - 40 الكائن دائرة اكليم

جماعة سيدي بوهرية دواراوالد علي

والذي ادرج االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1104 

بتاريخ 26 فبراير 2020.

بدال من : 

اصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي عدد 164 صفحة 188 كناش االمالك رقم 155 

بتاريخ فاحت اكتوبر 2018 توثيق وجدة.

اقرا : 

اصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي عدد 164 صفحة 188 كناش االمالك رقم 155 

بتاريخ فاحت اكتوبر 2018 توثيق وجدة.

2.عقد بيع عدلي عدد 329 صفحة 386 كناش االمالك 155 بتاريخ 19 

اكتوبر 2018 توثيق وجدة.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى – عزماني -

ذي مطلب التحفيظ رقم 8232 - 40 الكائن دائرة اكليم

جماعة سيدي بوهرية دواراوالد علي

والذي ادرج االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1128 

بتاريخ 12 اغسطس 2020.

بدال من : 

موقعه : دائرة احفير جماعة اغبال دوار عديني.

مساحته : 48ا ر تقريبا.

اقرا : 

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد علي.

مساحته : 02 هـ 88 ار 26 سنتيار تقريبا.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان

محمد بنموسى     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30094 - 41

اسم امللك : "بالد جنية".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة إميوزار كندر،قيادة وجماعة آيت السبع،احملل 

املدعو : "آيت السبع".

مساحته : 05 آ 59 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : أوزنو محمد بن أحمد؛

شرقا : أوزنو محمد بن أحمد؛

جنوبا : طريق عمومية؛ 

غربا : أوزنو محمد بن احمد؛

طالب التحفيظ : السيد ادريس بن محمد كبدوري.

مطلب رقم 30117 - 41

اسم امللك : "زالغ".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "حي زالغ".

مساحته : 01 آ 06 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : ورثة الشبل محمد؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد40148 - 41 وعدنان 

السغروشني؛ 

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان بن علي حكيش.

مطلب رقم 30145 - 41

اسم امللك : "ياسمني".

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

املدعو : "مزارع البهاليل".

مساحته : 23 آ 55 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد مالكي؛

شرقا : ورثة محمد مالكي،أوالد السي احماد، طريق عمومية؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 45900 - 41؛ 

غربا : ممر عمومي ثم ورثة محمد مالكي؛

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة بنت الرداد مالكي.

مطلب رقم 30146 - 41

اسم امللك : "حميد".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

أحمد،احملل املدعو : "صنهاجة".

مساحته : 82 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : احلاج بوشارب؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : زهور بوزياد؛ 

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : السيد حميد بن ادريس اركلو.
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مطلب رقم 30148 - 41

اسم امللك : "املرحومة".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "اخلاينة".

مساحته : 06 آ 20 س.

نوعه : أرض عارية بها أشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 38615 - 41؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : ورثة ادريس احلياني والزنقة؛

طالبو التحفيظ : السيدة وحيدة بنت موالي علي العلوي خلناتي ومن 

معها.

مطلب رقم 30152 - 41

اسم امللك : "سامي".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "حي زالغ".

مساحته : 99 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني؛

اجملاورون : 

شماال : ساحة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : محمد احلياني؛ 

غربا : الزنقة؛

طالبة التحفيظ : السيدة سهام بنت حلسن ابروري.

مطلب رقم 30156 - 41

اسم امللك : "املسرح".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،

جماعة أوالد مكودو،احملل املدعو : "املسرح".

مساحته : 20 آ 21 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة ليوبي محمد؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 38728 - 41؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 38728 - 41؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 17890 - 41، الرسمان

حمادي،ورثة  بوغوم  ورثة   ،41  - و38729   41  -  38767 عدد  العقاريان 

شيباك أحمد؛

طالب التحفيظ : السيد بلقاسم بن محمد العماري.

مطلب رقم 30163 - 41

اسم امللك : "تاغدة ببوحدور2".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،

جماعة امطرناغة،احملل املدعو : "دوار القصبة".

مساحته : 01 آ 67 س.

نوعه : أرض فالحية بها شجرة واحدة من التني؛

اجملاورون : 
شماال : ممر ثم ساقية عموميني؛

شرقا : ساقية عمومية ثم محمد بن عال؛
جنوبا : لزعر عزالدين؛ 

غربا : لزعر عزالدين ومطلب التحفيظ عدد 30170 - 41؛
ناظر  السيد  أحباس مسجد مجنان،النائب عنها   : التحفيظ  طالبة 

أوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30168 - 41
اسم امللك : "ملك الداسي"̀.

املا،احملل  29،جنان  قطعة  عدلون  أوالد  صفرو،جتزئة  مدينة   : موقعه 
املدعو : "ملقاسم".

مساحته : 01 آ 27 س.
نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني؛

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 2888 - 41؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 1760 - 41؛

جنوبا : الرسمان العقاريان عدد 7759 - 41 و 7101 - 41؛ 
غربا : الزنقة؛

طالبو التحفيظ : محمد بن بلعيد الداسي و من معه.

مطلب رقم 30178 - 41
اسم امللك : "فدان راس قرطوشن فدان علي".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة آيت يوسي، جماعة العنوصر،احملل 
املدعو : "مزارع آيت عيسى اوحلسن".

مساحته : 13 آ 52 س.
نوعه : أرض فالحية محجرة؛

اجملاورون : 
شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 46400 - 41؛
جنوبا : ساقية عمومية ثم ورثة البوملاني رحو؛ 

غربا : ورثة حلسن عالوي؛
طالب التحفيظ : احلسني بن بناصر ابوملاني.

مطلب رقم 30182 - 41
اسم امللك : "جنان الرويضة".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "اخلاينة".
مساحته : 77 س.
نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 
شماال : محمد سالمي،موسمي مينة بنت علي وزهرة؛

شرقا : موسمي مينة بنت علي وزهرة؛
جنوبا : موسمي مينة بنت علي و زهرة و طريق عمومية؛ 

غربا : طريق عمومية ومحمد سالمي؛
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة إلقليم صفرو، النائب عنها السيد 

ناظر أوقاف إقليم صفرو.
احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

    محمد الوزاني الطيبي
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محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 120768 - 44
اسم امللك : فدان بوعالم. 

موقعه : دوار احلراكتة جماعة وقيادة بني هالل اقليم ودائرة سيدي بنور .
وقع التحديد في : 05  فبراير 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22 ار 59 سنتيار.
نوعه : أرض عارية بها أشجار وبجزء منها بناية ذات سفلي وطابق أول .

اجملاورون : 
شماال : ممر عمومي ومحمد بن الشليح؛ 

شرقا : عالل بن الطاهر؛
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  47864 - 44؛  

غربا : مطلبي التحفيظ رقم  47881 - 44 و 47859 - 44.
طالب التحفيظ : بن الشلح محمد بن أحمد.

مطلب رقم  120972 - 44
اسم امللك : موالي عبداهلل. 

ودائرة  اقليم  عمران  أوالد  قيادة  تامدة  جماعة  الفقيه  دوار   : موقعه 
سيدي بنور .

وقع التحديد في : 21 ماي 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85 ار 92 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار وبجزء منها به بنايات ذات سفلي.
اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي؛ 
شرقا : اخلطيبي العياشي بن أحمد ومن معه واملومني فاطنة بنت عباس؛

جنوبا : ولد بن مينة ورحال حلفيظ بن أحمد؛  
غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : املومني محمد بن عباس.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                            مصطفى بومهدي.

 

محافظة الدار البيضاء - عني الشق

بناءا على طلب مصادق عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2020 مضمنه 
إصالح غلط مادي - يتعلق  بامللك املسمى * ارض الروابعة *

مبطلب حتفيظ رقم 1016 - 47الذي نشر ملخص اإلعالن عن 
التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1093 بتاريخ 11 ديسمبر 2019

عوضا عن : 
طالب التحفيظ :

 - مباركة بنمعاش بنسبة  72/672
 - بوشعيب طربي بنسبة 252/672

 - فاطنة طرابي بنسبة 126/672
 - خدوج طربي بنسبة 126/672

 - السعدية اشقربوبي بنسبة 32/672

 - حسن اشقربوبي بنسبة 64/672
 اقرأ : - مباركة بنمعاش بنسبة 60/576

 - بوشعيب طربي بنسبة 210/576
 - فاطنة طرابي بنسبة 105/576
 - خدوج طربي بنسبة 105/576

 - السعدية اشقربوبي بنسبة 32/576
 - حسن اشقربوبي بنسبة 64/576

الباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية الدار البيضاء - بعني الشق.

                        محمد اخللطي.

 

محافظة سيدي البرنوصي

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن الشركة املدنية العقارية غزالن الكائن مقرها االجتماعي 
269 شارع رحال املسكيني الدارالبيضاء. طلبت ان يسلم لها نظير 
جديد للرسم العقاري رقم 6221 - 26 املؤسس للملك املدعو "حمري"  
الكائن بالبيضاء – سيدي البرنوصي, وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

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

قانونيا في أجل خمسة عشر )15( يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
 احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي البرنوصي.  

                 أيت بوحسني عبد الفتاح.

 

محافظة الرباط - أكدال

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيدة هنية النجار اجلاعلة محل اخملابرة معها عمارة 29 
شقة 8 زنقة ضاية الرومي الرباط أكدال ، طلبت أن يسلم لها نظيرا
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املدعو:  للملك  املؤسس   03  -  100991 رقم  العقاري  للرسم  جديدا   

"ملياء 1" الكائن بالرباط  أكدال، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان 

سلم سابقا. 

وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

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

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط أكدال- الرياض بالنيابة.

          عبد عنكاوي.

 

محافظة تاوريرت

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 18642 - 02

اسم امللك : دومني إيطا 29. 

الكائن : بإقليم تاوريرت دائرة تاوريرت جماعة أهل واد زا دوار اوالد محمد.                                                                 

طالب التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(؛

 وقع حتديده في : 05 أبريل 1999.

 383 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 03 ماي 2006.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

                                       فوزي متون.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 2975 - 52

اسم امللك : ريبا.

الواقع الكائن بدائرة سوق أربعاء الغرب قيادة ودوار عرباوة.

طالب التحفيظ : محمد كواوري بن التهامي بن عالل. 

تاريخ التحديد : 17 أبريل 2017 .

    ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية  عدد 975 

مكرر املؤرخة  في 06 سبتمبر 2017.

حملافظ على األمالك العقارية بسوق أربعاء الغرب.

                             محمد املقوم.

 

   محافظة قرية بامحمد

 مطلب رقم 7209 - 54

اسم امللك : " منى".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي اخملفي، دوار الظاهر. 

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

مساحته : 21 آ 16 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون : 

  شماال : ورثة املفضل القاسمي؛ 

شرقا  ورثة املفضل القاسمي؛

جنوبا أحمد القاسمي؛

غربا ورثة املفضل القاسمي.

طالب التحفيظ : السيد  أحمد القاسمي بن محمد.

مطلب رقم 18199 - 54

اسم امللك : " مبقبرة اجلرف".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، دوار اربار امشيط. 

وقع حتديده في : 05 مارس 2020.

مساحته : 58 آ 42 س.

نوعه : أرض بها مقبرة.

 اجملاورون : 

  شماال : ورثة بوشتى بن علي بن املهدي؛ عبدالسالم البحيري؛

شرقا  : املمر العمومي؛

جنوبا املمر العمومي؛

غربا ورثة بوشتى بن علي بن املهدي.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

 اوقاف تاونات.

مطلب رقم 18201 - 54

اسم امللك : " سيدي عبدالكرمي".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، دوار بوزغروف. 

وقع حتديده في : 06 مارس 2020.

مساحته : 04 هـ 28 آ 50 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون : 

  شماال : ورثة محمد املدني؛محمد بوخبزة؛

شرقا  : واد املاء البارد؛ محمد الشالوي ومن معه؛
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جنوبا : عبداملالك الوريغلي؛ ورثة صادق صدقي؛ ورثة امحمد الوزاني؛

غربا ورثة امحمد الوزاني؛ ورثة محمد املدني.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

 اوقاف تاونات.

مطلب رقم 18124 - 54

اسم امللك : " الدكانة".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، دوار العنصار. 

وقع حتديده في 08 نوفمبر 2019.

مساحته : 02 آ 86 س.

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون : 

شماال : ملوك محمد؛

شرقا ساقية؛ بوكيلي محمد؛

جنوبا الكناش زهور؛

غربا املمر.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

 اوقاف تاونات.

 احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

                                    يوسف بوكنيفي

   

 

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 4257  - 59 

اسم امللك : " الراوي"

 نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي –ميزانني وتالت طوابق علوية؛

موقعه : عمالة مكناس حي الزيتون جتزئة الباتول رقم 14؛ 

مساحته : 01آ32س ؛

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4249 - -59اخلضراوي حسن؛

شرقا :   بوعزة خالفة؛ 

جنوبا :  الرسم العقاري 24097/ك – مطلب التحفيظ 20572 - 05؛

غربا : مطلب التحفيظ 4249 - 59؛ 

طالب التحفيظ : السيد الراوي محمد بن املهدي بصفته مالكا حلق 

الزينة فقط أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم  4365  - 59 

اسم امللك : " بوملهيل"

 نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛

موقعه : اقليم مكناس قيادة عني عرمة جماعة آيت والل دوار آيت وعزيز؛ 

مساحته : 05هـ44آ31س ؛

حدوده : 

شماال : الرسوم العقارية 75774 - 59 - 75773 - 59 - 75770 - 59 - 

75923 - 59 - 16730/ك)ق3(- واد )ملك عمومي(؛

شرقا : الرسوم العقارية 75570 - 59 -  75750 - 59 مطلب التحفيظ 

رقم 3313 - 59؛ 

جنوبا :  الرسم العقاري 73630 - 59 – مطلب التحفيظ 3291 - 59 ؛

3292 - 59 - 3293 - 59 - الرسم العقاري  : مطالب التحفيظ  غربا 

رقم 67124 - 59.؛ 

طالب التحفيظ : السيد يحيى خليفة بن علي ومن معه؛

إصالح خطأ - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 4318 - 59 

الذي ادرجت بشأنه إعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة 

الرسمية عدد 1126 مؤرخة في 29 يوليو 2020

عوضا عن :

حدوده : 

جنوبا : طريق )ملك عمومي(- السي عباس الصفار

إقرأ : 

جنوبا : طريق )ملك عمومي(- السيد حسن الركيك؛

الباقي بدون تغيير؛ 

 احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

                         عبد الواحد البورحي.

 

محافظة إنزكان أيت ملول
           

مطلب رقم 21034 - 60

اسم امللك : حافظ رفيق.

موقعــه : جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 69 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال  : اورو محمد

شـرقا  : زنقة 

جنـوبا : مطلب التحفيظ 20997 - 60

غربـا  : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة( حافظ رفيق.

مطلب رقم 21012 - 60

اسم امللك : حكيم

موقعــه : حي بنعنفر جماعة القليعة، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 70 س.
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نوعــه : بناية من سفلي وطابقني 

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : زنقة

جنـوبا : السرغيني عبدالعزيز 

غربـا : الشطيبي عبداجلليل

طالب التحفيظ : اسكور هشام.

مطلب رقم 21041 - 60

اسم امللك : الباز

موقعــه : جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 52 سنتيار.

نوعــه : بارض بها بناية من سفلي و وطابقني علويني

حـدوده : 

شمـاال : الصويلح حلسن

شـرقا : عبداملولى 

جنـوبا : زنقة

غربـا : الصويلح نعيمة

طالب التحفيظ : السعدية الباز.

مطلب رقم 21047 - 60

اسم امللك : النور

موقعــه : حي ازرو جماعة ايت ملول احلضرية عمالة انزكان ايت ملول، 

مساحتـه : 59 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني

حـدوده : 

شمـاال : عائشة توفات

شـرقا : الزنقة

جنـوبا : زيطها عمر 

غربـا : الرسم العقاري 26855 - 60 وجمال فشار 

طالب التحفيظ : نوري خديجة.

مطلب رقم 21048 - 60

اسم امللك : ملك األمان

موقعــه : اجلماعة احلضرية القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 63 س.

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : علي تيكي

جنـوبا : تيكي رشيد

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : اضور جمال بن مبارك.

مطلب رقم 21032 - 60
اسم امللك : اخلير

موقعــه : درب القبلة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 01 آر 21 سنتيار.

نوعــه : ارض عارية 
حـدوده : 

شمـاال : هابش احمد
شـرقا : احلموني احلسني 

جنـوبا : زنقة
غربـا : هابش علي وهابش احمد

طالب التحفيظ : سميرة هباش.  

مطلب رقم 21042 - 60
اسم امللك : ملك الغاوي 

موقعــه : تراست اجلماعة احلضرية انزكان، عمالة إنزكان ايت ملول .
مساحتـه : 62 س.

نوعــه : ارض عارية 
حـدوده : 

شمـاال : زعيطيط ادريس
شـرقا : رسم عقاري 4173 س

جنـوبا : زنقة 
غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : على الغاوي بن احلسن.

مطلب رقم 20911 - 60
اسم امللك : الدبيشي

موقعــه : حي اكي واكي جماعة الدشيرة، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 72 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني
حـدوده : 

شمـاال : املسالي محمد
شـرقا : اعبدي سعاد

جنـوبا : نورة الدبيشي
غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : الدبيشي نورة

مطلب رقم 21037  - 09
اسم امللك : دار البركة 

موقعــه : حي ازروجماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 70 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وطابق اول 
حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 72385 - 09 وورثة حركة 
شـرقا : بوهوش يونس

جنـوبا : زنقة
غربـا : الرسم العقاري 40108 - 60

طالب التحفيظ : اكشار احمد.
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مطلب رقم 20803 - 60
اسم امللك : تافوكت

موقعــه : حي ازرو جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 50 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني
حـدوده : 

شمـاال : زنقة
شـرقا : احلوات بلعيد

جنـوبا : العواد عبدالرحيم
غربـا : احلزمي احمد

طالب التحفيظ : عبدالعالي لزعر ومن معه

مطلب رقم 21016  - 09
اسم امللك : ملك لكنني 

موقعــه : دوار بن الشيخ جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 71 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وطابق اول 
حـدوده : 

شمـاال : زنقة بعرض متغير 
شـرقا : زنقة

جنـوبا : حسن نادي
غربـا : الروسي سعيد

طالب التحفيظ : مصطفى لكنني

مطلب رقم 20818 - 60
اسم امللك : دار بن عائشة

موقعــه : توهمو جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 58 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي
حـدوده : 

شمـاال : زنقة
شـرقا : بن عايشة عبدالهادي

جنـوبا : ر.ع: 26099 - 60
غربـا : ادريسي احلسني

طالب التحفيظ : خديجة بن عائشة

مطلب رقم 21035  - 09
اسم امللك : النور 

موقعــه : جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 01 آر 42 سنتيار

نوعــه : ارض عارية 
حـدوده : 

شمـاال : ايت بوشتى يحيى 
شـرقا : شباطة يونس

جنـوبا : زنقة
غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : السعدية شباطا ومن معها.

مطلب رقم 21013 - 60
اسم امللك : ملك غالل

موقعــه : جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 89 س.

نوعــه : ارض عارية.
حـدوده : 

شمـاال : ممر
شـرقا : زنقة 

جنـوبا : جامع بوهني
غربـا : الرسم العقاري 25938 - 60.

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد غالل

مطلب رقم 21017 - 60
اسم امللك : محتاج

موقعــه : حي تراست جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 49 س.

نوعــه : بناية من سفلي وثالثة طوابق علوية.
حـدوده : 

شمـاال : زنقة
شـرقا : علي بلخير 

جنـوبا : الرسم العقاري13777 - 60
غربـا : العربي احيكور.

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد محتاج

مطلب رقم 21027 - 60
اسم امللك : االخوة

موقعــه : حي ازرو جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 79 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.
حـدوده : 

شمـاال : مومدي عائشة
شـرقا : مومدي عبدالكبير 

جنـوبا : مومدي ع الكبير
غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة( عثمان 

مطلب رقم 21031 - 60
اسم امللك : ملك عرباوي

موقعــه : حي اكروماعي جماعة الدشيرة، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 98 س.

نوعــه : بناية سفلية.
حـدوده : 

شمـاال : بوخريص
شـرقا : اودهمان محمد 

جنـوبا : زنقة
غربـا : الرسم العقاري 32213 - 60.

طالب التحفيظ : السيد)ة( ابراهيم عرباوي.
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مطلب رقم 21039 - 60
اسم امللك : محمد بنان

موقعــه : حي اجلرف جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 01 آر 03 س.

نوعــه : ارض عارية.
حـدوده : 

شمـاال : احمد بنان
شـرقا : زنقة 
جنـوبا : زنقة

غربـا : غادون عابد.
طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد بنان

مطلب رقم 21046 - 60
اسم امللك : ملك النور

موقعــه : جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 60 س.

نوعــه : ارض عارية.
حـدوده : 

شمـاال : امليلود محمد
شـرقا : بزكرا ابراهيم 

جنـوبا : يوسف الذهبي
غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد اوبال و حرية الذهبي.

مطلب رقم 20742 - 60
اسم امللك : دار املهالي

موقعــه : درب حمام الطيبجماعة الدشيرة، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 71 س.

نوعــه : بناية من سفلي في جزء ومن سفلي وطابق اول في جزء اخر.
حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 37320 - 60
شـرقا : ايت محمد 

جنـوبا : ممر و الرسم العقاري 4651 - 60
غربـا : زيتوني و تالبناني زينب.

طالب التحفيظ : السيد)ة( فاطمة املهالي.

مطلب رقم 20595 - 60
اسم امللك : سيدي احماد اومبارك

موقعـه : شارع القاضي عياض بجماعة الدشيرة، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 01 آر 83 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.
حـدوده : 

شمـاال : زنقة
شـرقا : زنقة 
جنـوبا : زنقة
غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : سعيدي محمد بن احلسني.

مطلب رقم 20902 - 60

اسم امللك : زاوية الشيخ

موقعــه : حي ازرو جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 52 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.

حـدوده : 

شمـاال : ممر

شـرقا : بن الطيب رشيد

جنـوبا : الرسم العقاري 12177 - 60

غربـا : عمر.

طالب التحفيظ : ومعداني عائشة وشقيقتها فطومة.

مطلب رقم 20957 - 60

اسم امللك : دار اخلير

موقعــه : دوار اجنان جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 83 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.

حـدوده : 

شمـاال : اخلال عبداللطيف

شـرقا : زنقة

جنـوبا : زنقة

غربـا : بوزمان احمد.

طالب التحفيظ : السيد)ة(الكزيني ياسني 

مطلب رقم 20954 - 60

اسم امللك : التاج 

موقعــه : ساحة دوغرام جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 59 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي.

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : مبارك احلشروف

جنـوبا : دار محمد و بناية مجهول 

غربـا : زنقة و مربد.

طالب التحفيظ : حلسن التاج

مطلب رقم 20940 - 60

اسم امللك : ملك نعيم 

موقعــه : حي اجلرف جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 49 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 1700 - 60

شـرقا : زنقة

جنـوبا : زنقة

غربـا : ورثة اشبار
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امللك  كافة  على  الهواء  حق   : العقاري  والتحمالت  العينية  احلقوق 
ابتداء من علو 2.77 متر لفائدة بوجمعة الشرادي. وحق املرور لفائدة 
حق الهواء املذكور على مساحة 07 سنتيار كما هو موصوف ومحدد 

في التصميم العقاري .
طالب التحفيظ : فاطمة نعيم.

مطلب رقم 20839 - 60
اسم امللك : اخراز

موقعــه : دوار دار بن الشيخ جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 60 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.
حـدوده : 

شمـاال : ايت اويحيى حفيظ
شـرقا : اخلوخي نورالدين

جنـوبا : زنقة
غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة(اخراز سعيد

مطلب رقم 20849 - 60
اسم امللك : بوشوكو

موقعــه : دوار التمسية جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 03 آر 48 س.

نوعــه : ارض عارية.
حـدوده : 

شمـاال : زنقة
شـرقا : زنقة
جنـوبا : زنقة
غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة(عبدالسالم بوشوكو بن محمد.

مطلب رقم 21009 - 60
اسم امللك : ملك جغمان

موقعــه : دوار بوزوك جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 09 آر 17 س.

نوعــه : ارض عارية.
حـدوده : 

شمـاال : طريق اقليمية رقم 30
شـرقا : رحمة لعيضوس

جنـوبا : طريق غير معبدة
غربـا : الرسم العقاري رقم 45856 - 60.

طالب التحفيظ : السيد)ة(يامنة جغمان

مطلب رقم 20980 - 60
اسم امللك : زينب 2

موقعــه : حي تراست جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 67 س.

نوعــه : بناية من سفلي في طور البناء.
حـدوده : 

شمـاال : زنقة
شـرقا : مطلب التحفيظ 20867 - 09

جنـوبا : مطلب 20981 - 60
غربـا : الرسم العقاري 41434 - 60.

طالب التحفيظ : السيد)ة(زينب احلجزي ومن معها.

مطلب رقم 20972 - 60
اسم امللك : رقوش

موقعــه : حي عريبات جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 01 آر 95 س.

نوعــه : ارض فالحية.
حـدوده : 

شمـاال : املكدار موالي علي
شـرقا : املكدار موالي محمد

جنـوبا : زنقة
غربـا : الرسم العقاري 4978 - 60 و املكدار موالي محمد.

طالب التحفيظ : السيد)ة(رقوش فكاك .

مطلب رقم 20981 - 60
اسم امللك : زينب 1

موقعــه : حي تراست جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 65 س.

نوعــه : بناية من سفلي في طور البناء.
حـدوده : 

شمـاال : 20980 - 60 مطلب التحفيظ
شـرقا : مطلب التحفيظ 20867 - 09

جنـوبا : زنقة
غربـا : االدريسي موالي احمد و الرسم العقاري 14434 - 60.

طالب التحفيظ : السيد)ة(زينب احلجزي ومن معها.

مطلب رقم 20964 - 60
اسم امللك : ملك الوردي

موقعــه : حي اكرور امزال جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 52 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.
حـدوده : 

شمـاال : زنقة
شـرقا : كراب محمد

جنـوبا : الرسم العقاري 29535 - 60
غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة(فاطمة الوردي

مطلب رقم 20995 - 60
اسم امللك : دار ازنكض 

موقعــه : حي تراست جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 85 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.
حـدوده : 
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شمـاال : السادي مهدي
شـرقا الرسم العقاري 28032 - 09

جنـوبا : الرسم العقاري 48820 - 60 و 47551 - 60
غربـا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة(ازنكض العربي

مطلب رقم 20946 - 60
اسم امللك : ملك فضيلة

موقعــه : حي الغياتن جماعة الدشيرة، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 65 س.

نوعــه : ارض مسورة.
حـدوده : 

شمـاال : 1409 - 60 مطلب التحفيظ
شـرقا : احلاج عبداهلل

جنـوبا : طالب التحفيظ و 66272 - 09 و وممر 
غربـا : الرسم العقاري 21600 - 60.

طالب التحفيظ : السيد)ة(الكويضي فضيلة ومن معها.

مطلب رقم 20961 - 60
اسم امللك : دار متزارت 2

موقعــه : حي متزارت جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 34 س.

نوعــه : بناية من سفلي ارضي.
حـدوده : 

شمـاال : بوهوش مبارك
شـرقا : الرسم العقاري 23987 - 60

جنـوبا : الرسم العقاري 23927 - 60 
غربـا : الزنقة.

طالب التحفيظ : محمد بال حسن

مطلب رقم 20944 - 60
اسم امللك : دار الهناء

موقعــه : حي دار الشباب جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 49 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.
حـدوده : 

شمـاال : احلسني نعيم
شـرقا : وفاق احلاج اللعبي

جنـوبا : بلوش جناة
غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة(رشيد جبران .

مطلب رقم 20976 - 60
اسم امللك : ملك اإلخوة

موقعــه : حي ابيروك جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 01 آر 31 س.

نوعــه : ارض عارية.
حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 11724 - 09
شـرقا : الرسوم العقارية 64044 - 60 و 64043 - 60 و 35441 - 60

جنـوبا : زنقة
غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة(بوحسوى عزالدين ومن معه.

مطلب رقم 21000 - 60
اسم امللك : دار اقزير

موقعــه : حي الناعورة جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 63 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.
حـدوده : 

شمـاال : امدالس يونس وايت بودرار
شـرقا : سعيد اولكوش

جنـوبا : زنقة
غربـا : ساجد العربي.

طالب التحفيظ : السيد)ة(اقزير خديجة

مطلب رقم 21005 - 60
اسم امللك : شباني

موقعــه : حي اغبالو جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 59 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي.
حـدوده : 

شمـاال : احلميدي سعيد
شـرقا : شباني رشيد

جنـوبا : زنقة
غربـا : شباني احلسني.

طالب التحفيظ : السيد)ة(شباني محماد بن احماد .

مطلب رقم 20918 - 60
اسم امللك : دار اخلير

موقعــه : حي اخلمايس جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 49 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.
حـدوده : 

شمـاال : عبدالهادي بن علي
شـرقا : حلسن ايت وكرمي
جنـوبا : زينة بنت مبارك

غربـا : الزنقة.
طالب التحفيظ : السيد)ة(مليكة كابس ومن معها.

مطلب رقم 20959 - 60
اسم امللك : ملك اشكرون

موقعــه : حي اسايس ازرو جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 82 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي.
حـدوده : 
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شمـاال : الرسم العقاري 24031 - 60

شـرقا : الرسم العقاري 79394 - 09

جنـوبا : الرسم العقاري 50322 - 60

غربـا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة(اشكرون محمد

مطلب رقم 21004 - 60

اسم امللك : ملك اتريبي

موقعــه : جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 80 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : الزنقة 

شـرقا : ا مكدول احلسني

جنـوبا : سعيد اتريبي

غربـا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة(سعيد اتريبي بن عبدالعالي .

مطلب رقم 20988 - 60

اسم امللك : دار لركو

موقعــه : حي اسايس جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 47 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.

حـدوده : 

شمـاال : الزنقة

شـرقا : ملغاري محمد

جنـوبا : زنقة

غربـا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة(لركو عبدالرحيم .

مطلب رقم 20904 - 60

اسم امللك : كومغار

موقعــه : حي توهمو جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 64 س.

نوعــه : ابناية من سفلي وطابقني.

حـدوده : 

شمـاال : سعيد شكار

شـرقا : حبيب سيداني

جنـوبا : زنقة

غربـا : ابراهيم سلمة.

طالب التحفيظ : السيد)ة(عابد كومغار

مطلب رقم 21028 - 60
اسم امللك : اليزيد

موقعــه : دوار دار بن الشيخ جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 52 س.

نوعــه : ابناية من سفلي وطابق.
حـدوده : 

شمـاال : زنقة
شـرقا : الرسم العقاري 45843 - 60

جنـوبا : بكيور عزيز
غربـا : احمد بلخير.

طالب التحفيظ : السيد)ة(ايت حسي اليزيد

اعالن جديد عن النتهاء التحديد

مطلب رقم 23903 - 09 
اسم امللك : ملك فاطمة

موقعه: دوار العرب جماعة ايت ملول
وقع حتديد بتاريخ : 09 يناير 1990

مساحته : 4 آر 71 س 
طالبة التحفيظ : عائشة املودن بنت ابرهيم

 4167 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  يلغي  االعالن  هذا  ان 
بتاريخ 09 سبتمبر 1992.

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

 

محافظة الداخلة

مطلب رقم 200 - 62
اسم امللك : " الدولة 167/قروي".

موقعه : جماعة العركوب.
نوعه :  أرض عارية بها أراضي فالحية وبنايات جزئية و طريق غير معبدة.

مساحته : 802 هكتار 09 آر 10 سنتيار.
وقع حتديده بتاريخ : 25 مارس 2019.

حدوده :
شماال : امللك اخلاص للدولة.

شرقا : الرسمني العقاريني رقم 11738 - 62 و11806 - 62
جنوبا : امللك اخلاص للدولة، الطريق الوطنية رقم 03 في اجتاه بئركندوز

العقاري  والرسم  بئركندوز،  اجتاه  03 في  الوطنية رقم  الطريق   : غربا 
رقم 3726 - 62.

احلقوق العينية : الشيء
طالب التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة.
                                   رشيد الوردي.



عدد 1144 - 16 ربيع األخر 1442 )02 ديسمبر 2020(5838

محافظة احلوز

اصالح غلط - يتعلق بإعالن عن انتهاء التحديد 

ملطلب التحفيظ عدد 11254 - 65

عوضا عن : 

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة وزكيطة، دوار تدروخت.

اقرأ :

الكائن بإقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة وزكيطة، دوار تدروخت.

الباقي بدون تغيير .

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  الصاحلي  أحمد  السيد  أن  للعموم 

للرسم العقاري عدد 10358 - 65 املؤسس للملك املدعو طه الكائن 

بإقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت دوار امناس، وذلك بسبب 

ضياع نظير الرسم العقاري الذي كان قد سلم له سابقا.

وعليه يبقى في امكان كل شخص يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه 

عليه داخل اجل خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن. 

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18007 - 68

اسم امللك : بالد الصفا.

جماعة  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

الكريفات احملل املدعو اوالد بوخدو.       

وقع حتديده في : 15 أكتوبر 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 20 آر 83 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

شماال : ورثة امحمد منصور.

شرقا : ورثة اجلياللي عطاوي.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 37331 - 10.

غربا : طريق .

طالبو التحفيظ : املصطفى دغوغي بن بوزكري و من معه.

مطلب رقم 18026 - 68

اسم امللك : النور.

موقعه : اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي املصلى.       

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

شماال : الرسم العقاري عدد 3220 - 68 – مطلب التحفيظ عدد 5488 - 68.

شرقا : زنقة.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 768 - 68 زهاوي ملفضل.

غربا : زهاوي ملفضل.

طالب التحفيظ : السعيد الواعي بن بوزكري.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

 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 أن 

السيد عالل النايلي الساكن واجلاعل محل إقامته للمخابرة معه بفـاس 

طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 90398 - 07 املؤسس 

للملك املدعو "اصالح 3 هـ" الكائن بفاس، الضويات وذلك بسبب ضياع 

النظير الذي كان قد سلم له سابقا.

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

في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة موالي يعقوب

زكرياء الدغمي   

محافظة ابن جرير

 مطلب رقم 30527 - 72

اسم امللك : الزهور.

موقـعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت دوار بادين.

تاريخ حتديده : 06 ديسمبر 2018.



5839 عدد 1144 - 16 ربيع األخر 1442 )02 ديسمبر 2020(

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 03 آر 14 س. 

مائي  حوض  أنقاض  و  وبئر  طني  من  بناية  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

ولوحتيني إشهاريتني.

اجملاورون :

شمـاال : الرسم العقاري عدد 15056 - م؛

شـرقا : الطريق الوطنية رقم 09؛

جـنوبا : الرسميني العقاريني عدد 26715 - 22، 26716 - 22؛

غـربا : ورثة عتو، الرسم العقاري عدد 15056 - م.

طالب التحفيـظ : أبلبال محمد بن  اجلياللي.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محافظة املضيق - الفنيدق

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1124 -  76

امللك املسمى " السواحل ".

الكائن بعمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة القروية العليني احملل املدعو : 

دوار بوجميل.

طالبو التحفيظ : 

-  شركة شمال هولدينك ش.م.  بنسبة 30858 - 34516

- السيدة رحمة بنت علي بودرة بنسبة 3658 - 34516 على الشياع 

فيما بينهم.

وقع حتديده في : 15  يناير 2015.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

21 اكتوبر 2015 عدد 877. 

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

شكري بنداود   

محافظة الهرهورة – الصخيرات

مطلب رقم 945 - 78

اسم امللك : " حمري2" 

موقعه : جماعة الصباح اوالد غامن الصخيرات

وقع حتديده في :  08 سبتمبر 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 أر 46 س.
نوعه : آرض فالحية 

اجملاورون :
شماال : عبد النبي السية

شرقا : الرسم العقاري عدد 55150 - 78
جنوبا : الرسم العقاري عدد 582 - 78

غربا : امينة الزنايدي
التحمالت : ممر عرضه 3 امتار

طالب التحفيظ : محمد الزنايدي بن محمد

إصالح خطأ - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 945 - 78
التي نشر االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية 1124

بتاريخ 15 يوليو 2020 
لدى  التعليق  عدم  بسبب  يكن  لم  كأن  النشر  ذلك  يعتبر  وحيث 

السلطات اخملتصة داخل اآلجال احملددة.
احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة – الصخيرات

بن بوعزة عبد اللطيف.    

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4538 - 79
اسم امللك : مسجد بني غمراسن

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو : 
" بني غمراسن " .

تاريخ حتديده : 10 فبراير 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم : 08 آ 12 س.

نوعه : أرض عارية جزء منها به مسجد وبناء يتكون من سفلي وبناء 
من تراب يتكون من سفلي.

اجملاورون : 
شماال : ادريس الغمراسني؛

شرقا : ورثة عبد اهلل بن عبيد؛
جنوبا : ورثة عبد اهلل بن عبيد؛

غربا : ممر عمومي.
طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4539 - 79
اسم امللك : مقبرة بني غمراسن.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو  
" بني غمراسن " .

تاريخ حتديده : 10 فبراير 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم : 31 آ 16 س.

نوعه : أرض بها مقبرة وبناء من تراب يتكون من سفلي.
اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛
شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : ممر عمومي؛
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غربا : طريق عمومية.
طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 
ادريس املصلح    

محافظة اشتوكة ايت باها

مطلب رقم 2696 - 80 
اسم امللك : " اربعاء ايت ايلوكان 2 "

موقعه : دوار ايت كديرن، اجلماعة الترابية ايت ميلك إقليم أشتوكة-
أيت باها.

وقع التحديد في : 26 يونيو 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 ار 31 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بئر وشجرة. 
اجملاورون : 

بعضا  ادريس  بن  محمد  املكي  بعضا  مبارك  احلاج  فيريش   : شماال 
اشنيض مبارك بعضا املكي محمد ؛

شرقا : احربيل محمد ؛ 
جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق.
طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية ايت ميلك.

مطلب رقم 2746 - 80 
اسم امللك : " ديور القدام "

موقعه : دوار اغروض، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في : 08 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 ار 88 سنتيار.
نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 
شماال : ورثة ايت احمد اوباري بعضا العربي امزيل ؛

ارخا بعضا  باري بعضا املمر بعضا احلاج احمد  : ورثة حمة بن  شرقا 
ايت ملوك؛ 

جنوبا : الطريق ؛
غربا : ورثة ايت احلاج علي بعضا ممر خاص.
طالب التحفيظ : جامع كرميي بن العربي.

مطلب رقم 2841 - 80 
اسم امللك : " ملك مصمود "

موقعه : دوار تادوارت، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في : 10 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37 ار 20 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 
شماال : ورثة خطوبي ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : زينة مصمود ؛

غربا : احلاضر احلاج احلسن.

طالب التحفيظ : موالي احمد مصمود.

مطلب رقم 2854 - 80 

اسم امللك : " فدان ساحل "

إقليم  بيبي  سيدي  الترابية  اجلماعة  ميمون،  ايت  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في : 08 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 10 ار 29 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : البوشتاوي احمد ؛

شرقا : بوكري بوجمعة ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28464 - 60 ؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : احليان رشيد.

مطلب رقم 3065 - 80 

اسم امللك : " دار بن دحوس "

موقعه : دوار اغبالو، اجلماعة الترابية سيدي وساي إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في : 10 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 ار 98 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايتني سفليتني وطابق اول وبنايتني سفليتني وفي 

جزء منها ارض محاطة بسور بها بئر وخزان املياه. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة سعيدي ؛

شرقا : ورثة سعيدي ؛ 

جنوبا : ورثة عبد العزيز؛

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : زينة بن دحوس بنت احلسن.

مطلب رقم 3095 - 80 

اسم امللك : " ملك باكدي 02 "

موقعه : احملل املدعو جوف دوار بوعالكة، اجلماعة الترابية واد الصفاء 

إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في : 17 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 28 ار 13 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 97 - 80 ؛

شرقا : اكال محمد بن احمد ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 19159/09 بعضا الرسم العقاري عدد 

3350 - 60 ؛
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غربا : مطلب التحفيظ عدد 7136 - 60.

طالب التحفيظ : عبد اهلل باكدي بن محمد.

مطلب رقم 3089 - 80 

اسم امللك : " ارضام "

إقليم  انشادن  الترابية  اجلماعة  ابراهيم،  الشيخ  تني  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في : 10 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 ار 16 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور بها بنايتني سفليتني وبئر وخزان املياه. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : اسرار ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : محمد بن احمد ايت عدي.

طالب التحفيظ : محمد ازكن بن حلسن.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "طريق اخلميس"،

مطلب التحفيظ رقم 8759 - 60 الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية عدد 2471 ورد بها خطأ، تاريخ فاحت ابريل 2008 

بدال من : 

طالبا التحفيظ : 

1 - احلسني بن دحان.

2 - احلسني الزياني

يجب قراءة : 

طالبا التحفيظ : 

- احلسن ايت بن دحان

- احلسني زياني

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  باها  ايت  باشتوكة  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد محمد احجور طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

واملوضع"  "تكوت  املدعو  للملك  املؤسس   60  -  8507 رقم  العقاري 

الكائن بدوار اخلربة ايت باها اومالل اجلماعة الترابية واد الصفاء ، إقليم 

اشتوكة ايت باها، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له 

سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

   محمد بلقايد

محافظة مراكش - جيليز

تغيير اسم عقار محفظ

أن  للعموم  يعلن  اسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

السيد السعيد لغنيمي، الساكـن واجلاعل محل  اقـامتـه للمخابرة 

معه مبراكش 14 درب بوطويل باب دكالة. طلـب منه أن يغير االسم 

املوضوع للرسم العقاري عدد 34965 - م من االسم القدمي *زهير* إلى 

 151 رقم  س  اسيف  حي  مبراكش  الواقع  *لغنيمي*  هو  جديد  اسم 

طبقا ملقتضيات الفصل 52 مكرر من قانون التحفيظ العقاري.

                                           احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز

                                                             عبد احلق ابو حفص

محافظة أزمور

مطلب رقم 70717 - 08 

اسم امللك :  أرض الدار. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار ملريشات.

وقع حتديده في : 27 أكتوبر 1994.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 12 آ 82 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و بئر  

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار، احلاجة بنت بوشعيب بن عبد 

القادر و رسم عقاري عدد 117319 - 08. 

شرقا :  الصريدي مصطفى و املغاري و مطلب حتفيظ عدد 106025 - 08.

جنوبا :  رسم عقاري عدد 117186 - 08، املغراش امحمد و ملغاري بن عالل.

غربا :  رسم عقاري عدد 117538 - 08، رسم عقاري عدد197641 - 08، 

رسم عقاري عدد 118877 - 08 و رسم عقاري عدد 167383 - 08.

طالبو التحفيظ :  محمد الرامي بن حلسن و من معه.

مطلب رقم 85920 - 08

اسم امللك :  أرض البئر. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار ايت الرخى.

وقع حتديده في : 15 أكتوبر 2001.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 84 آ 21 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئران 

اجملاورون : 

شماال : كروم ورثة ملعال. 
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شرقا :  مطلب حتفيظ عدد 112821 - 08 و رسم عقاري عدد 100224 - 08.
جنوبا :  طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

غربا :  طريق عمومي.
طالب التحفيظ :  املصطفى السحلي بن اجلياللي

مطلب رقم 105893 - 08
اسم امللك :  أرض القايد أحمد. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار كواكة.
وقع حتديده في : 16 أكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 95 آ 72 س.
نوعه : أرض فالحية بها بنايات 

اجملاورون : 
شماال : مطلب حتفيظ عدد 95579 - 08. 

شرقا :  طريق عمومي عرضه 10 أمتار.
جنوبا :  رسم عقاري عدد 130234 - 08.

غربا :  ورثة رهيم عبد السالم.
طالب التحفيظ :  عبد القادر رهني بن قاسم

مطلب رقم 106943 - 08
اسم امللك :  اميان. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار سواني املوس.
وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 25 آ 45 س.
نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : محاريب محمد. 

شرقا :  رسم عقاري عدد 170339 - 08.
جنوبا :  طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا :  ممر عمومي عرضه 03 أمتار.
طالب التحفيظ :  بوشعيب اسطيفي بن املكي

مطلب رقم 132920 - 08

اسم امللك :  أرض اخلودة. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار شعبة احلوالة.

وقع حتديده في : 20 ديسمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 22 آ 64 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : محمد مسعاد. 

شرقا :  مطلب حتفيظ عدد 67831 - 08 و مطلب حتفيظ عدد 62797 - 08.

جنوبا :  مطلب حتفيظ عدد 78323 - 08.

غربا :  طريق.

طالب التحفيظ :  صالح الدين فكري بن محمد

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

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد عبد اهلل اخملفي و من معه الساكن و اجلاعل محل 

اقامته للمخابرة معه باشتوكة دائرة أزمور، يطلب أن يسلم له نظير 

جديد للرسم العقاري رقم 70533 - 08 املؤسس للملك املدعو "فدان 

احليمر" و ذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور

          املعطي زديد.


