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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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موقعه: طنجة مدشر عزيب احلاج قدور.

مساحته: 10س03آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق عمومي ؛

شرقا: طريق عمومي ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: طريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 1989،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 اكتوبر 2020،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 مايو 1997، 

على   2021 يناير   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28144 - 06 

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: عدنان بن عبد الكرمي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: نور. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر اجلبيلة.

مساحته: 41س05آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: مطلب عدد 16040/06 ؛

شرقا: محمد البراق ؛

جنوبا: مرمي ، سعاد البراق ؛

غربا: الطريق، هناء البراق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - موجب اراثة عدلي مؤرخ في 23 اغسطس2013،

2 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2018،

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في26 مايو 1993. 

على   2021 يناير   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28145 - 06 

تاريخ اإليداع: 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: هناء بنت عبد الكرمي البراق. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: هناء. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر اجلبيلة.

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29625 - 05 
تاريخ االيداع : 19 نوفمبر 2020 ؛ 

طالب التحفيظ: السيد عبد اهلل احلداوي بن محمد؛ 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " كرمي"؛

نوعـه: أرض عارية؛ 
موقعه : عمالة مكناس ، ويسالن ،حي األمل ، زنقة تازة ؛

مساحته : 3 آ 50 س؛
اجملاورون : 

شماال: الطريق؛ 
شرقا: السادة الطيبي البوطي ، أحمد احلراسي، محمد اكدمي؛ 

جنوبا: الطريق؛ 
غربا : السيدان امحمد مغار، محمد امالح ؛

احلقوق العينية: الشئ . 
أصل امللك :

املوافق   1442 األول  ربيع  فاحت  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  ثبوت  رسم   -
19 أكتوبر 2020؛ 

الساعة   2021 18يناير  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
التاسعة والنصف صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه
       بوشعيب دومار 

محافظة طنجة

مطلب رقم 28143 - 06 
تاريخ اإليداع: 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: عبد السالم بن محمد املصوري الهروش. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: السالم 2. 
نوعه: أرض عارية ؛
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مساحته: 41س05آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: مطلب عدد 16040/07 ؛

شرقا: عدنان البراق ، طريق عرضه 6متر ؛

جنوبا: امال البراق ؛

غربا: عبد القادر كرموني ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2018،

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 مايو 1993،

3 - صورة من رسم موجب اراثة عدلي مؤرخ في 23 اغسطس 2013 

على   2021 يناير   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28146 - 06 

تاريخ اإليداع: 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : ياسني بن محمد بن احلاج. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ياسني. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر اجلبيلة.

مساحته: 00س05آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: وفاء البراق ؛

شرقا: ورثة بن يامني ؛

جنوبا: طريق عرضه 12 متر ؛

غربا: وفاء البراق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2018،

2 -رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2018،

3 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 مايو 1993. 

على   2021 يناير   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28147 - 06 

تاريخ اإليداع: 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: شكري الغرافي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الغرافي. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر خندق كور.

مساحته: 00س02آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ملك البائع ؛

شرقا: ملك البائع ؛

جنوبا: ملك البائع ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2007،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2005،

3 - نسخة رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 06 يناير 2006،

4 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 07 مارس 2000، 

على   2021 يناير   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28148 - 06 

تاريخ اإليداع: 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: نزيهة الصروخ. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الصروخ. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر خندق كور.

مساحته: 00س02آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: عبد الواحد بن رحمون ؛

شرقا: اسماعيل البقالي ؛

جنوبا: البائع ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 مايو 2007،

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2007،

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2005،

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اكتوبر 2002 

على   2021 يناير   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28149 - 06 

تاريخ اإليداع: 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: عبد االله بن عبد القادر احمدوش. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: احمدوش. 

نوعه: أرض عارية ؛
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موقعه: طنجة مدشر مديونة.

مساحته: 60س05آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: يوسف البقالي كرامي ؛

شرقا: محمد البقالي كرامي ؛

جنوبا: ممر ؛

غربا: طريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 01 اكتوبر 2020،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يوليوز2020،

3 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 04 يوليوز 2014،

4 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 04 يوليوز 2014،

5 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 ابريل 1999، 

على   2021 يناير   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الواحدة زواال.

مطلب رقم 28150 - 06 

تاريخ اإليداع: 24 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: امينة بنت مصطفى املدوار. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الدويرية. 

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابق اول ؛

موقعه: طنجة حي عني احلياني.

مساحته: 09س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ممر عرضه 5متر ؛

شرقا: زنقة عرضها 10 متر ؛

جنوبا: زنقة عرضها 10 متر ؛

غربا: احمد املرابط ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 22 يناير 1982،

2 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 05 مايو 1993،

3 - ربسم وكالة عدلي مؤرخ في 01 مايو 1993،

4 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 06 ابريل 1982،

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 نوفمبر 1998،

6 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 سبتمبر 

على   2021 يناير   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28151 - 06 

تاريخ اإليداع: 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: خالد بن عبد السالم الوجدي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الوجدي 2. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة البحراويني مدشر اخلرب احملل املدعو ظهر البراق.

مساحته: 20س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: محمد خرشيش ؛

شرقا: عبد احلميد الشيلح ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ابريل 2015،

في مؤرخ  عدلي  بنظير  مقاسمة  رسم  من  شمسية  صورة   -  2

02 ابريل 2015،

3 - صورة شمسية من رسم احصاء متخلف بنظير عدلي مؤرخ في 

30 مارس 2015،

4 - صورة شمسية من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 1991، 

5 - صورة شمسية من رسم شراء عدلي 

على   2021 يناير   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28152 - 06 

تاريخ اإليداع: 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: خالد بن عبد السالم الوجدي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الوجدي 1. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة البحراويني مدشر اخلرب احملل املدعو ظهر البراق.

مساحته: 20س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ورثة محمد بوسعيد ؛

شرقا: فاطمة الطريبق ؛

جنوبا: الطريق احملدثة ؛

غربا: حميد الشيلح ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 مايو 2015،

2 - رسم مقاسمة بنظير عدلي مؤرخ في 02 ابريل 2015،

3 - رسم احصاء متخلف بنظير عدلي مؤرخ في 30 مارس 2015،

4 - صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 1991، 

5 -صورة طبق االصل لنسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 ابريل 

على   2021 يناير   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

   احملافظ املساعد على االمالك العقارية بطنجة

حسن السبسي     
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محافظة أكادير

مطلب رقم 43788 - 09
تاريخ اإليداع: 30 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ عبد الرحمان نحكمي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " البور".

نوعه : أرض عارية ؛
موقعه : امسكروض، أكادير.

مساحته : 06 ار و 70 سنتيار .
حدوده : 

شماال : علي مشيخ ؛ 
شرقا : الطريق 03 امتار؛
جنوبا : مبارك مشيخ ؛ 

غربا :ايت الصغير .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 
1 – عقد عدلي مؤرخ في 09/10/2020

2 - صورة طبق االصل لعقد تسليم مؤرخ في 24 اكتوبر 2008
3 - نسخة من شهادة ادارية رقم 141 مؤرخة في 31 مارس2010

 
مطلب رقم 43789 - 09

تاريخ اإليداع: 30 نوفمبر 2020. 
طالب التحفيظ ابراهيم ايت اموسي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ايت اموسي".
نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : تيكوين، أكادير.
مساحته : 80 سنتيار .

حدوده : 
شماال : الطريق ؛ 

شرقا : بردان فاطمة بنت اليزيد؛
جنوبا : خديجة بنت محمد بن اليزيد ؛ 

غربا :ورتة ايت اليزيد .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.
أصل  امللك : عقد عرفي مؤرخ في 16/11/1998

احملافظ على األمالك العقارية بأكادير    
محمد أغوش      

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 55849 - 10
تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 
1 - السيد دكري زايد بن موحى بنسبة 01/2

2 - السيدة املعطوب نعيمة بنت موجة بنسبة 01/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دكرى".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دكرى". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : مدينة بني م الل احملل املدعو حي اخرطوس. 

مساحته : 01 آ 32 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: جبور احلسن 

غربا: ساللي صالح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 8 سبتمبر 2005 

املوافق لـ3 شعبان 1426 . 

 09 الساعة  املؤقت 18يناير 2021 على  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55850 - 10

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد العسراوي محمد بن اجلاللي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "العسراوي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "العسراوي". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد الكرابزية. 

مساحته : 74 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بن الشليح احمد وورثة احلسني بدري

شرقا: بن الشليح احمد 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : دبدوبي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 8 نوفمبر 2012 

املوافق لـ23 ذو احلجة 1433 . 

الساعة 12  املؤقت 14يناير 2021 على  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55851 - 10

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد صبير والعيد ابن احمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "صبير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "صبير". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد. الكرابزية 
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مساحته : 80 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: كرباز احلاج قدور 

جنوبا: كرباز احلاج قدور 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ22  املوافق   2003 25ابريل  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

صفر1424

2 - شهادة إدارية عدد 227 بتاريخ 3 نوفمبر 2020 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14 يناير 2021 على الساعة 13 

و30 زواال.

مطلب رقم 55852 - 10

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد منصوري محمد بن حلسن

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك منصوري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك منصوري". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد عطو كفاي. 

مساحته : 64 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ورثة بن دحو 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: يامنة بن دحو 

غربا: ورثة ايت الصحراوي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

6 يناير  1 - صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 

2017 املوافق لـ7 ربيع الثاني 1438 

ذو  لـ3  املوافق   2020 25يونيو  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

القعدة 1441

3 - شهادة إدارية 213 بتاريخ 23أكتوبر 2020 . 

الساعة 13  املؤقت 18يناير 2021 على  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55853 - 10 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد الزكوري مرمي بنت عبد القادر 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرمي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرمي". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة. 

مساحته : 80 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: هشوم محمد 

جنوبا: رياض عبد الرحمان 

غربا: هشوم حمادي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 4 فبراير 2011 املوافق لـ30 

صفر 1432

2 - شهادة إدارية عدد 69 بتاريخ 28فبراير 2020 

3 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13أغسطس 2020 املوافق لـ23 

ذو احلجة 1441

4 - رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 17سبتمبر 2020 املوافق لـ28 

محرم 1442 . 

الساعة 12  املؤقت 19يناير 2021 على  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55854 - 10

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد الشقيري حادة بنت حمو . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الشقيري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الشقيري". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي ، طابق اول ومرافق . 

احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

املدعو فطان ايت حمزة. 

مساحته : 63 س تقريبا. 

حدوده

شماال: كوجان حدو 

شرقا: جدو خماشو 

جنوبا: اجمللس اجلماعي بزاوية الشيخ 

غربا : اجمللس اجلماعي بزاوية الشيخ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  بتاريخ 30أغسطس 2012  - رسم عدلي موضوعه قسمة   1

لـ11 شوال 1433

لـ12  املوافق   2013 24مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

جمادى األولى 1434 

3 - شهادة إدارية عدد 12 بتاريخ 28أكتوبر 2020 . 

الساعة 11  20يناير 2021 على  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.
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مطلب رقم 55855 - 10 

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020.

طالبي التحفيظ 

1 - همشى احمد بن مولود بنسبة 01/2

2 - منوا نعيمة بنت محمد بنسبة01/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "همشى".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "همشى". 

مشتمالته: دار للسكن متكونة من قبو وسفلي وطابقني . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو زنقة متكنونت. 

مساحته : 80 س تقريبا. 

حدوده

شماال: الرسم العقاري رقم 23600 / 10 

شرقا: ورثة حسن بن حدو 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18يناير 1989 املوافق لـ10 جمادى 

اآلخرة 1409 

2 - رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 11يوليوز 2018 املوافق لـ27 

شوال 1439

3 - شهادة إدارية عدد 499بتاريخ 29نوفمبر 2019 . 

الساعة 13  املؤقت 19يناير 2021 على  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55856 - 10

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - السيد مبروك مرمي بنت عبد اهلل بنسبة 01/2

2 - االسيدة الصادقي رشيد بنسبة 01/2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك السعادة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك السعادة". 

مشتمالته: دار للسكنى دات سفلي به مراب وطابقني اثنني . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو العامرية 2. 

مساحته : 01 أ تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: ا جمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: احلاجة يامنة بنت املعطي الشطبي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 15نوفمبر 2000 املوافق  لـ18 

شعبان 1421

2 - شهادة إدارية عدد 9471 بتاريخ 19ديسمبر 2000 

 09 الساعة  املؤقت 21يناير 2021 على  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55857 - 10

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد وباعلي ميمون ابن حماد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "وباعلي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "وباعلي". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة اوالد امبارك جماعة فم اودي

احملل املدعوايريزي اموهو. 

مساحته : 02 ه 7 آ 81 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي بفم اودي و حاجي موحى و النباوي 

ابراهيم و ورثة امسكورحلسن 

شرقا: وباعلي علي 

جنوبا: رئيس مصلحة املياه و الغابات 

غربا: رئيس مصلحة املياه و الغابات 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 2 ابريل 2019 املوافق لـ26 

رجب 1440 . 

2 - رسم عدلي موضوع اصالح بتاريخ 13سبتمبر 2019 املوافق لـ13 

محرم 1441

3 - عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 4 نوفمبر 2019 . 

الساعة 10  املؤقت 21يناير 2021 على  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55858 - 10

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد الساقي محمد ابن عبد اللطيف .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الرجاء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الرجاء". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي ، طابق واحد ومرافق . 

موقعه : مدينة بني مالل اوالد حمدان احملل املدعو بالد احمد بن سالم. 

مساحته : 60 س تقريبا. 

حدوده

شماال : رشدي اجلياللي 

شرقا: الهادي فاطمة و اجمللس اجلماعي ببني مالل 
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جنوبا: الهاللي محجوبةو خاطري 

غربا: رايح اخلميس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12يوليوز 2020 املوافق لـ20 دو 

القعدة 1441 

2 - رسم عدلي موضوعه مبادلة بتاريخ 18 أكتوبر 1993 املوافق 12 

شوال 1414

3 - شهادة إدارية عدد 233 بتاريخ 20 اكتوبر 2020. 

الساعة 12  املؤقت 21يناير 2021 على  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55859 - 10

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوعيق املصطفى بن حمو. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايطو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايطو". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة اغبالة احملل ا 

لـمدعو حي تيزي نعلي. 

مساحته : 60 آ 80 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي اغبالة.

شرقا: اجمللس اجلماعي اغبالة 

جنوبا: اجمللس اجلماعي اغبالة 

غربا: اكدو نعيمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24ابريل 2008 املوافق لـ7 شعبان 

1439

لـ10  املوافق   2013 22يوليوز  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

رمضان 1434

لـ13  املوافق   2014 18ابريل  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

جمادى اآلخرة 1435

4 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31أغسطس 2020 املوافق لـ11 

محرم 1442 

5 - شهادة إدارية بتاريخ 17نوفمبر 2020 . 

الساعة 10  املؤقت 21يناير 2021 على  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55860 - 10

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيد ة امينة عاري بنت امحمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "يوسف شريف

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "يوسف شريف" 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد ايعيش احملل 

املدعو الرقابة. 

مساحته : 03 آ 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة عالل بن الكبير و اجلزولي محمد .

شرقا: اجمللس اجلماعي سيدي جابر 

جنوبا: اجمللس اجلماعي اوالد ايعيش 

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

ديسمبر  فاحت  بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة   -  1

1972 املوافق لـ19 ذو احلجة 1397 

 2015 12نوفمبر  بتاريخ  قسمة  نسخة  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

املوافق لـ29 محرم 1437 .

3 - رسم عدلي موضوعه لفيف متروك بتاريخ 12نوفمبر 2015 املوافق 

لـ29 محرم 1437 

12نوفمبر  بتاريخ  وفريضة  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  4

2015 املوافق لـ29 محرم 1437 .

5 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 28يناير 2016 املوافق املوافق 

ل 17 ربيع التاني 1437

املوافق  لـ3 ذو  بتاريخ 27يوليوز 2017  6 - رسم عدلي موضوعه بيع 

القعدة 1438 

7 - شهادة إدارية عدد 3038 بتاريخ 18سبتمبر 2019 . 

 09 الساعة  22يناير 2021 على  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55861 - 10

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد الوسكاري عبد اجمليد بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "نهيلة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "نهيلة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة الفرج القطعة 77. 

مساحته : 01 آ 12 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: الوسكاري عبد العزيز 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : اسطمبولي عبد اللطيف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه نسخة استمرار بتاريخ 5 أغسطس 1975 

املوافق لـ26 رجب 1395

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 27أكتوبر 1987 املوافق 

لـ5 ربيع األول 1408 

3 - حكم ابتدائي بتاريخ 20يونيو 2016 . 

4 - قرار استئنافي بتاريخ 29ديسمبر 2016

5 - شهادة بعدم الطعن النقض بتاريخ 13أغسطس 2020 .

6 - شهادة إدارية عدد 197بتاريخ 8 أكتوبر 2020 

7 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 3 نوفمبر 2020 املوافق 

لـ17 ربيع الثاني 1442

8 - تقرير اخلبرة بتاريخ 15 ابريل 2016

الساعة 11  22يناير 2021 على  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55862 - 10

تاريخ اإليداع :27نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الدولة امازوغ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الدولة امازوغ". 

مشتمالته : أرض بها بنايات . 

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

احملل املدعو دوار تغرمني نايت الريبان. 

مساحته : 50 آ 16 س تقريبا. 

حدوده

شماال:: ايت عيشة مصطفى

شرقا: ايت عيشة مصطفى 

جنوبا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل و اجمللس اجلماعي ناوور 

غربا : بواهي احمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 8 فبراير 2016 املوافق لـ28 

ربيع الثاني 1437 

فاحت أغسطس 2019  بتاريخ  بيع  لرسم عدلي موضوعه  - نسخة   2

املوافق لـ29 ذو القعدة 1440

لـ25  املوافق   2020 بتاريخ 14سبتمبر  بيع  - رسم عدلي موضوعه   3

محرم 1442 . 

4 - نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة 

 13 بتاريخ  امللك  اقتناء  في  الدولة  لقرار  األصل  طبق  نسخة   -  5

أغسطس 2020

 24 بتاريخ  امللك  اقتناء  في  الدولة  لقرار  األصل  طبق  نسخة   -  6

يونيو2019

الساعة 10  25يناير 2021 على  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55863 - 10

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد علواش احلسني بن عباس. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "فضل اهلل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "فضل اهلل". 

مشتمالته: أرض عارية بجزء منها بناية سفلية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة اوالد سعيد جماعة اوالد 

يوسف احملل املدعو دوار بوتاشتة. 

مساحته : 02 آ 62 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: محمد بن سعيد 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: ورثة رحال بن احمد 

غربا: عشاب املصطفى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - نسخة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 ماي 1995 

املوافق لـ8 ذو احلجة 1415 

2 - عقد موثق موضوعه وكالة بتاريخ 12سبتمبر 2018 .

3 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29نوفمبر 2018 املوافق لـ21 ربيع 

األول 1440 

4 - شهادة إدارية عدد 03 بتاريخ 26 نوفمبر 2020

 09 الساعة  26يناير 2021 على  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55864 - 10

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - السيد فوزي عبد الغاني بن البشير بنسبة 02/3

2 السيدة خديجة فوزي بنت البشير بنسبة 01/3 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "فوزي عبد الغاني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الرميلة". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي الرميلة . 

مساحته : 80 س تقريبا. 

حدوده

شماال: الرسم العقاري رقم 95376 / 10 

شرقا: رسم عقاري عدد 95376 - 10

جنوبا: بوزكري بن حمادي 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19أغسطس 1975 املوافق لـ10 

شعبان 1395 
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لـ24  املوافق   2020 12أكتوبر  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

صفر 1442 .

3 - شهادة إدارية عدد 154 بتاريخ 13 أغسطس 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 يناير 2021 على الساعة 09 

صباحا.

مطلب رقم 55865 - 10

تاريخ اإليداع :فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : حقيقي محمد بن مولود. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حقيقي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حقيقي". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة فدان غالم. 

مساحته : 07 آ 92 س تقريبا. 

حدوده

شماال: واعراب كرمية 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 88154 / 10 

غربا : الرسم العقاري رقم 12691 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 10 أغسطس1991 

املوافق لـ28 محرم 1412 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17يونيو 2003 املوافق لـ16 ربيع 

الثاني 1424

 2011 22نوفمبر  بتاريخ  صدقة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  3

املوافق لـ25 ذو احلجة 1433 

4 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 9 مارس 2020 املوافق لـ13 

رجب 1441 

5 - شهادة إدارية عدد 146 بتاريخ 3 أغسطس 2020 . 

الساعة 13  22يناير 2021 على  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55866 - 10

تاريخ اإليداع :فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد قنطاس املعطي ابن العياشي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بندادة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بندادة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

كطاية احملل املدعو بندادة . 

مساحته : 01 هـ 25 آ تقريبا. 

حدوده
شماال: احلاج حسن اوزين 

شرقا: اوسيدي محمد 
جنوبا: بوتاتني محماد 

غربا: ايت الوالي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك
املوافق   2010 24يوليوز  بتاريخ  علني  مزاد  رسم عدلي موضوعه   -  1

لـ11 شعبان 1431
2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 11ديسمبر 2016 

املوافق لـ11 ربيع األول 1438 
3 - صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 5 ماي2017 
لـ18  املوافق  26ديسمبر 2018  بتاريخ  بيع  - رسم عدلي موضوعه   4

ربيع الثاني 1440
5 - شهادة إدارية عدد 02 بتاريخ 4 مارس 2020 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 يناير 2021 على الساعة 11 
صباحا .

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى "يوسف" ذي
مطلب التحفيظ عدد 51357 - 10 الذي أدرجت خالصة
مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1083 املؤرخة 

في 02 أكتوبر 2019
مسطرة  فإن   2020 نوفمبر   24 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
 -  51357 التحفيظ  مطلب  موضوع   " يوسف  املدعو"  امللك  حتفيظ 
احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  بإقليم  الكائن   10
املدعو "دوار الرقابة" تتابع مسطرة حتفيظه في اسم طالب التحفيظ 
األصلي وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 03 آ 86 س 
عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ ودلك بناءا 
التحفيظ املذكور  املودعة سالفا استنادا ملطلب  الرسوم  على نفس 

وكذا
 24 بتاريخ  االمضاء  مصححة  عرفية  لوكالة  األصل  طبق  صورة   -

نوفمبر 2020

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى "ايت بن خيرة," 
ذي مطلب التحفيظ عدد 51377 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1085 
املؤرخة في 16 أكتوبر 2019

مسطرة  فإن   2019 نوفمبر   09 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
التحفيظ  مطلب  موضوع   " خيرة  بن  ايت  املدعو"  امللك  حتفيظ 
أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  الكائنبإقليم   10  -  51377 عدد 
تتابع مسطرة حتفيظه في اسم  "أوالد حركات"  املدعو  احملل  امبارك 
طالب التحفيظ األصلي وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري 
إيداع مطلب  اثناء  بها  املصرح  املساحة  08 س عوضا عن  آ   13 وهي 
التحفيظ ودلك بناءا على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب 

التحفيظ املدكور
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

          الشرقي الشوبي
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محافظة الناظور

مطلب رقم 43901 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : سعيد مزياني بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مزياني 2". 

نوعه: أرض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت.

مساحته: 1 هكتار 21 آر 76 س تقريبا.

حدوده: 

شماال:مسلك عمومي.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: مزياني عبد السالم.

غربا: مسلك عمومي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لعقد ثبوت امللكية مؤرخ في 03/05/2017.

- نسخة طبق األصل لعقد إراثة عدلي مؤرخ في 03/01/2017.

في  مؤرخ  عدلي  مفوضة  وكالة  لعقد  األصل  طبق  نسخة   -

.16/10/2017

- عقد وكالة مفوضة عدلي مؤرخ في 14/12/2017.

في  مؤرخ  عدلي  الشياع  في  شراء  لعقد  األصل  طبق  نسخة   -

.30/06/2018

- عقد وكالة مفوضة عدلي مؤرخ في 16/10/2017.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية صادرة عن قيادة أوالد ستوت رقم 

204/م.ش.ق مؤرخة في 24/04/2017.

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

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43902 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: سعيد مزياني بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مزياني". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو: قرن أحسني.

مساحته: 13 هكتار 20 آر 68 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: خنيفي محمد.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: مزياني اعمر.

غربا: الواد وورثة احلاج اخلتير.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء على الشياع عدلي مؤرخ في 14/12/2017.

- رسم شراء على الشياع عدلي مؤرخ في 30/06/2018.

- عقد تصحيح خطأ مادي لعقد الشراء عدلي مؤرخ في 19/10/2018.

- عقد ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 03/05/2017.

- نسخة طبق األصل لعقد إراثة عدلي مؤرخ في 03/01/2017.

- صورة شمسية لعقد وكالة مفوضة عدلي مؤرخ في 14/12/2017.

 20153 عدد  حتت  توقيعه  صحة  على  مصادق  عرفي  وكالة  عقد   -

بتاريخ 29/09/2020.

- شهادة إدارية صادرة عن قيادة أوالد ستوت رقم 204 /م.ش.ق بتاريخ 

.24/04/2017

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

الساعة 30:10 صباحا.

مطلب رقم 43903 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ السادة: 

- بشرى الزياني بنت حماد.

- منعم الشامي بن عالل.

مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " بشرى". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة امطالسة، احملل املدعو: أجعونة.

مساحته: 2 هكتار 81 آر 94 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: حسن بوزيان.

شرقا: الطريق.

جنوبا: عمرو بوزيان.

غربا: ورثة أمحند الزياني.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 27/10/2020.

- عقد بيع عدلي مؤرخ في 09/11/2015.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 28/06/2012.

- نسخة من رسم استمرار امللكية مؤرخ في 24/04/2012.

- عقد وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 13/03/2020.

بتاريخ   4765 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.28/07/2017

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

الساعة 30:09 صباحا
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مطلب رقم 43904 - 11 

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: سمير بوقويت بن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " سمير 1". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: مدينة الناظور، حي براقة.

مساحته: 04 آر 56 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة املوساوي عيسى.

شرقا: تعيسات امينة.

جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 10/01/2020.

- عقد ملكية عدلي مؤرخ في 15/02/2019.

- نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 19/05/2019.

- صورة شمسية لعقد وكالة مفوضة مؤرخ في 22/11/2019.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 21/05/2019.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 25/01/2017.

عدد  حتت  اإلمضاء  مصححة  عرفية  وكالة  لعقد  شمسية  صورة   -

6710 بتاريخ 22/06/2020.

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

الساعة 00:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43905 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : سمير بوقويت بن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " سمير 2". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: مدينة الناظور، حي براقة.

مساحته: 02 آر 30 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة املوساوي عيسى.

شرقا: ورثة العيساتي عبد اهلل.

جنوبا: الطريق.

غربا: تعيسات أمينة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 10/01/2020.

- عقد ملكية عدلي مؤرخ في 15/02/2019.

- نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 19/05/2019.

- صورة شمسية لعقد وكالة مفوضة مؤرخ في 22/11/2019.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 21/05/2019.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 25/01/2017.

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

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43906 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: ميمون البجيوي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " بجيوي ". 

نوعه: ارض مكونة من بناء عبارة عن سفلي وثالث طوابق علوية.

موقعه: مدينة الناظور، حي لعري الشيخ.

مساحته: 01 آر 45 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع.

جنوبا: اخلالقي.

غربا: اشعوع أحمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد ملكية عدلي مؤرخ في 21/09/2011.

بتاريخ   26163 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.10/09/2020

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

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43907 - 11 

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد الكرمي فلكو بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " فلكو 1 ". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة سلوان، احملل املدعو: الكوشة ضرضورة.

مساحته: 01 آر 01 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: عبد اإلله الكمان.

شرقا: الطريق.

جنوبا: مختار الكتبي.

غربا: فاكمة الزهراء الكتبي.

احلقوق العينية: ال شيء.
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أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 09/03/2020.

- نسخة لعقد ملكية عدلي مؤرخ في 17/01/1968.

- نسخة عدلية لرسم تسليم بدون عوض مؤرخ في 31/01/2005.

- نسخة عدلية لرسم قسمة مؤرخ في 10/08/2015.

- نسخة عدلية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 14/05/2001.

- نسخة عدلية من رسم إراثة مؤرخ في 14/05/2001.

- نسخة عدلية من رسم تنازل مؤرخ في 08/05/2014.

- صورة شمسية لعقد إراثة عدلي مؤرخ في 14/05/2001.

ش.أ/2020   46 عدد  حتت  سلوان  جماعة  عن  صادرة  إدارية  شهادة   -

بتاريخ 09/10/2020.

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

الساعة 30:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43908 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد اخلياري بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " اخلياري ". 

نوعه: ارض مكونة من بناء به سفلي وطابق علوي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو: اخلياري.

مساحته: 91 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: امحمد حيتو.

شرقا: حسن حيتو.

جنوبا: بوجمعة بن قاسم.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 16/07/2020

- عقد شراء عدلي مؤرخ 08/01/1992.

 62 بالناظور عدد  الرابعة  اإلدارية  امللحقة  إدارية صادرة عن  - شهادة 

بتاريخ 16/09/2019.

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

الساعة 00:12 زواال.

مطلب رقم 43909 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ السادة : 

- بدر الدين فنيش بن الهادي.

- الياس احلوزي بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " فنيش ". 

نوعه: أرض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني سيدال لوطا.

مساحته: 1 هكتار 34 آر 10 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة موح امزيان والطريق.

جنوبا: ورثة محمد سي القدوري.

غربا: ورثة محمد سي القدوري..

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 22/09/2020.

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 28/07/2017.

- صورة شمسية لشهادة إدارية صادرة عن قيادة بني سيدال حتت رقم 

19/2017 بتاريخ 28/06/2017.

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

الساعة 30:09 صباحا.

    احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

        البشير دحوتي

محافظة القنيطرة

مطلب رقم 6905 - 13

تاريخ االيداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ :

1 - شركة HERITAGE HOLDING بنسبة: 10474794/11404800

2 - جمعة خراب بنت بوسلهام بنسبة :95040/11404800

3 - بوسلهام برحيلة بن عمر بن بوسلهام بنسبة 133056/11404800

4 - زهرة الشطيبي بنت الرشيد بنسبة: 126720/11404800

بنسبة  الهاشمي  بن  أحمد  بن  محمد  بن  حصار  محمد   -  5

110880/11404800

بنسبة  الهاشمي  بن  أحمد  بن  محمد  بن  احلصار  منير   -  6

110880/11404800

بنسبة:  الهاشمي  بن  أحمد  بن  محمد  بن  احلصار  الطيب   -  7

110880/11404800

بنسبة  الهاشمي  بن  أحمد  بن  محمد  بن  احلصار  اسامة   -  8

110880/11404800:

بنسبة:  الهاشمي  بن  أحمد  بن  محمد  بنت  احلصار  حكيمة   -  9

55440/11404800

 : بنسبة  الهاشمي  بن  أحمد  بن  بنت محمد  احلصار  اخلليفية   -  10

55440/11404800

11 - عبد الصمد برحيلة بن عمر بن عبد اهلل بن بوسلهام بنسبة: 

20790/11404800
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" القيورية"

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " القيورية "

نوعه : فالحية

موقعه : احواز القنيطرة جماعة املناصرة . 

مساحته : 166هـ 60 ار تقريبا.

حدوده:

شماال : أوالد اليمني 

شرقا : الهاشمي بن فاطمة

غربا : البحر

جنوبا : الهاشمي بن فاطمة

 اصل امللك :

- موجب استمرار امللك بتاريخ 11/07/2019 ضمن بعدد 599 صحيفة 

387 بتاريخ 15/07/2019.

 391 بعدد  ضمن   12/11/2018 بتاريخ  االحتجاج  قصد  نسخة   -

صحيفة 261 بتاريخ 13/11/2018.

 392 بعدد  12//11/2018 ضمن  بتاريخ  استفسار  رسم  من  - نسخة 

صحيفة 261 بتاريخ 13/11/2018.

بتاريخ   226 19/06/2016 عدد  بتاريخ  اراثة  من  االصل  - نسخة طبق 

.21/06/2016

- نسخة طبق االصل من اراثة بتاريخ 24/06/2014عدد 509 صحيفة 

353 بتاريخ 26/06/2014.

- نسخة طبق االصل من اراثة بتاريخ 17/05/2016عدد 214 صحيفة 

325 بتاريخ 06/06/2016.

- نسخة طبق االصل من ملحق اصالحي بتاريخ 28/04/2016عدد 362 .

بتاريخ   102 148صحيفة  23/07/2013عدد  بتاريخ  اراثة  من  نسخة   -

.13/08/2013

- شهادة الوفاة بتاريخ 20/06/2016.

 312 بعدد  ضمن   28/11/2014 بتاريخ  نسبة  وبيان  فريضة  اعمال   -

بتاريخ 02/01/2015.

- عقد توثيقي محرر بتاريخ 26/11/2019 حتث عدد 251 .

- عقد توثيقي محرر بتاريخ 26/11/2019 حتث عدد 252 .

- عقد توثيقي محرر بتاريخ 26/11/2019 حتث عدد 253 .

- عقد توثيقي محرر بتاريخ 26/11/2019 حتث عدد 254 .

- عقد توثيقي محرر بتاريخ 26/11/2019 حتث عدد 255 .

- عقد توثيقي محرر بتاريخ 26/11/2019 حتث عدد 256 .

- عقد توثيقي محرر بتاريخ 26/11/2019 حتث عدد 257.

- عقد توثيقي محرر بتاريخ 26/11/2019 حتث عدد 258.

- عقد توثيقي محرر بتاريخ 26/11/2019 حتث عدد 259.

- محضر اجلمع العام غير العادي املؤرخ في 15/01/2020.

على   2021 يناير   03 يوم  املؤقت  حتديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة10 صباحا.

   احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة

        بوشعيب توفيقي

محافظة سطات

مطلب رقم 41231 - 15

تاريخ االيداع : 23 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ : السيد خليل حلويطي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد العليمة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد العليمة"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي؛دوار اوالد حلسن.

مساحته : 94 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة املعطي بنعيلة؛

شرقا : ورثة احمد بن علي؛

جنوبا : ورثة املدني بن عبداهلل؛

غربا : سعيد بن عباس .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

ملكية مؤرخة في 04 رجب 1423 موافق 12 سبتمبر2002؛

رسم اراثة مؤرخ في 16 جمادى الثانية 1436 موافق 06 ابريل2015؛

رسم شراء مؤرخ في 28 محرم 1442 موافق 17 سبتمبر2020.

على   2021 يناير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41232 - 15

تاريخ االيداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيدة فتيحة عاكيف بنت بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الطالع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الطالع"

نوعه : أرض فالحية بها سكنى ومكازة وبئر.

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

اوالد محمد بن سعيد.

مساحته : 51آ 66 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : علي عاكيف؛

شرقا : الطريق؛علي عاكيف؛

جنوبا : ورثة فاطنة عاكيف ومن معها؛

غربا : علي عاكيف ومن معه.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية مؤرخ في 21 ربيع الثاني 1435 موافق 21 فبراير2014.
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وكالة مؤرخة في 24 يوليو2020.

على   2021 يناير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41233 - 15

تاريخ االيداع : 24 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ : السيد حسن دريد بن عزوز.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الكصيعات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض الكصيعات"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم سطات؛مدينة ابن احمد؛درب الكرة.

مساحته : 01 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : عبدالقادر بن العربي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية مؤرخ في 07 ربيع االول 1442 موافق 24 اكتوبر2020.

على   2021 يناير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41234 - 15

تاريخ االيداع : 24 نوفمبر2020.

طالبوالتحفيظ : 

بنسبة1/3 السيد عبدالرحمان ولد شمخة بن محمد 

السيد محمد ولد شمخة بن محمد   " 1/3

السيد عبداحلق ولد شمخة بن محمد   " 1/3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد الفوازة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد الفوازة"

نوعه : أرض فالحية .

الصغير؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

السنينات؛موالني املرس اوالد عفيف.

مساحته : 01 هـ 13 آ 28 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر؛السنيني العلمي؛

شرقا : اصالح احلاج صالح؛

جنوبا : السنيني نورالدين؛

غربا : السنيني نورالدين؛السنيني العلمي؛ورثة عمر بنحمدوش؛

بوشعيب بنحمدوش.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم استمرارمؤرخ في 13 ربيع الثاني 1441 موافق 10 ديسمبر2019.

رسم شراء مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1441 موافق 10 ديسمبر2019.

على   2021 يناير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41235 - 15

تاريخ االيداع : 24 نوفمبر2020.

طالبوالتحفيظ : 

بنسبة1/3 السيد عبدالرحمان ولد شمخة بن محمد 

السيد محمد ولد شمخة بن محمد   " 1/3

السيد عبداحلق ولد شمخة بن محمد   " 1/3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد ولد تاجة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد ولد تاجة"

نوعه : أرض فالحية .

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

اعفيف1.

مساحته : 01 هـ 15 آ 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : السنيني حسن؛

شرقا : ورثة الشرقية؛بنحمدوش احمد؛

بن  السنيني محمد  بن لشهب؛ورثة  اجلياللي  السنيني  ورثة   : جنوبا 

بوعزة؛

غربا : السنيني صالح.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم استمرارمؤرخ في 04 رجب 1437 موافق 12 ابريل2016؛

رسم شراء مؤرخ في 04 رجب 1437 موافق 12 ابريل2016.

على   2021 يناير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41236 - 15

تاريخ االيداع : 27 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ : السيد يوسف القبلي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض احلطة"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛ جماعة رميا؛دوار الشروعة.

مساحته : 69 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الشرقي بن اجلياللي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة محمد بن بوعبيد؛محمد بن اجلياللي؛
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غربا : ورثة بوعزة بن الكبير؛ورثة محمد بن بوعبيد .

احلقوق العينية : عمود كهربائي.

أصل امللك : 

رسم استمرار مؤرخ في 02 جمادى الثانية 1438 موافق 01 مارس2017.

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة. 

مطلب رقم 41237 - 15

تاريخ االيداع : 27 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ : السيدة خديجة البويري بنت عثمان.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرس"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛ جماعة بوكركوح؛دوار املعاريف 

بني ريتون.

مساحته : 01 هـ 84 آ 70 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 30546/15؛

شرقا : الطيبي فضلي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ملفضل كراخي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية مؤرخ في 29 ذوالقعدة 1438 موافق 22 اغسطس2017؛

رسم صدقة مؤرخ في 08 يوليو2020.

وكالة خاصة مؤرخة في 27 اغسطس2020.

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة. 

مطلب رقم 41238 - 15

تاريخ االيداع : 27 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ : السيدة الطويل فاطمة بنت عبدالقادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السديرات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السديرات"

نوعه : أرض فالحية بها سكنى واسطبل وخزان ماء.

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

الطالب املعاريف.

مساحته : 01 هـ 14 آ 34 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج املعطي؛

شرقا : ورثة احلاج املعطي؛

جنوبا : امحمد بن اليزيد؛

غربا : منياني احلاج بوعزة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية مؤرخ في 21 محرم 1413 موافق 22 يوليو1992؛

رسم مبادلة مؤرخ في 19 صفر 1413 موافق 19 اغسطس1992؛

رسم ملكية مؤرخ في 09 شعبان 1413 موافق فاحت فبراير1993؛

رسم شراء مؤرخ في 26 ربيع االول 1416 موافق 24 اغسطس1995؛

رسم ملكية مؤرخ في 04 محرم 1430 موافق 21 ديسمبر2009؛

رسم شراء مؤرخ في 18 محرم 1431 موافق 04 يناير2010. 

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41239 - 15

تاريخ االيداع : 27 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ : السيدة التايكة هالل بنت املكي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض بوحفرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض بوحفرة"

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 01هـ 28 آ 13 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : املهاوري الوزاني؛ابراهيم ايت احلاج؛فتيحة الكرف؛

شرقا : ورثة املكي بن الهاشمي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : رسم عقاري عدد 52942ض .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم استمرار مؤرخ في 24 صفر 1441 موافق 23 اكتوبر2019.

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41240 - 15

تاريخ االيداع : 27 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ : السيد امحمد عنبور بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض دومي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض دومي"

نوعه : أرض فالحية.

رحال؛دوار  بن  امحمد  سيدي  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

احلمامدة.

مساحته : 66 آ 67 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلاج العربي السعيدي؛الوادي علي؛
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شرقا : الوادي علي؛

جنوبا : الوادي علي؛

غربا : محمد عنبور .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم استمرار مؤرخ في 26 ذوالقعدة 1441 موافق 18 يوليو 2020.

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41241 - 15

تاريخ االيداع : 27 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ : السيد امحمد عنبور بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الكاعة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض الكاعة"

نوعه : أرض فالحية.

رحال؛دوار  بن  امحمد  سيدي  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

احلمامدة.

مساحته : 16 آ 67 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الوادي عبدالسالم؛

شرقا : الوادي عبدالسالم؛

جنوبا : الوادي عبدالسالم؛ورثة الوادي اجلياللي؛

غربا : محمد عنبور ؛الوادي عبدالقادر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم استمرار مؤرخ في 26 ذوالقعدة 1441 موافق 18 يوليو 2020.

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات

محمد الزرهوني    

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38560 - 16 

تاريخ االيداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : مصطفى املغارني بن بوجمعة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تيرست".

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "تيرست".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت مغار مشيشتة.

مساحته : 96 ا 50 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : املغارني احلسني ؛

جنوبا : املغارني عائشة ؛

 شرقا : ورثة الرجعي بوشعيب ؛

غربا : ورثة فاحتي عمر؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 من رجب 1441 ) 15 مارس 2020( ؛

25 يناير 2021 الساعة  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38561 - 16 

تاريخ االيداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : احلسني بلهواري بن بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة 450".

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بقعة 450".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الكرامة 1.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : حسني محمد ؛

 شرقا : الزنقة ؛

غربا : الصادقي عبد الواحد ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 من رجب 1441 ) 10 مارس 2020( ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: فاحت فبراير 2021 الساعة 

العاشرة و نصف صباحا.

مطلب رقم 38562 - 16 

تاريخ االيداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : التهامي بن زيان بن احلاج بن بناصر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "خلوطة".

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "خلوطة".

نوعه : ارض بها بناية من طابق ارضي.

موقعه : مدينة اخلميسات حي صحراوة 1 .

مساحته : 77 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : حميد منديل ؛

جنوبا : الزنقة؛



5861 عدد 1145 - 23 ربيع األخر 1442 )09 ديسمبر 2020(

 شرقا : يسرى احبشان ؛

غربا : محمد فرداوي ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 من شوال 1435 ) 7 اغسطس 2014( ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: فاحت فبراير 2021 الساعة 

الواحدة و نصف بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     

      عز الدين شاكر

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53333 - 18

تاريخ اإليداع: 27  نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : ابوطى محمد بن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »أبوطى«.

نوعه: ارض عارية بها فرن  وبنايات خفيفة.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بئرمزوي، املركز.

مساحته: 02 آ 20 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري عدد 33932/18؛

شرقـا: الرسم العقاري عدد 33932/18؛ 

جنوبـا: ورثة زنواكي امحمد؛

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق   1356 األولى  جمادى   11 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

يوليو1937.   

- نظير رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 11 جمادى األولى 1356 موافق 

يوليو 1937.   

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ربيع الثاني موافق 22 فبراير1950.

- عقد صدقة عرفي مؤرخ في 09 فبراير2004.

- صورة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 2 من ذي احلجة 1413 موافق 24 

مايو1993.

 4 موافق  الثاني1397  ربيع   15 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  لرسم  صورة   -

ابريل1977.   

- صورة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 21 رجب 1412 موافق 22 يناير1992.

 28 موافق   1408 شعبان   9 في  مؤرخ  عدلي  تنزيل  لرسم  صورة   -

مارس1988.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 27 يناير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53334 - 18

تاريخ اإليداع: 27  نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : حرافي محمد بن الصالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »كدية الثور «.

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

نوعه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة ابي اجلعد، جماعة اوالد كواوش، دوار الكرارمة.

مساحته: 10 هـ 45 آ 28 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: عنالي املولودي ومن معه؛

شرقـا: ورثة الكبيرة بن لكدح؛ 

جنوبـا: حسنى أحمد، الشرفاوي عبد الكرمي، بوعبيد بن العياشي؛

غربـا: املكتب الوطني للماء والكهرباء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ذي احلجة 1409 موافق 7 يوليو 1989.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 رجب 1411 موافق 7 فبراير1991.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 8 صفر1412 موافق 19 اغسطس 1991.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 شوال 1414 موافق 26 مارس1994.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 رجب1416 موافق 06 ديسمبر1995.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 صفر1417 موافق 27 يونيو 1996.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 صفر1417 موافق 27 يونيو 1996.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 4 من شوال 1414 موافق 12 فبراير1997.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 27 يناير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53335 - 18

تاريخ اإليداع: 27  نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : نور الدين منصر بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »احلمرية«.

نوعه: ارض فالحية.

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

مساحته: 80 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: محمد بن العبيد؛

شرقـا: مطلب التحفيظ عدد 29451/18؛ 
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جنوبـا: عزوز احلرشاوي؛

غربـا: عدراوي عزوز.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04  محرم 1441 موافق 04 سبتمبر2019.

- نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1432 

موافق 28 مايو 2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 27 يناير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53336 - 18

تاريخ اإليداع: 27  نوفمبر 2020. 

طالبي التحفيظ : 

- رشيد مجيد بن محمد بنسبة 1/2.

- خلطيب امريشي بن محمد بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »بالد املصري بوكروم «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »بالد باملصري«.

نوعه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة ابي اجلعد، جماعة تاشرافت، دوار القواسم.

مساحته: 02 هـ  تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: مطلب التحفيظ عدد 45495/18؛ 

شرقـا: ورثة خايفة بن عمارية؛

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: مطلب التحفيظ عدد 45495/18؛.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 شعبان 1437 موافق 04 يونيو2016.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ربيع الثاني 1430 موافق 

22 ابريل 2009.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 شوال 1425 موافق 29 نوفمبر2004.

- نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 22 صفر 1419 موافق 17 

يونيو 1998.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 28 يناير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى »غنوش « 

مطلب التحفيظ رقم  36803 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 907 املؤرخة في 18 ماي 2016.  

مسطرة  فإن   ،2020 نوفمبر   24 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 18  -  36803 رقم  التحفيظ  « مطلب  غنوش   « املدعو  امللك  حتفيظ 

الطرش،  قصبة  اجلماعي  التحفيظ  ،منطقة  زم  وادي  بدائرة  الكائن 

تتابع من اآلن فصاعدا في إسم السادة:

- صالح معطون بن العربي بنسبة 280896/700128.

- سعيد معطون بن محمد بنسبة 14586/700128.

- محمد معطون بن محمد بنسبة 14586/700128.

- عبد القادر معطون محمد بنسبة 390060/700128.

- بصفتهم طالب التحفيظ األصليني،و ذلك مبقتضى العقود املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:

- نسخة من حكم ابتدائي مؤرخ في 28 يونيو2018.

- قرار إستئنافي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019.

- شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 05 اكتوبر 2020.

 28 موافق   1437 شوال   23 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  بيان  رسم   -

يوليو2016.

 28 موافق   1437 شوال   23 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  بيان  رسم   -

يوليو2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 صفر 1430 موافق 9 فبراير2009.

 27 موافق   1425 القعدة  ذو   14 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

ديسمبر2004.

- رسم صلح عدلي مؤرخ في 24 ذو القعدة 1422 موافق 07 فبراير2002.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 من شوال 1427 موافق 27 اكتوبر2006.

- رسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 23 جمادى الثانية 1433 موافق 

14 مايو 2012.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ذو اجلحة 1422 موافق 02 مارس2002.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17 ذي احلجة 1422 موافق 02 مارس 2002.

خالصة إصالحية-تتعلق بامللك املسمى »بالدات والد 

املعطي بن خاي2«  مطلب التحفيظ رقم 4879 -ت الذي

 أدرجت  خالصة مطلب  حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد : 2282  املؤرخة في20 يوليوز 1956.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخة في 20 نوفبمر 2020، فان مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو » بالدات والد املعطي بن خاي « ، مطلب التحفيظ 

رقم : 4879 - ت الكائن بدائرة خريبكة ، جماعة أوالد عبدون، دوار اوالد 

الغازي ، تتابع على الشكل االتي:

*حتت التسمية اجلديدة:  » ملك ورثة محمد بن العربي « البقعة رقم 

39، مبساحة قدرها 01 هـ 27 آ 30 س الناجتة عن التصميم العقاري 

في اسم السادة والسدات:

-املصطفى العرشي بن محمد بنسبة 10/32.

-جمعة العرشي بنت محمد بنسبة 05/32.

-رقية العرشي بنت محمد بنسبة 04/32.

-فاطمة العرشي بنت محمد بنسبة 04/32.

-صالح العرشي بن محمد بنسبة 08/32.

-املولودية العرشي بنت العربي بنسبة 01/32. 

*حتت التسمية القدمية: » بالدات والد املعطي بن خاي 2« ملا تبقى من 

امللك املذكور اعاله  في إسم نفس طالب التحفيظ . وذلك مبقتضى 

العقود املودعة سابقا تاييدا للمطلب املذكور وكذا :
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الثاني  ربيع  من   01 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  لرسم  االصل  -صورة طبق 

1441 موافق 28 نوفمبر2019.

-حكم إبتدائي مؤرخ في 21/11/1964.

-قرار استئنافي مؤرخ في 15/01/1975.

-حكم ابتدائي مؤرخ في 23/05/1964

-قرار اجمللس االعلى مؤرخ في 15/01/1975.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

بوسيف عبد الكرمي    

محافظة تطوان

مطلب رقم 71515 - 19 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

1 - ادريس الشاهدي بن عبد اهلل، 

2 - الياقوت قرمان بنت احمد بصفتهما مالكني على الشياع سوية 

بينهما

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" البقالي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البقالي

مشتمالته: أرض عارية.

مزارع  املدعو:  احملل  األزهر  لتطوان  احلضرية  تطوان،املنطقة   : موقعه 

مدشر سمسة حومة النوادر

مساحته : 01 آ 00 س تقريبا

حدوده : 

شماال: عبد السالم بنوس .

شرقا: الطريق

جنوبا: احمد بن محمد العزلي الشعيري

غربا: الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2012م

رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2008م

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 مارس 1994م

رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 مارس 1983م

وكالة خاصة مصححة اإلمضاءات في 13 فبراير 2012

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 19 يناير 2021 على الساعة 09 

و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 71536 - 19 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : علي بلحسن بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" واد الليلة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : واد الليلة

مشتمالته: أرض فالحية.

موقعه : إقليم تطوان، قيادة وجماعة املالليني

مساحته اإلجمالية : 94 آ 48 س تقريبا

القطعة األولى مساحتها: 75 آ 23 س

حدودها : 

شماال: الرسم العقاري عدد 30208 - 19 

شرقا: املطلب عدد 8383 - 19 

جنوبا: فطومة بلحسن بن محمد

غربا: الطريق

القطعة الثانية مساحتها: 19 آ 25 س

حدودها:

شماال: الرسم العقاري عدد 30207 - 19 

شرقا: الطريق

جنوبا: طالب التحفيظ

غربا: خندق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 1995 م

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 رمضان 1362 هـ

رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 رمضان 1362 هـ

نسخة رسم واحد مؤرخة في 28 يوليو 2020م

صورة شمسية مصادق على مطابقتها لألصل في 08 شتنبر 2020 

لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 شتنبر 1995م

شهادة املطابقة مؤرخة في 22 يوليو 2020

شهادة إدارية مؤرخة في 14 يوليو 2020

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 19 يناير 2021 على الساعة 10 

و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 71537 - 19 

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص( 

العقلية  األمراض  مستشفى   ": حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

شفشاون

األمراض  مستشفى   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

العقلية شفشاون

مشتمالته: أرض عارية.

املدعو:  احملل  لشفشاون،  احلضرية  اجلماعة  شفشاون،   : موقعه 

مستشفى األمراض العقلية شفشاون

مساحته اإلجمالية : 37 آ 11 س تقريبا
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حدوده: 

شماال: الرسم العقاري عدد 24004 - 19 

شرقا: الرسم العقاري عدد 24007 - 19 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 33595 - 19 

غربا: الرسم العقاري عدد 33595 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 أبريل 2014

 12 في  مؤرخ  الدولة  أمالك  محتويات  بكناش  امللك  تقييد  ملخص 

نوفمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 21 يناير 2021 على الساعة 12 

و 30 دقيقة.

مطلب رقم 71538 - 19 

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص( 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" الياسمينة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الياسمينة

مشتمالته: أرض عارية.

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

مساحته اإلجمالية : 09 آ 90 س تقريبا

حدوده: 

شماال: الرسم العقاري عدد 8620 - 19 

شرقا: الطريق

جنوبا: الرسم العقاري عدد 8620 - 19 

غربا: الرسم العقاري عدد 8620 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة من اجلريدة الرسمية عدد 6296 املؤرخة في 02 أكتوبر 2014 

الدولة  أمالك  محتويات  بكناش  امللك  تقييد  ملخص  من  نسخة 

مؤرخة في 03 نوفمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 19 يناير 2021 على الساعة 11 

و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 71557 - 19

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

1 -احلسن بتغراصا بن عبدالقادربنسبة ½،

2 -فؤاد بتغراصا بن عبداللهبنسبة ½. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تورت اغنوري"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تورت اغنوري"

مشتمالته: أرض عارية. 

موقعه : إقليم تطوان، جماعة وادي لو، احملل املدعو:"تورت" 

مساحته :01هـ 30 آ 55 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الطريق 

غربا : يونس بنعمر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم إراثة عدلي مؤرخ في 28 يناير 1994م.

نسخة من رسم اثبات امللك عدلي مؤرخ في 24 يناير 2014م.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 مارس 2017م.

نسخة من رسم توكيل عدلي مؤرخ في 10 أكتوبر 2018م.

رسم تأكيد بيع عدلي مؤرخ في 16 فبراير 2018م.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 2 مارس 2018م.

نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 أكتوبر 2018م.

رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ في 09 يناير 2019م.

في  اإلمضاءات  مصححة  عرفية  الصالحية  دائمة  مفوضة  وكالة 

22 فبراير 2017م.

شهادة إدارية صادرة عن رئيس جماعة وادي لو حتت عدد 97-2018.

شهادة اإلعفاء من الضريبة مؤرخة في 06 يونيو 2018م.

محضر مراجعة القيم التجارية.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 يناير 2021 على الساعة 13 

و 30 دقيقة . 

مطلب رقم 71558 - 19 

تاريخ اإليداع 24 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : بيالل بن محمد العمراني بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منتصر".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منتصر" 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

الصفاح. 

مساحته : 20آر 97س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: خندق 

شرقا: عبدالسالم اليحياوي 

جنوبا: عبدالسالم اليحياوي

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 11 أبريل 2011م.
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شهادة إدارية مؤرخة في 10 يناير 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 يناير 2021 على الساعة 11 

و 00 دقيقة. 

اإلداري  التحديد  للتعرض ضد مسطرة  تأكيدا  أودع  قد  امللك  إن هدا 

مللك اجلماعات الساللية "الصفاح" .

مطلب رقم 71559 - 19 

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020

طالبا التحفيظ :

1 -سعيد بن العربي املقشد بنسبة ½. 

2 فطيمة بنت العربي املقشد بنسبة ½. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املقشد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املقشد" 

مشتمالته : أرض فالحية بها بناء يتكون من سفلي مع بئرين وأشجار 

التني. 

موقعه : إقليم تطوان، جماعة وقيادة املالليني، احملل املدعو: "الصفاح". 

مساحته 02هـ 00آر 00س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: خندق

شرقا: ورثة أحمد بن محمد املقشد

جنوبا: الطريق 

غربا: ورثة حسن قريش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : شهادة إدارية مؤرخة في 15 يناير 2020م. 

الساعة 14  يناير 2021على   25 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

اإلداري  التحديد  للتعرض ضد مسطرة  تأكيدا  أودع  قد  امللك  إن هدا 

مللك اجلماعات الساللية "الصفاح" .

مطلب رقم 71568 - 19

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد بن زيان بن احلسن

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بالل 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالل

مشتمالته : أرض بها بناية تتكون من سفلي.

موقعه : إقليم تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، حملل املدعو: أشجار 

الهامة

مساحته : 04 آ 40 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 48088/19

شرقا : الطريق

جنوبا : محمد بن حدو بن عمر التخريفة 

غربا : الرسم العقاري عدد 10932/19

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 11 غشت 1989م

رسم شراء عدلي مؤرخة في 24 دجنبر 1986م

رسم ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 03 نونبر 2020م

شهادة إدارية مؤرخة في 22 أكتوبر 2020م

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 29 يناير 2021 على الساعة 09 

و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 71569 - 19

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد التخريفة بن حدو بن عمر 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" فرح 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فرح

مشتمالته : أرض بها بناية تتكون من سفلي.

موقعه : إقليم تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، حملل املدعو: أشجار 

الهامة

مساحته : 04 آ 56 س تقريبا

حدوده : 

شماال : أحمد بن زيان بن احلسن

شرقا : الطريق

جنوبا : الرسم العقاري عدد. 35686/19 

غربا : الرسم العقاري عدد 10932/19

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 11 غشت 1989م

رسم شراء عدلي مؤرخة في 24 دجنبر 1986م

رسم ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 17 نونبر 2020م

شهادة إدارية مؤرخة في 24 شتنبر 2020م

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 29 يناير 2021 على الساعة 09 

و 30 دقيقة.

مطلب رقم 71570 - 19

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عشوشة أوالد بن صالح

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بئر أزطوط

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بئر أزطوط

مشتمالته: أرض عارية

موقعه : إقليم تطوان، باشوية وادي لو احملل املدعو: بئر أزطوط

مساحته: 01 آ 15 س تقريبا

حدوده:

شماال: أوالد حمو

شرقا: الطريق

جنوبا: ستيتو عبد العزيز

غربا: الطريق
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

 05 في  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وشراء  بيع  عقد   : التملك  سند 

غشت2008

رسم تأكيد بيع عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2017م

نسخة رسم شراء عدلي مؤرخة في 19 أكتوبر 2020م

نسخة رسم توكيل عدلي مؤرخة في 22 أكتوبر 2020م

شهادة إدارية مؤرخة في 09 نونبر 2020م.

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 02 فبراير 2021 على الساعة 15 

و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 71571 - 19

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد السالم الريسوني بن أبو بكر

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" عمر صبرين

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عمر صبرين

مشتمالته: أرض عارية

موقعه : إقليم تطوان، باشوية وادي لو احملل املدعو: جراندو

مساحته: 04 آ 90 س تقريبا

حدوده:

شماال: أحمد الريسوني

شرقا: الطريق

جنوبا: أحمد علي الريسوني

غربا: الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم تنازل عدلي مؤرخ في 10 غشت 2017م

رسم إثبات حيازة عدلي مؤرخ في 27 نونبر 2020م

رسم اختصاص عدلي مؤرخ في 27 نونبر 2020م

غشت   24 بتاريخ  لألصل  مطابقتها  على  مصادق  شمسية  صورة 

2020 لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 29 مارس 2010م

صورة شمسية مصادق على مطابقتها لألصل بتاريخ 19 نونبر 2020 

لنسخة رسم إراثة عدلي مؤرخة في 14 ماي 1959م 

صورة شمسية مصادق على مطابقتها لألصل بتاريخ 19 نونبر 2020 

لنسخة رسم إراثة وإحصاء متروك عدلي مؤرخة في 27 مارس 1969م 

شهادة إدارية مؤرخة في 10 نونبر 2020م.

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 04 فبراير 2021 على الساعة 09 

و 00 دقيقة.

مطلب رقم 71572 - 19

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد السالم الريسوني بن أبو بكر

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" دارنا

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دارنا

مشتمالته: أرض عارية

موقعه : إقليم تطوان، باشوية وادي لو احملل املدعو: بئر أزطوط
مساحته: 01 آ 95 س تقريبا

حدوده:
شماال: الطريق

شرقا: الرسم العقاري عدد 25653 - 19
جنوبا: الطريق

غربا: احلاج علي غمبو
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 26 يونيو 2020م
رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 أبريل 2018م

نسخة رسم توكيل عدلي مؤرخة في 20 نونبر 2020م
نسخة رسم شراء عدلي مؤرخة في 27 نونبر 2020م

رسم تصحيح مساحة عدلي مؤرخ في 12 غشت 2020م
شهادة إدارية مؤرخة في 16 نونبر 2020م.

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 04 فبراير 2021 على الساعة 10 
و 00 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "املعزف 03-12-48150"
مطلب رقم 55994 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد: 1096 بتاريخ: 01 يناير 2020، 
فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 
التي أظهرها التصميم العقاري وهي )26 ار 28 س(، بدال من املساحة 

املصرح بها أثناء إيداع مطلب التحفيظ.
    

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " آية" 
ذي مطلب التحفيظ رقم 55393 - 19 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 1047
 بتاريخ 23 يناير 2019، ونشر اإلعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1069 بتاريخ 26 نونبر 2019، 
فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه بناء على 
في  مؤرخ  عدلي  امللك  استمرار  رسم   : .وكذا  سابقا  املودعة  العقود 
15 يوليو 2020 املضمن بكناش األمالك رقم 453 عدد 693 بتاريخ 12 

غشت 2020

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " عقار جماعي الرموتة "
ذي مطلب التحفيظ رقم: 9396 - 19 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 
4080 بتاريخ : 09 يناير 1991 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه في إسم 
اجلماعة الساللية تازية بدال من اجلماعة الساللية أرموتة وحتت إسم 
إقليم  التالي:  وباملوقع  الرموتة  جماعي  عقار  من  بدال  "الكروشي" 
شفشاون ، قيادة وجماعة بني دركول ، احملل املدعو: دوار تازية، وليس 
إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة باب تازة، احملل املدعو: االخماس العليا، 
 12303 رقم:  شفشاون  إقليم  عامل  السيد  رسالة  على  بناء  وذلك 

ق.ش.ق بتاريخ 26 دسمبر 2018
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

املصطفى طريفة    
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محافظة تازة

مطلب رقم 21395 - 21

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : بوتييب محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حوط البيصار".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النسيم ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تازة ، بلدية تاهلة، احملل املدعو : حوط البيصار .

مساحته : 01هكتار54 آر 17 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اخلياري عبداللطيف بن حلسن ،

جنوبا : ،عسال صفية بنت محمد.

شرقا : بوطييب محمد بن محمد ،

غربا : بوطييب علي بن علي ، ميمون بن عمر ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في : 29 ذي القعدة 1441 

موافق 21 يوليو 2020.

- صورة من حكم إبتدائي رقم 52/2007 ملف رقم 2005.249 بتاريخ 

12 ابريل 2007.

- صورة من قرار إستئنافي عدد 07-114 قرارعدد 19 بتاريخ 16 فبراير 2009.

- صورة لتقرير خبرة ملف عقار 246 ماي 22 بتاريخ 03 ابريل 2006.

- صورة لتقرير خبرة ملف عقار 249/05بتاريخ 02 يناير 2007.

- صورة لتقرير خبرة ملف عقار 820/09 بتاريخ 28 ابريل 2010.

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

على   2021 يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 21396 - 21

تاريخ اإليداع : 16  نوفمبر  2020 .

طالبة التحفيظ : محجوبة ستيتو بنت عبد الرحمان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " هوتة بلمو ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هوتة بلمو ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تازة ، قيادة باب مرزوقة، جماعة باب مرزوقة، 

دواراملصارة. 

مساحته : 23 آر 93 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية، حبوال محمد ؛ 

جنوبا : ورثة اخلزاري محمد بن محمد ؛

شرقا : ورثة اخلزاري محمد بن محمد

غربا : امحمد عوالي ، حبوال محمد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي عدلي مؤرخ في : 22 ذو القعدة 1435 ، موافق 

18 سبتمبر 2014.

- رسم بيع كلي عدلي مؤرخ في : 15 محرك 1442 ، موافق 04 سبتمبر 2020.

على   2021 يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21397 - 21

تاريخ اإليداع : 16  نوفمبر  2020 .

طالبا التحفيظ :

البشير العلوي اإلسماعيلي بنسبة 3/2 .

عبد العزيز الزغوندي بن احميدة بنسبة 3/1 .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البشير العلوي ".

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني.

موقعه : مدينة تازة، جماعة تازة، احملل املدعو : حي الرشاد.

مساحته : 01آر15 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة ؛ 

جنوبا : محيواح عالل ؛

شرقا : القطعة رقم 5 ؛

غربا : جتزئة نعمة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 رجب 1428 موافق 06 يوليو 2007.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 جمادى 1429 موافق 

17 يونيو 2008.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 شعبان 1430 موافق 

19 اغسطس 2009 .

إشهاد مبوافقة عدلي مؤرخ في 10 جمادى األولى 1441 موافق 05 يناير 2020.

إلتزام وموافقة عرفي مؤرخ في 09 اكتوبر 2015

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف بعد زواال
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مطلب رقم 21398 - 21

تاريخ اإليداع : 16  نوفمبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار رقم 6 أحباس الزاوية الوزانية.

الزاوية  أحباس   6 رقم  "دار   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الوزانية .

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

موقعه : مدينة تازة، جماعة تازة ، احملل املدعو : تازة العليا ، زاوية موالي الطيب.

مساحته : 55 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس ؛ 

جنوبا : األحباس ؛

شرقا : األحباس

غربا : درب زاوية موالي الطيب؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21399 - 21

تاريخ اإليداع : 16  نوفمبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدار رقم 7 أحباس الزاوية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدار رقم 7 أحباس الزاوية ".

نوعه : دار من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، زاوية موالي الطيب

مساحته : 01 آر 30 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس ؛ 

جنوبا : دار بوعبيد ؛ دار ودان.

شرقا : درب زاوية موالي الطيب ؛

غربا : تانوية سيدي عزوز ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21400 - 21

تاريخ اإليداع : 16  نوفمبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدار رقم 3 أحباس الزاوية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدار رقم 3 أحباس الزاوية ".

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

موقعه : مدينة تازة ، تازة العليا، سيدي بلفتوح . 

مساحته : 50 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس ؛ 

جنوبا : األحباس ؛

شرقا : األحباس ؛

غربا : األحباس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.احليازة الهادئة

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 21401 - 21

تاريخ اإليداع : 17  نوفمبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدار احلبسية رقم 07".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدار احلبسية رقم07".

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

موقعه : : مدينة تازة ، احملل املدعو : تازة العليا ، سيدي بلفتوح رقم 73،. 

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة قدور باخملتار ؛ 

جنوبا : األحباس ؛

شرقا : ورثة قدور باخملتار ؛ ورثة احلاج عبداهلل البزور

غربا : دليل ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21402 - 21

تاريخ اإليداع : 17  نوفمبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي 1413 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي 1413".

نوعه : دكان حبسي.

موقعه : مدينة تازة ، احملل املدعو : تازة العليا زنقة القطانني . 

مساحته : 10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة القطانني ؛ 
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جنوبا : األحباس ؛

شرقا : األحباس ؛

غربا : األحباس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا .

مطلب رقم 21403 - 21

تاريخ اإليداع : 17  نوفمبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي 1406 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي 1406".

نوعه : أرض بها دكان حبسي.

زنقة  العليا  تازة   : املدعو  احملل  تازة،  جماعة  تازة،  مدينة   : موقعه 

فلسطني رقم 18. 

مساحته : 12 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة فلسطني ؛ 

جنوبا : األحباس ؛

شرقا : األحباس ؛

غربا : األحباس؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرزواال .

مطلب رقم 21404 - 21

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي 1406

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي 1406".

نوعه : أرض بها دكان حبسي. 

موقعه : مدينة تازة ، ، جماعة تازة ، احملل املدعو : زنقة فلسطني رقم 

18 تازة العليا.

مساحته : 12 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس

جنوبا : األحباس.

شرقا : األحباس ،

غربا : زنقة فلسطني؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الوحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 21405 - 21

تاريخ اإليداع : 17  نوفمبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدار احلبسية رقم 4-2/4-3/4 4/4-

رقم  احلبسية  الدار   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

."-4/4 4-2/4-3/4

نوعه : دار حبسية.

موقعه : مدينة تازة ، احملل املدعو : تازة العليا الزاوية اجليشية . 

مساحته : 90 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بن عبد العالي ؛ 

جنوبا : درب املريني ؛

شرقا : ورثة مزوال ؛

غربا : بوقالب البرنصي؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية بعد الزوال .

مطلب رقم 21406 - 21

تاريخ اإليداع : 17  نوفمبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حجيرات 4/4-

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حجيرات.

نوعه : دار حبسية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة وقيادة أكنول، جماعة اكزناية اجلنوبية، احملل 

املدعو : دوار الصغور . 

مساحته : 05 آر 50 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد بن اموح بن محمد بن طاطا ؛ 

جنوبا : املنجورة ؛

شرقا : الهادي بن عالل ؛
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غربا : اموح بن أحمد بن العربي؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21407 - 21

تاريخ اإليداع : 17  نوفمبر  2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي عدد 1309

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي عدد 1309.

نوعه : أرض بها دكان.

موقعه : إقليم تازة ، احملل املدعو : زنقة األندلس رقم 37 ، تازة العليا . 

مساحته : 10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس ؛ 

جنوبا : املنجورة ؛

شرقا : زنقة األندلس ؛

غربا : األحباس؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالتة بعد الزوال.

مطلب رقم 21408 - 21

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : عبد السالم الهمس بن موح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدماني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدماني.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة أكنول ، جماعة أكنول، احملل املدعو : مزارع أكنول . 

مساحته : 38 آر60 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : شعبة ؛ 

شرقا : امللك الغابوي ؛

جنوبا : محموش ؛

غربا : طريق؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 محرم 1392 موافق 14 مارس 1972

على   2021 يناير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21409 - 21

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي عدد 1504

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي عدد 1504.

نوعه : أرض بها دكان.

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا : زنقة فلسطني،. 

مساحته : 10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة دار الدبغ ؛ 

شرقا : األحباس ؛

جنوبا : زنقة دار الدبغ؛

غربا : األحباس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21410 - 21

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي عدد 1502

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي عدد 1502.

نوعه : أرض بها دكان حبسي .

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا ، زنقة فلسطني. 

مساحته : 35 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة فلسطني ؛ 

شرقا : األحباس ؛

جنوبا : األحباس ؛

غربا : األحباس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21411 - 21

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي عدد 1089

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي عدد 1089.
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نوعه : أرض بها دكان .

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا ، درب البخالء،. 

مساحته : 15 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : درب البخالء ؛ 

شرقا : درب البخالء.

جنوبا : مسجد السوق ؛

غربا : مسجد السوق ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21412 - 21

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي عدد 1087

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي عدد 1087.

نوعه : أرض بها دكان .

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا ، زنقة العطارين. 

احملل املدعو : زنقة العطارين، تازة العليا . 

مساحته : 15 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس ؛ 

شرقا : زنقة العطارين ؛

جنوبا : درب البخالء ؛

غربا : ملك الغير ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 21413 - 21

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي عدد 1088

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي عدد 1088.

نوعه : أرض بها دكان .

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا ، زنقة العطارين،. 

مساحته : 04 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ملك الغير ؛ 

شرقا : زنقة العطارين ؛

جنوبا : األحباس ؛

غربا : ملك الغير ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21414 - 21

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي عدد 1307

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي عدد 1307.

نوعه : أرض بها دكان .

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا ، فندق القاعة. 

مساحته : 15 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس ؛ 

شرقا : احملجوب عبدالقادر ؛

جنوبا : األحباس ؛

غربا : زنقة فندق القاعة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21415 - 21

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي عدد 1407

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي عدد 1407.

نوعه : أرض بها دكان .

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا ، زنقة فلسطني رقم 16، تازة العليا. 

مساحته : 12 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس ؛ 

شرقا : األحباس ؛
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جنوبا : األحباس ؛

غربا : زنقة فلسطني ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 21416 - 21

تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أحباس تازة رقم 1202

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أحباس تازة رقم 1202

نوعه : أرض بها دكان.

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا ، احملل املدعو : سوق املوقف . 

مساحته : 05 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة سوق املوقف ؛

شرقا : عمرو الصافي ؛

جنوبا : األحباس؛

غربا : األحباس؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 21417 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : سعيد اطرطور بن عبدالكرمي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : سهب األحد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهب األحد ".

نوعه : أرض عارية.

 : املدعو  احملل  مغراوة،  وقيادة  جماعة  تازة،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

مغراوة املركز.

مساحته : 02 آر20 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ملك احمد محرف؛ 

شرقا : ملك برشان محمد ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : أحمد محرف ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 رجب 1441 موافق 13 مارس 2020.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 16 اكتوبر 2000.

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21418 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرقيقة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرقيقة.

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة بني فراسن، احملل املدعو : الزاوية. 

مساحته : 15 آرا تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الفالحي عبد اللطيف ؛ 

شرقا : الفالحي عبد اللطيف ؛

جنوبا : الواد ؛

غربا : الفالحي عبد اللطيف ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 21419 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر الهابطي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر الهابطي.

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة بني فراسن، احملل املدعو : جمغيلة. 

مساحته : 04 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد بن محمد ؛ 

شرقا : ورثة أحمد بن محمد ؛

جنوبا : ورثة أحمد بن محمد ؛

غربا : ورثة اخملتار بن الرميش ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.
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مطلب رقم 21420 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي الغازي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي الغازي.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة بني فراسن، احملل املدعو : جمغيلة. 

مساحته : 20 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : أحميدة أحمد بن أحمد، األحباس ؛ 

شرقا : األحباس ؛

جنوبا : اجلمغيني أحمد بن أعمار؛

غربا : أحميدة أحمد بن أحمد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21421 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سهب ملوس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سهب ملوس.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة بني فراسن، احملل املدعو : 

سيدي عبد اهلل الغازي. . 

مساحته : 06 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الفالحي أحمد وعبدالنبي ؛ 

شرقا : ورثة محمد بن اجلياللي ؛

جنوبا : ورثة محمد بن اجلياللي؛

غربا : ورثة محمد بن اجلياللي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21422 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي بن حساين.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي بن حساين.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة بني فراسن، احملل املدعو : 

سيدي عبداهلل الغازي. 

مساحته : 05 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة عبدالسالم علي ؛ 

شرقا : ورثة محمد اجلياللي ؛

جنوبا : الشعبة؛

غربا : ورثة الطاهري بن عبد الرحمان ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21423 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي بن احساين.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي بن احساين.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة بني فراسن، احملل املدعو : جمغيلة. 

مساحته : 10 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة بوخريش محمد ؛ 

شرقا : ورثة بوخريش محمد ؛

جنوبا : ورثة بوخريش محمد ؛

غربا : ورثة محمد اجلياللي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21424 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد السالم دوار الكراكرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد السالم دوار الكراكرة.

نوعه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تايناست ،جماعة أمسيلة، احملل املدعو : عني 

برطيطة. 



عدد 1145 - 23 ربيع األخر 1442 )09 ديسمبر 2020(5874

مساحته : 03 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة عبدالسالم بن قدور؛ 

شرقا : ورثة عبداهلل بن قدور؛

جنوبا : الكحل بوجمعة؛

غربا : لكحل بوجمعة؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 21425 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد اإلميان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد اإلميان.

نوعه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تايناست ،جماعة بن افتح، احملل املدعو : بني فتح. 

مساحته : 05 آر 55 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلادجي محمد؛ 

شرقا : كراش احمد؛

جنوبا : عبد الرحمان بواد؛

غربا : الطريق؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالتة بعد الزوال.

مطلب رقم 21426 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " غدير كرشة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غدير كرشة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة بني فراسن، احملل املدعو : دوارالقلب. 

مساحته : 15 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : العوان حميد؛ 

شرقا : الواد؛

جنوبا : الناصيري محمد؛

غربا : ورثة الداودي حلسن؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 21427 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سدرة بن داود.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سدرة بن داود.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة بني فراسن، احملل املدعو : دوارالقلب. 

مساحته : 06 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احميدوش أحمد؛ 

شرقا : احميدوش أحمد؛

جنوبا : الوريني عبد السالم؛

غربا : احميدوش أحمد؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 21428 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد تبودة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد تبودة.

نوعه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تيناست ،جماعة برارحة، قيادة امسيلة.

مساحته : 02 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ساكوت بوجمعة؛ 

شرقا : حمداش أحمد؛

جنوبا : حمداش أحمد؛

غربا : واد الريحان؛ 
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 21429 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد الرومي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد الرومي.

نوعه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم تازة، دائرة وجماعة تايناست، احملل املدعو : امطغار. 

مساحته : 03 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بورمي أحمد؛ 

شرقا : بورمي أحمد؛

جنوبا : كراطيط إدريس؛

غربا : كراطيط إدريس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة زواال. 

مطلب رقم 21430 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد حي القدس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد حي القدس.

نوعه : أرض بها مسجد ومرافق.

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

مساحته : 01 آر80 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة مجلخ حلسن؛ 

شرقا : ورثة اجلوهري عبد الهادي بن علي،ورثة العزاب اخلدير؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21431 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عرصة اجلامع أيضا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عرصة اجلامع أيضا.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تيناست ،جماعة أمسيلة، احملل املدعو : دوار الغزازرة. 

مساحته : 07 آر 80 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة العيساوي محمد؛ 

شرقا : ورثة النشي علي؛

جنوبا : ورثة النشي علي؛

غربا : ورثة لقيش محمد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 21432 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فج ايراز.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فج ايراز.

نوعه : أرض فالحية.

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

املدعو : دوار الغزازرة .

مساحته : 38 آر 35 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : العربي أحمد؛ 

شرقا : عبدالسالم الشرة؛

جنوبا : اعروق أحمد؛

غربا : العربي حميد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 21433 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدار رقم 4 أحباس الزاوية الوزانية.

أحباس   4 رقم  الدار   "  : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

الزاوية الوزانية.
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نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، احملل املدعو : زنقة سيدي بلفتوح. 

مساحته : 70 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس؛ 

شرقا : األحباس ؛

جنوبا : دار بن دحمان؛

غربا : األحباس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 21434 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدار رقم 5 أحباس الزاوية الوزانية.

أحباس   5 رقم  الدار   "  : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

الزاوية الوزانية.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

بلفتوح.  زنقة سيدي   : املدعو  احملل  العليا،  تازة  تازة،  مدينة   : موقعه 

مساحته : 85 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : دار لزرق؛ 

شرقا : درب سيدي بن الفتوح ؛

جنوبا : بوعمر؛

غربا : األحباس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 21435 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدار رقم 2 أحباس الزاوية الوزانية.

أحباس   2 رقم  الدار   "  : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

الزاوية الوزانية.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة تازة ،تازة العليا ، زنقة سيدي بلفتوح. 

مساحته : 01 آر 10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : دار اليعقوبي؛ 

شرقا : األحباس ؛

جنوبا : األحباس ؛

غربا : درب سيدي بلفتوح؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال. 

مطلب رقم 21436 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " امليزاب أيضا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امليزاب أيضا.

نوعه : أرض فالحية.

بني  مروج،جماعة  باب  قيادة   ، تايناست  دائرة   ، تازة،  إقليم   : موقعه 

أفتح، احملل املدعو : دوار امليزاب. 

مساحته : 10 آر 25 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق، ورثة اليعقوبي؛ 

شرقا : الشعبة، ورثة الراشيدي حسن؛ ورثة اليعقوبي

جنوبا : بوكعيبات محمد بن محمدين؛

غربا : ورثة براح اليعقوبي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 21437 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " امليزاب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امليزاب.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة، ، دائرة تايناست، قادة باب مروج،جماعة بني أفتح، 

احملل املدعو : دوار امليزاب. 

مساحته : 25 آر 50 سنتيار تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : ورثة اليعقوبي؛ عالل بن املهدي

شرقا : الشعبة، ورثة الراشيدي 

جنوبا : الواد؛

غربا : ورثة اليعقوبي عالل بن املهدي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 21438 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " توردمان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " توردمان.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة، ، دائرة تايناست، قادة باب مروج،جماعة بني أفتح، 

احملل املدعو : واد برون. 

مساحته : 90 آر 30 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : نعيقي عبدالسالم؛ 

شرقا : الشعبة، 

جنوبا : الواد، النعيقي

غربا : بوشعيبات علي ؛ بوشعيبات الرحمان 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21439 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد حمرية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد حمرية.

نوعه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم تازة، ، دائرة واد أمليل، قيادة وجماعة بوحلو، 

مساحته : 06 آر 50 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : راضية الصوفي؛ 

شرقا : محمد الصوفي، 

جنوبا : الطريق

غربا : مصطفى حساني 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 21440 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجداحملطة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد احملطة.

نوعه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم تازة ، بلديةواد أمليل، حي احملطة. 

مساحته : 03 آر 29 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 18240/ف

شرقا : الطريق

جنوبا : ورثة احلاج الكريطة محمد؛

غربا : األحباس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 21441 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد حمزة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد حمزة.

نوعه : أرض بها مسجد.

موقعه : : إقليم تازة ، بلدية واد أمليل، حي احملطة. 

مساحته : 03 آر 45 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : الطريق

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3393 - 21
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غربا : محمد دبيزة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 21442 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد بوحدود السفلي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد بوحدود السفلي.

نوعه : أرض بها مسجد.

اكزناية  جماعة  أكنول،  قيادة  أكنول،  دائرة   ، تازة  إقليم   :  : موقعه 

اجلنوبية، احملل املدعو : دوار بوحدو السفلي. 

مساحته : 13 آر 60 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : الطريق

جنوبا : البودالي أزريول

غربا : بن عبو محمد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يناير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة زواال. 

مطلب رقم 21443 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البطمة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البطمة.

نوعه : أرض فالحية.

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

فراسن، احملل املدعو : أوالد عزوز. 

مساحته : 30 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : احلرشة الشياني

جنوبا : عبد السالم الكربوبي وعامر احلرشة.

غربا : عبد الرحمان احساين ، اخلبازي التمدراتي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 21444 - 21

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني الصبار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني الصبار.

نوعه : أرض فالحية.

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

فراسن، احملل املدعو : دوار بني فوغال. 

مساحته : 10 آر 10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد عامر املغاط، 

شرقا : الساقية

جنوبا : التمدراتي

غربا : بودالحة علي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة زواال. 

مطلب رقم 21445 - 21

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : إسماعيل احلدادة بن عامر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ركبة احلجام

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ركبة احلجام.

نوعه : أرض فالحية.

إقليم تازة ، دائرة واد أمليل، جماعة وقيادة غياتة الغربية، احملل املدعو 

: دوار القبة 

مساحته : 20 آر 79 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طليح إدريس، طليح حميد 

شرقا : كرميط عبد اهلل
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جنوبا : الطريق

غربا : زريق عبد السالم ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 محرم 1442 موافق 26 اغسطس 2020 

- رسم شراءعدلي مؤرخ في 21 صفر 1442 موافق 09 اكتوبر 2020 

على   2021 يناير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة     

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 125883 - 23

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020 

طالبا التحفيظ : 

1( القباج عز الدين ابن محمد بنسبة 1/2 

2( املرادي رشيدة بنت موالي عبد الكبير بنسبة 1/2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض البير" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض البير" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة لبخاتي، دوار البيب

مساحته : 01 هك 42 آر85 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 652/ز

شرقا : الغالي محمد

جنوبا : الطريق عرضها 06 أمتار

غربا : الطريق عرضها 03 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 30 ابريل 2016 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 

- ملحق عدلي مؤرخ في 07 سبتمبر 2020 

على   2021 يناير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125884 - 23

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020 

طالبة التحفيظ : سامي ربيعة بنت احمد بن احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك سامي ربيعة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك سامي ربيعة" 

نوعـه : دار للسكنى تتكون من سفلي بهوائها

موقعـه : أسفي، حي اعزيب الدرعي ، زنقة االسكندرية، رقم 26

مساحته : 63 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد اهلل مرنوف منهم عبد الرفيق

شرقا : زنقة االسكندرية

جنوبا : ورثة محمد السالوي منهم مباركة 

غربا : محالت اجلماعة بسوق اعزيب الدرعي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 27 يوليو 2020 

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 04 اغسطس 2020 

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 نوفمبر 2020 

على   2021 يناير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125885 - 23

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : بيه عبد العزيز ابن محمد بن عالل 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد احلف الثاني" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد احلف الثاني" 

نوعـه : أرض فالحية بها سكنى سفلية بهوائها مساحتها 142 متر

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة ملعاشات ، قيادة الصويرية، دوار فدان الدوم

مساحته : 28 آر12 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : البختي عبد اللطيف- والبختي نور الدين

شرقا : احملروم- وطريق الدوار

جنوبا : طالب التحفيظ

غربا : البختي مينة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 يوليو 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 اغسطس 2019 

على   2021 يناير   29 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125886 - 23

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : بوحفيظ محمد ابن عبد السالم بن عمر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض بياضة " 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض بياضة " 

نوعـه : أرض فالحية بها سكنى سفلية بهوائها مساحتها 300 مترا

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة مول البركي ، زاوية مول البركي 

مساحته : 36 آر 42 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : زنقة الدوار 

شرقا : الرسم العقاري عدد 63915 - 232 – وورثة بوحفيظ منهم مصطفى

جنوبا : زنقة الدوار

غربا : املكاز 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 11 يونيو 1991 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 14 يونيو 1991 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 1992

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 1992 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2009

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 15 اكتوبر 2014

- شهادة ادارية مؤرخة في 24 ديسمبر 2014 

على   2021 يناير   29 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125887 - 23

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : بوحفيظ محمد ابن عبد السالم بن عمر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بياضة حمري " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بياضة حمري" 

للماء  الوطني  للمكتب  للماء  قناة  تخترقها  فالحية  أرض   : نوعـه 

الصالح للشرب

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة مول البركي ، زاوية مول البركي 

مساحته : 27 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : بوحفيظ محمد

شرقا : الطريق

جنوبا : املطلب عدد 10464/ز

غربا : ورثة بوحفيظ منهم مصطفى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 11 يونيو 1991 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 14 يونيو 1991 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 1992

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 1992 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2009

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 15 اكتوبر 2014

- شهادة ادارية مؤرخة في 24 ديسمبر 2014 

على   2021 يناير   29 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125888 - 23

 تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : أجريك محمد ابن محمد بن اسعيد

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الهيبة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الهيبة" 

نوعـه : أرض عارية بها بنايات مساحتها 58 متر 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار البداهجة

مساحته : 05 آر 81 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : كيوكيو نعيمة 

شرقا : طريق عمومي عرضها 4 امتار

جنوبا : الكميلي عبد اللطيف

غربا : كيوكيو نعيمة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 16 سبتمبر 2020 

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2020 

على   2021 فبراير   01 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 125889 - 23

تاريخ االيداع : 03 ديسمبر2020 

طالب التحفيظ : أشهب عزيز ابن ابراهيم بن عالل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلمري" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلمري" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة البدوزة، قيادة اوالد زيد ، دوار البدوزة

مساحته : 10 آرا تقريبا 

حدوده : 

شماال : مبروك سالم

شرقا : ملكلس عبد السالم

جنوبا : كرماح الباتول

غربا : ورثة ملكلس الضاوية منهم عبد اجلليل املعمور 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 
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- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 14 مارس 2010

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 يونيو 2012 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت يوليو 2020 

- عقد اشهاد عرفي مؤرخ في 13 سبتمبر 2020 

على   2021 فبراير   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   -

الساعة 00 : 14 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125890 - 23

 تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : االديبي التهامي ابن حلسن بن اسعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك االديبي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك االديبي" 

نوعـه : أرض عاريبة

موقعـه : اقليم اليوسفية، الشماعية ، حي الشاف مبارك

مساحته : 02 آرتقريبا 

حدوده : 

شماال : تايهة عبد الغني

شرقا : الهيالني الضاوي- وميمون 

جنوبا : ورثة هشومة منهم هشوش محمد

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 1990 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يناير 1991 

- شهادة ادارية مؤرخة في 27 سبتمبر 2019 

- التزام عرفي مؤرخ في 06 فبراير 2020 

- وكالة عرفية مؤرخة في 26 نوفمبر 2020 

على   2021 فبراير   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12زواال. 

 احملافظ على االمالك العقارية بآسفي 

شكيب حيمود     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131309 - 24

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد بنعلي بن عبد النبي. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنعلي".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : كالبونيطا

مساحته : 87 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الطريق ؛

شماال : فاطمة املشاوري؛

جنوبا : الطريق،

غربا : ورثة شعيب شعيب ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 152 صحيفة 040 

عدد 033 بتاريخ 25 سبتمبر 2020.

 244 رقم  باحلسيمة  االبتدائية  احملكمة  األصل حلكم  لنسخة طبق  صورة 

الصادر في امللف رقم 128/15 بتاريخ 24 مارس 2016.

 27 في  مؤرخ  أصلها  واالستئناف  التعرض  بعدم  لشهادة  صورة 

اغسطس 2018.

صورة حملضر خبرة أصلها مؤرخ في 21 فبراير 2018.

صورة حملضر تنفيذ أصلها مؤرخ في 27 يوليو 2016.

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

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131310 - 24

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد احلفيظ اخلمليشي بن احمد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلمليشي".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة تارجيست، احملل املدعو : تال يحيى

مساحته : 71 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : ورثة االسماعيلي كلي ؛

شماال : الشيخي عبد السالم؛

جنوبا : ورثة عيسى املغموم،

غربا : ورثة البركة عبد الرزاق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 167 عدد   257 صحيفة   15 رقم  بكناش  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 06 يونيو 2018.

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 15 صحيفة 215 عدد 138 

بتاريخ 25 ابريل 2018.
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رسم وكالة عدلي مضمن بكناش اخملتلفة 11 صحيفة 336 عدد 291 

بتاريخ 02 ماي 2018. 

نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 14 اكتوبر 2008.

شهادة إدارية مؤرخة في 23 اكتوبر 2020.

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

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131311 - 24

تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : سعيد شعيب بن محمد. 

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : تورض انكمارن حي سيدي عابد

مساحته : 01 آر 18 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : حسن بوغابة، الرسم العقاري عدد 27219 - 24 ؛

شماال : عبد الواحد قيقاي 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 30056 - 24 ،

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 141 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  قسمة  رسم 

صحيفة 017 عدد 017 بتاريخ 08 فبراير 2019.

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 29 مارس 2007.

أصلها مؤرخ في  بالقسمة  يتعلق  تنفيذ  األصل حملضر  نسخة طبق 

15 ديسمبر 1988.

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

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

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131312 - 24

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : امحمد اوالد موسى بن عبد اللطيف. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امحمد".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : اغزار ابري

مساحته : 82 آر 25 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الطريق ؛

شماال : مطالب التحفيظ عدد 17372 - 24، 17477 - 24، 17278 - 24. 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4389 - 24 ،

غربا : الرسم العقاري عدد 4389 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 149 صحيفة 278 

عدد 224 بتاريخ 30 يونيو 2020.

 97 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 49 عدد 45 بتاريخ 11 ماي 2020.

موافقة على الشراء مؤرخة في 17 نوفمبر 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 17 نوفمبر 2020.

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

الساعة 00 : 14 يعد الزوال.

مطلب رقم 131313 - 24

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : يوسف بنزيان بن العياشي. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنزيان".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، حي صباديا.

مساحته : 01 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : ورثة احلاج العياشي؛

جنوبا : الطريق،

غربا : يوسف بنزيان ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة حلكم احملكمة االبتدائية باحلسيمة الصادر في امللف عدد 123/12 بتاريخ 

30 ماي 2013. 

صورة لشهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 18 يوليو 2018.

صورة حملضر تنفيذ قسمة عقارية أصلها مؤرخ في 19 اغسطس 2013.

شهادة عدم التنافي مع القانون 90/25 مؤرخة في 30 نوفمبر 2020.

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131314 - 24

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : حبيب اهلل الزهرة بنت محمد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حبيب اهلل".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق علوي.
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موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : 24 شارع بتي ورياغل.

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شرقا : مولود الغرفي ؛

شماال : ازرقان حمادي ؛

جنوبا : الشارع ،

غربا : احمد ازطوط ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم تسليم باجملان عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 137 

صحيفة 419 عدد 443 بتاريخ 18 يناير 2019. 

عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 05 يونيو 1996.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 27 اكتوبر /2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 28 يناير 2021 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131315 - 24

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : اشهبون سليم بن فريد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اشهبون".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت قمرة، احملل املدعو : الدمنة

مساحته : 02 آر 52 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : ممر ؛

شماال : نزهة بنت محمد احمد؛

جنوبا : الطريق،

غربا : ممر ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 137 صحيفة 112 

عدد 131 بتاريخ 26 اكتوبر 2018.

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

العقارية رقم 112 صحيفة 140 عدد 121 بتاريخ 04 سبتمبر 2015.

صورة طبق األصل لنسخة من رسم ملكية عدلي أصلها مؤرخ في 

13 اغسطس 2015.

شهادة إدارية مؤرخة في 02 نوفمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131316 - 24

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : اعراب عبد العزيز بن محمد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اعراب".

نوعـه : أرض عارية.

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

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شرقا : اكروج سليمان ؛

شماال : الشارع؛

جنوبا : الشارع،

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رقم 53 صحيفة 17  العقارية  األمالك  رسم شراء عدلي مضمن بسجل 

عدد 18 بتاريخ 09 اغسطس 2004.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 25 نوفمبر 2020.

صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي أصلها ثابت التاريخ في 12 يونيو 2003.

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 12 ابريل 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 06 اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131317 - 24

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : وسيم بوزوبع بن عبد الصادق. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وسيم".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : دهار السلوم

مساحته : 02 آر 50 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : عثمان بوزبع ؛

شماال : عبد الرحمان بوزبع؛

جنوبا : ورثة محمد بوزبع،

غربا : مشروع طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 152 صحيفة 074 

عدد 064 بتاريخ 09 اكتوبر 2020.
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رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 50 صحيفة 98 

عدد 108 بتاريخ 24 ديسمبر 2011.

شهادة إدارية مؤرخة في 20 اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131318 - 24

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : شركة ماربوو بروم م.س.م.م.س. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فهيمة 5".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : اجار ازكاغ تفرس عمر حمو

مساحته : 90 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : وفيلة ازريوح ؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : عبد احلي ازريوح،

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 150 صحيفة 147 

عدد 122 بتاريخ 24 يوليو 2020.

رسم تسليم باجملان عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 147 

صحيفة 47 عدد 37 بتاريخ 12 ديسمبر 2019.

صورة لرسم مقاسمة عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك رقم 57 

صحيفة 342 عدد 339 بتاريخ 18 يناير 2006.

رقم 11  والوصايا  التركات  إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل  لرسم  صورة 

صحيفة 215 عدد 110 بتاريخ 02 يوليو 1999.

 57 رقم  األمالك  بدفتر  مضمن  أصلها  عدلي  شراء  لرسم  صورة 

صحيفة 67 عدد 38 بتاريخ 21 يوليو 1974.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 39 صحيفة 858 عدد 289 بتاريخ 07 ابريل 2008.

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

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131319 - 24

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : شركة ماربوروم ش.م.م.ش. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فهيمة 6".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي اجار ازكاغ.

مساحته : 90 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري 26987 - 24؛ 

شماال : عبد احلي ازريوح؛

جنوبا : الطريق،

غربا : فهيمة بوقيش؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 145 صحيفة 332 

عدد 288 بتاريخ 16 يناير 2020. 

رسم تسليم باجملان عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 138 

صحيفة 247 عدد 189 بتاريخ 12 نوفمبر 2018.

 57 رقم  األمالك  بدفتر  مضمن  أصلها  عدلي  شراء  لرسم  صورة 

صحيفة 67 عدد 38 بتاريخ 21 يوليو 1974.

صورة لرسم إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات والوصايا رقم 11 

صحيفة 215 عدد 110 بتاريخ 02 يوليو 1999.

صورة لرسم مقاسمة عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك رقم 57 

صحيفة 342 عدد 339 بتاريخ 18 يناير 2006.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 39 صحيفة 858 عدد 289 بتاريخ 07 ابريل 2008.

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

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 131320 - 24

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : كرمي بوعزة بن محمد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كرمي".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : تخنوست

مساحته : 20 آر تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري 12859 - 24؛ 

شماال : ورثة عمر محمد؛

جنوبا : عبد السالم اخلطابي،

غربا : عبد السالم اخلطابي، رقية اخلطابي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رقم 150 صحيفة 291  العقارية  األمالك  رسم شراء عدلي مضمن بسجل 

عدد 298 بتاريخ 20 نوفمبر 2020. 
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رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 67 صحيفة 286 

عدد 212 بتاريخ 26 اكتوبر 2015.

صورة طبق األصل لرسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي أصلها مضمن 

بسجل التركات رقم 44 صحيفة 91 عدد 64 بتاريخ 22 اكتوبر 2015.

رسم وكالة عدلي مضمن بكناش 41 صحيفة 761 عدد 761 بتاريخ 

08 اكتوبر 2020.

شهادة عدم التنافي مع القانون 90/25 مؤرخة في 27 نوفمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 03 فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10237 - 25

تاريخ االيداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد بلعيد توابي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الوطية " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الوطية".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو اوالد اشميشة .

مساحته : 58 آ 83 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بلمقدم محمد؛

شرقا : بلمقدم محمد؛ 

جنوبا : حاليا الرسم العقاري 69865 - 25؛

غربا : ورثة بلمقدم عائشة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 168 عدد 320 في 27 نوفمبر 2019؛

2 - ر رسم شراء عدلي مضمن بكناش 179 عدد 141 في 07 أكتوبر 2020؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 24 أكتوبر 2019؛

على   2020 يناير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 10238 - 25

تاريخ االيداع : 11 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد احلفيظ رزوقي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدخيلة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدخيلة ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو اوالد اشميشة .

مساحته : 03 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اجملال الغابوي؛

شرقا : اجملال الغابوي، الواد؛

جنوبا : الواد ؛

غربا : ورثة ولد القرشي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 76 عدد 499 في 24 سبتمبر 2008؛

2 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 76 عدد 507 في 25 سبتمبر 2008؛

3 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 88 عدد 76 في 24 فبراير 2011؛

4 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 155 عدد 293 في 20 سبتمبر 2018؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 04 سبتمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 يناير 2021 الساعة 

الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10239 - 25

تاريخ االيداع : 13 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد منيب املصطفى بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلبل الطويل".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة احملل املدعو 

مساحته : 02 هـ 01 آ 13 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 58180 - 15 ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : منصوري حمادي؛

غربا : احمد سمران. .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 131 عدد 210 في 02 يونيو 2016؛

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 171 عدد 110 في 13 فبراير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 26 ماي 2016؛

على   2021 يناير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال .
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مطلب رقم 10240 - 25

تاريخ االيداع : 16 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد حلسن الطليحي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مشمش خالطة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مشمش خالطة ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو اوالد اشميشة .

مساحته : 02 هـ 80 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد القادر الطليحي ؛

شرقا : ورثة احلاج العياشي ؛

جنوبا : الواد؛

غربا : لكداني لكداني .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 150 عدد 119 في 07 فبراير 2018؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 150 عدد 187 في 21 فبراير 2018؛

على   2021 يناير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10241 - 25

تاريخ االيداع : 16 نوفمبر 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة غيثة ناصر بنت جوزيف . .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اعبوالت".

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

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو اوالد العالي .

مساحته : 02 هـ 30 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 19879/س، ورثة سي الصغير ؛

شرقا : مسلك عمومي ؛

جنوبا : التامي محمد؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 24255 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 174 عدد 255 في 18 أغسطس 2020؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 98 عدد 866 في 06 أكتوبر 2020؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 28 يوليو 2020؛

على   2021 يناير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10242 - 25

تاريخ االيداع : 17 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد غفور بن بوشعيب .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زغودة ".

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

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو العبيريني .

مساحته : 3 هـ 25 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : يعكوب احمد، غفور عائشة ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 4276 - 25 ؛

جنوبا : يعكوب يوسف، ممر؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 178 عدد 210 في 11 نوفمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 07 ماي 2019؛

على   2021 يناير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10243 - 25

تاريخ االيداع : 17 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد اليوسفي بن امحمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملطيرات ".

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

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو اوالد طرفاية .

مساحته : 2 هـ 20 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 10219/س ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 20677/س ؛

جنوبا : امينة سعدي ، حسني محمد، الرسم العقاري رقم : 9878/س؛

غربا : يزيدي محمد ، حسني محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 177 عدد 162 في فاحت سبتمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 03 أغسطس 2020؛

وكالة عرفية مؤرخة في 23 أغسطس 2019؛

على   2021 يناير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .
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مطلب رقم 10244 - 25

تاريخ االيداع : 19 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد حداني بن احلسني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البرزان ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حداني ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة الفضاالت احملل املدعو اوالد الرامي .

مساحته : 15 آ 05 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حالل نور الدين ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : مومن فاطنة؛

غربا : مزيان سالم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 181 عدد 125 في 16 نوفمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 23 أكتوبر 2020؛

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10245 - 25

تاريخ االيداع : 19 نوفمبر 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة رقية حمومي بنت بوعزة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلوض ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلوض ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة اوالد علي الطوالع احملل املدعو اوالد اجلياللي.

مساحته : 89 آ 28 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : لطيفة بنت احلاج بوعزة ؛

شرقا : ورثة عبد السالم بن محمد ؛

جنوبا : احلاج العيدي؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 3628 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مضمن بكناش 16 عدد 85 في 11 ديسمبر 1996؛

شهادة إدارية مؤرخة في 03 مارس 2020؛

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال .

مطلب رقم 10246 - 25

تاريخ االيداع : 25 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد احمد العسال بن بوعزة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسوسة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسوسة ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو البصاصلة .

مساحته : 3 هـ 25 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : العسال بوعزة ؛

شرقا : ورثة احمرة ؛

جنوبا : ورثة احمرة؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 29025 - 25، ورثة اسماعيل .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 181 عدد 38 في 26 أكتوبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 06 أكتوبر 2020؛

على   2021 يناير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10247 - 25

تاريخ االيداع : 27 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد واسمي بن علي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالدات الزياتي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياسمينة ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة املنصورية احملل املدعو بني راشد .

مساحته : 18آ 10 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 14780/س ؛

شرقا : ادريس ايت احلاج ؛

جنوبا : ورثة موسى؛

غربا : اخلياطي احمد، حموش مليكة عبد الدامي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 76 عدد 200 في فاحت أكتوبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 13 أغسطس 2020؛

على   2021 يناير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .
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مطلب رقم 10248 - 25

تاريخ االيداع : 27 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد الصمد ايت سي بن يوسف .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البقالية".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رياض املنزه ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو حلرار.

مساحته : 25 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد الكرمي ايت سي بن يوسف ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الدغمي عبد اهلل ؛

غربا : الدغمي عبد اهلل .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 153 عدد 111  صورة شمسية 

في 16 ماي 2018،

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 162 عدد 185 في 

13 مارس 2019؛

صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مضمن بكناش 175 عدد 272 في 

02 سبتمبر 2020؛

صورة شمسية لرسم مخارجة عدلي مضمن بكناش 180 عدد 107 

في 14 أكتوبر 2020؛

5 -شهادة إدارية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020؛

على   2021 يناير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10249 - 25

تاريخ االيداع : 27 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي ايت سي بن يوسف .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البقالية".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رياض السالم ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو حلرار .

مساحته : 25 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد يصوابن ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : عبد اهلل الدغمي؛

غربا : عبد اهلل الدغمي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 153 عدد 107 في 

16 ماي 2018؛

نسخة لرسم مخارجة عدلي مضمن بكناش 180عدد 107 في 

14 أكتوبر 2020؛

نسخة لرسم صدقة عدلي مضمن بكناش 175 عدد 272 في 

02 سبتمبر 2020؛

نسخة لرسم صدقة عدلي مضمن بكناش 162 عدد 185 في 

13 مارس 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 30 نوفمبر 2017؛

على   2021 يناير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال .

مطلب رقم 10250 - 25

تاريخ االيداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة السلماجي اميان بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " شريشمات حمري".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االميان ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو الرحاحلة .

مساحته : 60 آ 04 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مجهد بوشعيب ؛

شرقا : مسلك عمومي ؛

جنوبا : مجهد امحمد؛

غربا : مجهد السعدية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 170 عدد 89 في 12 فبراير 2020؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 176 عدد 44 في 08 يوليو 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 07 فبراير 2020؛

على   2021 يناير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10251 - 25

تاريخ االيداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد مصطفى شيبو .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار العساس".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار العساس ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو اوالد بن عليان .

مساحته : 50 آ تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 14780/س ؛

شرقا : ادريس ايت احلاج ؛

جنوبا : ورثة موسى؛

غربا : اخلياطي احمد، حموش مليكة عبد الدامي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 95 عدد 129 في 16 ماي 2012؛

شهادة إدارية مؤرخة في 24 أبريل 2012؛

على   2021 يناير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10252 - 25

تاريخ االيداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد احمد العاملي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملضل غابة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملضل غابة ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو اخلبيزيني .

مساحته : 2 هـ 74 آ 41 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الغزواني ؛

شرقا : ورثة محمد بن املعطي حاليا ورثة العربي بن بوعزة ؛

جنوبا : احمد بن محمد حاليا الكامل مبروك؛

غربا : ورثة احلاج ادريس .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مضمن بكناش 1 عدد 3448 في 14 مارس 1985؛

شهادة إدارية مؤرخة في 11 سبتمبر 2009؛

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10253 - 25

تاريخ االيداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد حيدة بن ابراهيم .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " واد الدخيلة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " واد الدخيلة ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو اوالد سي احمد .

مساحته : 4 هـ 58 آ 65 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : جلول البوعزاوي ،الرسم العقاري رقم : 47672 - 25 ؛

شرقا : الواد ؛

جنوبا : دخيلة محمد؛

غربا : ورثة احلاج بن امليلودي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 120 عدد 148 في 25 مارس 2015؛

رسم استدراك عدلي مضمن بكناش 77 عدد 122 في 16 أبريل 2015؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 118 عدد 214 في 11 ماي 2015؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 123 عدد 120 في 27 يوليو 2015؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 138 عدد 50 في 30 نوفمبر 2016؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 151 عدد 139 في 21 فبراير 2018؛ 

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 153 عدد 30 في 11 أبريل 2018؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 160 عدد 34 في 19 ديسمبر 2018؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 163 عدد 28 في 08 أبريل 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 165 عدد 210 في 19 يوليو 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 171 عدد 107 في 12 فبراير 2020؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 11 مارس 2015؛

على   2021 يناير   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10254 - 25

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد أجاني بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوطويل".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوطويل ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو اوالد بن يوسف.

مساحته : 95 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 1878 - 25 ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ممر؛

غربا : أجاني رشيد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 127 عدد 110 في 14 ديسمبر 2015؛

رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 31 عدد 92 في 30 ماي 2007؛
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نسخة لرسم مخارجة مضمن بكناش 163 عدد 257 في 28 ماي 2019؛

رسم اصالح عدلي مضمن بكناش 83 عدد 40 في 01 ديسمبر 2015؛

رسم قسمة مضمن بكناش 124 عدد 263 في 04 نوفمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 28 ديسمبر 2018؛

حكم عدد 05/2017 رقم 04/2016 بتاريخ 05 أبريل 2017؛

فبراير 2021 على  : فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10255 - 25

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد بوعزة حمزة بن امليلودي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر الفردة 01".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر الفردة ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش احملل املدعو اوالد بورزك .

مساحته : 3 هـ 63 آ 92 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 7079 - 25، املريني بوشعيب ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : امللك الغابوي ، الطريق؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 86 عدد 525 في 14 ديسمبر 2010؛

 30 في   265 عدد   52 بكناش  مضمن  عدلي  استغالل  موجب  رسم 

سبتمبر 2010؛

شهادة إدارية مؤرخة في 03 ديسمبر 2010؛

فبراير 2021 على  : فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10256 - 25

تاريخ االيداع : 03 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد الكمال العلمي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البقالية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " 

البقالية ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو " حلرار ".

مساحته : 25 آ تقريبا . 

شماال : الدغمي احمد بن اجلياللي ؛

شرقا : بقية االرض؛

جنوبا : محمد امني؛

غربا : ممر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 154 عدد 308 في 18 أكتوبر 2018؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 178 عدد 196 في 04 نوفمبر 2020؛

رسم اشهاد عدلي مضمن بكناش 123 عدد 252 في 04 نوفمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 03 أكتوبر 2018؛

شهادة إدارية مؤرخة في 28 ديسمبر 2018؛

وكالة عدلية مؤرخة في06 سبتمبر 2018؛

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" أرض لبصيرات " 

مطلب رقم 8740 - 25

الذي أدرج االعالن عن حتديد باجلريدة الرسمية رقم : 925

املؤرخة في 21 سبتمبر 2016

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ فـي فاحت ديسمبر 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى" أرض لبصيرات " موضوع مطلب التحفيظ رقم : 8740 - 25 

الكائن باقليم بنسليمان جماعة أحالف دوار العوايات تتابع من االن فصاعدا 

التي  في نشر خالصة إصالحية باملطلب املدكور وذلك بجعل مساحته هي 

اظهرها التصميم العقاري : 87 آ 90 س بدال من 62 آ 63 س املصرح بها.

ما  حسب  بعده  او  التحفيظ  مبطلب  التقدم  قبل  سواء  تتغير  لم 

أفضت لي به املوكلة.

وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

طلب مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية ببنسليمان 

عزيز الزهراوي   

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3811 - 26

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - رحمة قب بنت موسى بنسبة 42/288

2 - الضاوية صغراني بنت احلسني بنسبة 41/288

3 - امليلودي صغراني بن احلسني بنسبة 82/288

4 - موسى صغراني بن احلسني بنسبة 82/288

5 - عائشة صغراني بنت احلسني بنسبة 41/288

بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع حسب النسب املبينة اعاله
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االسم الذي يعرف به امللك : أرض احلجامية

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلجامية

نوعه : أرض فالحية بها سكن و بنايتني خفيفتني و اشجار

أوالد  دوار  اجملدوب  موسى  سيدي  جماعة   ، احملمدية  عمالة   : موقعه 

سيدي عزوز

مساحته : 12 ار 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد النبي صغراني

جنوبا : ورثة أحمد صغراني

شرقا : ممر عمومي 

غربا :  مطلب عدد 1954 - 26 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 272 كناش األمالك 53 بتاريخ 26 ابويل 2016

2 - شهادة ادارية عدد 03/م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة سيدي موسى 

بن علي بتاريخ 16 مارس 2016

3 - رسم اراثة عدلي عدد 175 كناش التركات 37 بتاريخ 09 مارس 2010

 29 التركات  كناش   260 ص   208 عدد  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -  4

بتاريخ 11ss اكتوبر 2012

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت فبراير 2021 على 

الساعة 09 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان      

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41525 - 27

تاريخ االيداع : 20 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : حميد حرشالي بن احلسني .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حجرة "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم خنيفرة دائرة القباب جماعة تغسالني ، املكان املدعو 

: ايت سيدي بوعلي .

مساحته : 01 هـ 51 آر 54 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2959 - 27 ؛

شرقا : باحدو اوملرسي ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 15132 - 27

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 408 مؤرخ في 03 يوليو 2019 ؛ 

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

الساعة 10 .

مطلب رقم 41526 - 27

تاريخ االيداع : 23 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : جواد بوشيار بن عبد القادر .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك جواد"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة و جماعة اجلموس ، املكان املدعو : حي طارق .

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد سويسي

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : احلسني باسو ؛

غربا : فاطمة زكيات

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 308 مؤرخ في 04 اكتوبر 2012؛

2 - رسم شراء عدلي عدد13 مؤرخ في 18 ديسمبر 2004؛ 

3 - تصريح بالشرف مؤرخ في13 نوفمبر 2020 ؛ 

4 - شهادة ادارية عدد 117 مؤرخة في 11 نوفمبر 2020 . 

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

الساعة 9 و30 .

مطلب رقم 41527 - 27

تاريخ االيداع : 23 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : املصطفى راجي بن حلسن .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدهرة املصلى"

نوعه : ارض فالحية.

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

البرج ، املكان املدعو : ايت حلسن اوسعيد .

مساحته : 35 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : جمال بن حلو؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي (؛
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جنوبا : راجي املصطفى ؛

غربا : الرسم العقاري عدد6605 - 27 . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 94 مؤرخ في 26 فبراير 2020 ؛

2 - محضر تنفيدي مؤرخ في 03 فبراير 2019

3 - حكم ابتدلئي مؤرخ في 24 سبتمبر 2018 

4 - تقرير اخلبرة مؤرخ في 14 يوليو 20187 ؛ 

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

الساعة 9 .

مطلب رقم 41528 - 27

تاريخ االيداع : 24 نوفمبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل امام مسجد تاغزوت "

نوعه : ارض بها بناية.

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : خنيفرة املركز .

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : افيالل افاطمة اوباكر 

شرقا : الزنقة 

جنوبا : اوباك محمد افيالل

غربا : اوشاوش اوشا

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

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

الساعة 10 و 30 د .

مطلب رقم 41529 - 27

تاريخ االيداع : 24 نوفمبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد تاغزوت ومضافاته "

نوعه : ارض بها بناية.

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : خنيفرة املركز .

مساحته : 02 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : عاشي عاشي 

شرقا محمد بن حقي مع بوجديان علي مع علي شرورو

جنوبا : حلسن جعطيط

غربا : الزنقة

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

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

الساعة 11 و 00 د .

مطلب رقم 41530 - 27

تاريخ االيداع : 24 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : بوعزة وهرار بن الهري .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوعزة"

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : زنقة 25 رقم 7 حي السيري .

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد ازكاغ

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : موحى البابور ؛

غربا : الزنقة

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 1645 مؤرخ في 20 ماي 1990

2 - رسم شراء عدلي عدد814 مؤرخ في 30 يونيو 1980 

3 - شهادة ادارية مؤرخة في 19 نوفمبر 2020 ؛ 

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

الساعة 14 و30 .

مطلب رقم 41531 - 27

تاريخ االيداع : 24 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : عال بن سيدي بن سيدي احماد .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن سيدي"

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي.

موقعه : اقليم خنيفرة دائرة القباب جماعة تغسالني ، املكان املدعو 

: احلي االداري .

مساحته : 53 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : عال بن سيدي

غربا : عال بن سيدي 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 224 مؤرخ في 15مارس 2016

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

الساعة 9 و30 .

مطلب رقم 41532 - 27

تاريخ االيداع : 24 نوفمبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة اولغس "
نوعه : ارض بها مقبرة.

موقعه : اقليم خنيفرة، جماعة موحى اوحمو الزياني املدعو : اولغس .
مساحته : 01 هـ تقريبا.

حدوده : 
شماال : الشعبة 

شرقا : الطريق
جنوبا : الشعبة
غربا : الشعبة 

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت فبراير 2021 على 
الساعة 09 و 30 د .

مطلب رقم 41533 - 27
تاريخ االيداع : 20 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : محمد بوكبير بن احمد .
االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوكبير"
نوعه : ارض ارض بها بناية دات سفلي وطابقني .

موقعه : اقليم خنيفرة مدينة مريرت ، املكان املدعو : زنقة االرز.
مساحته : 01ار تقريبا.

حدوده : 
شماال : سيدي محمد بن محمد ؛

شرقا : بدري احلاج احلسني ؛
جنوبا : لهري عاشي ؛

غربا : الطريق
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
- نسخة من رسم ملكية عدلي عدد 356 مؤرخ في 19 فبراير 1992 ؛ 

- نسخة من عقد تركة عدد 272 مؤرخ في 07 اكتوبر 1996.
- رسم شراء عدلي عدد 284 مؤرخ في 09 اكتوبر 2004
- رسم شراء عدلي عدد 188 مؤرخ في 02 فبراير 2005

- شهادة ادارية عدد 18 مؤرخة في 17 نوفمبر 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت فبراير 2021 على 

الساعة 09و30 .
احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة الرماني

مطلب رقم 7203 - 29
تاريـخ اإليـداع : 10 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 
أحمد بنعيش بن عبد القادر بن حمو بنسبة ½؛

خالد بنعيش بن عبد القادر بن حمو بنسبة ½.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " البريويطة "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البريوطية ".

نـوعـه : " ارض فالحية".

احملل  الزحيليكة  الرماني، جماعة  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : مـوقعـه 

املدعو قبيلة النغامشة دوار آيت بنغموش .

مسـاحتـه : 09 هـ 14 آرا 22 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 6409 - 29؛ 

شرقا : ورثة علي بن محمد عني لفكارن بفصل الرسم العقاري عدد 16748/ر؛

جنوبا : كاسمي محمد بن نصيرات بفصل الرسم العقاري عدد 16748/ر ؛

غـربا : القرشي بن الطيبي بفصل الواد.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 مارس 1958؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 مارس 1958؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 اغسطس 1958؛

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 اكتوبر 1966؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 يوليو 1968؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 اكتوبر 1986؛

مقيدة  جميعها   1990 يناير   17 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -

بالرسم العقاري عدد 6409 - 29؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 11 يوليو 1996 ) الرسم العقاري عدد 6165 - 29(؛

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 1996؛

- نسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 11 مارس 2004؛

- نسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2006؛

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يوليو 2007؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 09 اكتوبر 2008؛

- رسم شراء عدلي في 24 يونيو 2010؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 19 مارس 2014؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 2014؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2014؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2016؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 مارس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 08 يناير 2021 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 7204 - 29

تاريـخ اإليـداع : 13 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : الطهاوي بوعزة بن احلاج بن عمر .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " الرملية عني لفكارن "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرملية عني لفكارن".

نـوعـه : " ارض فالحية".

احملل  مرشوش  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : مـوقعـه 

املدعو دوار آيت حمو الصغير.

مسـاحتـه : 06 هـ 56 آرا 41 س تقريبا.
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حــدوده : 

شماال : الشعبة وورثة الطهاوي علي ؛

شرقا : واد عني لفكارن ؛

جنوبا : الطهاوي رقية بنت احلاج ؛

غـربا : طريق .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 مارس 2020؛

- رسم وكالة عدلي مكؤرخ في 30 سبتمبر 2020؛

- شهادة إدارية 11 / ق ش ق املؤرخة في 02 مارس 2020 الصادرة عن 

قائد قيادة مرشوش.

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

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 7205 - 29

تاريـخ اإليـداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : حلسن لعروسي بن املصطفى بن محمد .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " قرادة "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قرادة ".

نـوعـه : " ارض فالحية".

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

احملل املدعو الفرجان النجدة 1 .

مسـاحتـه : 03 هـ 70 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : النصيري امليلودي بن محمود ومحمد الشرنوبي بن زين الدين 

ومطلب التحفيظ عدد 4244 - 29؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3873 - 29؛

جنوبا : الشعبة من ورائها ورثة هدي احلامتي؛

غـربا : الشعبة من ورائها الرسم العقاري عدد 3740 - 29 .

احلقـوق العينية : الشيء. 

 291 صحيفة   359 بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

كناش 34 بتاريخ 02 ماي 2017 توثيق احملكمة االبتدائية بالرماني .

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

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 7206 - 29

تاريـخ اإليـداع : 24 نوفمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

فوزية علوان بنت علي بن محمد بنسبة 1/3؛

حنان ميالن بنت محمد بن العربي بنسبة 1/3؛

جيهان بوعودة بنت عبد النبي بنسبة 1/3.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " فومي تيزي "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بوعودة ".

نـوعـه : " ارض فالحية".

احملل  الغوالم  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : مـوقعـه 

املدعو أوالد بوعلو .

مسـاحتـه : 03 هـ 40 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : بنسالم محمد؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : راضي التهامي وورثة محمد بن أحمد ؛

غـربا : ورثة احلاج بوشعيب .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 ماي 2015؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2020؛

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 20 نوفمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 22 يناير 2021 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

الشريف البقالي     

 

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 45949 - 30 

تاريخ اإليـداع : 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد رشيد اسحيسح بن بنعيسى بن ميلود.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "فدان حمري".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان حمري".

نوعـه : أرض فالحية.

جماعة  نوال،  اوالد  قيادة  ورغة،  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

سيدي امحمد الشلح، دوار القطارة.

مساحته : 2 هـ 72 آر 71 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : الشعبة، حورية بلبركة و الرسم العقاري رقم 14305 - 30؛

جنوبا : محمد التازي ؛

شرقا : الطريق اإلقليمية رقم 4531 ؛ 

غربا : محمد بلبركة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 من جمادى األولى 1440 

بقسم   13 رقم  األمالك  344 كناش  بعدد  2019 مضمن  فبراير   05  -

التوثيق باحد كورت.

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حساني    
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محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146256

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محمد جنيب بن عبد اهلل ،

االسم الذي يعرف به امللك : " جنيب 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنيب 1"

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها منزل سفلي والباقي عبارة 

عن حديقة بها أشجار الزيتون 

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

دوار ايت مسعود " ،

مساحته : 07 آ 15 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : محمد الصديق ، 

شرقا : ملك ايت جنيب ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : محمد الصديق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 أكتوبر 2020 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 09 سبتمبر 2020 ،

رسم استدراك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 .

على   2021 يناير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146257

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محمد جنيب بن عبد اهلل ،

االسم الذي يعرف به امللك : " جنيب 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" جنيب 2 "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

دوار ايت مسعود " ،

مساحته : 04 آ 27 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ايت احلسني ، 

شرقا : صالح ايت همو ،

جنوبا : ممر،

غربا : ورثة محمد أوصالح ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 أكتوبر 2020 ،

على   2021 يناير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146258

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسني الديه بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك : " النعالة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النعالة "

نوعه : أرض فالحية بها ظفيرتني ،

موقعه : جماعة اسبويا قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني احملل 

املدعو " النعالة " ،

مساحته : 10 هـ 94 آ 58 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ابراهيم اوجامع بعضا وولد الضويو بعضا آخر، 

شرقا : مستطيع احلبيب ،

جنوبا : ولد علي الشريف ،

الشريف  وفضيلي  احلسني  وبوشايت  بعضا  اكريديش  أبوبكار   : غربا 

بعضا آخر،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في07 أغسطس2020 ،

تصريح بالشرف مصحح االمضاء في 09 أكتوبر 2020 ،

تصريح بالشرف مصحح االمضاء في 23 نوفمبر 2020 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في فاحت أكتوبر 2020 .

2020 حتت  مارس   20 في  ادارية مؤرخة  االصل لشهادة  نسخة طبق 

عدد 05/2020 .

على   2021 يناير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146259

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020 .

طالبي التحفيظ :

السيدة دليلة مكور بنت عبد الرحيم 

السيد خليل مكور بن عبد الرحيم ،

السيدة مرية مكور بنت عبد الرحيم 

على الشياع بينهم بحصة 1/3 لكل واحد منهم ، 
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االسم الذي يعرف به امللك : " تدليان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تدليان "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مزارع دوار دحموش " ،

مساحته : 08 آ 51 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة علي اواليزيد ، 

شرقا : اضلحا احلسن ،

جنوبا : واحلرير ابراهيم ،

غربا : ورثة بولعواد ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2018 ،

نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 أبريل 2015 ،

 28 بتاريخ  مليراللفت  اجلماعي  اجمللس  الشياع عن  ادارية على  شهادة 

أكتوبر 2020 عدد 47/2020 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 28 أكتوبر 2020 .

على   2021 يناير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146260

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020 .

طالبي التحفيظ : 

السيد علي القيدي بن عبد اهلل ،

السيد مسعود القيدي بن عبد اهلل ،

السيد سليمان القيدي بن عبد اهلل ،

على الشياع بينهم بحصة 1/3 لكل واحد منهم ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " القيدي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " القيدي "

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مستودع ،

موقعه : جماعة تيزغران قيادة اداكوكمار دائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل 

املدعو " مركز اداوسمالل " ،

مساحته : 01 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : طريق ، 

شرقا : طريق ،

جنوبا : آيت الطالب محمد ،

غربا : طريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت يونيو 2018 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 10 نوفمبر 2020 .

على   2021 يناير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146261

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020 .

طالبي التحفيظ :

السيد أحمد مثالي بن عبد الرحمان ،

السيد محمد الغيث مثالي بن عبد الرحمان،

السيد محة مثالي بنت عبد الرحمان ،

السيدة يحاند مثالي بنت عبد الرحمان ،

على الشياع بينهم بحصة 2/6 لكل واحد من االول والثاني و 1/6 لكل 

واحدة من الثالثة والرابعة ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " دار عبد الرحمان مثالي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار عبد الرحمان مثالي"

سفلي  من  وبناية  سفلية  بناية  بها  منها  بجزء  عارية  أرض   : نوعه 

وطابق أول ،

موقعه : جماعة وقيادة ايت ارخا دائرة االخصاص اقليم سيدي ايفني 

احملل املدعو " دوار الزاوية الشيخ النعمة اتاتن " ،

مساحته : 02 آ 54 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ساحة باب الزاوية ،

جنوبا : زاوية الشيخ النعمة املدرسة العتيقة ،

غربا : املدرسة العتيقة ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 نوفمبر 2020 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 10 مارس 2005 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 03 يوليو 2013 .

على   2021 يناير   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146262

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020 .

طالبا التحفيظ : السيد ابراهيم بيروك بن محمد ،

السيدة زينة سموكني بنت محمد ،

على الشياع بينهما بحصة 7/8 لالول و 1/8 للثانية ، 
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االسم الذي يعرف به امللك : " بيروك 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" بيروك 2"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " فدان اسمالل بخارج باب 

أوالد جرار" ،

مساحته : 01 آ 19 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : محمد ماللي ، 

شرقا : فارس احلسني وأكرام احلسني ،

جنوبا : طريق ،

غربا : رع رقم 31-23205 ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة طبق االصل لعقد شراء عرفي مؤرخ في 02 سبتمبر 1977،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 02 يوليو 2003 ،

25 ماي 2018  ادارية عن اجمللس اجلماعي بتيزنيت مؤرخة في  شهادة 

حتت عدد 147/73/2018 .

على   2021 يناير   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146263

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد اخلمري محمد بن الضو ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اخلمري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" اخلمري "

نوعه : أرض بها بناية سفلية ،

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

مساحته : 01 آ 08 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زنقة ، 

شرقا : رع رقم 31-26325 ،

جنوبا : رع رقم 31-34579 ،

غربا : رع رقم 31-26575 ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

عقد شراء عرفي مؤرخ في 04 أكتوبر 1993،

عقد شراء عرفي مؤرخ في 08 فبراير 1990،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 06 أكتوبر 2020،

 2020 ادارية عن اجمللس اجلماعي بأكلو مؤرخة في 13 أكتوبر  شهادة 

حتت عدد 110 ق ج أك 

على   2021 يناير   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال 

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر ابوحامد     

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62416 - 35

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : بوجمعة احلمادي بن احملجوب.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الباطن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الباطن 

نوعه : أرض عارية

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة أقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، 

دوار الباشرة.

مساحته : 12 آر 89 س تقريبا.

حدوده

شماال : ميلود الشراكي 

شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : ورثة العدلي بن خروف

غربا : ورثة العدلي بن خروف

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2020.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 04/2020 مؤرخة في 

11 فبراير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 27 يناير 2021 على الساعة  11 : 00.

مطلب رقم 62417 - 35

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : بوجمعة احلمادي بن احملجوب.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك احليوط 2.

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

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة أقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، 

دوار الباشرة.

مساحته : 36 آر 50 س تقريبا.

حدوده

شماال : محمد احلمادي. 

شرقا : ورثة بلخير.

جنوبا : مسلك عمومي.

غربا : مسلك خاص

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2020.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 05/2020 مؤرخة في 

11 فبراير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 27 يناير 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62418 - 35

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : احلسن هرويد بن مبارك.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : زيت تببايط.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زيت تببايط.

نوعه : أرض فالحية

دوار  أكرض،  تدزي، جماعة  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

اداوز.

مساحته : 20 آر تقريبا.

حدوده

شماال : جاعة احلسن. 

شرقا : فاطمة اسامو.

جنوبا : طريق بعرض متغير.

غربا : ورثة عمر بن عالل

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ماي 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 ماي 2019.

- شهادة إدارية عدد 38/2019 ق ق ج مؤرخة في 02 ماي 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد فاحت فبراير 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62419 - 35

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : سعيد علوض بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دار علوض.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار علوض.

نوعه : أرض بها بناية من طابق أرضي وأول وسطح.

موقعه : اقليم الصويرة، قيادة وجماعة مسكالة، دوار جبالة.

مساحته : 65 آر تقريبا.

حدوده

شماال : محمد العياشي.

شرقا : محمد بوعدال.

جنوبا : مسلك عمومي بعرض 05 امتار.

غربا : ورثة احمد جبيلي بن محمد.

احلقوق العينية : خط كهربائي ذو ضغط منخفض.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 29/ ق.ق.ج/ش.ق مؤرخة في 

13 اكتوبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد فاحت فبراير 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62420 - 35

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد العظيم قمر الدين ابن احملجوب.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك برنيشة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك برنيشة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة الشياظمة الشمالية، 

جماعة مجي، دوار الشويات.

مساحته : 11 آر 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد اخلالق الهاللي.

شرقا : ميلود الفراك.

جنوبا : بدر الدين قمر الدين- عبد اإلله قمر الدين- عبد الصمد قمر 

الدين- ممر خاص.

غربا : ورثة عبد القادر الفراك.

احلقوق العينية : طريق عمومية عرضها 4 أمتار.
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أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2020.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 04/ م ت مؤرخة في 10 فبراير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 02 فبراير 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62421 - 35

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : يوسف قمر الدين ابن احملجوب.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك البرنيشة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك البرنيشة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة الشياظمة الشمالية، 

جماعة مجي، دوار الشويات.

مساحته : 11 آر 92 س تقريبا.

حدوده

شماال : قمر الدين عبد اإلله.

شرقا : قمر الدين احمد.

جنوبا : ورثة عبد القادر الفراك.

غربا : ورثة عبد القادر الفراك.

احلقوق العينية : طريق عمومية عرضها 4 أمتار.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2020.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 03/ م ت مؤرخة في 10 فبراير 2020.

- صورة شمسية لشهادة الزواج مؤرخة في 18 نوفمبر 2015.

- صورة شمسية لشهادة اإلسالم مؤرخة 23 اغسطس 2006.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 02 فبراير 2021 على الساعة 11 : 00.

مطلب رقم 62422 - 35

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد ملني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : توبان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : توبان.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار ادا عمر.

مساحته : 57 آر تقريبا.

حدوده : 

 35  -  13849 عدد  العقاري  الرسم  من  وبعضا  علي  وهمي   : شماال 

والرسم العقاري عدد 13846 - 35. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

جنوبا : سعيد بن عدي.

غربا : حليمة بن عدي.

احلقوق العينية : الشيء

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 أكتوبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 69/ 2020 مؤرخة في 06 اكتوبر 2020

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 02 فبراير 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 62423 - 35

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : حبيبة فاضل بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الغدير اد مساهل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الغدير اد مساهل.

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 50 آرتقريبا.

حدوده

شماال : ورثة موح. 

شرقا : ورثة محند اجعموم.

جنوبا : ورثة اخملتار.

غربا : ورثة عالل اجعموم.

احلقوق العينية : الشيء.

- رسم عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 1988.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2019.

- عقد اراثة عدلي مؤرخ في 18 يوليو 2018.

- ملحق لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2018.

- صورة شمسية لشهادة مطابقة اإلسم رقم 14 مؤرخة في 

14 فبراير 2019.

- شهادة مطابقة اإلسم رقم 67/2020 ش ج مؤرخة في 30 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد 02 فبراير 2021 على الساعة 15 : 00.

مطلب رقم 62424 - 35

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السعدية الفياح بنت علي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك البحيرة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك البحيرة 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة قيادة احلنشان، جماعة آيت سعيد، دوار 

آيت سي امحمد.

مساحته : 95 آر 01 س تقريبا.
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حدوده

شماال : أمكاز. 

شرقا : ورثة آيت سي حمو- قدور الهراوة- سي احمد الكرميي.

جنوبا : طريق عمومية.

غربا : ورثة الفقيه سي عبد الرحمان.

احلقوق العينية : الشيء

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 أبريل 2017.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 14/2017 مؤرخة في 13 مارس 2017.

- وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 03 فبراير 2021 على الساعة 11 : 00.

مطلب رقم 62425 - 35

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السعدية الفياح بنت علي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك العوينة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك العوينة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان، جماعة آيت سعيد، دوار 

آيت سي امحمد.

مساحته : 01هـ 58 آر 96 س تقريبا.

حدوده

شماال : العياشي الطاهر بن احمد - فاحت الدمان. 

شرقا : ورثة محمد مسافر وبعضا محمد الصغير.

جنوبا : احمد األشم.

غربا : طريق عمومية بعرض 03 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 مارس 2017.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 7/2016 مؤرخة في 21 فبراير 2017.

- وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 03 فبراير 2021 على الساعة 09 : 00

مطلب رقم 62426 - 35

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الفريحات

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الفريحات.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ومسجد.

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

مساحته : 25 آر 17 س تقريبا.

حدوده

شماال : حميد الفريحي 

شرقا : طريق عمومية- أمكاز.

جنوبا : امكاز.

غربا : حميد الفريحي.

احلقوق العينية : الشيء

- شهادة ادارية عدد 1713 مؤرخة في 16 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد 03 فبراير 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 62427 - 35

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : قطعة احلسينات.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قطعة احلسينات.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان، جماعة احلسينات، دوار 

الزاوية الناصرية.

مساحته : 01 هـ 02 آر 55 س تقريبا.

حدوده

شماال : اليزيد فائق- عبد اللطيف الكريدي. 

شرقا : ورثة محمد الكريدي.

جنوبا : حلية حسن- ورثة محمد الكريدي.

غربا : اليزيد فائق- الشرقي موالي عبد الرحمان.

احلقوق العينية : الشيء

- شهادة ادارية عدد 1705 مؤرخة في 16 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد 03 فبراير 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62428 - 35

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : موالي عمر متسعوت بن موالي محند.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بوترناض.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوترناض. 
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نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة أكرض، دوار أمارين.

مساحته : 10 آر تقريبا.

حدوده

شماال : فاطمة أميري- ممر عمومي.

شرقا : خديجة بركام.

جنوبا : أوب عبد السالم.

غربا : مطلب رقم 8823 - 35.  

احلقوق العينية : الشيء

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2020.

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 2020.

- شهادة إدارية عدد 79/2020ق ق ج مؤرخ في 19 اغسطس 2020.

تاريخ التحديد 03 فبراير 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62429 - 35

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : نور الدين اخرضيض بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أطواع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك نور الدين.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واخلروب واألركان ودار مساحتها 

100 متر تقريبا.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة أقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، 

دوار شيشت.

مساحته : 01 هـ 50 آر 52 س تقريبا.

حدوده

شماال : علي بن قدور. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 18257 - 35 - الطريق اجلهوية رقم 301 

بني آسفي والصويرة.

جنوبا : بوجمعة بن عياد - عبد القادر بن عياد - بلعيد بن البشير.

غربا : ورثة احمد بن الهاشمي.

احلقوق العينية : الشيء

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 2014.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2014.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2014.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 294/2014 مؤرخة في 05 نوفمبر 2014.

- وكالة عرفية مصحح اإلمضاء بتاريخ 09 ديسمبر 2014.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 04 فبراير 2021 على الساعة 14 : 30.

مطلب رقم 62430 - 35

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد اجلليل ملعاشي بن عالل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أظهر اشكارة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أظهر اشكارة. 

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة الشياظمة الشمالية، 

جماعة اوالد امرابط، دوار الواد.

مساحته : 07 هـ 04 آر 29 س تقريبا.

حدوده

شماال : بوجمعة أسطيلة – ورثة قادة. 

شرقا : طريق عمومية - بوجمعة أسطيلة.

جنوبا : أعبوش الزمزامي – بوجمعة الزمزامي.

غربا : أعبوش الزمزامي – عالل فرحات.

احلقوق العينية : الشيء.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 أكتوبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 08 مؤرخة في 16 أكتوبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 04 فبراير 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62431 - 35

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد النبي القبري بن الطاهر.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فدان الزقيلي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان الزقايلي.

وكريان  محالت  خمس  من  مكونة  للسكن  دار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

ومطفيتني.

مساحته : 04 هـ تقريبا.

حدوده

شماال : الدوار.

شرقا : العبكة محمد بن علي. 

جنوبا : عبد اهلل بن سعيد.

غربا : العربي بن صالح.
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احلقوق العينية : الشيء

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 اغسطس 2003.

- ملحق لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19 أكتوبر 2008.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 20/04/1964.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 03 يوليو 2020.

- تصريح بالشرف عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 27 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد 04 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : الشعبة.

مطلب رقم 62350 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1139 املؤرخة في 28 اكتوبر 2020

2020 فإن مسطرة حتفيظ  02 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

الكائن   ،35  - التحفيظ عدد 62350  امللك املسمى " الشعبة " ذي مطلب 

الصريدي،  آيت  دوار  أوناغة،  وجماعة  قيادة  الصويرة،  ودائرة  بإقليم 

محند،  موالي  بن  متسعوت  يوسف  موالي  السيد  اسم  في  ستتابع 

 N 196887عدد الوطنية  التعريف  لبطاقة  حامل  اجلنسية،  مغربي 

الصويرة،  الغزوة  بدوار  والساكن  يونيو 1980 متزوج،  ، مزداد سنة 18 

وذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور 

أعاله وكذا رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 أكتوبر 2020. 

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بالصويرة

   مونية املكروني

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32892 - 36

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020

طالبي التحفيظ السيد : 

- حسن اعبيدة بن عبد السالم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اعبيدة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اعبيدة "

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على سفلي و طابق علوي.

احملل  الساحل  جماعة   ، اخملازن  وادي  دائرة  العرائش،  اقليم   : موقعه 

املدعو : حومة الشرفة

مساحته : 01 ار تقريبا

حدوده : 

شماال : رشيد اليمالحي ؛

جنوبا : زنقة ؛

شرقا : امني اليمالحي؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل من نسخة من رسم مقاسمة عدلي ضمن اصلها 

حتت عدد 4081 بتاريخ 20 اكتوبر 1986.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصلها بكناش األمالك رقم 3 د 

صحيفة 147 عدد 116 بتاريخ 26 مارس 2010.

- صورة طبق األصل من رسم مقاسمة عدلي مضمن بكناش األمالك 

رقم 3 ب صحيفة 238 عدد 264 بتاريخ 19 اغسطس 2014.

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 5 د صحيفة 451 عدد 299 

بتاريخ 26 فبراير 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 02 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32893 - 36

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020

طالبي التحفيظ السيدين : 

- ادريس اليعقوبي بن حمان.

- محمد اليعقوبي بن املفضل 

- مناصفة بينهما 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اليعقوبي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اليعقوبي "

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على سفلي و ثالت طوابق علوية .

موقعه : اقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير ، احملل املدعو : حي االندلس.

مساحته : 01 ار 84 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة الطرنباطي ؛

جنوبا : الشارع؛

شرقا : زنقة

غربا : محمد الطيبي 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم شراء ربع عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 23 صحيفة 337 

عدد 455 بتاريخ 11 يوليو 1972.

- رسم اراثة عدلي مضمن بكناش التركات رقم 13 صحيفة 413 عدد 273 

بتاريخ 23 يونيو 1998.
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اراثة عدلي مضمن بكناش التركات  - صورة طبق األصل من موجب 

رقم 43 صحيفة 279 عدد 253 بتاريخ 23 ابريل 2012.

 58 التركات رقم 48 صحيفة  اقرار مبتخلف عدلي مضمن بكناش  - رسم 

عدد 56 بتاريخ 13 يناير 2014.

بكناش  مضمن  عدلي  فريضة  و  اراثة  موجب  من  شمسية  صورة   -

التركات رقم 55 صحيفة 24 عدد 73 بتاريخ 28 نوفمبر 2016.

أ   61 رقم  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم  من  نسخة   -

صحيفة 459 عدد 481 بتاريخ 02 اغسطس 2017.

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 61 ب صحيفة 310 

عدد 299 بتاريخ 10 اغسطس 2017

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 04 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بالعرائش

خالد املعرف    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77753  - 37 

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املسراح " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املسراح ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة مزراوة احملل املدعو أوالد بوسلطان؛ 

مساحته : 23 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : احلجامي ادريس بن محمد ؛ 

شرقا : الطريق الرئيسية ؛ 

جنوبا : جنيد السامري ، 

غربا : احلجامي ادريس ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77754  - 37 

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " باب الساقية " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : باب الساقية ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو أوالد أيوب ؛ 

مساحته : 75 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : محمد الزعري و امحمد اهنيدة ؛ 

شرقا : الواد ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : محمد الشينيوي و علي اهنيدة بن محمد و طبطوب ادريس ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 10 30 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77755  - 37 

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي عبد الواحد " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سيدي عبد الواحد ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

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

مساحته : 07 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الغريب محمد ؛ 

شرقا : ورثة العاللي عبد السالم و اجلبري احمد ؛ 

جنوبا : احلجوجي احمد ، 

غربا : الغريب محمد و ورثة احلراق عبد اهلل ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 يناير 2021 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

ابن طامة يوسف     

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2743 - 38 

تاريـخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020

طالبة  بصفتها   ، التونسي  بنت  عزام  رشيدة   : التحفيظ  طالبة 

التحفيظ الوحيدة .
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الطويلع 4«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الطويلع 4«.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، باشوية متارة ، احملل املدعو "الطويلع4".

نوعه : ارض عارية. 

مساحته : 10 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسمني العقاريني : 63392 - 38 و 22749 - 38 و ممر عمومي 

عرضه 06 امتار ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد : 55387 - 38 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 55387 - 38 .

غربا : ممر عمومي عرضه 06 امتار .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 05 ربيع األول 1442 

املوافق ل : 23 اكتوبر 2020 ضمن حتت عدد 249 صحيفة 458 

بتاريخ 17 نوفمبر 2020 كناش األمالك رقم 21 .

2 - شهادة إدارية عدد 199/20 مؤرخة في 11 فبراير 2020.

3 - تصميم موقعي .

 : : يوم فاحت فبراير 2021  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31922 - 39

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني جوبي بن ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اهل الرمل «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : خدوج الدهبي و كبيرة الدهبي؛ 

جنوبا : حسن الدهبي؛

غربا : عيسى الدهبي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- محرر تابث التاريخ لعقد بيع عرفي مؤرخ في 11 فبراير 2016.

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 25 سبتمبر 2008.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2003.

- نسخة طبق االصل لعقد قسمة رضائية مؤرخة في 06 ماي 2008.

- شهادة ادارية مؤرخة في 04 يونيو 2014.

- نسخة طبق االصل لوكالتني عرفيتني مؤرختني في 23 اكتوبر 2020.

تاريخ التحديد : 29 يناير 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31923 - 39

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوجمعة بوفكارة بن صالح.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك بوجمعة بوفكارة«.    

نوعـه : ارض عارية بها بئر معطل.

موقعه : دوار حنصالة جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 10 هـ 87 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8376 - 39؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 8836 - 39 وورثة ادريس بن العربي منهم محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

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

تاريخ التحديد : 29 يناير 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31924 - 39

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني بوسالم بن الطيب.

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار اغرار جماعة تزكزاوين قيادة اساكي اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ 50 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اللوباني حلسن؛ 
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شرقا : ورثة بخرار حلسن؛ 

جنوبا : ورثة عبد اهلل ايت مالك؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2019.

تاريخ التحديد : فاحت فبراير 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31925 - 39

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

- السيد محمد لعور بن حلسن بنسبة 1/2.

- السيدة عائشة احلقاش بنت بها بنسبة 1/2.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية بها حديقة.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 02 ار 23 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق والرسم العقاري عدد 19984 - 39؛ 

شرقا : ورثة ايت ابريكة؛ 

جنوبا : محمد لفرو؛

غربا : محمد لفرو وسي احمد الفقيه والرسم العقاري عدد 19984 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 اغسطس 2019.

تاريخ التحديد : 29 يناير 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31926 - 39

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد رشيد ايت املعلم بن سعيد.

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

نوعـه : ارض فالحية.

: دوار بورية جماعة الدير قيادة و دائرة سيدي موسى احلمري  موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ 13 ار 70 س تقريبا.

حدوده : 

- القطعة األولى : 

شماال : املصرف؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة جريبا مبارك؛

غربا : فدان اجماعة؛

- القطعة الثانية : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : واد بورية؛ 

جنوبا : ورثة جريبا مبارك؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 اغسطس 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 يوليو 2020.

تاريخ التحديد : فاحت فبراير 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31927 - 39

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » عرصة بيهي «.    

نوعـه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : دوار زاوية سيدي بلقاسم جماعة و قيادة اكلي اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 33 ار 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املصرف و من بعده الرسم العقاري 20865 - 09؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 21188 - 09؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 28726 - 39؛

غربا : الرسم العقاري رقم 20865 - 09؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 3059 مؤرخة في 25 نوفمبر 2020.

-احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة األمد.

تاريخ التحديد : 03 فبراير 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31928 - 39

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد معاد الراضي بن احمد بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » املرابط «.    
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نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقيني علويني.

موقعه : مبركز أزلوز جماعة و باشوية أولوز اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد ابورك؛ 

شرقا : مالك بنبهو؛ 

جنوبا : ورثة موالي اليزيد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ماي 2012.

- نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 25 فبراير 1971.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 22 يناير 1979.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 13 اكتوبر 1986.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 1986.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 فبراير 2009.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 يوليو 2011.

- نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2004.

- نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 2004.

- نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 17 فبراير 1986.

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 21 ماي 2009.

- نسخة طبق األصل شهادة إدارية رقم 23/2012 مؤرخة في 19 مارس  2012.

تاريخ التحديد : فاحت فبراير 2021 على الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31929 - 39

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد الفقا بن عبد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك محمد الفقا «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : مزارع احلصن بلدية تارودانت.

مساحته : 31 ار 66 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اليزيد بن اخلضير؛ 

شرقا : ورثة ايت الدراخ؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة فاطمة اخلضير؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 ديسمبر 2011.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يناير 2012.

-صورة شمسية لوكالة عرفيو مصحح اإلمضاء بتاريخ 14 يناير 2011.

تاريخ التحديد : 02 فبراير 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31930 - 39

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد العربي احلمري بن دحمان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » سدرة القصب «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار ايت احلسن بورحيم جماعة ايكودار امنابها قيادة سيدي 

عبد اهلل اوموسى اقليم تارودانت.

مساحته : 82 ار 71 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت امل حسن؛ 

شرقا : طالب التحفيظ و بعضا ايت اميل 

جنوبا : ايت الدوقي؛

غربا : بن ملام؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 اكتوبر 2020.

- صورة شمسية لعقد وكالة موثق مؤرخ في 30 اغسطس 2018.

تاريخ التحديد : 02 فبراير 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » االحباس الدولة « 

مطلب رقم 16818 - 09 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 3588 املؤرخة 05 اغسطس 1981.

ان مسطرة حتفيظ امللك املسمى" االحباس الدولة " موضوع مطلب 

التحفيظ عدد 16818 - 09 الكائن بدوار بولبارود جماعة سيدي بورجا 

قيادة تازمورت إقليم تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا في اسم : 

- الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( النائب عنها مندوب أمالك بتارودانت، 

اثناء  56 سنتيار بدال من املساحة املصرح بها  آر   45 وملساحة قدرها 

إيداع مطلب التحفيظ.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- نسخة مستخرجة من كناش محتويات أمالك الدولة تارودانت

مؤرخة في 23 نوفمبر 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     
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محافظة صفرو

مطلب رقم 30241 - 41

تاريخ االيداع : 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد منير بن محمد تسمان.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : لكويفات.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تسمان". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة ب 36 شجرة من الزيتون؛

: إقليم ودائرة صفرو، قيادة الواثة، جماعة سيدي يوسف بن  موقعه 

أحمد، احملل املدعو : "مزارع مزدو".

مساحته : 94 آ 15 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12927 - 41 ومطلب التحفيظ عدد 6812 - 41؛

شرقا : زويري حدو؛

جنوبا : ادريس بوتاملست؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 6302 - 41؛

احلقوق العينية : - خط كهربائي يعلوامللك املذكور.

- ممر الراجلني يخترق امللك املذكور. 

اصل امللك : موجب ملكية عدلي مؤرخ في 22 أكتوبر 2020؛ 

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

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30242 - 41

تاريخ االيداع : 24 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني بن محمد بن الطيب.

s.اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : آيت يعقوب

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "بن الطيب". 

نوعـه : أرض صاحلة للبناء؛

موقعه : إقليم ودائرة صفرو، قيادة وجماعة تازوطة، احملل املدعو : "دوار 

آيت يعقوب".

مساحته : 01 آ 28 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : بن الطيب محمد؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 مارس 2013؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 25 يناير2021 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30243 - 41
تاريخ االيداع : 27 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ السيدان : 
1 - أحمد بن عبد السالم املزياتي؛

2 - أمينة بنت عبد السالم املزياتي،بصفتهما شريكني على الشياع 
و سوية بينهما.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : اكرور.
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " اكرور". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛
موقعه : إقليم ودائرة صفرو، قيادة الواثة، جماعة أغبالو اقورار، احملل 

املدعو : "اكرور".
مساحته : 15 آ 93 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : الرسم العقاري عدد 18028ف؛

شرقا : حادة اومغار؛
جنوبا : عائشة بنت ميمون أوهمي و طريق عمومية؛

غربا : الرسم العقاري عدد 22223ف؛
احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر2017؛ 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 يناير 2021 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30244 - 41
تاريخ االيداع : 27 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ السيدان : 
1 - حفيظ بن موالي احلسني علوي هشامي؛

2 - هاشم بن موالي املهدي العلوي،بصفتهما شريكني على الشياع 
وسوية بينهما.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بودرهم.
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "كرمية". 

نوعـه : أرض عارية؛
موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو : "بودرهم".

مساحته : 14 آ 16 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : ساقية ثم الرسم العقاري عدد 3745 - 41؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 3042 - 41؛

جنوبا : الطريق؛
غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 
اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 أكتوبر 1959؛
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يونيو 1979؛ 

3 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 1980؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 يناير 2021 على 

الساعة 11 صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت           

مطلب رقم 35831 - 42

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : ميمون امتعسوت ابن الهواري

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دنيا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دنيا. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو ديور اجلداد.

مساحته : 01آ تـقـريـبـا.

حدوده :

شماال : البوزناني نعيمة؛

شرقا : ضهري مليكة مع حفيظة؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 409 ص 462 كناش االمالك عدد 76 

بتاريخ 04 يوليو 2019

 61 عدد  االمالك  كناش   191 ص   137 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 15 أكتوبر 2014

 47 عدد  االمالك  كناش   175 ص   156 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 24 يونيو 2011

نسخة من رسم قسمة عدلية ضمن أصلها حتت عدد 193 ص 327 

كناش التركات عدد 14 بتاريخ 19 نوفمبر 2001

2021 على  فبراير  : فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35832 - 42

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : موالي عبد اهلل بجى بن موالي التهامي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ضيعة حمزة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ضيعة حمزة. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التفاح؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة ايتزر جماعة ايت بن يعقوب، احملل 

املدعو ضيعة حمزة.

مساحته : 12آ تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : فاكوري احسني وفاكوري احلسني؛

شرقا : الطريق والساقية؛

جنوبا : بزا رشيد ؛

غربا : بزا حسن؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 127 ص 226 سجل االمالك عدد 73 

بتاريخ 04 ماي 2017

نسخة من رسم مناقلة بنظير ضمن أصلها حتت عدد 169 ص 211 

كناش االمالك عدد 66 بتاريخ 04 يونيو 2013

نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن حتت عدد 683 كناش االمالك 30 

بتاريخ 26 أغسطس 1991

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 156 ص 267    كناش االمالك عدد 73 

بتاريخ 22 ماي2017 

نسخة من رسم قسمة مقتطع 38 كناش 20 ضمن حتت عدد 136 

كناش االمالك 12 بتاريخ 30 أبريل 1980

2021 على  فبراير  : فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35833 - 42

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : أيوب زاروك ابن عالل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : وليد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : وليد. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو وليد.

مساحته : 04آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : موحى أحساين أعمي؛

شرقا : موحى أحساين أعمي؛

جنوبا : الساقية مع الطريق ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

كناش   153 ص   96 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  لعقد  شمسية  صورة 

التركات 13 بتاريخ 26 يناير 2001

صورة شمسية لعقد احصاء عدلي ضمن بعدد 153 كناش التركات 

13 بتاريخ 02 مارس 2001

كناش   86 ص   58 عدد  حتت  أصلها  ضمن  قسمة  رسم  من  نسخة 

التركات عدد 15 بتاريخ 17 أبريل 2002

 37 رقم  االمالك  كناش   267 ص   441 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 02 يوليو 1982

2021 على  فبراير  : فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

       

مطلب رقم 35834 - 42

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ميمونة حفيضي بنت احمد

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

نوعه : سكنى من سفلي وطابقني علويني أول وثاني؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة وقيادة وجماعة بومية، احملل املدعو باوطلحة.

مساحته : 01آ 20 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حمداني احمد؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : طادقي عبد الرحمان ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 70 رقم  االمالك  كناش   489 ص   52 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 11 فبراير 2013

 69 رقم  االمالك  سجل   434 ص   405 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 4 ماي 2012

 56 133 ص  نسخة من رسم قسمة بنظائر ضمن أصلها حتت عدد 

سجل التركات رقم 9 بتاريخ 23 يونيو 1997

رسم شراء عدلي توصيل 28 مذكرة رقم 7 ص 124 عدد 294 بتاريخ 

15  سبتمبر  1989

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا. 

        

مطلب رقم 35836 - 42

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بويكرى 5

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بويكرى 5. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 03آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اوخي محمد؛

شرقا : رسم عقاري رقم 21167 - 14؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : اوخي محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35837 - 42

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بويكرى 6

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بويكرى 6. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 06آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 35838 - 42

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بويكرى 7

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بويكرى 7. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 08آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : رسم عقاري رقم 31101 - 14؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال.

  

مطلب رقم 35839 - 42

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بويكرى 8
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بويكرى 8. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 05آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

  

مطلب رقم 35840 - 42

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بويكرى 9

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بويكرى 9. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 05آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : رسم عقاري رقم 31101 - 14؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

  

مطلب رقم 35841 - 42

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة ايت برتات 20

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بقعة ايت برتات 20. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو ايت برتات سوق االحد.

مساحته : 30 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : فتيحة عياشي؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : عائشة الصاحلي ؛

غربا : عائشة الصاحلي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

  

مطلب رقم 35842 - 42

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تشاويت 20

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تشاويت 20. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو تشاويت.

مساحته : 08آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : موالي الطاهر؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

  

مطلب رقم 35843 - 42

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة العياشي 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بقعة العياشي 1. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو الثانوية االعدادية العياشي.

مساحته : 04آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛



5911 عدد 1145 - 23 ربيع األخر 1442 )09 ديسمبر 2020(

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : طالب التحفيظ مع السعداوي محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا.

  

مطلب رقم 35844 - 42

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة سوق االحد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بقعة سوق االحد. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو سوق االحد.

مساحته : 02آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : أحمد زروالي مع زهور مع الرمضاني حسن ؛

جنوبا : ليلى احلسني ؛

غربا : علي تيطورماسي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

  

مطلب رقم 35845 - 42

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار العياشي 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار العياشي 2. 

نوعه : أرض بها دار؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو الثانوية االعدادية العياشي.

مساحته : 80س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : السعداوي محمد ؛

غربا : الهاشمي موالي أحمد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

  

مطلب رقم 35846 - 42

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد ميمالل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد ميمالل. 

نوعه : أرض بها مسجد؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو ميمالل.

مساحته : 04آ50س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الكبير موالي احمد مع الصديق العلوي ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

  

مطلب رقم 35847 - 42

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أحباس انطرفوا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أحباس انطرفوا. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو املو أنطرفو.

مساحته : 02آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : احلاج املكي؛

جنوبا : قدور بن املعطي ؛

غربا : اهمونه بن حدو؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا.
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مطلب رقم 35850 - 42

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : موراد بن كروم ابن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة اخلوخ تالت نعبري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سليم. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت عياش، احملل املدعو ثالت ن اعبري.

مساحته : 01هـ 34آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : املصرف؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : املصرف ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم قسمة بنظائر عدلي ضمن بعدد 38 ص 75 كناش التركات رقم 

1 بتاريخ 10 يناير 1994

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " دار ايت باعلي"

مطلب رقم 35461 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1094 املؤرخة في 18 ديسمبر 2019

مسطرة  فإن   ،2020 نوفمبر   30 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "دار ايت باعلي " ذي املطلب رقم 35461 - 42، 

الكائن بإقليم ومدينة ميدلت احملل املدعو زنقة البنانية رقم 12، تتابع 

من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ مبساحة 73 سنتيار 

65 سنتيار تقريبا  التي اظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة 

املصرح بها عند إيداع املطلب املذكور وذلك بناء على الوثائق املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ضيعة عشوبة 

وابناؤه" مطلب رقم 35258 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب

 حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1073 املؤرخة في 24 يوليو 2019

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 03 ديسمبر 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " ضيعة عشوبة وابناؤه" ذي املطلب رقم 35258 - 42.

احملل  عياد  سيدي  وجماعة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  بإقليم  الكائن 

املدعو اقدار، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ،

مبساحة 11هـ و49آر و33 س التي أظهرها التصميم العقاري بدال من 

مساحة 09 هـ تقريبا املصرح بها عند إيداع املطلب وذلك بناء على 

الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

 احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                                            حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9438 - 43

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : مراد كاميليا بنت خير الدين؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سوسن"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون، دوار أوالد 

مزوك احملل املدعو الشويرج ؛ 

مساحته : 28 آر 82 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : مسلك عرضه 4 امتار؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 65597 - 43؛

جنوبا : الرسمني العقاريني رقم 29126 - 43 و 29124 - 43؛

غربا : ربيعة بن حيدا؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 171 صحيفة 168 ش ل رقم 302 بتاريخ 

29 سبتمبر 2020؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 91 صحيفة 94 ش ل رقم 308 بتاريخ 

07 سبتمبر 2020؛

صورة شهادة ادارية رقم 29 / ق ت بتاريخ 28 يونيو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : فاحت فبراير 2021 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9439 - 43

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : شركة ريطوندو ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ريطوندو"؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، جامع الفنا، حي اسول ، درب الغنجاوي رقم 2 مكرر ؛ 

مساحته : 51 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : لرسم العقري رقم 54449 - 43 ودرب الغنجاوي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 24351 - 43؛
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جنوبا : الرسمني العقاريني عدد 24351 - 43 و 54449 - 43؛

غربا : فندق اخليرية؛

امللك  هذا  لفائدة  الهواء  حق   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

على الرسم العقاري رقم 40879 - 43 مساحته 7 سنتيار؛

 43  -  54449 العقاري  الرسم  على  امللك  هذا  لفائدة  الهواء  حق 

مساحته 57 سنتيار؛

حق الهواء لفائدة الرسم العقاري40879 - 43 على هذا مللك ابتداء من 

علو 6 متر من االرض مساحته 26 سنتيار؛

3.55 متر من  حق الهواء لفائدة اجلوار على هذا امللك ابتداء من علو 

االرض مساحته 9 سنتيار؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 238 صحيفة 403 سجل 01 رقم 268 

بتاريخ 04 يونيو 2018 ؛

مارس   12 بتاريخ   625 بعدد  أصله  حفظ  عدلي  شراء  رسم  نسخة 

1987 بتوثيق مراكش؛

 107 صحيفة   127 بعدد  أصلها  ضمن  عدلي  قسمة  رسم  نسخة 

كناش االمالك رقم 187 بتريخ 21 يونيو 2012 بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : فاحت فبراير 2021 على الساعة 12:30.

مطلب رقم 9440 - 43

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020 ؛

طالبي التحفيظ :

روبيرتو كاسيولي بنسبة 1/2 ؛

 إميا روشليتزر بنسبة ½؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار اميا"؛

نوعه : بناية مهدمة؛

موقعه : مراكش املدينة، جامع الفنا، زاوية حلضر ، درب سيدي بوعمر رقم 46 ؛ 

مساحته : 14 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : بناية؛

شرقا : درب سيدي بوعمر؛

جنوبا : درب سيدي بوعمر والصابة؛

غربا : بناية؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

حق الهواء لفائدة الغير ابتداء من علو 0.9 متر من االارض مساحته 1 سنتيار؛

أصل امللك : 

 308 99 كناش االول رقم  95 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

في 07 سبتمبر 2020؛

رسم صدقة عدلي حفظ حتت عدد 3565 بتاريخ 26 ديسمبر 1996؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 160 صحيفة 168 كناش االول رقم 81 

في 04 أبريل 2005؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : فاحت فبراير 2021 على الساعة 13:30.

مطلب رقم 9441 - 43

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ :

ابراهيم آيت وكرمي بنسبة 35422/168960 من حق الزينة؛

عبد اللطيف آيت وكرمي بنسبة 35422/168960 من حق الزينة؛

املصطفى آيت وكرمي بنسبة 35422/168960 من حق الزينة؛ 

مالكة آيت وكرمي بنسبة 17711/168960 من حق الزينة ؛

زكية آيت وكرمي بنسبة 17711/168960 من حق الزينة ؛

لالفاطمة الزهراء الفروخي بنسبة 3360/168960 من حق الزينة ؛

عمر آيت وكرمي بنسبة 11956/168960 من حق الزينة؛

صهيب آيت وكرمي بنسبة 11956/168960 من حق الزينة؛

الدولة املغربية ) امللك اخلاص( بصفتها مالكة حلق الرقبة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " آيت وكرمي"؛

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

موقعه : مراكش املدينة، املشور القصبة، برمية رقم 62 ؛ 

مساحته : 01 آر 01 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 27121 - 43؛

شرقا : زنقة من 5 أمتار؛

جنوبا : زنقة برمية؛

غربا : لالالباتول الزمرانية والرسم العقاري 208725 - 04؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 63 صحيفة 50 سجل االول رقم 296 

بتاريخ 26 سبتمبر 2019؛

رسم استمرار عدلي حفظ حتت عدد 2791 بتاريخ 04 نوفمبر 1986؛

رسم اراثة عدلي حفظ حتت عدد 148 بتاريخ 08 مارس 1984؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 309 صحيفة 457 كناش 

التركات رقم 183 بتاريخ 21 يونيو 2018 توثيق مراكش؛

 154 رقم  التركات  كناش   398 صحيفة   912 بعدد  ضمن  اراثة  رسم 

بتاريخ 06 أبريل 2016 توثيق مركش؛

264 كناش لتركات رقم  176 صحيفة  اراثة عدلي ضمن بعدد  رسم 

183 بتاريخ 23 مارس 2018 توثيق مراكش؛

صورة إشهاد وارد عدد 38/2016 بتاريخ 12 أبريل 2016؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 فبراير 2021 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9442 - 43

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : املريني محمد عادل بن موالي أحمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون، دوار رياض ؛ 

مساحته : 01 هكتار سنتيار تقريبا؛

حدوده : 
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شماال : مسلك عمومي عرضه 10 امتر؛

شرقا : خطارة اجلديدة مع مسلك عمومي عرضه 8 امتار؛

جنوبا : زكية برادة شكور وطها عائشة؛

غربا : أمينة برادة شكور؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

461 كناش االمالك رقم  380 صحيفة  رسم شرء عدلي ضمن بعدد 

285 بتاريخ 26 فبراير 2020 بتوثيق مراكش؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 02 صحيفة 03 كناش االمالك رقم 

302 بتاريخ 06 فبراير 2020 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

صورة شهادة ادارية رقم 07 / ق ت بتاريخ 21 يناير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 فبراير 2021 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9443 - 43

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : رشيدي عزيز ابن موالي ارشيد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رشيدي"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار البكارة ؛ 

مساحته : 32 آر 12 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج ميلود الزبيري؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : ورثة سي محمد بن الفقير العربي؛

غربا : طريق عمومي بعرض متغير؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 39 صحيفة 36 كناش االول رقم 266 في 

24 نوفمبر 2017 توثيق مراكش ؛

االمالك  كناش   436 صحيفة   397 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 255 في 03 نوفمبر 2017 نوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 فبراير 2021 على الساعة 12:30.

مطلب رقم 9444 - 43

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : محمد سميع بن بنداود ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سميع"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون دوار أوالد مزوك؛

مساحته : 28 آر 82 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : مرمي بنحيدا وسميرة بنحيدا؛

شرقا : خديجة بنحيدا؛

جنوبا : الرسمني العقريني 29124 - 43 و 29131 - 43؛

غربا : مرمي بنحيدا؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 133 صحيفة 118 ش ل رقم 310 ب : 

23 أكتوبر 2020؛

االمالك  كناش   323 صحيفة   216 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 250 بتاريخ 23 فبراير 2017 توثق مراكش؛

129 كناش اخملتلفة عدد  156 صحية  رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 

231 بتاريخ 16 يوليو 2018 بتوثيق مراكش؛

صورة شهادة ادارية رقم 54/ ق ت بتاريخ 29 ديسمبر 2016؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 03 فبراير 2021 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9445 - 43

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020 ؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد الكراوة الداخلي"؛

نوعه : مسجد؛ 

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، دوار اكراوة

مساحته : 02 آر 30 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : درب اللة شاشة؛

شرقا : درب اللة شاشة؛

جنوبا : درب اللة شاشة؛

غربا : سيدي ادريس بن أحمد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

شهادة حبسية امللك عدد 530 بتاريخ 12 مارس 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 فبراير 2021 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9446 - 43

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020 ؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد درب زمران"؛

نوعه : مسجد؛ 

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، باب دكالة درب زمران؛

مساحته : 02 آر 60 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : درب زمران؛

شرقا : درب زمران؛
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جنوبا : مروان بن ادريس؛

غربا : درب زمران؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

شهادة حبسية امللك عدد 529 بتاريخ 12 مارس 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 فبراير 2021 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9447 - 43

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020 ؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد حارة الصورة"؛

نوعه : مسجد؛ 

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، حارة الصورة؛

مساحته : 08 آر 50 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : عائشة علي؛

شرقا : موالي ادريس مقدم؛

جنوبا : زنقة بوحربة؛

غربا : زنقة بوحربة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

شهادة حبسية امللك عدد 531 غير مؤرخة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 فبراير 2021 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9448 - 43

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020 ؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد اجلامع الكبير 

درب ضبشي"؛

نوعه : مسجد؛ 

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، درب ضبشي؛

مساحته : 05 آر 00 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : درب ضبشي؛

شرقا : درب اجلامع؛

جنوبا : محمد بركات؛

غربا : الرسم العقاري رقم 46386 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

شهادة حبسية امللك عدد 532 بتاريخ 12 مارس 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 فبراير 2021 على الساعة 12:30.

مطلب رقم 9449 - 43

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020 ؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

احلمام  درب  " مسجد   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

رياض العروس"؛

نوعه : مسجد؛ 

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، رياض العروس، درب احلمام؛

مساحته : 02 آر 00 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : درب احلمام؛

شرقا : درب احلمام؛

جنوبا : ابرهيم حارتي؛

غربا : ابراهيم حارتي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

شهادة حبسية امللك عدد 533 بتاريخ 12 مارس 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 فبراير 2021 على الساعة 13:30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "  قصر مينة "

مطلب رقم 9427 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1138 بتاريخ 21 أكتوبر 2020

؛ فإن مسطرة   2020 30 نوفمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى "قصر مينة"؛ ذي املطلب رقم 9427 - 43؛ الكائن 

مبراكش املدينة، باب دكالة، درب سيدي بوخلوامت رقم 11؛ تتابع من اآلن 

فصاعدا في اسم شركة " قصر مينّة " في شخص ممثلها القانوني 

تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك  اوديلون؛  انتوان  هوبرت 

 2020 أكتوبر   16 و   15 في  مؤرخ  موثق  و كذا عقد  املذكور  للمطلب 

مرفق بوكالة موثقة مؤرخة في 24 سبتمبر 2020.

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن على.

                خالد احليطي.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18907 - 53

تاريخ اإليداع  : 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( سعيد الكنسي بن حلسن .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض املرعود . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض املرعود .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد حمو .

مساحته : 55 آر 02 س تقريبا.

يحده : 

شماال : طريق ؛

شرقا : الزوهرة املهاوري ؛

جنوبا : عبد السالم املهاوري ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 80 59 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 141 بتاريخ 30 نوفمبر 2017.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 165 صحيفة 172 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 10 مارس 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 150 مؤرخة في 06 سبتمبر 2017.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 20 نوفمبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  27 يناير 2021 على الساعة الثانية و النصف زواال .

مطلب رقم 18908 -  53

تاريخ اإليداع  : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة  : 

كمال سرحان بن احلسني بنسبة 14/48

الزوهرة سرحان بنت احلاج بنسبة 06/48

سمير كمال سرحان بن احلسني بنسبة 14/48

حياة سرحان بنت احلسني بنسبة 07/48

حسناء سرحان بنت احلسني بنسبة 07/48

االسم الذي كان يعرف به امللك : سرحان 1 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سرحان 1 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الدروة دوار الكرارصة .

مساحته : 34 آر 72 س تقريبا.

يحده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 11690 - 15 ؛

شرقا : مطلب رقم 8387 -  53 ؛

جنوبا : طريق مارة و الرسم العقاري رقم 1062 -  53 ؛

غربا : ابو الغالي مريا والرسم العقاري رقم 1062 -  53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 494 صحيفة 400 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 09 يونيو 2020.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدار البيضاء بعدد 386 كناش عدد 

258 بتاريخ 29 أغسطس 2016.

697 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  - رسم   

401 كناش اخملتلفة عدد 69 بتاريخ 23 أكتوبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 3488 مؤرخة في 19 ديسمبر 2009.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  فاحت فبراير 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18909 -  53

تاريخ اإليداع  : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة  : 

فاطمة لغويبة بنت احلسني بنسبة 11/88

عمر شينوني بن املصطفى بنسبة 14/88

رشيدة شينوني بنت املصطفى بنسبة 07/88

محمد عبدو شينوني بن املصطفى بنسبة 14/88

يوسف شينوني بن املصطفى بنسبة 14/88

زينب شينوني بنت املصطفى بنسبة 07/88

اسماء شينوني بنت املصطفى بنسبة 07/88

ابراهيم شينوني بن املصطفى بنسبة 14/88

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد املنصر . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد املنصر .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار اخلدارة .

مساحته : 09 هك 23 آر 00 س تقريبا.

يحده : 

شماال : بنقدور و مطلب رقم 10482 -  53 و مطلب رقم 10481 -  53 ؛

شرقا : بنقدور و الرسم العقاري رقم 58608/س ؛

جنوبا : شينونة فاطمة بنت التاغي ؛

غربا : مسلك من مترين ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 268 صحيفة 285 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 06 أغسطس 2020.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدار البيضاء بعدد 189 صحيفة 

191 كناش عدد 46 بتاريخ 12 ديسمبر 2006.

 334 بعدد  الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  استدراك  رسم   -  

صحيفة 227 كناش عدد 55 بتاريخ 27 فبراير 2007.

 - نسخة مطابقة لالصل لرسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق بن احمد 

بعدد 502 صحيفة 420 كناش عدد 49 بتاريخ 12 سبتمبر 2007.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 27 مؤرخة في 30 يونيو 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  02 فبراير 2021 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .
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مطلب رقم 18910 -  53

تاريخ اإليداع  : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  : السيد)ة(  احمد طبيعي بن بوعزة .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الصفية . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الصفية .

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

مساحته : 05 آر 60 س تقريبا.

يحده : 

شماال : بقية امللك ؛

شرقا : امعيز حسن ؛

جنوبا : طبيعي حليمة ؛

غربا : طريق مارة من 3 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 258 صحيفة 233 

كناش األمالك عدد 58 بتاريخ 12 يونيو 2003.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  02 فبراير 2021 على الساعة الواحدة و النصف زواال .

مطلب رقم 18911 -  53

تاريخ اإليداع  : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  : السيد)ة(  فوزية مومني بنت احلاج بوشعيب .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض السدرة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض السدرة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد عزوز .

مساحته : 03 هك 19 آر 12 س تقريبا.

يحده : 

شماال : حميدة حلسن و عاللي احلاج محمد ؛

شرقا : عاللي احلاج محمد بن احلاج امليلودي ؛

جنوبا : ورثة محمادي بن عبد السالم ؛

غربا : حميدة حلسن و حميدة احلسني ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 288 صحيفة 230 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 18 ديسمبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 88 بتاريخ 16 سبتمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  03 فبراير 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18912 -  53

تاريخ اإليداع  : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  : السيد)ة(  فوزية مومني بنت احلاج بوشعيب .

االسم الذي كان يعرف به امللك : بير الشاوي . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بير الشاوي .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار غيشاوة .

مساحته : 01 هك 36 آر 51 س تقريبا.

يحده : 

شماال : مطلب رقم 12791 -  53 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 32855 -  53 ؛

جنوبا : ورثة عاللي محجوبة بنت محمد ؛

غربا : طريق عرضها 30 متر ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 235 صحيفة 186 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 04 ديسمبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 89 بتاريخ 16 سبتمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  03 فبراير 2021 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18913 -  53

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  فاطمة احلمزاوي بنت احلسني .

االسم الذي كان يعرف به امللك : دار غنو . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار غنو .

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق اول .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الكارة جتزئة املسيرة .

مساحته : 01 آر 05 س تقريبا.

يحده : 

شماال : خدوج تباث ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 122092 -  53 ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : زنقة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 195 صحيفة 332 

كناش األمالك عدد 152 بتاريخ 15 سبتمبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 2 بتاريخ 13 أغسطس 2020

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في 21 نوفمبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  03 فبراير 2021 على الساعة الثانية عشرة صباحا .
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مطلب رقم 18914 -  53

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  مليكة اجلد بنت صالح .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلوض . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك زهرة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار اوالد الشريف .

مساحته : 16 آر 66 س تقريبا.

يحده : 

شماال : االحمر فاطمة بنت احلاج ؛

شرقا : مريد بوعزة بن العربي ؛

جنوبا : رشيح احلاج قدور بن احلاج املعطي ؛

غربا : ورثة احلاج قدور ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 18 صحيفة 208 

كناش األمالك عدد 440 بتاريخ 02 يناير 1992.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 599 صحيفة 226 

كناش األمالك عدد 440 بتاريخ 25 فبراير 1992.

 27 صحيفة   36 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 161 بتاريخ 23 أكتوبر 1992.

 - شهادة االعفاء من امللك العائلي عدد 7/92 مؤرخة 07 يناير 1992.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  03 فبراير 2021 على الساعة الثانية زواال .

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

           فريد بدري.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33868 - 55 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حتت الغديرة ايت احشادي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ":حتت الغديرة ايت احشادي" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة ارفالة احملل املدعو القرية. 

مساحته : 95 آ تقريبا. 

حدوده  : شماال : ايت رحو.

شرقا : ملك األوقاف .

جنوبا : شعبة .

غربا : ورثة احلاج أحمد بن عزيز 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

 - شهادة إدارية بتاريخ فاحت أكتوبر 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

 14 الساعة  2021 على  19يناير  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

بعد الزوال .

مطلب رقم 33869 - 55 

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بياض اللوز 3"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بياض اللوز 3" 

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني اعياط احملل املدعو تاوريرت .

مساحته  : 30 آ تقريبا 

حدوده  : 

شماال : متام حميد

شرقا : العربي احلاج موحا 

جنوبا : الرحماني حرمة 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك  : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 8 أكتوبر 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

 11 الساعة  2021 على  19يناير  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33870 - 55 

تاريخ اإليداع  : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1-1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بياض اللوز 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بياض اللوز 1"

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة بني اعياط احملل املدعو تاوريرت 

مساحته  : 18 آ تقريبا 

حدوده  : شماال : متام حميد

شرقا : الفشتالي ابراهيم  وورثة ايت تعوني عقا 

جنوبا : جنان احلسني 

غربا : الكرمي ناصر 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك  : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 08 أكتوبر 2020

 - حيازة هادئة ومستمرة

 12 الساعة  2021 على  19يناير  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة زواال.

مطلب رقم 33871 - 55 

تاريخ اإليداع  : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ  : الفطواكي خالد بن علي بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك الفطواكي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الفطواكي" 

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي البشير

مساحته : 80 س تقريبا 

حدوده  : 

شماال : بشير محمد

شرقا : بشير محمد 

جنوبا : املداحي مصطفى 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك  : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ فاحت فبراير 2017

 - شهادة إدارية بتاريخ 17 نوفمبر 2020  

 08 الساعة  2021 على  19يناير  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و45 دقيقة صباحا .

مطلب رقم 33872 - 55 

تاريخ اإليداع  : 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ  : باحسني صالح بن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدويرة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدويرة" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول  

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة فم اجلمعة احملل املدعو اكرامن

مساحته  :  1 آ 11 س تقريبا 

حدوده  : 

شماال : طريق 

شرقا : سي حمو 

جنوبا : طريق 

غربا : النظام حمادي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك  : 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت مارس 2000

 - شهادة إدارية بتاريخ 20 نوفمبر 2020  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21يناير 2021 على الساعة 11 صباحا .

مطلب رقم 33873 - 55 

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تالغمت "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "تالغمت 4" 

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة واويزغت احملل املدعو تالغمت 

مساحته :  7  آ تقريبا .

حدوده  : 

شماال : طريق 

شرقا : ورثة زايد ابراهيم و طريق 

جنوبا : ورثة زايد ابراهيم 

غربا : ورثة فرحات محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك  : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 21 سبتمبر  2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

 14 الساعة  2021 على  21يناير  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

بعد الزوال.

مطلب رقم 33874 - 55 

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تالغمت "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "تالغمت 3" 

مشتمالته : أرض فالحية بورية  

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واويزغت احملل املدعو تالغمت. 

مساحته : 48 آ تقريبا 

حدوده  : 

شماال : ورثة ايت علي محمد

شرقا : طريق 

جنوبا : ورثة ايت علي محمد 

غربا : ورثة ايت علي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك  : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 21 سبتمبر  2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

 14 الساعة  2021 على  21يناير  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و45 دقيقة بعد الزوال.
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مطلب رقم 33875 - 55 

تاريخ اإليداع  : 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تالغمت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "تالغمت 2" 

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة واويزغت احملل املدعو تالغمت 

مساحته : 8 آ تقريبا 

حدوده  : 

شماال : ورثة الزيتوني حمو

شرقا : ورثة ايت علي محمد 

جنوبا : طريق 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك  : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 21 سبتمبر  2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 يناير 2021 على الساعة 15 

و45 دقيقة بعد الزوال.

مطلب رقم 33876 - 55 

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تكالل 3"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "تكالل 3" 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو ايت واكو

مساحته :  3  آ تقريبا 

حدوده  : 

شماال : احلسني بن الصافي

شرقا : احلسني بن الصافي 

جنوبا : ملك األوقاف 

غربا : احلسني بن الصافي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء

سند التملك  : 

 - شهادة إدارية بتاريخ فاحت أكتوبر 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21يناير 2021 على الساعة 13 زواال .

مطلب رقم 33877 - 55 

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ  : امهيرة محمد بن عقى بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أغبالو"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صهيب-معاذ" 

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أغبالو 

مساحته : 81 س تقريبا 

حدوده  : 

شماال : طريق 

شرقا : الطالب تودة 

جنوبا : طريق 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك  : 

 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 20ديسمبر 2019  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22يناير 2021 على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 33878 - 55 

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ  : امزان اكرم بن حلسن بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تانوت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "نورة" 

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت 

مساحته : 73 س تقريبا 

حدوده  : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : طريق 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 7362 - 55 

غربا : زينب أورتي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك  : 

 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 19أغسطس 2019  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22يناير 2021 على الساعة 10 صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                              عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 23000 - 56

تاريخ اإليداع : 23  نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : مبارك بعجلة بن عمر

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

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي الكرامز ، مدينة كلميم

مساحته : 10 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : كارا حمودي 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : براهيم حميد ؛

غربا : محمد باعليلو في البعض و كارا في البعض األخر . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 2008 يناير   18 بيع عدلي مؤرخ في  1 - صورة طبق األصل من رسم 

 01 بتاريخ   15 رقم  األمالك  سجل   130 صحيفة   185 بعدد  مضمن 

ديسمبر 2008.

 2 - ملحق إصالحي لعقد بيع عدلي مؤرخ في 19 أكتوبر 2020 مضمن 

بعدد 68 سجل اخملتلفة رقم 49 بتاريخ 20 أكتوبر 2020 

 136 بعدد  مضمن   2018 فبريار   22 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  3

سجل األمالك رقم 11 بتاريخ 19 مارس 2018 

4 - عقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 04  ديسمبر  2019 

 5 -  شهادة إدارية مؤرخة في 04  أغسطس  2020 حتت رقم 43ق.ت.ت/ج.ك

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 30.

مطلب رقم 23001 - 56

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : مباركة بلعسري بنت احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مباركة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مباركة

نوعه : بقعة أرضية

موقعه : احملل املدعو حي الفيال ، مدينة كلميم

مساحته : 58 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حلسن متاللني 

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : برزوق صالح و الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

2019 مضمن بعدد  07 ديسمبر  1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 

160 سجل األمالك عدد 73 بتاريخ 17 سبتمبر 2020 

2 - وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 07  سبتمبر  2020 

3 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 26 نوفمبر 2019 

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 23002 - 56

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : 

عبداخلالق دكمار بن البشير بنسبة 2/5

رشيدة دكمار بنت البشير بنسبة 1/5

عائشة دكمار بنت البشير بنسبة 1/5

زينة دكمار بنت البشير بنسبة 1/5

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دكمار

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكمار

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق أول

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا، مدينة كلميم

مساحته : 90 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : جباطل محمد؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : صفية كريدش ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 13 اكتوبر 1987 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 01 عدد 370 

 2 - عقد تسليم عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2013 مضمن حتت عدد 27 

صحيفة 216 سجل األمالك عدد 56 بتاريخ 04 أغسطس 2013 

 1993 ماي   11 في  مؤرخة  عدلية  إراثة  من  األصل  طبق  صورة   -  3

مسجل بكناش اإليداع رقم 01 عدد 155 

4 - صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلية مؤرة في 23 ابريل 2013 

مضمن بعدد 54 صحيفة 70 سجل التركات رقم 22 بتاريخ 29 أبريل 2013 

 5 - وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 22 يونيو 2020 

 32 بعدد  مضمن   2012 يوليو    16 في  مؤرخة  عدلية  هبة  عقد   -  6

صحيفة 30 سجل األمالك رقم 53 بتاريخ 24 أغسطس 2012 

7 - عقد هبة عدلية مؤرخة في 15 أغسطس 2012 مضمن بعدد 165 

صحيفة 166 سجل األمالك رقم 53 بتاريخ 19 سبتمبر 2012

 8 - وكالة ادارية مصححة اإلمضاء لدى القنصلية العامة ألمستردام 

بتاريخ 24 يونو 2020. 

2021على  يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 30
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مطلب رقم 23003 - 56

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السالك كي بن االغظف

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك السالك كي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك السالك كي

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو دوار تيدالت اجلماعة القروية فاصك إقليم كلميم

مساحته : 09 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : سعيد كيات

جنوبا : الزنقة

غربا : ابراهيم كي ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار ملكية عدلية مؤرخة في 07 يوليو  2017 مضمن بعدد 

109 صحيفة 121 كناش األمالك رقم 40 بتاريخ 18 أغسطس 2017 .

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 29 يونيو 2017

على   2021 يناير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة : 09 : 30

مطلب رقم 23004 - 56

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : زايد اعداد بن سكو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : زايد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زايد

نوعه : دار بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو حي الليسي حي تيرت السفلى ، مدينة كلميم 

مساحته : 60 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الوشاني محمد؛

جنوبا : بلفقيه حلسن ؛

غربا : بيكش عمر ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 136 بعدد  مضمن   2008 ابريل   09 في  مؤرخ  عدلي  بيع  رسم   -  1

صحيفة 146 سجل األمالك رقم 41 بتاريخ 17 أبريل 2008 

 2 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 10 ماي 2000 مضمن بعدد 412 صحيفة 

468 سجل األمالك رقم 16 بتاريخ 15 ماي 2000

فبراير2021 على  : فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ   

الساعة : 15 : 30

مطلب رقم 23005 - 56

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : موالي احمد حيدار بن اسماعيل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حلديب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حلديب

نوعه : أرض فالحية محاطة بسور و حاجز و بها بناية سفلية

موقعه : احملل املدعو دوار تسكنان جماعة القصابي تكوست إقليم كلميم

مساحته : 18 آر 33 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : رغية بوعمود

شرقا : السالكة حيدار؛

جنوبا : احلسن زيداني ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 06 نوفمبر 2016 مضمن بعدد 529 

صحيفة 491 سجل األمالك رقم 43 بتاريخ 22 ديسمبر 2016 

 2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 04  سبتمبر  2013 

عدد 18 ق ش ق

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 23006 - 56

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : احلسن امكدول بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : االلن ند علي اومبارك

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : االلن ند علي اومبارك

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : احملل املدعو مزارع تكانت جماعة تكانت قيادة بويزكارن إقليم كلميم 

مساحته : 04 هكتار 07 آر 85 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ; ورثة بوساين

شرقا : طريق أمكدول؛

جنوبا : الكامل احلسني؛

غربا : احلسن امكدول ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 17 يوليو  2019 مضمن بعدد 267 

صحيفة 242 كناش األمالك 32 بتاريخ 20 سبتمبر 2019 

 2 - نسخة شراء عدلية مؤرخة في 28 يونيو 2011 مضمن بعدد 198 

صحيفة 202 سجل األمالك رقم 04 بتاريخ 25 يوليو 2011 

3 - ملحق إصالحي لرسم ملكية عدلية مؤرخة في 17 فبراير 2020 

 28 بتاريخ   39 رقم  التركات  كناش   113 صحيفة   151 بعدد  مضمن 

فبراير 2020 
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طرف  من  عليها  مصادق  عرفية  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  4

القنصلية العامة للملكة املغربية بنيويورك مؤرخة في 10 ابريل 2018 

 5 - صورة طبق األصل من اإلدن بالزواج مترجم بتاريخ 09 نوفمبر 2020 

6 - شهادة إدارية مؤرخة في 03 أغسطس 2019 عدد 126/ق.ز/ق.ش.ق 

 2018 02 يوليو   7 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 

عدد 95/ق.بز/ق.ش.ق.

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                                  محمد عرظاوي.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 6811 - 57

تاريخ اإليداع : 23  نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

خديجة عبد اللوي العلوي بنسبة بنسبة 1/8

محمد أمني عبد اللوي العلوي بنسبة بنسبة 2/8

لال فاطمة هاشيمي بنت موالي العالي بنسبة 1/8 

حسناء عبد اللوي العلوي بنسبة 1/8

فاطمة الزهراء عبد اللوي العلوي بنسبة 1/8

أمينة عبد اللوي العلوي بنسبة 1/8

ملياء عبد اللوي العلوي بنسبة 1/8

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "تالت نايت حدو اوزايد"  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة سيدي اخملفي، احملل املدعو ايت 

واحي اشني.

مساحته : 02 هكتار 99 آر 38 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : عبد القادر لعظيمي.

شرقا : ممر الراجلني عرضها مترين.

جنوبا : الشعبة. 

غربا : الشعبة مع املقبرة.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 274 صحيفة 291 بتاريخ 30 

أغسطس 2018

شهادة ادارية رقم 23/2020/ج.ت بتاريخ 23 أكتوبر 2020 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 22 يناير 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقـم 6812 - 57

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : 

خديجة عبد اللوي العلوي بنسبة بنسبة 1/8

محمد أمني عبد اللوي العلوي بنسبة بنسبة 2/8

لال فاطمة هاشيمي بنت موالي العالي بنسبة 1/8 

حسناء عبد اللوي العلوي بنسبة 1/8

فاطمة الزهراء عبد اللوي العلوي بنسبة 1/8

أمينة عبد اللوي العلوي بنسبة 1/8

ملياء عبد اللوي العلوي بنسبة 1/8

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "أدغاغ"  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة سيدي اخملفي، احملل املدعو أدغاغطذ.

مساحته : 01 هكتار 85 آر 31 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : الرسم العقاري رقم 10277 - 57

جنوبا : بن عسو، الرسم العقاري رقم 39079 - 05، 23340 - 05

غربا : بن عسو

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 701 صحيفة 481 بتاريخ 13 

ماي 2019

-رسم إراثة وفريضة عدلي مضمن بعدد 389 صحيفة 268 بتاريخ 30 

مارس 1998.

شهادة ادارية رقم 22/2020/ج.ت بتاريخ 23 أكتوبر 2020 

الثانية  الساعة  2021 على  يناير   22  : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

عشر زواال.

مطلب رقـم 6813 - 57

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : 

زهرة أزروال بنت محمد بنسبة 1/8

مينة وباعلي بنت موحي بنسبة 1/8

عدنان وباعلي بن موحى بنسبة 2/8

خديجة وباعلي بنت موحى بنسبة 1/8

سماعيل وباعلي بن موحى بنسبة 2/8

حنان وباعلي بن موحى بنسبة 1/8

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "وباعلي" . 

نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة سيدي اخملفي.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده :
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شماال : الطريق الوطنية رقم 8

شرقا : الطريق

جنوبا : هلفوني محمد

غربا : وعماليش محمد

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة رسم اراثة وفريضة عدلي مضمن اصلها بعدد 105 صحيفة 

105 بتاريخ 04 فبراير 2019

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 533 بتاريخ 19 سبتمبر 1990

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 259 صحيفة 114 بتاريخ 23 يونيو 1981.

شهادة ادارية رقم 21/2020/ج.ت بتاريخ 19 أكتوبر 2020 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 26 يناير 2021 على الساعة العاشرة صباحا

 

مطلب رقـم 6814 - 57

تاريخ اإليداع : فاحت  ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : 

املالكي جمال بن محمد بنسبة 14/48

الزهرة عبيدي بنت محمد بنسبة 6/48

املالكي حميد بن محمد بنسبة 14/48

املالكي عرشية بنت محمد بنسبة 7/48

املالكي بوشرة بنت محمد بنسبة 7/48

اإلسم الذي أعطاه طالبوا التحفيظ للملك : "بويسراف"  

نوعه : أرض فالحية بها مسكن للحاريس 

موقعه : إقليم إفران،دائرة ازرو، جماعة بن صميم احملل املدعو بويسراف 

مزارع أيت موسى عدي

مساحته : 45 آر 12 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : ملك األوقاف 

شرقا : واد بويسلي

جنوبا : الطريق املؤدية إلى بن صميم 

غربا : الرسم العقاري رقم 12686 - 57

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 479 540 صحيفة  بعدد  بنظائر عدلي مضمن  بفريضة  إراثة  -رسم 

بتاريخ 03 أبريل 2009

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 230 صحيفة 161 بتاريخ 19 أبريل 1999

شهادة ادارية بتاريخ 17 سبتمبر 2020 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : فاحت فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقـم 6815 - 57

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : بنعيسى باين بن عسو

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "باين 1"  

نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة تكريكرة

مساحته : 95 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة احلسيني بن املقدم 

شرقا : طريق خاص

جنوبا : محمد أشقيق 

غربا : محمد بن ادريس، محمد اشقيق

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 373 صحيفة 384 بتاريخ 15 أكتوبر 2018

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 293 بتاريخ 06 يونيو 1988

شهادة ادارية بتاريخ 17نوفمبر 2020 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت :  02 فبراير 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 6816 - 57

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : بنعيسى باين بن عسو

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "باين 2"  

نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة تكريكرة

مساحته : 01 آر 03 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد بن ادريس 

شرقا : محمد اشقيق

جنوبا : الساقية 

غربا : الساقية

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 372 صحيفة 384 بتاريخ 15 أكتوبر 2018

عقد شراء عرفي مؤرخ في 12 ماي 1986

شهادة ادارية بتاريخ 17نوفمبر 2020 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت :  02 فبراير 2021 على الساعة العاشرة 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 6817 - 57

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : بنعيسى باين بن عسو

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "باين 3"  

نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة تكريكرة



5925 عدد 1145 - 23 ربيع األخر 1442 )09 ديسمبر 2020(

مساحته : 01 آر 62 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد أشقيق 

شرقا : ممر خاص

جنوبا : محمد أشقيق

غربا : محمد أشقيق، الساقية

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 370 صحيفة 382 بتاريخ 15 أكتوبر 2018

عقد شراء عرفي مؤرخ في 11 سبتمبر 1985

شهادة ادارية بتاريخ 17نوفمبر 2020 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت :  02 فبراير 2021 على الساعة احلادية عشر 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 6818 - 57

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : مصطفى باين 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "باين 4"  

نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة تكريكرة

مساحته : 01 آر 40 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد أشقيق 

شرقا : ممر عرضه متر واحد

جنوبا : الرسم العقاري رقم 51304/05

غربا : الساقية

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 371 صحيفة 383 بتاريخ 15 أكتوبر 2018

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 272 بتاريخ 18 سبتمبر 1984

شهادة ادارية بتاريخ 17نوفمبر 2020 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت :  02 فبراير 2021 على الساعة الثانية 

عشر والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 6819 - 57

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر  2020

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة أبو الدهاج بنت صالح 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أبو الدهاج "  

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق  

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة سيدي اخملفي

مساحته : 01 آر 04 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : الرسم العقاري رقم 8715 - 57 

شرقا : الطريق

جنوبا : الطريق

غربا : البوحديوي عبد اجلليل

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ 23 أغسطس 1991

نسخة رسم شراء عدلي مضمن أصلها بعدد 65 صحيفة 81 بتاريخ 

07 ماي 1978

شهادة ادارية عدد 30/2020 بتاريخ 30 نوفمبر 2020 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت :  02 فبراير 2021 على الساعة الواحدة 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 6820 - 57

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر  2020

طالبوا التحفيظ :

 1 - زينب القندوسي بنت ندير بنسبة 1/3

2 - صوفيا القندوسي بنت ندير بنسبة 1/3

3 - مرمي القندوسي بنت ندير بنسبة 1/3

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أملو وودي "  

نوعه : أرض فالحية  

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة عني اللوح احملل املدعو أيت مولي

مساحته : 25 آر 13 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة سوسو 

شرقا : اقجاج يوسف

جنوبا : ميمون حلاج

غربا : ورثة امالل سيدي

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 487 صحيفة 310 بتاريخ 01 يوليو 2010

نسخة رسم شراء عدلي مضمن بعدد 598 صحيفة 353 بتاريخ 18 

يونيو 1985

شهادة ادارية عدد 29/2019 بتاريخ 25 ديسمبر 2019

 شهادة ادارية بتاريخ 11 يونيو 2014 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت :  04 فبراير 2021 على الساعة العشرة صباحا.

مطلب رقـم 6821  -  57

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر  2020

طالبوا التحفيظ :

1 - زينب القندوسي بنت ندير بنسبة 1/3

2 - صوفيا القندوسي بنت ندير بنسبة 1/3
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3 - مرمي القندوسي بنت ندير بنسبة 1/3

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أملو وودي "  

نوعه : أرض فالحية  

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة عني اللوح احملل املدعو أيت مولي

مساحته : 03 هكتار 19 آر 02 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة ميموني غازي، ميموني عزيز 

شرقا : ورثة ميموني غازي

جنوبا : ورثة ميموني غازي، اقجاج يوسف

غربا : ورثة حميدي حسن

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 193 صحيفة 123 بتاريخ 28 مارس 2013

نسخة رسم قسمة رضائية عدلي مضمن أصلها بعدد 739 صحيفة 

484 بتاريخ 25 ديسمبر  2011

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 398 صحيفة 254 بتاريخ 26 ماي 2010

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 229 صحيفة 143 بتاريخ 10 فبراير 2010

شهادة ادارية عدد 27/2019 بتاريخ 25 ديسمبر 2019

 شهادة ادارية عدد 30/2019 بتاريخ 11 يونيو 2019 

شهادة ادارية عدد 28/2019 بتاريخ 25 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت :  04 فبراير 2021 على الساعة احلادية 

عشر والنصف صباحا

مطلب رقـم 6822  - 57

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : ياسني اعداري

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ياسني "  

نوعه : أرض عارية  

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة سيدي اخملفي، احملل املدعو أمشوار

مساحته : 90 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد قشتالي 

شرقا : امحمد بادو

جنوبا : الزنقة

غربا : عياش الصديق

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 563 صحيفة 435 بتاريخ 01 
ديسمبر  2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت :  04 فبراير 2021 على الساعة احلادية 
عشر والنصف:

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                             عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة سال اجلديدة

 خالصة إصالحية  -  تتعلق بامللك املسمى "حمري"
مطلب رقم 1084  -  20 الذي أدرج مطلب تسجيله باجلريدة

الرسمية املؤرخة في 02 أكتوبر 1991 عدد 4118
مسطرة  فإن   ،2020 أكتوبر   26 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى "حمري" مطلب رقم 1084 -  20. تتابع في اسم 

ورثة حفيظ العروصي بن عمر وهم :  
1 -  املوكة بنت احمد بن هبول بنسبة 32/192

2 - خديجة هياط بنت محمد بنسبة  24/192
3 - فاطمة العروصي بنت حفيظ بن عمر بنسبة 17/192

4 - جنات العروصي بنت حفيظ بن عمر بنسبة 17/192
5 - مليكة العروصي بنت حفيظ بن عمر بنسبة 17/192

6 - نورة العروصي بنت حفيظ بن عمر بنسبة 17/192
7 - عمر العروصي بن حفيظ بن عمر بنسبة 34/192

8 - رجاء العروصي بنت حفيظ بن عمر بنسبة 17/192
9 - جهاد العروصي بنت حفيظ بن عمر بنسبة 17/192 وذلك مبقتضى 

العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :
 -  عقد موثق مسجل بتاريخ 13 فبراير 2006  

 -  رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2008.
 - نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 29 يناير 2020 

 -  صور البطائق الوطنية للورثة.
 - رسم اصالحي عدلي مؤرخ في 02 مارس 2020.

 -  صور من شهادة ادارية تتعلق بالتصريح بالوالدة غير املسجلة .
 احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة

                                  حسن الشاوي.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26693 - 61
تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ : يونس اليحياوي؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اليحياوي "
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نوعه : ارض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو "العوامة"
مساحته : 01أر06 س تقريبا؛

اجملاورون : شماال : طريق ؛
شرقا : طريق من 12 متر مربع؛

جنوبا : فاطمة الوهابي ؛نورة خصاصي
غربـا : طريق املساعي؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

1 - رسم  شراء عدلي مؤرخ في 23 يوليو 2020؛
2 - نسخة من رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2016؛

3 - شهادة ادارية مؤرخة في 30 سبتمبر 2020؛
الساعة  على   2021 يناير   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26694 - 61
تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020؛

طالبا التحفيظ : جنية بنت محمد خليد؛ ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خليد "

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

الصغير ، احملل املدعو ديكي؛
مساحته : 04أر43 س تقريبا؛

اجملاورون : شماال : فاطمة تيتو؛
شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق ؛
غربـا : يوسرى بليطو؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

رسم هبة عدلي مؤرخ في 25 اكتوبر 2019؛
صورة من رسم تنازل بدون عوض بنظائر عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر 2019؛

صورة من مخارجة بنظائر عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2011؛
صورة من ملحق اصالحي خملارجة نظائر عدلي مؤرخة في 23 مارس 2016؛

صورة من رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 10 مارس 1989؛
صورة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 

22 سبتمبر 2004؛
7 - صورة رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2004؛
8 - صورة رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2004؛

9 - صورة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 31 اغسطس 2020؛
10 - صورة من رسم شراء ارض فالحية عدلية مؤرخ في 30 ابريل 1982؛

11 - صورة شهادة ادارية لتحفيظ مؤرخ في 22 اغسطس 2014؛
الساعة  على  يناير2021   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.

مطلب رقم 26695 - 61
تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2021 ؛

طالبة التحفيظ : يسرى بليطو ؛ 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بليطو2 "

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

الصغير؛ احملل املدعو ديكي؛
مساحته : 04 أر 43 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : محمد امني بليطو ؛

شرقا : جنيا خليد؛
جنوبا : الطريق
غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء .
أصل امللك : 

1 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 25 اكتوبر 2019؛
2 - صورة من رسم تنازل بدون عوض بنظائر عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر 2019؛

3 - صورة من مخارجة بنظائر عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2011؛
4 - صورة من ملحق اصالحي خملارجة نظائر عدلي مؤرخة في 23 مارس 2016؛

5 - صورة من رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 10 مارس 1989؛
6 - صورة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2004؛

7 - صورة رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2004؛
8 - صورة رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2004؛

9 - صورة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 31 اغسطس 2020؛
10 - صورة من رسم شراء ارض فالحية عدلية مؤرخ في 30 ابريل 1982؛

11 - صورة شهادة ادارية لتحفيظ مؤرخ في 22 اغسطس 2014؛
الساعة  على  يناير2021   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 26696 - 61
تاريخ اإليداع : 16 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد العالي بن احمد بليطو؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بليطو1"

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

الصغير حملل املدعو الديكي؛
مساحته : 05 أر 66 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : حميد بليطو ؛

شرقا : احمد سالم؛
جنوبا : الطريق؛

غربـا : علي بليطو ؛الطريق؛
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
رسم استخراج حظ عدلي مؤرخ في 25 اكتوبر 2019؛

صورة من رسم تنازل بدون عوض بنظائر عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر 2019؛
صورة رسم مخارجة بنظائر عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2011؛

صورة من رسم مخارجة بنظائر عدلي مؤرخة في 14 سبتمبر 2011؛
صورة ملحق اصالحي خملارجة بنظائر عدلي مؤرخ في 23 مارس 2016؛

صورة من اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 10 مارس 1989؛
صورة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2004؛

صورة من رسم شراء عدلي مؤرخ ف 25 ستمبر 2004؛
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صورة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2004؛

صورة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 31 اغسطس 2020؛

صورة رسم راء ارض فالحية عدلية مؤرخ في 20 مايو 1982؛

صورة من هادة ادارية مؤرخة في 22 اغسطس 2014

الساعة  على   2021 يناير   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26697 - 61

تاريخ اإليداع : 17 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ : خالد سليم؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امال1 "

نوعه : ارض بها بناية من سفلي ؛ 

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

احملل املدعو دوار طيف؛

مساحته : 03أر 74 س تقريبا؛

اجملاورون : شماال : طريق من 10 امتار ؛

شرقا : املفضل اخلياط؛

جنوبا : ورثة اخلياط العثمان املرنيسي ؛

غربـا : مطلب التحفيظ رقم 19657 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 اغسطس 2018؛

نسخة من رسم موجب اثبات متخلف عدلي مؤرخ في 25 فبراير2012

الساعة  على   2021 يناير   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الرابعة زواال.

مطلب رقم 26698 - 61

 تاريخ اإليداع : 19 نوفمبر  2020 ؛

طالب التحفيظ :  عمر اخلراز بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عمر اخلراز"    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عمر اخلراز "

نوعه : ارض  عارية في جزء منها بناية تتكون من سفلي ؛

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

الصغير احملل املدعو امللييش السفلي ؛

مساحته : 02 أر95  س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال  : الطريق ؛

شرقا    :  االمني اخريف ؛

جنوبا   : ورثة املهدي بولعيش ؛

غربـا  : طريق عمومي؛

احلقوق العينية  :  الشيء    .

أصل امللك  : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 25  أغسطس  2014؛

عقد عدلي  لقسمة رضائية  مؤرخ في 31 اكتوبر 2019؛

موجتصريح ببناء عدلي مؤرخ في 04  ديسمبر  2019؛

شهادة ادارية مؤرخة في 23 يونيو 2020 ؛

صورة شمسية مصادق عليها بتاريخ 3 يونيو 2016 لعقد عدلي مؤرخ 
في 18  سبتمبر  1973 مضمن بدفتر اخملتلفة رقم 182 صحيفة 305 

عدد 527 ؛
الساعة  على   2021 يناير   19 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا؛

مطلب رقم  26699 - 61
تاريخ اإليداع : 19  نوفمبر  2020؛

طالب التحفيظ :
 1 - عائشة اخريف بنت الطيب  بنسبة 6/48 ؛
2 - محمد ازعاك بن عبد القادر بنسبة 14/48 ؛
3 - حرية ازعاك بنت عبد القادر بنسبة 7/48 ؛

4 - فاطمة ازعاك بنت عبد القادر بنسبة 7/48 ؛
5 - نبيلة ازعاك بنت عبد القادر بنسبة 7/48 ؛

حفصة ازعاك بنت عبد القادر بنسبة 7/48 ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حي العوينة "   

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ازعاك "
نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابقني علويني ؛ 

موقعه  : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 
مقاطعة بني مكادة ،احملل املدعو حي العوينة ؛

مساحته :  00أر46  س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : محمد الكاموني ؛
شرقا : الطريق ؛

جنوبا : عبد االله بن حسون  ؛
غربـا  : فاطمة افيالل ؛

احلقوق العينية  :  الشيء    .
أصل امللك  : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 22 فبراير 1994؛
موجب اراثة عدلي مؤرخ في 31 مارس 2005؛

الساعة  على   2021 يناير   19 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26700 - 61
تاريخ اإليداع : 20  نوفمبر  2020 ؛

طالب التحفيظ : الشركة املسماة لوجستيك داكترانس ش م م
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " داكترانس " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " داكترانس "
نوعه : ارض فالحية ؛ 

موقعه  : والية طنجة، عمالة  الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة 
احملل املدعو مدشر اغدير الدفلة  املعازف ؛

مساحته : 13 أر91  س تقريبا؛
اجملاورون : شماال : ورثة العلمي العمري ؛

شرقا : ورثة العلمي العمري ؛
جنوبا : الواد ؛

غربـا  : طريق ؛
احلقوق العينية  :  الشيء.

أصل امللك  : 
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1 - موجب احصاء متروك عدلي مؤرخ في 15 يناير 2010؛
2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 3 يوليو 2017؛

3 - رسم اصالح مساحة عدلي بتاريخ 21 يوليو 2017؛
4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23  أغسطس  2017؛

5 - رسم عدلي بتصريح اصالح مساحة مؤرخ في 12  سبتمبر  2019 ؛
6 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 7 اكتوبر 2020 ؛

رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 12  سبتمبر  2019 ؛
شهادة ادارية مؤرخة في 17  أغسطس  2020 عدد 949 ق ت 17/2020 ؛

الساعة  على   2021 يناير   20 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم  26701  - 61
تاريخ اإليداع : 20  نوفمبر  2020 ؛

طالبي التحفيظ : 
محمد بن عبد القادر الزيدي بنسبة ½  ؛ 
عبد احلميد بن احمد الزيدي بنسبة ½  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزيدي 2"  
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزيدي 2"

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

احملل املدعو عني حمراء ؛
مساحته : 18 أر 31 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : رحمة و احمد الريفي  ؛

شرقا : طريق ؛
جنوبا : الريفي شامة ؛
غربـا  : العاقل احمد  ؛

احلقوق العينية  :  الشيء.
أصل امللك  : 

1 – صورة شمسية مصادق االمضاء عليها بتاريخ 20 سبتمبر 2020  
لرسم عدلي موجب ثبوت اختصاص  مؤرخ في 6  سبتمبر  2005  ؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 29  نوفمبر  2016؛ 
3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 19  أغسطس  2020 ؛

الساعة  على   2021 يناير   20 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 26702 - 61
تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : زكية ابن صفية بنت علي بن الهاشمي ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زكية "  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زكية "
نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 
احملل املدعو احلرارين لوليجة ؛

مساحته : 22 أر 21 س تقريبا؛
اجملاورون :

شماال : ملك محمد بن صفية ؛
شرقا : الزهرة بن صفية؛

جنوبا : ملك عبد اهلل بوركية ؛
غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛
أصل امللك : 

1 - رسم مخارجة رضائية عدلية مؤرخ في 13 سبتمبر  2018 ؛
2 - نسخة من رسم موجب متروك عدلي مؤرخ في 8 أغسطس  2002 ؛

الساعة  على   2021 يناير   20 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
التاسعة صباحا ؛

مطلب رقم  26703 - 61
تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ :
1 - مروان اللغميش اللنجري بنسبة 63/100 ؛

2 - شاهيناز اللغميش اللنجري 37/ 100؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جود "  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جود "
نوعه : ارض فالحية بها بناء سفلي ؛ 

القروية القصر  : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة  موقعه 
الصغير ،دوار الزهارة احملل املدعو الساقية بني فرح ؛

مساحته : 17ار 38س س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : احمد اللغميش اللنجري ؛
شرقا : ممر عمومي ؛
جنوبا : ممر عمومي؛

غربـا : طريق ؛
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ماي 1990؛
رسم هبة عدلي مؤرخ في 28 يناير 2020؛

رسم هبة عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 2020؛
وكالة عرفية ذات التاريخ الثابت في 6 يناير 2020 ؛

وكالة عرفية ذات التاريخ الثابت في 16 نوفمبر 2020 ؛
الساعة  على   2021 يناير   25 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26704 - 61
تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : جميلة ايراج بنت احمد ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جميلة"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جميلة "
نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية بطنجة
بني مكادة احملل املدعو حي احلداد ؛

مساحته : 39 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : طريق ؛
شرقا : طريق ؛
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جنوبا : طريق ؛
غربـا : الرسم العقاري 67667 - 06 ؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

عقد موثق مؤرخ في 9  سبتمبر 2020 ؛
صورة شمسية لقرار رئيس اجمللس اجلماعي بتاريخ 11 فبراير 2020 ؛

املقرر إلجراء عملية التحديد 25 يناير2021  على الساعة التاسعة صباحا

مطلب رقم 26705 - 61
تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ ؛احلسن الطريفي ؛ 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الطريفي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الظهر"
نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 
مقاطعة بني مكادة ؛ احملل املدعو بني توزين و املسمى الظهر ؛

مساحته : 68 س تقريبا؛
اجملاورون : شماال : ملك الغير ؛

شرقا : طريق ؛
جنوبا : طريق ؛

غربـا : ورثة مصطفى ابطو ؛
احلقوق العينية : الشيء  ؛

أصل امللك : 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 فبراير 2014 ؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 2 أغسطس 2018؛
3 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 7 يونيو 2013 ؛
4 - نسخة من رسم مقاسمة بنظائر عدلية مؤرخة في 17 ديسمبر 1991 ؛

الساعة  على   2021 يناير   25 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الثانية زواال.

مطلب رقم 26706 - 61
تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز بولعيش ؛ 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اظهر "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اظهر الزهارة "
نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية القصر 
الصغير ؛ احملل املدعو الزهارة ؛
مساحته : 02 أر 87 س تقريبا؛

اجملاورون : شماال : ورثة املهدي بولعيش البقالي ؛
شرقا : عشوشة محمد بولعيش ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 18718 - 61؛
غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

1 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2019 ؛
2 - موجب اراثة عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019؛

الساعة  على   2021 يناير   25 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الثانية عشر زواال .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اللمراني"
 مطلب رقم 24730 - 61 والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد  1048مؤرخة في 30 يناير 2019 
مطلب  موضوع   ." "اللمراني  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 
التحفيظ رقم 24730 - 61، الواقع بعمالة، اجلماعة، احملل املدعو"   تتابع 
إلى غاية يومه في اسم نفس طالبي التحفيظ السيد بالل اللمراني 

ومن معه؛ وكذلك متابعة مسطرة التحفيظ باحلدود الصحيحة 
شماال : الرسم العقاري 25304 - 61 ؛ ملك ياسني؛

جنوبا : يوسف الهيشو؛
شرقا : طريق من 10 امتار؛

غربا : ورثة عبد السالم بني سي احمد؛ الرسم العقاري 31758 - 61؛ 
والكل استنادا الى الوثائق السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ 

املذكور اعاله وكذا :
1 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 01 يوليو 2020؛

2 -ملحق عدلي مؤرخ في 07 يناير 2020؛
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                           عبد احلي السباعي.

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 5589 - 63
تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : إميان بغاد بنت املصطفى.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حبل احلطاب "

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

موقعه :  عمالة اقليم النواصر جماعة  اوالد صالح دوار العبد سالميني.
مساحته :  71 ار 60 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال  : حمو لشهب. ممر عمومي عرضه 04 أمتار.

شرقا  : ورثة الوافة مصطفى.
جنوبا : ورثة احلداد املعطي.

غربا :  محمد الفضيلي. 
احلقوق العينية : الشيء.

   أصل امللك :
- رسم ملكية ضمن بعدد 310 كناش عدد 109 بتاريخ 08 ذو احلجة 

1438 هـ موافق 30 أغسطس 2017.
- شهادة إدارية مؤرخة في 31 يوليو 2017.

- رسم إصالح ضمن بعدد 98 كناش عدد 419 بتاريخ 07 رجب 1440 
هـ موافق 14 مارس 2019.

- رسم شراء ضمن بعدد 179 كناش عدد 133 بتاريخ 08 جمادى الثانية 
1441 هـ موافق 03 فبراير 2020.

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

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر.
                                       مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12941 - 65

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبديوي عبد الرفيع بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عبد الرفيع".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عبد الرفيع". 

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

موقعه : اقليم احلوز جماعة اغمات دوار الظهرة . 

مساحته : 22 آ تقريبا. 

حدوده : شماال : الرسم العقاري عدد 56081 - 04 

شرقا : كاملي 

جنوبا : طريق عرضها 4 أمتار 

غربا : أمني احلناوي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 I 276 187 كناش  197 صحيفة  -رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 

بتاريخ 06 ديسمبر 2018 توثيق مراكش.

كناش   318 صحيفة   314 عدد  حتت  ضمن  عدلي  استمرار  -رسم 

األمالك 203 بتاريخ 21 فبراير 2011 توثيق مراكش. 

- رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 356 صحيفة 300 كناش األمالك 203 

بتاريخ 12 مارس 2014 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 27 صحيفة 26 كناش األمالك 220 

بتاريخ 23 أبريل 2015 توثيق مراكش. 

 I 209 336 كناش  322 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 

بتاريخ 17 يوليو 2014 توثيق مراكش.

 I 209 رسم استمرار عدلي ضمن حتت عدد 314 صحيفة 325 كناش -

بتاريخ 09 يوليو 2014 توثيق مراكش.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي ضمن حتت عدد 619 صحيفة 262 

كناش 4 رقم 160 بتاريخ 11 سبتمبر 2012 توثيق مراكش.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي ضمن حتت عدد 235 صحيفة 179 

كناش 4 رقم 168 بتاريخ 12 مارس 2013 توثيق مراكش.

-صورة شمسية لشهادة بعدم وجود الصبغة اجلماعية رقم 15/2007 

مؤرخة في 25 يناير 2007.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 فبراير 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك محمد" 

موضوع مطلب عدد 12938 - 65 التي نشرت خالصة مطلبه

باجلريدة الرسمية عدد 1142 املؤرخة في 18 نوفمبر 2020.

مبقتضى مطلب مؤرخ في 27 نوفمبر 2020، فان مسطرة حتفيظ امللك 

الكائن   65  -  12938 عدد  مطلب  موضوع   " محمد  ملك   " املسمى 

بإقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اغمات، دوار تفرتني، تتابع من االن 

فصاعدا في اسم السيد امليلودي الكحلوي بن احمد،، وذلك بناء على 

نفس الوثائق والرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور وكذا 

عقد موثق مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 مضمنه أن السيد أحمد احلناوي 

باعا له كافة امللك  بن احلسني والسيدة لطيفة لبريني بنت محمد 

املذكور أعاله .

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

 

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17629 - 66 

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة,

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم",

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : األرض التابعة لزاوية ابن األحوال",

نوعـه : أرض جزء منها عاري واجلزء األخر فالحي,

األرض  املدعو  احملل  املزوضية  ودائرة شيشاوة جماعة  إقليم   : موقعه 

التابعة لزاوية بن األحوال ,

مساحته : 5420 هكتار تقريبا,

حدوده : 

شماال : الطريق الوطنية؛

جنوبا : أمالك الدولة +أمالك زاوية لعراويني؛

شرقا : أمالك الدولة؛

غربا : أمالك الدولة,

أصل امللك : 

1 - حكم رقم 48 بتاريخ 26 مارس 1981 صادر عن احملكمة االبتدائية بأسفي,

2 - قرار رقم 1274 بتاريخ 07 اكتوبر 1986 صادر عن محكمة اإلستئناف بأسفي,

3 - القرار عدد 2838 بتاريخ 07 ماي 1996 صادر عن اجمللس األعلى,

4 - القرار عدد 2839 بتاريخ 07 ماي 1996 صادر عن اجمللس األعلى,

5 - نسخة طبق األصل من رسم التحبيس املؤرخ في 04 فبراير 1987.

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

حسن اخللقي     
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محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18109  - 68

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد عملي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "األمل".

نوعه : ارض بها بناية متكونة من سفلي و طابقني.

موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو القواسم رقم 55-59.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد حمزاوي؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 6007 - 68؛

جنوبا : طريق؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 14093 - 68؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي بتاريخ 17 ماي 2017 مضمن بعدد 351 صحيفة 488.

-نسخة من رسم تنازل عدلي بتاريخ 10 فبراير 2020 أصله بتاريخ 09 

أبريل 2013 مضمن بعدد 377 صحيفة 497.

-رسم شراء عدلي بتاريخ 08 مارس 1983 مضمن بعدد 381 صحيفة 316.

-نسخة من رسم اراثة عدلي بتاريخ 10 فبراير 2020 أصله بتاريخ 14 

سبتمبر 2012 مضمن بعدد 69 صحيفة 105.

-نسخة من رسم وكالة عدلي بتاريخ 23 يناير 2020 أصله بتاريخ 18 

ابريل 2013 مضمن بعدد 559 صحيفة 502.

 2012 أكتوبر   18 بتاريخ  أصله  عدلي  وكالة  لرسم  -صورة شمسية 

مصادق على مطابقتها لألصل بتاريخ 20 يناير 2020.

-شهادة إدارية عدد 03/2020 بتاريخ 07 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم فاحت فبراير 2021 على 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18110  - 68

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

1/عبد الرحمان لعريشي بن احلاج.

2/أحمد لعريشي بن احلاج.

3/عمر لعريشي بن احلاج.

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة متساوية بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لعريشي".

نوعه : ارض بها بناية متكونة من سفلي و طابق أول.

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

مساحته : 58 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة العماري حمادي.

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : بن داوود بن احلاج قدور؛ 

غربا : أحمد القوم؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي بتاريخ 25 سبتمبر 2017 مضمن بعدد 334 صحيفة 411.

-نسخة من رسم استمرار عدلي بتاريخ 05 مارس 1999 أصله بتاريخ 

06 ماي 1987 مضمن بعدد 181 صحيفة 185.

-شهادة ادارية عدد 073/2020 بتاريخ 26 اكتوبر 2020.

-صورة شمسية لوكالة عامة مفوضة عرفية أصلها بتاريخ 06 ابريل 2018 

مصادق على مطابقتها لألصل بتاريخ 14 سبتمبر 2020.

-وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 14 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم فاحت فبراير 2021 على 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18111  - 68

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

1/عبد اللطيف بن لندة بن املعطي.

2/فاطمة دحاوي بنت احلاج.

3/الكبيرة بن لندة بنت املعطي.

4/عمر بن لندة بن املعطي.

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة14 سهما من أصل 40 لألول و الرابع و 5 

أسهم من أصل ذلك للثانية و 7 أسهم من أصل ذلك للثالثة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد احلرمة".

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد علي الدهيرات اوالد عيسى.

مساحته : 06 هكتار 79 آر 36 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.
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شرقا : عبد اهلل شكدال بن حمادي- ورثة عبد القادر عينوش ميثلهم 

حسن عينوش – ورثة صالح عينوش ميثلهم بلكاسم عينوش– ورثة 

العربي  بن  املولودي  ورثة  بحير–  الدين  عز  ميثلهم  رحال  بنت  الزوهرة 

بن عبد اهلل ميثلهم  فوزي  ورثة صالح  الرحيم عينوش–  ميثلهم عبد 

محمد كوجيف ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17690 - 68 – محمد شراجي. 

غربا : ورثة احلرمة غريسي ميثلهم بن كاسم غريسي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 304 بعدد  2019 مضمن  03 سبتمبر  بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 490.

-شهادة ادارية عدد 42/2019 بتاريخ 04 أغسطس 2019.

-شهادة ادارية عدد 05/2020 بتاريخ 13أغسطس 2020.

-وكالة ثابتة التاريخ مصححة االمضاء حتت اعداد 1263/1264/1265 

بتاريخ 28 أغسطس 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 03 فبراير 2021 على 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

 

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

مطلب رقم 35774 - 69.

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي مبروكي بن بوشتى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الفدان الدالية" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفدان الدالية ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛

موقعه : إقليم موالي يعقوب دائرة أوالد جامع جماعة الوادين، قيادة 

أوالد ميمون ، احملل املدعو " دوار كرباش " . 

مساحته : 27 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : امللك ذي الرسم العقاري عدد 100174 - 69

شرقا : امللك ذي مطلب التحفيط عدد 5233 وامللك ذي الرسم العقاري 

عدد 108533؛

جنوبا : امللك ذي الرسم العقاري عدد 109758 - 69 ؛

غربا : الطريق)امللك العام(؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء . 

أصل امللك : 

موافق   1422 ااألولى  جمادى   15 بتاريخ  عدلي  مخارجة  رسم   -

05 اغسطس 2001 ضمن بعدد 325 صحيفة 290 األمالك 82 .

- محرر ثابت التاريخ في 02 أكتوبر 2020 لعقد بيع

- شهادة إدارية مسلمة من جماعة الوادين عدد 435 - 2020 بتاريخ

08 اكتوبر 2020

على   2021 يناير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

زكرياء الدغمي    

 

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 282 - 70

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - مليكة بعطوط بنت عيسى.

2 - ميلودة بعطوط بنت عيسى

3 - املصطفى بعطوط بن عيسى.

4 - جمعة بعطوط بنت عيسى.

5 - ادريس بعطوط بن عيسى.

6 - حليمة بعطوط بنت عيسى.

7 - حبيبة بعطوط بنت عيسى.

8 - قاسم الوردي بن عيسى.

9 - فاطمة بعطوط بنت عيسى.

10 - ميرة الوردي بنت عيسى.

11 - عبد القادر اللواح بنت عبد السالم .

12 - زهور اللواح بنت عبد القادر

13 - حياة اللواح بنت عبد القادر

14 - سمية اللواح بنت عبد القادر.

15 - محمد اللواح بن عبد القادر.

األولى  من  لكل   6048000  -  462175 بنسبة  بينهم  الشياع  على 

والثانية والرابعة والسادسة والسابعة وبنسبة 924350 - 6048000 

لكل من الثالث واخلامس وبنسبة 756000 - 6048000 للثامن وبنسبة 

 -  56385 وبنسبة  والعاشرة  التاسعة  - 6048000 لكل من   378000

6048000 لكل من احلادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابعة 

عشر وبنسبة 112770 - 6048000 للخامس عشر .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ››دهس عيسى ‹‹.
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نوعه : أرض فالحية بها بناية مبنية باإلسمنت.

موقعه : دائرة سيدي سليمان،جماعة بومعيز، دوار الزياينة.

مساحته : 17 أرا و47 سنتيارا تقريبا.

احلقوق العينية : ال شيء.

حدوده : 

شماال : الطريق الرئيسة،

شرقا : قاسم املليجي، 

جنوبا : الطيبي بن العربي،

غربا : العربي الشراط،

أصل امللك : 

1 - صورة من رسم إراثة مؤرخ في 21 عشر ذي احلجة 1395 هـ املوافق 

24 ديسمبر 1975.

2 - رسم إراثة بفريضة مؤرخة في 21 جمادى األولى 1404 هـ موافق 

29 فبراير 1984.

3 - رسم إراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 25 شوال 1436 هـ موافق 11 

اغسطس 2015.

4 - موجب ملكية مؤرخ في 10 صفر 1439هـ املوافق 30 - 10 - 2017 .

5 - ملحق إصالحي مؤرخ في 17 ذي القعدة 1440 هـ املوافق 206

6 - ملحق إصالحي مؤرخ في 17 ذي القعدة 1440 هـ املوافق 20 يوليو 2019 .

7 - ملحق إصالحي مؤرخ في 17 ذي القعدة 1440 هـ املوافق 20 يوليو 2019 .

8 - ملحق إصالحي مؤرخ في 07 ذي القعدة 1441 هـ املوافق 29 يونيو 2020.

9 - وكالة مصححة اإلمضاء في 19 - 11 - 2015. 

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان 

محمد احلسناوي    

 

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57593 - 75

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد املصطفى بوعسرية بن امحمد .

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

نوعه : ارض فالحية بها حطة للسكن 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

إسماعيل دوار العباضلة

مساحته : 37 آر 63 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عرضها 04 امتار ؛

شرقا : عائشة بوعسرية.

جنوبا : الفاسي بوعسرية.

غربا : احمد بوعسرية

احلقوق العينية : الشيء.رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 498 كناش املالك 

رقم 99 مؤرخ في 02 ربيع الثاني عام 1439 موافق 21 ديسمبر 2017

على   2021 يناير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57594 - 75

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد عدنان ابن اجلياللي .

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة متوح دوار الزاوية.

مساحته : 65 آر 42 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ؛

شرقا : مطلب عدد 78439 - 08.

جنوبا : ورثة محمد بن بوشعيب.

غربا : مطلب عدد 88085 - 08

احلقوق العينية : الشيء.

صحيفة   139 بعدد  اصلها  مضمن  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -  1

موافق  1398 الثانية  جمادى   02 في  مؤرخ   76 األمالك  كناش   72

18 ماي 1978.

 386 صحيفة   346 بعدد  اصلها  مضمن  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -  2

كناش التركات رقم 4 مؤرخ في 17 شعبان 1422 موافق 03 نوفمبر 2001.

3 - عقد بيع موثق مؤرخ في 15 ابريل 2016.

4 - صورة شمسية من وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 05 ابريل 2016.

5 - صورة شمسية من وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 12 ابريل 2016.

على   2021 يناير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة10 : 00 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

مبارك السوسي   

 

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1913 - 76

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد محمد أحمير بن عبد السالم؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " أحمير" ؛  
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نوعـه : أرض عارية .

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو 

: حي السواني.

مساحتـه : 01 آر 23 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : نزيهة كركار؛

جنوبا : منصور الشنيك؛

غربا : حنان كركار ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 من ربيع الثاني 1393 املوافق لـ 

30 ماي 1973؛

صورة شمسية مصادق عليها لنسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 

من ربيع الثاني 1426 املوافق لـ 07 يونيو 2005؛

نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 05 شوال 1428 املوافق لـ 17 

أكتوبر 2007؛

وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 24 ديسمبر 2019؛ 

عقد بيع توثيقي مؤرخ في 21 و28 يناير 2019 محرر من طرف ذ. زهير 

املوساوي موثق بتطوان؛

إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية مرتيل  شهادة 

حتت عدد 884 مؤرخة في 28 اغسطس 2020.

2021 على  يناير   27 املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا . 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "هاجر"

ذي مطلب التحفيظ عدد 2769 - 61 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 469 املؤرخة في 26 ديسمبر 2007 

وكذا اخلالصة اإلصالحية عدد 825  املؤرخة في 22 أكتوبر 2014

 ،  2020 أغسطس   17 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  ذي  "هاجر"  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

2769 - 61 الكائن بعمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة القروية بليونش  احملل 

املدعو : مدشر بليونش ، قد أصبحت تتابع في اسم نفس طالبة التحفيظ  

مبساحة قدرها 17 آر 68 س وهي املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 

اظهرها  التي  وباحلدود  بها  املصرح  املساحة  وهي  س   50 آر   23 من  بدال 

التصميم العقاري للمطلب وهي :

شماال : طريق عمومي 

شرقا : طريق

جنوبا : عبد السالم قنجاع و محمد البكاش

غربا : عبد اجمليد العاقل و عبد اجمليد البشاري 

املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  بها  املدلى  العقود  على  بناءا  وذلك 

و كذلك بناء على: 

- رسم استمرار امللك عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 453 عدد 589 

بتاريخ 29 - 11 - 1444 املوافق لـ 21 - 07 - 2020 توثيق تطوان.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف   

 

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5109 - 77

تاريخ اإليداع : 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : الكبير ناصري بن عبد اهلل ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » بالد ناصري «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بالد ناصري«؛ 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار لبرارشة ، 

مساحته : 22 ار 00 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : احلسن لبحيري ؛

شرقا : احلسن لبحيري ؛

جنوبا : طريق عمومية ؛

غربا : ورثة خايف اهلل الطيب ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – نسخة ملكية ضمن اصلها بعدد 33 كناش 14 صحيفة 46 مؤرخ 

في 21 سبتمبر 2020 ؛

2 - عقد شراء عدد21 صحيفة 24 كناش 175 بتاريخ : 18 سبتمبر 2020 

تاريخ إجراء عملية التحديد : 25 يناير 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 5110 - 77

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : 

مراد مرميي بن احمد بنسبة16/104 ؛

محمد مرميي بن احمد بنسبة 16/104؛

خلضر مرميي بن احمد بنسبة 16/104 ؛

جواد مرميي بن احمد بنسبة 16/104؛

اسية مرميي بنت احمد بنسبة 8/104 ؛
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لطيفة مرميي بنت احمد بنسبة 8/104 ؛

فطيمة مرميي بنت احمد بنسبة 8/104 ؛

عمر مرميي بن احمد بنسبة 14/104 ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الكريرة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الكريرة«؛ 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد حلمام ، 

مساحته : 01 هـ 38 ار 99 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد5335 - 77 ؛

شرقا : ورثة النوار بنعبداهلل ؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

غربا : مرميي محمد ومن معه ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدد 333 كناش 173 صحيفة 374 مؤرخ في 

26 اغسطس 2020 ؛

2 - نسخة اراثة بفريضة ضمن اصلها بعدد 151 صحيفة 208 كناش 100 

بتاريخ : 24 مارس 2015 ؛ 

3 - شهادة ادارية عدد : 40 بتاريخ : 25 اغسطس 2020 ؛

التاسعة  2020 على الساعة  يناير   28  : التحديد  تاريخ إجراء عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 5111 - 77

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : لطفي شفيق بن ادريس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » احلمري «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » احلمري «؛ 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد السايح ، 

مساحته : 90 ار 27 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد o/17494 وعدد o/17425 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 4579 وورثة عبد املالك عبو ؛

جنوبا : العادلي محمد ؛

غربا : ورثة العادلي اسماعيل وطريق عمومي بعرض عشرة امتار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدد 36 كناش 171 صحيفة 41 مؤرخ في 04 فبراير 2020 ؛

2 - عقد شراء عدد 40 صحيفة 45 كناش 172 بتاريخ : 25 فبراير2020؛

3 – شهادة ادارية عدد35 بتاريخ : فاحت اغسطس 2017 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 02 فبراير 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 5112 - 77

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احلسان زياني بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » حلمارة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حلمارة«؛ 

نوعه : أرض بها بناية من طابق ارضي وطابقيني علويني ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني درار ، حي السالم 4 ، 

مساحته : 94 ار 00 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 27118 - 77 ؛

شرقا : بختاوي عبد الكرمي ؛

جنوبا : رشيد زياني ؛

غربا : زنقة بعرض ثمانية امتار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – نظير ملكية عدد 123 كناش 175 صحيفة 128 مؤرخ في 

فاحت اكتوبر 2020 ؛

2 - شهادة ادارية عدد36 بتاريخ : 25 سبتمبر 2020 ؛ 

تاريخ إجراء عملية التحديد : 03 فبراير 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 5113 - 77

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : رشيد زياني بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » حلمارة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حلمارة«؛ 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقيني علويني وبيت الصابون؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني درار ، حي السالم 4 ، 

مساحته : 94 ار 00 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : الزياني حسن ؛

شرقا : بختاوي عبد الكرمي ؛
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جنوبا : زنقة بعرض عشرة امتار ؛

غربا : زنقة بعرض ثمانية امتار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدد 101 كناش 175 صحيفة 108 مؤرخ في 

17 سبتمبر 2020 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 33 بتاريخ : 11 سبتمبر 2020 ؛ 

تاريخ إجراء عملية التحديد : 03 فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة أجناد

عونة كمال    

 

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 5722 - 80

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : عمر الومي بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك الومي "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار البويبات ، اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 09 ار 13 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : حربيل فاطمة ؛ 

جنوبا : صفية القسوار ؛ 

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

األمالك  466 كناش  426 صحيفة  بعدد  رسم صدقة عدلي ضمن   -

رقم 53 بتاريخ 12 فبراير 2015.

األمالك  330 سجل  472 صحيفة  بعدد  - رسم صدقة عدلي ضمن 

رقم 19 بتاريخ 29 سبتمبر 2010.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 سبتمبر 2008.

- وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 19 نوفمبر 2014.

- شهادة ادارية عدد 09 - 2020 مؤرخة في 22 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت فاحت فبراير 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5723 - 80

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : فاضمة بكرمي بنت عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " الكدية "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار الكديات ، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 07 ار 32 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 25708 - 09 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2497 - 80 و الرسم العقاري عدد 7373 - 80 ؛ 

جنوبا : زينة الكرش ؛ 

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد قسمة عرفي مؤرخ في 20 مارس 2012.

 13 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -

ديسمبر 1985.

- وكالة و تفويض عرفي مؤرخة في 05 اكتوبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت فاحت فبراير 2021 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 5724 - 80

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020

طالبا التحفيظ : 

1 - أحمد اوراي بن احلسني ، بنسبة 1 - 2

2 - محمد العصار بن حلسن ، بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك العصار و اوراي 1"

نوعه : أرض عارية ،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة   ، أوعلي  احلسن  أيت  حي   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : طريق ؛ 

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : محمد العصار؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 181 كناش األمالك 36 بتاريخ 26 يونيو 2015.

- صورة طبق األصل لرسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 270 صحيفة 228 

كناش األمالك 32 بتاريخ 13 اكتوبر 2014.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 15 يونيو 2015.

تاريخ التحديد املؤقت فاحت فبراير 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5725 - 80

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020

طالبا التحفيظ : 

1 - أحمد اوراي بن احلسني ، بنسبة 1 - 2.

2 - محمد العصار بن حلسن ، بنسبة 1 - 2.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك العصار و اوراي 2"

نوعه : أرض عارية ،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة   ، أوعلي  احلسن  أيت  حي   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 64 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل العصار ؛

شرقا : طريق ؛ 

جنوبا : طالب التحفيظ ؛ 

غربا : عبد اهلل العصار و بعضا محمد العصار؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 186 كناش األمالك 36 بتاريخ 26 يونيو 2015.

 228 270 صحيفة  - صورة طبق األصل لرسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 

كناش األمالك 32 بتاريخ 13 اكتوبر 2014.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 15 يونيو 2015.

تاريخ التحديد املؤقت فاحت فبراير 2021 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم 5726 - 80

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احلسني جنني بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " جنني "

نوعه : أرض عارية ،

إقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة   ، أوسعود  أدوز  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 09 ار 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق ؛ 

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : أبوالي خالد و بعضا طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 608 ص 455 كناش األمالك 37 بتاريخ 

13 نوفمبر 2015.

- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 20 اكتوبر 1999.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 13 ديسمبر 2010.

تاريخ التحديد املؤقت 02 فبراير 2021 على الساعة 14 : 00

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

محمد بلقايد    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5096 - 81

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد القيسي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان عوين البيضاء".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان عوين البيضاء". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

مساحته : 01 هـ 26 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  الرسم العقاري رقم 46363 - 16؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3756 - 16 ؛ 

جنوبا : بوهرارة موسى بن احمد؛ الرسم العقاري رقم 46363 - 16؛

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 51 رقم  العقار  371 كناش  305 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 29 يوليو 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 91 ص 122 كناش العقار رقم 53 

بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق تيفلت.

على   2021 يناير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 5097 - 81

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد القيسي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان اسبع عيون".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان اسبع عيون". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

مساحته : 01 هـ 23 آر 78 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  مطلب التحفيظ رقم 2709 - 16؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 25493 - 16 ؛ 

القيسي)طالب  أحمد  و  ملغاري  ورثة  ورائها  من  عمومية  طريق   : جنوبا 

التحفيظ(؛

غربا : بوهرارة موسى.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 126 ص 162 كناش العقار 

رقم 41 بتاريخ 16 يونيو 2017 توثيق تيفلت.

على   2021 يناير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.
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مطلب رقم 5098 - 81

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد العزيز الشيكر بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الشيكر". 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية العياشي رقم 468.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  حلسن بنحسو؛

شرقا : عبد الرحيم اوقسو؛ 

جنوبا : ادريس املسعودي؛

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 376 ص 397 كناش العقار رقم 13 

بتاريخ 11 ماي 2012 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 289 ص 302 كناش العقار رقم 09 

بتاريخ 08 يونيو 1994 توثيق تيفلت.

3.شهادة إدارية عدد 395 عن مصلحة التعمير بجماعة تيفلت مؤرخة 

في 23 نوفمبر 2020.

4. شهادة إدارية عدد 202/2012 عن بلدية تيفلت مؤرخة في 11 ابريل 2012.

5.نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت لألشغال ومن قرار 

تسليم األشغال رقم 211 بتاريخ 16 نوفمبر 2020.

6. تصريح مصحح االمضاء بامللحقة اإلدارية الرابعة جلماعة تيفلت 

بتاريخ 28 اكتوبر 2020.

7.نظير تصميم البناء غير قابل للتغيير.

8. نسخة طبق األصل لقرار الترخيص بالبناء رقم 1287 بتاريخ 

07 اكتوبر 2013.

9.نسخة طبق األصل لقرار الترخيص بالبناء رقم 1209 بتاريخ 

20 اكتوبر 2014.

على   2021 يناير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5099 - 81

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : حمادي كمال بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سالم 66".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "سالم 66". 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.

بن  يوسف  شارع   2 السالم  حي  املدعو  احملل  تيفلت  مدينة   : موقعه 

تاشفني رقم 66.

مساحته : 81 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  الزنقة؛

شرقا : عبد الفاضل بتفالة؛ الرسم العقاري 21343 - 16؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 21342 - 16؛

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 164 ص 203 كناش العقار رقم 57 

بتاريخ 22 يونيو 2020 توثيق تيفلت.

2. نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت لألشغال ومن قرار 

تسليم األشغال رقم 220/2020 بتاريخ 24 نوفمبر 2020.

لباشوية  الرابعة  اإلدارية  امللحقة  عن  109/م.ت  عدد  إدارية  3.شهادة 

تيفلت مؤرخة في 17 مارس 2020.

4. تصميم البناء غير قابل للتغيير.

 442/83 رقم  بالبناء  الترخيص  لقرار  األصل  طبق  نسخة   .5

بتاريخ 23 نوفمبر 1983.

 323/88 رقم  بالبناء  الترخيص  لقرار  األصل  طبق  6.نسخة 

بتاريخ 11 ماي 1988.

7. نسخة طبق األصل لقرار الترخيص بالبناء رقم 890 بتاريخ 

16 يوليو 2012.

8.نظير رخصة السكن رقم 586 بتاريخ 11 نوفمبر 2020.

على   2021 يناير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 5100 - 81

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد اإلله لغبالي بن عبد النبي.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان تنسرة ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ملوك.

مساحته : 34 آر 06 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  ورثة بنوزكري اعمر؛

شرقا : طريق عمومية من ورائها محمد اشريف؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 14355 - 16؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 14355 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

 56 رقم  العقار  435 كناش  412 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 27 اغسطس 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 162 ص 148 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 06 سبتمبر 2019 توثيق تيفلت.

 21 رقم  اخملتلفة  كناش   652 بعدد  ضمن  عدلي  وكالة  3.رسم 

بتاريخ 20 يونيو 2019 توثيق بيوكرى- إنزكان.

 52 رقم  العقار  13 كناش  13 ص  4. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 09 ماي 2019 توثيق تيفلت.

5.شهادة إدارية عدد 67/م ت/2020 عن جماعة خميس سيدي يحيى 

مؤرخة في 18 سبتمبر 2020.

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5101 - 81

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : بنعاشير بنخال بن حمادي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنعاشير". 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول وملحقة.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد رقم 1676.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  كسواني حجيبة؛

شرقا : ادريس اعريش؛ ودعي احميدة؛ 

جنوبا : حجيبة بن طالب؛

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 587 ص 492 كناش العقار رقم 08 

بتاريخ 17 ديسمبر 2010 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 370 ص 360 كناش العقار رقم 171 

بتاريخ 23 ديسمبر 2002 توثيق تيفلت.

 185 236 ص  3. نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 

كناش العقار رقم 53 بتاريخ 26 ماي 1998 توثيق تيفلت. 

309 عن مصلحة التعمير  4. نسخة طبق األصل شهادة إدارية عدد 

بجماعة تيفلت مؤرخة في 16 سبتمبر 2020.

5.نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت لألشغال ومن قرار 

تسليم األشغال رقم 160/2020 بتاريخ 11 سبتمبر 2020.

6.نظير تصميم البناء غير قابل للتغيير.

7. نسخة طبق األصل لشهادة إدارية بشأن نسخة من رخصة البناء 

 2020 09 اكتوبر  1998 مؤرخة في  04 نوفمبر  رقم 692/1998 بتاريخ 

حتت عدد 350.

9.نسخة طبق األصل لقرار الترخيص بالبناء رقم 321 بتاريخ 20 مارس 2018.

10.نسخة طبق االصل لنظير رخصة السكن رقم 319 بتاريخ 

31 اغسطس 2020.

11.نسخة طبق االصل لنظير رخصة السكن رقم 27 بتاريخ 11 يونيو 2020.

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 5102 - 81

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : فدوى بوجنان بنت توفيق.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمري".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمري ". 

نوعه : ارض فالحية بها بناية وبئر.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت اسليمان.

مساحته : 01 هـ 28 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  أوالد قسو البركي؛ ورثة ايت الطيبي؛

شرقا : طريق عمومية؛ أوالد قسو البركي؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : بودحني مبارك؛ دريوش محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 151 رقم  األمالك  137 كناش  121 ص  بعدد  ملكية عدلي ضمن  رسم   .1

بتاريخ 17 اكتوبر 2019 توثيق تيداس اخلميسات.

2.رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 141 ص 121 كناش باقي الوثائق 

رقم 110 بتاريخ 28 اكتوبر 2020 توثيق تيداس اخلميسات.

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5103 - 81

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : منير غيالن بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املاء الكحل".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "عائشة". 
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نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت محمد اوعبد اهلل.

مساحته : 01 هـ 05 آر 35 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  ورثة بنزكري جلول؛

شرقا : ورثة بنزكري جلول؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25558/ر؛

غربا : عديل لودي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 421 ص 489 كناش العقار رقم 44 

بتاريخ 10 ماي 2018 توثيق تيفلت.

2. نسخة طبق األصل من رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 238 ص 208 

كناش العقار رقم 50 بتاريخ 18 ديسمبر 1997 توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 332 ص 443 كناش العقار رقم 46 

بتاريخ 15 اغسطس 2018 توثيق تيفلت.

4. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 333 ص 410 كناش العقار رقم 76 

بتاريخ 02 ابريل 2002 توثيق تيفلت.

5.شهادة إدارية عدد 46/2020 عن جماعة ايت بلقاسم مؤرخة 

في 18 سبتمبر 2020.

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5104 - 81

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عادل العود بن عبد اللطيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املاء الكحل".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان املاء". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت محمد اوعبد اهلل.

مساحته : 01 هـ 25 آر 35 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :   بنزكري زهرة؛

شرقا : ورثة بنزكري جلول؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25558/ر؛ منير غيالن؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 25558/ر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 45 رقم  العقار  كناش   99 ص   75 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ 21 ماي 2018 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 238 ص 208 كناش العقار رقم 50 

بتاريخ 18 ديسمبر 1997 توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 107 ص 130 كناش العقار رقم 47 

بتاريخ 08 اغسطس 2018 توثيق تيفلت.

4. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 356 ص 430 كناش العقار رقم 76 

بتاريخ 02 ماي 2002 توثيق تيفلت.

5.شهادة إدارية عدد 47/2020 عن جماعة ايت بلقاسم مؤرخة 

في 18 سبتمبر 2020.

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 د.

مطلب رقم 5105 - 81

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : مهمة الفاضلي بنت حمو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضاية الرومي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "مهمة الفاضلي". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوروبة.

مساحته : 33 آر 16 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  ورثة خربوش اجلياللي؛

شرقا : بدان حلسن؛ طريق عمومية؛ 

جنوبا : بدان امحمد؛

غربا : ورثة خربوش اجلياللي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 312 ص 382 كناش األمالك رقم 187 

بتاريخ 02 يوليو 2019 توثيق اخلميسات.

 31 رقم  العقار  83 كناش  85 ص  2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ فاحت ديسمبر 2015 توثيق تيفلت.

3. شهادة إدارية عدد 84/م ت/2020 عن جماعة خميس سيدي يحيى 

مؤرخة في 27 اكتوبر 2020.

على   2021 فبراير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5106 - 81

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.مصطفى عناية بن إبراهيم بنسبة 1/2.

2.حليمة عناية بن إبراهيم بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوليلى".
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوليلى". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت عثمان.

مساحته : 03 هـ 32 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :   ناصر بن العربي؛

شرقا : بنعيسى بن العربي؛

جنوبا : بن حلسن بن حدو ومن معه؛

غربا : طريق عمومية من ورائها ورثة رزوق بن موسى.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 475 ص 444 كناش العقار رقم 50 

بتاريخ 08 ابريل 2019 توثيق تيفلت.

كناش   478 ص   356 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  لرسم  شكل  رفع   .2

العقار رقم 53 بتاريخ 01 نوفمبر 2019 توثيق تيفلت.

3.شهادة إدارية عدد 01/2020 عن جماعة ايت بلقاسم مؤرخة 

في 13 فاحت 2020.

على   2021 فبراير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي    

 

محافظة سوق السبت أوالد النمة 

مطلب رقم 2128 - 82

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020  

طالب التحفيظ : عبد الرحمان حشاد بن أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البحيرة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حشاد 1 "

نوعه : أرض فالحية .

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة حدبوموسى احملل املدعو "أوالد رحو" ".

مساحته : 22 آر 47 س تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : حمادي حشاد ؛

جنوبا : صالح حشاد ؛ 

غربا : عبد الرحمان حشاد.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2020؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 27 ديسمبر 2019؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 03 نوفمبر 2020؛

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 04 نوفمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم فاحت فبراير 2021 

على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 2129 - 82

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020  

طالب التحفيظ : عبد الرحمان حشاد بن أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البحيرة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حشاد 2 "

نوعه : أرض فالحية .

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة حدبوموسى احملل املدعو "أوالد رحو" ".

مساحته : 82 آر 42 س تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : جياللي حشاد،ورثة حشاد ؛

جنوبا : امبارك حشاد ؛ 

غربا : حمادي حشاد.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 اغسطس 2019؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 06 اغسطس 2019؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 03 نوفمبر 2020؛

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 04 نوفمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم فاحت فبراير 2021 

على الساعة 10 : 30 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت أوالد النمة 

كرمي ناجيم    

 

محافظة مراكش - جيليز
 

مطلب رقم 97 - 83

تاريخ اإليـداع : 03 نوفمبر 2020

طالبا التحفيـظ : 

1 - ابراهيم بلقايدي بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة 

2 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك هند"

نوع امللك : دار للسكنى
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مـوقعـه : مراكش القصبة درب الفران رقم 152 

مساحتـه 54 سنتيار تقريبا .

حـدوده : 

شمـاال : مطلب التحفيظ 43259 - 04

شرقا : درب الفران

غربا : الرسم العقاري 226927 - 04

جنوبا : درب الفران

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 رجب 1441 موافق 10 مارس 2020

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 محرم 1435 موافق 11 نوفمبر 2013

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 شوال 1428 موافق 18 اكتوبر 2007

-شهادة ادارية عدد 1929 صادرة عن باشوية املشور القصبة.

تاريخ التحديد : االثنني 04 يناير 2021 على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 98 - 83

تاريخ اإليـداع : 13 نوفمبر 2020

طالبا التحفيـظ : 

1 - محند نوراوت اوبلقاسم بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة 

2 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار ليلى"

نوع امللك : دار للسكنى

مـوقعـه : مراكش القصبة درب قبالة رقم 106 

مساحتـه : 01 ار و 11 سنتيار تقريبا .

حـدوده : 

شمـاال : باسو حسن

شرقا : احلداد و لوريكي محمد

غربا : السعدية بنت فاطنة

جنوبا : سور القصبة

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 جمادى الثانية 1410 موافق 18 يناير 1990

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ربيع االول 1437 موافق 21 ديسمبر 2015

تاريخ التحديد : االربعاء 13 يناير 2021 على الساعة 09 صباحا 

مطلب رقم 99 - 83

تاريخ اإليـداع : 24 نوفمبر 2020

طالبو التحفيـظ : 

1 - نعيمة اوسليم

2 - محمد اوسليم

3 - مصطفى اوسليم

4 - احمد اوسليم

5 - احلسن اوسليم

6 - حبيبة مهان

7 - رضوان اوسليم

8 - ابراهيم اوسليم

9 - فاطمة اوسليم

10 - جميلة اوسليم

11 -السعيد اوسليم

12 - سعاد اوسليم

13 - مرمي اوسليم

14 - نعيمة بدر

حسب  الزينة  حلق  التحفيظ  طالبي  بصفتهم  اوسليم  خالد   -  15

حصصهم االرثية

16 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلربة"

نوع امللك : دار للسكنى

مـوقعـه : مراكش القصبة درب الكدية رقم 44 

مساحتـه : 86 سنتيار تقريبا .

حـدوده : 

شمـاال : فاطمة ايدار 

شرقا : درب الكدية

غربا : دار موالي رشيد املنصوري

جنوبا : الرسم العقاري 235870 - 04

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 ربيع 1442 موافق 

09 نوفمبر 2020

تاريخ التحديد : االربعاء 25 يناير 2021 على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 100 - 83

تاريخ اإليـداع : فاحت ديسمبر 2020

طالبتا التحفيـظ : 

1 - شركة سلطانة االطلس بصفتها طالبة التحفيظ حلق الزينة .

2 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار رشيدة"

نوع امللك : دار للسكنى

مـوقعـه : مراكش القصبة درب اكادير رقم 16 

مساحتـه : 38 سنتيار تقريبا .

حـدوده : 

شمـاال : الزاوية الدرقاوية 

شرقا : مطلب التحفيظ 38529 - 04

غربا : دار احلاجة بوجعاطة

جنوبا : درب اكادير

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 رجب 1405 موافق فاحت -ابريل 1985

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 جمادى 1430 موافق 05 يونيو 2009

- رسم شراء توتيقي مؤرخ في 04 فبراير 2012

تاريخ التحديد : االربعاء 01 - 02 - 2021 على الساعة 09 صباحا  

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز 

عبد احلق ابو حفص    
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محافظة أزمور

مطلب رقم 75 - 84

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : املصطفى مودن بن أحمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الرمل

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الرمل 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 41 آ 99 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوردو محمد و حروش سي محمد.

شرقا : زويري حلسن و عروش سي محمد. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 117350 - 08. 

غربا : سيدي أحمد لغضيف و الرسم العقاري عدد 117350 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 صفر 1442 موافق 

)06 اكتوبر 2020(.

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 76 - 84

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020 

طالبة التحفيظ : سناء اليوسي بنت محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الدار 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 16 آ 66 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ادريس بن احلرشة.

شرقا : الطريق. 

جنوبا : ادريس بن احلرشة. 

غربا : ادريس بن احلرشة، عبد اجمليد بن احلرشة و العربي بن احلرشة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 شوال 1437 موافق )02 اغسطس 2016(.

2 - رشم شراء عدلي مؤرخ في 02 جمادى االولى 1438 موافق )31 يناير2017(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 جمادى الثانية 1439 موافق )17 مارس 2018(.

4 - نسخة رسم وكالة عامة عدلية مؤرخ في 07 محرم 1437 موافق 

)15 اكتوبر 2015(.

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 77 - 84

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020 

طالبة التحفيظ : مرية الشناوي بنت امحمد

اإلسةم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الرمل

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض ماريا 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار السبيطات.

مساحته : 05 آ 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي.

شرقا : الشناوي عبد اخلالق و شريف رقية. 

جنوبا : محمد السحماوي و حسن عباسي. 

غربا : مليكة علولي و حسن عباسي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 محرم 1441 موافق )18 سبتمبر 2019(.

2 - شهادة إدارية عدد 202 - م.م مؤرخة في 17 سبتمبر 2019.

على   2021 يناير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 78 - 84

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : حفيظة زمورين بنت محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احملرك

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احملرك 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار السبيطات.

مساحته : 03 آ 52 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ميلود احلافظي و الطريق.

شرقا : ميلود احلافظي. 

جنوبا : احلافظي ميلود و الطريق. 

غربا : عبد الرحيم بن حبيبة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 محرم 1441 موافق )18 سبتمبر 2019(.

2 - شهادة إدارية عدد 201 - م.م مؤرخة في 17 سبتمبر 2019.

3 -شهادة إدارية مؤرخة في 30 - 11 - 2020.

2021 على  فبراير  : فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 79 - 84

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : جماعة أزمور

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : املسبح البلدي
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املسبح البلدي 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : أزمور، قرب نهر أم الربيع.

مساحته : 51 آ 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : منطقة حضرية و الطريق.

شرقا : زنقة. 

جنوبا : املمر رقم 9. 

غربا : نهر أم الربيع.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1427 موافق )18 يناير 2007(.

2 -شهادة إدارية مؤرخة في 18 سبتمبر 2020.

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 08 يناير2007.

2021 على  فبراير  : فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 80 - 84

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : جماعة أزمور

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقهى املالح ) دار الضيافة(

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ساحة مولنيس 2 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : أزمور، احملل املدعو مقهى املالح) دار الضيافة(.

مساحته : 02 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ساحة مولنيس و األسوار.

شرقا : ساحة مولنيس و األسوار.

جنوبا : ورثة اشويطر. 

غربا : بناية مهدمة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1427 موافق )18 يناير2007(.

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 22 سبتمبر 2020.

3 -شهادة إدارية مؤرخة في 08 يناير 2007.

2021 على  فبراير  : فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 81 - 84

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : جماعة أزمور

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : تنكرة الوادي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تنكرة الوادي 

نوعه : أرض بها بناية قدمية مهدمة.

موقعه : أزمور، قرب نهر أم الربيع.

مساحته : 10 آ 29 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك بلدي.

شرقا : نهر أم الربيع.

جنوبا : مدرسة لال عائشة البحرية. 

غربا : مدرسة لال عائشة البحرية.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1427 موافق )18 يناير 2007(.

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 18 سبتمبر 2020.

3 -شهادة إدارية مؤرخة في 08 يناير2007.

2021 على  فبراير  : فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 زاال. 

مطلب رقم 82 - 84

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : إبراهيم القاردي بن عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض مزيريرة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أيت علي 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة لغديرة، دوار كواكة.

مساحته : 01 هـ 08 آ 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

شرقا : رسم عقاري عدد 194692 - 08.

جنوبا : قاسم بوقدوس.

غربا : قناة املاء الصالح للشرب.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1440 االولى  جمادى   28 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)04 فبراير 2019(.

موافق  1441 احلجة  ذي   08 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

)29 يوليو 2020(.

3 -شهادة إدارية عدد 12 : 2020 مؤرخة في 23 يوليو 2020.

4 - شهادة إدارية عدد 106 مؤرخة في 28 ديسمبر 2018.

2021 على  فبراير  : فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 14 زاال. 

مطلب رقم 83 - 84

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : ميلود زهير بن بوشعيب

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الرمل
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الرمل 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 33 آ 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 2524 - ز.

شرقا : رسم عقاري عدد 197462 - 08.

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 113230 - 08.

غربا : رسم عقاري عدد 2524 - ز.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 رجب 1441 موافق )07 مارس 2020(.

2 -نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 28 ق - ه مؤرخة في 24 فبراير 2020.

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 84 - 84

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : ميلود زهير بن بوشعيب

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلويطات

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلويطات 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 45 آ 13 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 197462 - 08 و رسم عقاري عدد 1734 - ز.

شرقا : رسم عقاري عدد 1734 - ز.

جنوبا : رسم عقاري عدد 2524 - ز.

غربا : مطلب حتفيظ عدد 113230 - 08.

احلقوق العينيــة : خط كهربائي. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 رجب 1441 موافق )07 مارس 2020(.

2 -نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 27 ق - ه مؤرخة في 24 فبراير 2020.

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 85 - 84

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020 

طالبا التحفيظ : 

1 -ميلود زهير بن بوشعيب بنسبة ½.

2 -احمد الرمال بن بوشعيب بنسبة ½.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد محجوبة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد محجوبة 

جماعة  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : فالحية.موقعه  أرض   : نوعه 

هشتوكة، دوار الزوازي.

مساحته : 77 آ 97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احمد الرمال.

شرقا : رسم عقاري عدد 77966 - 08.

جنوبا : احمد الرمال و من معه.

غربا : رسم عقاري عدد 77963 - 08.

احلقوق العينيــة : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 رجب 1441 موافق )07 مارس 2020(.

2 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 10 ربيع األول 1442 موافق )27 اكتوبر 2020(.

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 86 - 84

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : زكرياء افارج بن علي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الكدية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الكدية 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 16 آ 16 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 70182 - 08.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : مطلب عدد 60610 - 08.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينيــة : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 ذو احلجة 1441 موافق )27 يوليو 2020(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 محرم 1442 موافق )05 سبتمبر 2020(.

3 -نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 41 - 2020 مؤرخة في 02 يوليو 2020.

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور

املعطي زديد     



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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اجملاورون
شماال السادة ورثة العربي الشريفي؛

شرقا: السيد حلسن الصفريوي ؛
جنوبا : السيدان يوسف الهافدي، ادريس العثماني ؛

غربا: الشعبة،  
طالبا التحفيظ: السيد عبد السالم الشاكري بن املقدم ومن معه.. 

مطلب رقم 29518 - 05 
اسم امللك: " البركة"

موقعه: عمالة مكناس ، جماعة احلضرية بوسالن، حي األمل ؛
وقع حتديده بتاريخ : 10 مايو 2019 ؛

مساحته : 2آ 29 س ؛
نوعـه: أرض عارية ؛ 

 اجملاورون
شماال: شارع ؛

شرقا: زنقة ؛
جنوبا: السيد بوجمعة باري ؛

غربا : السادة : سعيد الشراط ، محمد لغزييل ، علي اخللوفي ، 
طالبة التحفيظ: السيد ربيعة شعيب بنت بنعيسى.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:" جنان األمني "
موضوع مطلب رقم 29515 - 05  الذي أدرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية  عدد 1052 بتاريخ 27 فبراير 2019 

عوضا عن : 
طالبا التحقيظ السيدان : 
1 - حسن حللو بن املنتصر ؛

2 - حمزة حللو بن املنتصر؛ بصفتهما شريكني على الشياع بنسبة 
3/5 لألول و2/5 للثاني؛ 

اقرأ:
طالبا التحفيظ السيدان : 
1 - حسن حللو بن املنتصر؛

2 - حمزة حللو بن املنتصر  بصفتهما شريكني على الشياع بنسبة 
2/5 لألول و3/5 للثاني 

والباقي بدون تغيير .
    احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

       بوشعيب دومار 

محافظة طنجة 

مطلب رقم 16315 - 06 
اسم امللك : الزهراء.

موقعه :  طنجة جماعة العوامة طريق الرباط، 
وقع حتديده في: 08 سبتمبر 1994.

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 26525 - 05 
اسم امللك: "جمال "

موقعه :  عمالة مكناس، اجلماعة احلضرية بوفكران، حي البساتني ؛

وقع حتديده : 01 أكتوبر 2018 ؛ 

مساحته : 3 آ؛

نوعـه : دار للسكن بها سفلي ، وبراكة وحديقة ؛

اجملاورون : 

شماال: السيد محمد السعدي ؛

شرقا: طالب التحفيظ ؛

جنوبا : السيدان : عزيز العبيدي، مليكة وبالزين ؛

غربا: السيدة مليكة بالزين .

طالب التحفيظ: السيد بنعيسى بالزين بن والزين. 

مطلب رقم 29405 - 05 
اسم امللك: " البركة "

املغاصيني،  وجماعة  قيادة   ، زرهون  دائرة   ، مكناس  عمالة  موقعه: 

مدشر بني راشد ؛

وقع حتديده بتاريخ: 19 يوليو 2018؛

مساحته : 85 س؛

ومرافق  ، وطابقني علويني،  ،ومحل جتاري  قبو  بها  دار للسكن  نوعـه: 

بالسطح ؛

اجملاورون

شماال: ساحة؛

شرقا: طريق؛

جنوبا : السيد منير احلمدوشي ؛

غربا: ساحة؛

طالبا التحفيظ: السيد عبد احلي احلمدوشي بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 29425 - 05 
اسم امللك: "حمري "

احملل  بوعسل،  دوار   ، وليلي  وجماعة  قيادة   ، بعمالة مكناس  موقعه: 

املدعو:" حمري بوزناد " ؛

وقع حتديده بتاريخ: 3 سبتمبر 2018 ؛ 

مساحته : 1هـ 89 آ30س؛

نوعـه: أرض فالحية ؛
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 76س00آر.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و ثالث طوابق؛

اجملاورون: 

شماال : اجملرى القدمي للواد؛

شرقا : مطلب عدد 16314/06؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 34984/06؛

غربا : مطلب عدد 16316/06؛

طالب التحفيظ السيد : شريفي العلوي ادريس و من معه.

مطلب رقم 28049 - 06 

اسم امللك : شكرية.

موقعه :  طنجة مدشر مسنانة، 

وقع حتديده في : 10 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 82س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 27948/06؛

شرقا : طريق عمومي عرضه 5.25 متر؛

جنوبا : طريق عمومي عرضه 2.50 متر؛

غربا : بناء في ملك الغير؛

طالب التحفيظ السيد : شكرية بنت خليل عميمي.

مطلب رقم 27509 - 06 

اسم امللك : خولة.

موقعه :  طنجة مدشر بوخالف، 

وقع حتديده في: 18 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03س02آر.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عرضها 4 متر؛

شرقا : رسم عقاري عدد 156495/06؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 33413/06؛

غربا : رسم عقاري عدد 111481/06؛

طالب التحفيظ السيد: خولة املرواني.

مطلب رقم 27990 - 06 

اسم امللك : الديالل 2.

موقعه :  طنجة جماعة حجر النحل مدشر بوكدور، 

وقع حتديده في: 23 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 77س05آر.

نوعه : أرض عارية بهااشجار نخيل و زيتون؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : عبد العزيز بوديان؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 200258/06؛

غربا : طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: محمد بن محمد الديالل و من معه.

مطلب رقم 28017 - 06 

اسم امللك : احلضراتي.

موقعه :  طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 

وقع حتديده في: 29 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 43س04آر.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 141705/06؛

شرقا : ورثة املزوري؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 134777/06؛

غربا : طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: كرمي احلضراتي.

مطلب رقم 28020 - 06 

اسم امللك : فورتونا 1.

موقعه :  طنجة مدشر مسنانة، 

وقع حتديده في: 04 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 99س02آر.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 51225/06؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : رسم عقاري عدد 21796/06؛

طالب التحفيظ السيد: فورتوني بينتاح.

إصالح خطأ - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 16312 - 06

الكائن بوالية طنجة ، مدينة طنجة، جماعة العوامة طريق 

الرباط نشر االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية

عدد 4386 بتاريخ 20 نوفمبر 1996.

يقرأ :

•طالبوا التحفيظ : 

1 - فاطمة بنت عبد الكرمي بولعيش بحسب 40 من اصل 240

2 - فاطمة الزهراء النجار بحسب 30 من ذلك.

3 - كرمية بنت احلاج احمد بولعيش التيجاني بحسب 17 من ذلك.

4 - محسن بن احلاج احمد بولعيش التيجاني بحسب 34 من ذلك.

5 - فدوى بنت احلاج احمد بولعيش التيجاني بحسب 17 من ذلك.

6 - نعيمة بنت احلاج احمد بولعيش التيجاني بحسب 17 من ذلك.
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7 - سمية بنت احلاج احمد بولعيش التيجاني بحسب 17 من ذلك.

8 - محمد بن احلاج احمد بولعيش التيجاني بحسب 34 من ذلك.

9 - حمزة بن احلاج احمد بولعيش التيجاني بحسب 34 من ذلك.

عوضا عن :

طالبة التحفيظ : فاطمة بنت عبد الكرمي بولعيش.

و الباقي بدون تغيير

 احملافظ املساعد على االمالك العقارية بطنجة

حسن السبسي     

محافظة فاس 

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  اخلمالي،  امبارك  ابن  سعيد  السيد  أن 

للرسم العقاري رقم 298 - ف، املؤسس للملك  املدعو" الباز والكوهن" 

وذلك  بونافع،  وسيدي  اجلياف،  باب  زنقتي  زاوية  املالح،  بفاس،  الكائن 

بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن .

                 احملافظ على األمالك العقارية بفاس

            حدو اوحلسن 

محافظة أكادير

مطلب رقم 43708 - 09 

اسم امللـك : " البركة ".

موقعه :دوار أكفاي، جماعة وقيادة أمسكرود ، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 09/12/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 17 ار 83 س .

نوعــه : ارض بها بنايات ذات طابق أرضي .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 170941 - 09 ؛ 

شرقا : محمد أغروض ؛ 

جنوبا : محمد أغروض ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 170941 - 09 . 

طالب التحفيظ : أغروض محمد بن حسن بن بهي . 

مطلب رقم 43685 - 09 

اسم امللـك : " أنزلت ".

موقعه :  امسكرود املركز، جماعة وقيادة أمسكرود ، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 09 - 09 /2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 01 ار 74 س .

نوعــه : ارض بها بنايات ذات طابق أرضي .

اجملاورون :

شماال : بوهيا ؛ 

شرقا : محمد مستطيع ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : عبد الرحمان ازيبي . 

طالب التحفيظ : شفيق ألهم . 

مطلب رقم 43671 - 09 

اسم امللـك : " ملك زينة بهوش ".

موقعه :دوار تكاديرت نعبادو، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 12/11/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 02 ار 27 س .

نوعــه : ارض عارية .

اجملاورون :

والطريق  البعض  في   09  -  229927 عدد  العقاري  الرسم   : شماال 

العمومية ذات خمسة أمتار في البعض اآلخر؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : زينة بوهوش ؛ 

غربا : فوفا محمد . 

طالبة التحفيظ : زينة بهوش بنت احمد بن عبد اهلل . 

مطلب رقم 43548 - 09 

اسم امللـك : " حتت املسجد ".

موقعه :دوار ايت بيهي، جماعة وقيادة تغازوت، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 08/03/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 70 ار 14 س .

نوعــه : ارض بها أشجار األركان .

اجملاورون :

شماال : الزنقة ؛ 

شرقا : الزنقة ؛ 

جنوبا : الباز دادا احمد ؛ 
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غربا : البشير فكري . 

طالب التحفيظ : فكري احلاج البشير بن ابراهيم . 

مطلب رقم 43712 - 09 

اسم امللـك : " ملك اشكي ".

موقعه :دوار تكانت، جماعة امسوان، قيادة التامري، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 17/12/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 05 ار 62 س .

نوعــه : ارض عارية .

اجملاورون :

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : عبد الرحمان اد بن جعا ؛ 

جنوبا : احلسني الكاهية ؛ 

غربا : الطريق . 

طالب التحفيظ : عبد الكرمي اشكي بن محمد .

مطلب رقم 43702 - 09 

اسم امللـك : " ملك األزهري ".

موقعه :دوار أكفاي، جماعة و قيادة أمسكرود، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 25/11/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 25 ار 16 س .

نوعــه : ارض فالحية .

اجملاورون :

شماال : بن ابراهيم ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : بلعيد احلسن؛

غربا : محمد الباطرون . 

طالب التحفيظ : عبد اهلل االزهري بن املصطفى .

مطلب رقم 41335 - 09 

اسم امللـك : " تبدازت 2 ".

موقعه :دوار متاعيت، جماعة و قيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 16/03/2020 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 03 ه 82 ار 47 س .

نوعــه : ارض فالحية .

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ عدد 41401 - 09 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 41406 - 09 في بعض وورثة عبد املالك 

الرشيع في البعض اآلخر؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 41340 - 09 ؛

غربا : الواد . 

طالبوا التحفيظ : 

ورثة الطيب ايت حميد بن سعيد بن مبارك وهم :

1 - فاطمة واحمان بنت عمر .

2 - عائشة ايت حميد بن الطيب .

3 - جامع ايت حميد بن الطيب .

4 - فاضنة ايت حميد بنت الطيب .

5 - هنية ايت حميد بنت الطيب .

6 - فتيحة ايت حميد بنت الطيب .

7 - الكدة ايت حميد بنت الطيب .

8 - السعدية ايت حميد بنت الطيب .

9 - زينة ايت حميد بنت الطيب .

10 - محمد ايت حميد بن الطيب .

11 - احلسني ايت حميد بن الطيب .

مطلب رقم 43672 - 09 

اسم امللـك : " ملك زهرة الزبيري ".

موقعه :دوار ازعزاع، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 29/10/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 01 ار 00 س .

نوعــه : ارض عارية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 226274 - 09 ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 226274 - 09 ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 226274 - 09 . 

طالب التحفيظ : زهرة الزبيري .

مطلب رقم 43691 - 09 

اسم امللـك : " الفرج ".

موقعه :دوار إنرارن انكرمي، جماعة وقيادة تغازوت، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 07/10/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 02 ار 32 س .

نوعــه : ارض عارية .

اجملاورون :

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : ايت عمر ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : ورثة نايت بال الطيب . 

طالب التحفيظ : العوادي احلسن بن محمد .

مطلب رقم 43699 - 09 

اسم امللـك : " ملك القاضي ".

موقعه :دوار اكي اومادل، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 03/02/2020 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 01 ار 03 س .
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نوعــه : ارض عارية .

اجملاورون :

شماال : مباركة بلمني ؛ 

شرقا : مليكة بلمني ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : حورية بلمني . 

طالب التحفيظ : محمد القاضي بن ابراهيم .

مطلب رقم 43724 - 09 

اسم امللـك : " محمد امير ".

موقعه :دوار اكي اومادل، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 28/01/2020 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 79 س .

نوعــه : ارض عارية .

اجملاورون :

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : بلمني فاطمة ؛ 

غربا : ابراهيم ايت بطحي . 

طالب التحفيظ : حميد شهيد .

مطلب رقم 43704 - 09 

اسم امللـك : " انوار ".

موقعه :دوار امي مكي، جماعة وقيادة اورير، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 02/12/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 01 آر 67 س .

نوعــه : ارض بها بناية من طابق أرضي .

اجملاورون :

شماال : ورثة بن لشكر ؛ 

شرقا : ورثة بن لشكر ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : احلردوم حسن . 

طالب التحفيظ : بنلشقر انور بن اخملتار .

مطلب رقم 43728 - 09 

اسم امللـك : " تالمت ".

موقعه :دوار تكاديرت نعبادو، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 10/02/2020 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 44 س .

نوعــه : ارض عارية .

اجملاورون :

شماال : أورور بوبابر ؛ 

شرقا : ورثة بلمير في بعض وزيكور محمد في البعض اآلخر ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : الطريق . 

طالب التحفيظ : حلسن ايت باحمد بن مبارك .

مطلب رقم 43713 - 09 

اسم امللـك : " امزال ".

موقعه :دوار تكاديرت، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 20/12/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 04 آر 87 س .

نوعــه : ارض عارية .

اجملاورون :

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : أمزال حنان ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 35955 - 09 ؛ 

غربا : الطريق . 

طالبة التحفيظ : امزال فاطمة بنت محمد .

مطلب رقم 43717 - 09 

اسم امللـك : " ملك البركاوي ".

أكادير  عمالة  الدراركة،  وقيادة  جماعة  نعبادو،  تكاديرت  :دوار  موقعه 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 23/12/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 51 س .

نوعــه : دار للسكنى ذات طابق أرضي وآخرين علويني .

اجملاورون :

شماال : صبحي احلسني ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : محمد اشكوري في بعض ومبارك خندور في البعض اآلخر ؛ 

غربا : الطريق . 

طالب التحفيظ : محمد اوبركا بن جامع .

مطلب رقم 43646 - 09 

اسم امللـك : " محمد اصبان ".

موقعه :دوار اكي اومادل، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 23/12/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 76 س .

نوعــه : دار للسكنى ذات طابق أرضي .

اجملاورون :

شماال : العربي بوتامنت ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 
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جنوبا : اكراض حلسن ؛ 

غربا : غير معروف . 

طالب التحفيظ : اصبان محمد بن عبد املالك .

مطلب رقم 43572 - 09 

اسم امللـك : " بيزركان ".

موقعه :دوار ايت بيهي، جماعة وقيادة تغازوت، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 12/11/2018 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 17 آر 26 س .

نوعــه : ارض عارية .

اجملاورون :

شماال : ايت إدر عبد اهلل ؛ 

شرقا : طريق معبدة ؛ 

جنوبا : غابة " تاسكا اودرار " ؛ 

غربا : النهر . 

طالب التحفيظ : فكري البشير بن ابراهيم .

مطلب رقم 43687 - 09 

اسم امللـك : " اكر تكدو ".

موقعه :دوار تيغامنني الباز، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 10 - 09 /2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 75 س .

نوعــه : دار للسكنى ذات طابق أرضي.

اجملاورون :

شماال : فاضمة باروش ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : جمالي . 

طالب التحفيظ : العربي ميموني بن محمد .

    احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

          محمد أغوش

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 43729 - 10

اسم امللك : بوكعيبة.

موقعه :  مدينة بني مالل احملل املدعو شارع املسجد الكبير .

نوعه : سفلي في طور البناء .

مساحتـه : 60 س.

اجملاورون :

شماال : مدخل؛

جنوبـا : ملك االحباس ومسجد؛

شرقا : اجلاللي اضريوة؛ 

غربا : ابراهيم؛ 

طالب التحفيظ : السيد عبد الغني بوكعيبة بن إبراهيم .

مطلب رقم 51357 - 10

اسم امللك : يوسف.

موقعه :  الكائن بإقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش 

احملل املدعو " دوار الرقابة.

نوعه : ارض عارية بجزء منها بناية سفلية وشجرة.

مساحتـه : 03 آ 86 س.

اجملاورون :

شماال : الزنقة؛

جنوبـا : الزنقة؛

شرقا : ورثة عاري عالل بن امحمد ؛ 

غربا : الطريق؛ 

طالبة التحفيظ : السيد ة امينة عاري بنت امحمد

مطلب رقم 51377 - 10

اسم امللك : ايت بن خيرة.

موقعه :  إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك 

احملل املدعو.اوالد حركات

نوعه : ارض محاطة بصور مغروس جزئيا باشجار الزيتون .

مساحتـه : 13 آ 08 س.

اجملاورون :

شماال : مطلب عدد 51055 - 10؛

جنوبـا : ادريس الزمور ومن معه؛

شرقا : ورثة احمد بن املعطي؛ 

غربا : ورثة الدشراوي صالح؛ 

طالب التحفيظ : السيد احمد داودي بن عالل 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 23840 - 10 

امللك املسمى: السعادة.

الكائن: بإقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر احملل املدعو 

امغيلة 

وقع حتديده في : 21 فبراير 1997

طالبة التحفيظ: السيدة اقليليش فاطمة بنت محمد 

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  اجلديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 16 املؤرخة في 21 ابريل 1999 
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اصالح خطا  - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 18503 - 10

 الذي نشراالعالن عن  انتهاء حتديده باجلريدة 

الرسمية عدد447 بتاريخ 25 يوليو 2007

عوضا عن :

مساحته: 55 آ 78 س 

اقرا :

مساحته: 54 آ 62 س

والباقي بدون تغيير 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

        الشرقي الشوبي

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 39524 - 14 

اسم امللك : بولقبور 4 وبولقبور 5.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 15 آر 43 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون والنخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : ورثة بادي تهامي؛

غربا : ورثة حموش اوهامي؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39525 - 14 

اسم امللك : ارواط 1 وبولقبور 7 وبولقبور 8.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 18 آر 10 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون والنخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مسلك وورثة بادي تهامي؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39526 - 14 

اسم امللك : بولقبور 10.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 85 س.

نوعه : ارض فالحية بها عشني من النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت توعلي؛

شرقا : مصرف وممر؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : ورثة ايت غاجدي؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

مطلب رقم 39527 - 14 

اسم امللك : بولقبور 11.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 آر 10 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ماني موحا؛

غربا : ماني موحا؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39528 - 14 

اسم امللك : بولقبور 9.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 06 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
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اجملاورون : 

شماال : ساقية اسمنتية ومسلك؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : ساقية اسمنتية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39536 - 14 

اسم امللك : وسط.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 77 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : فاطمة توسو؛

شرقا : شاري حلسن؛

جنوبا : حمايد باسو؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39538 - 14 

اسم امللك : وسط 2.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 58 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ورثة كوش سكو؛

جنوبا : اوسمو عبد اللطيف وكجي حلسن؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39540 - 14 

اسم امللك : بري نوحساين اسرحيد 2.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 41 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ايت لكران ومصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39545 - 14 

اسم امللك : ايت تناين لكراير.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 05 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ممر ومصرف؛

غربا : باريكا اولفياللي؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39546 - 14 

اسم امللك : تداوت نايت بناصر 1؛ 2 و 3.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 20 آر 35 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : كمال عبد الرحمان وزيزي هرو سكو؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ممر ومصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39547 - 14 

اسم امللك : ارواط 8.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.
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وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 95 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل وشجرة تني واحدة؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مصرف وورثة حا حسني؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39549 - 14 

اسم امللك : ارواط 2.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 16 آر 39 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : اورواح علي اوموجان ومطلب التحفيظ رقم 39551/14؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : ساقية اسمنتية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39551 - 14 

اسم امللك : ارواط 4.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 آر 79 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : اورواح علي اوموجان؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 39549/14 ومصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39552 - 14 

اسم امللك : ارواط.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 36 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : كجي فاطمة ادير؛

شرقا : ساقية اسمنتية؛

جنوبا : بدري عائشة؛

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39553 - 14 

اسم امللك : ارواط 2 و 3.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17 آر 32 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : لعلي عائشة و مصرف؛

غربا : ساقية اسمنتية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39558 - 14 

اسم امللك : بولقبور وارواط.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 66 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ساقية اسمنتية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39559 - 14 

اسم امللك : شريكسان 3.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.
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وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 14 آر 22 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : كردو حلسن؛

شرقا : ساقية اسمنتية؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39560 - 14 

اسم امللك : شريكسان.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 56 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : بودري حلسن؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39561 - 14 

اسم امللك : لكراير 4.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 21 آر 24 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك وطريق عمومية غير معبدة؛

شرقا : طريق عمومية غير معبدة وساقية؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 39562/14 ومصرف؛

غربا : مصرف ومسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39562 - 14 

اسم امللك : لكراير 5.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 52 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 39561/14 وساقية؛

شرقا : ساقية؛

جنوبا : ساقية ومصرف؛

غربا : خرميو هرو اوحماد ومصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39563 - 14 

اسم امللك : لكراير 3.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 02 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ساقية؛

جنوبا : ورثة ايت فرجي؛

غربا : ورثة ايت فرجي؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39565 - 14 

اسم امللك : لكراير 1.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آر 11 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : كوش يوسف وبدي تهامي؛

غربا : مسلك ومصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39566 - 14 

اسم امللك : لكراير.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.
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وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 10 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة سريري حلو؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : ورثة كجي عسو اومبارك؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39567 - 14 

اسم امللك : لكراير.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 24 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ورثة عقا مزوز؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : ساقية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39568 - 14 

اسم امللك : لكرير.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 13 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 10 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ورثة اولعزيزة ايت موش؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39569 - 14 

اسم امللك : لكراير.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 13 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 21 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة حدو ميمون؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : ورثة علي اودربو؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39573 - 14 

اسم امللك : ادبايكو 2.

موقعه :  اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : فاحت نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 12 آر 66 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39574 - 14 

اسم امللك : مفتوحة 2.

موقعه :  اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : فاحت نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 61 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : ورثة ايت صالح؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39695 - 14 

اسم امللك : امي نتقموت.

موقعه :  اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.
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وقع حتديده في : 08 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 45 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : قايدة بنت مينة عبابووبرو محمد؛

غربا : مصرف واملكي حمو؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39698 - 14 

اسم امللك : سلطان اغرينب 1 و2.

موقعه :  اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 08 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10 آر 29 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك ومصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39710 - 14 

اسم امللك : تعوانني 2.

موقعه :  اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 14 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آر 69 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : باغريسي حدو عقا وورثة شكار طالب موح؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : شكار حلبيب وورثة شكار ومصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39214 - 14 

اسم امللك : السعدية.

الصباح  عرب  فزنة  جماعة  ارفود،  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

غريس، احملل املدعو: مزرعة فزنة تغدوين.

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آر 15 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2597/14؛

شرقا : ورثة بني امحمد؛

جنوبا : ورثة بني امحمد؛

غربا : عيساوي حلسن بن موح؛

طالبو التحفيظ السادة:

1 - العلوي حليمة بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛

2 - العلوي عبد املالك بن باسدي موالي محراز بنسبة 192/672؛

3 - العلوي آمنة بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛

4 - العلوي نزهة بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛

5 - العلوي السعدية بنت موالي محراز بنسبة 96/6.

6 - العلوي اسماء بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛

7 - محمد االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

8 - عبد الرحيم االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

9 - مارية االدريسي بنت موالي املهدي بنسبة 49/672؛

10 - اسعيد االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

11 - علي االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

12 - فاطمة الزهراء االدريسي بنت موالي املهدي بنسبة 49/672؛

13 - هشام االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

14 - مليكة برقية بنت محمد بنسبة 84/672 بصفتهم شركاء على 

الشياع فيما بينهم.

 

مطلب رقم 39215 - 14 

اسم امللك : باسيدي.

الصباح  عرب  فزنة  جماعة  ارفود،  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

غريس، احملل املدعو: مزرعة فزنة تغدوين.

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آر 14 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرفوبابا جياللي بن الغالي؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 4027/14؛

جنوبا : حلسن بن عدي واملهدي بن مبارك؛

غربا : مصرف؛
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طالبو التحفيظ السيد:

1 - العلوي حليمة بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛ 

2 - العلوي عبد املالك بن باسدي موالي محراز بنسبة 192/672؛

3 - العلوي آمنة بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛

4 - العلوي نزهة بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛

5 - العلوي السعدية بنت موالي محراز بنسبة 96/6.

6 - العلوي اسماء بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛

7 - محمد االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

8 - عبد الرحيم االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

9 - مارية االدريسي بنت موالي املهدي بنسبة 49/672؛

10 - اسعيد االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

11 - علي االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

12 - فاطمة الزهراء االدريسي بنت موالي املهدي بنسبة 49/672؛

13 - هشام االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

14 - مليكة برقية بنت محمد بنسبة 84/672 بصفتهم شركاء على 

الشياع فيما بينهم.

 

مطلب رقم 39216 - 14 

اسم امللك : العلوي.

الصباح  عرب  فزنة  جماعة  ارفود،  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

غريس، احملل املدعو: مزرعة فزنة تغدوين.

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 آر 17 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة اسكافير؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 2273/14 و ورثة باغنماط؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : طريق غير معبدة؛

طالبو التحفيظ السيد:

1 - العلوي حليمة بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛

2 - العلوي عبد املالك بن باسدي موالي محراز بنسبة 192/672؛

3 - العلوي آمنة بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛

4 - العلوي نزهة بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛

5 - العلوي السعدية بنت موالي محراز بنسبة 96/6. 

6 - العلوي اسماء بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛

7 - محمد االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

8 - عبد الرحيم االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛ 

9 - مارية االدريسي بنت موالي املهدي بنسبة 49/672؛

10 - اسعيد االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

11 - علي االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

12 - فاطمة الزهراء االدريسي بنت موالي املهدي بنسبة 49/672؛

13 - هشام االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

14 - مليكة برقية بنت محمد بنسبة 84/672 بصفتهم شركاء على 

الشياع فيما بينهم.

 

مطلب رقم 39217 - 14 

اسم امللك : امينة.

الصباح  عرب  فزنة  جماعة  ارفود،  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

غريس، احملل املدعو: مزرعة فزنة تغدوين.

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 آر 97 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد القادر بن الهواري؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : حلسن بن احمد غازي ومصرف؛

غربا : عيساوي عبد اهلل؛

طالبو التحفيظ السيد:

1 - العلوي حليمة بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛

2 - العلوي عبد املالك بن باسدي موالي محراز بنسبة 192/672؛

3 - العلوي آمنة بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛ 

4 - العلوي نزهة بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛ 

5 - العلوي السعدية بنت موالي محراز بنسبة 96/6. 

6 - العلوي اسماء بنت باسدي موالي محراز بنسبة 96/672؛

7 - محمد االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

8 - عبد الرحيم االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

9 - مارية االدريسي بنت موالي املهدي بنسبة 49/672؛ 

10 - اسعيد االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

11 - علي االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

12 - فاطمة الزهراء االدريسي بنت موالي املهدي بنسبة 49/672؛

13 - هشام االدريسي بن موالي املهدي بنسبة 98/672؛

14 - مليكة برقية بنت محمد بنسبة 84/672 بصفتهم شركاء على 

الشياع فيما بينهم.

 

مطلب رقم 39251 - 14 

اسم امللك : بوسيكار الرواضي 8.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 08 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 56 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
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اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : خرميو ايطو؛

جنوبا : موحى اولفقيه؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39257 - 14 

اسم امللك : تغزوين 18.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 15 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 47 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : خويا سعيد؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39258 - 14 

اسم امللك : بويسكار1.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 15 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 65 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : كجي فاطمة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 39260/14؛

غربا : خرو اوحتمان؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39259 - 14 

اسم امللك : بويسكار 2.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 15 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 65 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : عسطاوي حمو وورثة لغري هرو؛

شرقا : واد غريس؛

جنوبا : واد غريس؛

غربا : مرو سكو عدي اوعياط باسو؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39260 - 14 

اسم امللك : بويسكار 1.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر تكاثرت.

وقع حتديده في : 15 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آر 24 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : خرو عثمان ومطلب التحفيظ رقم 39268/14؛

شرقا : كجي فاطمة؛

جنوبا : ممر عمومي؛

ومطلب  موحى  وحسيني   39261/14 رقم  التحفيظ  مطلب   : غربا 

التحفيظ عدد 39262/14؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39261 - 14 

اسم امللك : بويسكار 3.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 15 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 54 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 39260/14؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 39260/14؛

جنوبا : طريق غير معبدة؛

غربا : حسيني موحى؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39262 - 14 

اسم امللك : تغزوين 17.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.
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وقع حتديده في : 15 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 59 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : رحال محمد وخرو عثمان؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 39260/14؛

جنوبا : لعيد حمو؛

غربا : طريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39265 - 14 

اسم امللك : حركات.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر سيدي محمد وحلسن.

وقع حتديده في : 16 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 48 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف وساقية؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : لروز سعيد؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39270 - 14 

اسم امللك : الزاكي.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 17 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 32 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف ومنتصر محمد وامينو زايد؛

شرقا : طريق غير معبدة؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : زاوية موالي عبد القادر ومصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39271 - 14 

اسم امللك : اوحمي.

موقعه :  اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: غابة 

قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 17 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 15 آر 40 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل والزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : حميد ختوش ومطلب التحفيظ رقم 39273/14؛

جنوبا : ورثة املير احلوساني؛

غربا : ورثة شكيري زايد؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39272 - 14 

اسم امللك : بوالزيتون 2.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 17 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 57 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق غير معبدة؛

شرقا : طريق عمومية غير معبدة؛

جنوبا : طريق غير معبدة؛

غربا : طريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39273 - 14 

اسم امللك : اوحمي 2.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 17 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آر 38 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : طريق غير معبدة؛

جنوبا : ملير احلوساين؛

غربا : احباس وختوش حميد؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39274 - 14 

اسم امللك : احمي 4.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.



عدد 1145 - 23 ربيع األخر 1442 )09 ديسمبر 2020(5962

وقع حتديده في : 17 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 39 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق غير معبدة؛

شرقا : ليحي فاطمة؛

جنوبا : موني فاطمة؛

غربا : طريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39276 - 14 

اسم امللك : بوتختون 5.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 18 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 84 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل ؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة سكسا علي؛

شرقا : حماش مبارك؛

جنوبا : زوكا حلو؛

غربا : ساقية اسمنتية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39277 - 14 

اسم امللك : ازادي2.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 18 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آر 69 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل ؛

اجملاورون : 

شماال : باعدي عائشة وورثة طاوس علي؛

شرقا : اوحاش حمو ومصرف؛

جنوبا : ساقية اسمنتية و اودوا علي؛

غربا : عياشي عبد الرحمان وهباز علي وورثة طاوس علي؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39278 - 14 

اسم امللك : ازداين 3.

السفلي،  غريس  كلميمة، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 18 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 07 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق غير معبدة؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك وطريق غير معبدة؛

غربا : طريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39289 - 14 

اسم امللك : اسيف 3.

موقعه :  اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 24 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 14 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل والزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : داودي سيدي علي وهبي ميا؛

شرقا : ورثة ايت لعماري؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف واصالحي مبارك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

  احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

            مو عمر

 محافظة سطات

مطلب رقم 31759 - 15 

إسم امللك :هبة1.

اوالد  رحو  اوالد  اوالد سعيد؛دوار  ودائرة سطات؛جماعة  اقليم  موقعه: 

مومن.

وقع حتديده في :09 ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:02 هـ 03 آ. 

نوعــه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال:مطلب عدد 31010/15؛الطريق؛

شرقا:ورثة العربي بن مينة؛
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جنوبا:ورثة امحمد بن العربي بن مينة؛

عدد  عقاري  بوشعيب؛رسم  احلاج  زروال  ورائها  من  غربا:الطريق 

24198ض؛رسم عقاري عدد 31009/15.

طالب التحفيظ :السيد أبوبكر نادم بن بوشعيب.

احملافظ  على األمالك العقارية بسطات 

       محمد الزرهوني

محافظة خريبكة

مطلب رقم 13425 - 18 

إسم امللك : " حمرية" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف ، دواراملشاهرة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 22 آ 12 س .

اجملاورون : 

شماال : الكزري صالح بن محمد؛

جنوبا : ورثة بطاش املعطي، نتاج محمد؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : ورثة بطاش املعطي.

طالب التحفيظ : الكزري لقلش بن محمد. 

مطلب رقم 33074 - 18 

إسم امللك : " ملك هشام" .

موقعه : مدينة خريبكة، دوار اوالد أحمد.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 54 آ 97 س .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ، الرسم العقاري عدد 78020/س؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13986/18؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 51194/18؛ ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 2530/ت؛.

طالب التحفيظ : هشام مهبي بن عبد السالم.

مطلب رقم 52780 - 18 

إسم امللك : " احلمرية" .

موقعه : دائرة أبي اجلعد، جماعة أوالد اكواوش، دوار ايت سعيد بن علي.

املاء،  جتميع  حوض  بئر،   ، سفلي  من  سكن  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وأشجار الزيتون والصبار. 

مساحته : 05 هـ 73 آ 67 س .

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقارين عدد 27114 /18 و27116/18؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 4547/18؛ ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 27109/18؛.

طالب التحفيظ : أحمد هاشمي بن محمد

مطلب رقم 52787 - 18

إسم امللك : " فرحتي" .

موقعه :  دائرة أبي اجلعد، جماعة بوخريص، دوار ايت عقة.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الكالبتوس. 

مساحته : 61 آ 37 س .

اجملاورون : 

*القطة األولى:

شماال : ورثة مرزاق محمد بن بوعزة؛

جنوبا : ورث الدائز امبارك؛

شرقا : ورثة فائز علي بن صالح، زغايدي محمد بن صالح؛

غربا : الواد.

*القطعة الثانية:

شماال : الواد؛

جنوبا : الواد؛

شرقا : الواد

غربا : ورثة مرزاق محمد بن بوعزة.

طالب التحفيظ : عبد احلق الدائز بن علي.

مطلب رقم 52790 - 18 

إسم امللك : " املرس" .

موقعه :  دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي، دوار اوالد الصغير.

الكالبتوس  واشجار  سفلي  من  مسكن  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

والزيتون. 

مساحته : 57 آ 89 س .

اجملاورون : 

شماال : نويل نعيمة بنت العربي؛

جنوبا : الرسمني العقارين عدد 51225/18 و 50866/18؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 51225/18؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : عبد القادر نويل بن اجلياللي.

مطلب رقم 52792 - 18

إسم امللك : " املرس" .

موقعه :  دائرة خريبكة، جماعة بولنوار، دوار املساعدة اوالد إبراهيم.

نوعه : أرض فالحية بها بناية مهدمة، بئر، اشجار الصبار. 
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مساحته : 38 آ 68 س .

اجملاورون : 

شماال : مرنيوي بوعزة بن امحمد؛

جنوبا : ورثة مرينوي الغزواني بن حمو؛

شرقا : الطريق؛

غربا : مرحبي الكبير بن احمد.

طالب التحفيظ : محمد مرنيوي بن اجلياللي. .

مطلب رقم 52795 - 18

إسم امللك : " البحيرة" .

موقعه :  دائرة وادي زم، جماعة بني سمير، دواراوالد حداد.

نوعه : أرض فالحية بها بئر ، مخزن، اشجار التني والزيتون. 

مساحته : 76 آ 13 س .

اجملاورون : 

شماال : العمري سعيد، العمري أحمد؛

جنوبا : الرسمني العقارين عدد 742/ت، 74288/18؛

شرقا : الواد؛

غربا : العماري عبد القادر.

طالب التحفيظ : اخملتار ابعيز بن محمد. 

مطلب رقم 52798 - 18

إسم امللك : " حرشة بلوران" .

موقعه :  دائرة أبي اجلعد، جماعة بني زرنتل، دوارايت احلاج.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 12 هـ 15 آ 56 س .

اجملاورون : 

*القطعة االولى:

شماال : ورثة محمد بن املعطي، دريوش عبد اهلل، كريت الفاللي؛

جنوبا : كريت الفاللي؛

شرقا : كريت صالح بن اجلياللي؛

غربا : الواد.

*القطعة الثانية:

شماال : دريوش عبد اهلل ؛

جنوبا : كريت احمد؛

شرقا : الواد ؛

غربا : كريت احمد.

*القطعة الثالثة:

شماال : كريت احمد ؛

جنوبا : كريت احمد؛

شرقا : طالب التحفيظ ؛

غربا : كريت احمد.

*القطعة الرابعة:

شماال : كريت احمد ؛

جنوبا : كريت احمد؛

شرقا : طالب التحفيظ ؛

غربا : كريت احمد.

طالب التحفيظ : املولودي كريت بن علي.

مطلب رقم 52799 - 18

إسم امللك : " ظهر سالم" .

موقعه :  دائرة أبي اجلعد، جماعة بني زرنتل، دوارايت احلاج.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 21 آ 24 س .

اجملاورون : 

*القطعة االولى:

شماال : الرسم العقاري عدد33653/18؛

جنوبا : كريت الفاللي؛

شرقا : كريت الفاللي، كريت محمد؛

غربا : الواد.

*القطعة الثانية:

شماال : الرسم العقاري عدد33653/18؛

جنوبا : كريت الفاللي؛

شرقا : الواد؛

غربا : ورثة العربي بن حسن.

طالب التحفيظ : املولودي كريت بن علي.

مطلب رقم 52812 - 18

إسم امللك : " ملك ورثة حسوك" .

موقعه :  مدينة حطان، جتزئة السعادة.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 98 س .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 57153/18؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : الكبيرة حسوك بنت إبراهيم ومن معها.

مطلب رقم 52829 - 18

إسم امللك : " بالد أوالد الطاهر" .

موقعه :  دائرة خريبكة، جماعة الفقراء، دوار الغفافرة.

نوعه : أرض فالحية.  
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مساحته : 01 هـ 25 آ 85 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة الفقراوي احمد؛

جنوبا : بولنوار قدور؛

شرقا : بولنوار املصطفى؛

غربا : ورثة محمد الصغير، مطلب التحفيظ 2649/18 ملغى.

طالب التحفيظ : محمد بولنوار بن اجلياللي. 

مطلب رقم 52870 - 18

إسم امللك : " احلمري" .

موقعه :  دائرة أبي اجلعد، جماعة الشكران، دوار اعرابة ايت بيهي.

نوعه : أرض فالحية بها مسكن من سفلي واشجار الكالبتوس. 

مساحته : 02 هـ 01 آ 62 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلساك امحمد؛

جنوبا : احلساك احلساك بن املعطي؛

شرقا : احلساك احلساك بن املعطي؛

غربا : ورثة احلساك امحمد، الطريق.

طالب التحفيظ : احلسني احلساك بن احلساك ومن معه. 

مطلب رقم 52880 - 18

 إسم امللك : " جقمة 1" .

موقعه :  دائرة خريبكة، جماعة الفقراء، دوارالغفافرة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 06 هـ 01 آ 25 س .

اجملاورون : 

شماال : صهران بوشعيب، صهران احلاج بوعزة؛

جنوبا : صهران احلاج بوعزة ؛

شرقا : ورثة امهيدات محمد؛

غربا : ورثة حيزون حاج محمد، ورثة محمد صغير.

طالب التحفيظ : احمد صهران بن املولودي. 

مطلب رقم 52916 - 18

إسم امللك : " املرس" .

موقعه :  دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار الكفاف حلرار اوالد الشرقي.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 71 آ 68 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة نخلي جاللي؛

جنوبا : وضيحي بوشتى ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 12205/18؛

غربا : طريق رئيسية.

طالب التحفيظ : العربي فضيل بن بوعزى.

مطلب رقم 52917 - 18 

إسم امللك : " بالد سعداني بقعة 55" .

موقعه :  مدينة بوجنيبة، حي السالم، دوار العربي.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 79 س .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد52918/18؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد52919/18؛

شرقا : زنقة؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد959/18.

طالب التحفيظ : سعداني سعيد بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 52918 - 18 

إسم امللك : " بالد سعداني بقعة 54" .

موقعه :  مدينة بوجنيبة، حي السالم، دوار العربي.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 81 س .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 52917/18؛

شرقا : زنقة؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد959/18.

طالب التحفيظ : سعداني سعيد بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 52919 - 18 

إسم امللك : " بالد سعداني بقعة 56" .

موقعه :  مدينة بوجنيبة، حي السالم، دوار العربي.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 87 س .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 52917/18؛؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 52920/18؛

شرقا : زنقة؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد959/18.

طالب التحفيظ : سعداني سعيد بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 52920 - 18

إسم امللك : " بالد سعداني بقعة 57" .

موقعه :  مدينة بوجنيبة، حي السالم، دوار العربي.

نوعه : أرض عارية. 
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مساحته : 94 س .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 52919/18؛؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 59892/18، بوعزة لبطومي؛

شرقا : زنقة؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد959/18.

طالب التحفيظ : سعداني سعيد بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 52922 - 18

إسم امللك : " اضمان 1" .

موقعه :  دائرة وادي زم، جماعة بني سمير، دوار اوالد سعيد.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 02 هـ 77 آ 45 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة هندي احلاجة الغالية، احلسناوي احلاج؛

جنوبا : العميري احلاج احمد؛

شرقا : العميري احلاج احمد ؛

غربا : مطلب عدد 52923/18.

طالب التحفيظ : تومي اضمان بن امحمد ومن معه. 

 

مطلب رقم 52923 - 18

إسم امللك : " اضمان 2" .

موقعه :  دائرة وادي زم، جماعة بني سمير، دوار اوالد سعيد.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 02 هـ 25 آ 11 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة هندي احلاجة الغالية؛

جنوبا : العميري احلاج احمد؛

شرقا : الطريق؛

غربا : ورثة هندي احلاجة الغالية؛

طالب التحفيظ : تومي اضمان بن امحمد ومن معه.

   اعالنني جديدين بانتهاء التحديد

مطلب رقم 4879 - ت

امللك املسمى : » بالدات اوالد املعطي بن خاي 2 «.

   الواقع ب: بدائرة خريبكة ، جماعة أوالد عبدون، دوار اوالد الغازي.

طالب التحفيظ: املصطفى العرشي بن محمد ومن معه.

تاريخ التحديد : 19 فبراير 1958

 4269 الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  ان هذا  

املؤرخة في 24 اغسطس 1999

 مطلب رقم 36803 - 18

امللك امللك املسمى : " غنوش"

قصبة  اجلماعي  التحفيظ  منطقة  زم،  وادي  بدائرة  الكائن   : الكائن 

الطرش.

طالب التحفيظ : صالح معطون بن العربي ومن معه.

 927  : الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  االعالن  االعالن ينسخ  ان هذا  

املؤرخة في 19 أكتوبر2016.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

بوسيف عبد الكرمي    

محافظة تطوان

مطلب رقم 40677 - 19

إسم امللك: "حانوت رقم 1065 ".

 موقعه :  تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: زنقة اخلرازين

تاريخ التحديد: 27 غشت 2013  

املساحة التي أظهرها التصميم:22 س

نوعــه: حانوت

اجملاورون:

شماال: األوقاف العامة بتطوان 

شرقا: حائط باب املقابر

جنوبا : األوقاف العامة بتطوان

غربا: الرسم العقاري عدد 67623 - 19، شارع اخلرازين

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان. 

مطلب رقم 13828 - 19

إسم امللك: " كرارة ساحل واد اجلزيرة ".

 موقعه :  إقليم تطوان، قيادة وجماعة بني حرشان ، احملل املدعو: كرارة 

ساحل واد اجلزيرة 

تاريخ التحديد: 06 أكتوبر 2018

نوعــه: أرض فالحية بها نباتات طبيعية 

املساحة اإلجمالية التي أظهرها التصميم:08 هـ 16 آ 99 س

القطعة األولى مساحتها: 07 هـ 97 آ 28 س

اجملاورون:

شماال: الطريق 

شرقا: خندق



5967 عدد 1145 - 23 ربيع األخر 1442 )09 ديسمبر 2020(

جنوبا : ورثة املفضل العروض

غربا: املطلبني عدد 2692 - 19 و 13818 - 19 والطريق

القطعة الثانية مساحتها: 19 آ 71 س

اجملاورون:

شماال: غير معروف 

شرقا: غير معروف

جنوبا : الطريق

غربا: الطريق

طالب )ة( التحفيظ :السيد وزير الداخلية بإسم ونيابة عن اجلماعة 

الساللية بوحديدش واحرشان. 

مطلب رقم 45674 - 19

إسم امللك: " ارض سيدي بو بكر احلداد 25167 - 01 - 03 ".

 موقعه :  إقليم شفشاون، اجلماعة احلضرية لشفشاون، احملل املدعو: 

أرض سيدي بوبكر 

تاريخ التحديد: 26 فبراير 2020

نوعــه: أرض بها نباتات طبيعية 

املساحة اإلجمالية التي أظهرها التصميم:03 هـ 93 آ 28 س

القطعة األولى مساحتها: 62 آ 44 س

اجملاورون:

شماال: خندق 

شرقا: ورثة خراز احلاج محمد

جنوبا : شارع

غربا: مدرسة عبد اخلالق طريس

القطعة الثانية مساحتها: 03 هـ 30 آ 84 س

اجملاورون:

شماال: شارع 

شرقا: خندق

جنوبا : شارع

غربا: شارع

طالب )ة( التحفيط: األوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 55696 - 19 

إسم امللك: " سطر الزيتون 03-05-31604 ".

املدعو:  احملل  تنقوب،  وجماعة  قيادة  شفشاون،  إقليم    : موقعه 

الشنتوف

تاريخ التحديد: 26 فبراير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم:02 هـ 44 آ 38 س

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: عبد العزيز مفتاح

شرقا: اخلندق، ورثة عبد العزيز مفتوح، محمد توجي، محمد حجيوج، 

ورثة مفتوح، ممر

جنوبا : محمد البقالي، محمد سطي

غربا: بلحسن، عبد السالم مفتاح، رحمة بن دومة، مفتاح، احلساني، 

عبد العزيز مفتاح 

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون. 

مطلب رقم 55759 - 19

إسم امللك: " بوحرشون ".

املدعو:  احملل  دركول،  بني  وجماعة  قيادة  شفشاون،  إقليم    : موقعه 

مزارع دوار أعران

تاريخ التحديد: 24 أكتوبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم:32 آ 86 س

نوعــه: أرض بها بناية تتكون من سفلي وسدة وطابق علوي

اجملاورون:

شماال: غير معروف

شرقا: غير معروف

جنوبا : غير معروف

غربا: الطريق.

طالب )ة( : بورجعات عبد اهلل بن عبد السالم. 

مطلب رقم 56024 - 19

إسم امللك: " السعادة ".

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

املعاصم خير حديد

تاريخ التحديد: 28 فبراير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم:01 آ 51 س

نوعــه: أرض عارية

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 46001/19

شرقا: ممر

جنوبا : القسطالي أحمد

غربا: الشاعر محمد

طالب )ة( : رضا القسطالي بن محمد

مطلب رقم 55689 - 19

إسم امللك: " ظهر النواول ".

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

املدعو: دوار منكال 

تاريخ التحديد: 06 شتنبر 2019

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون ونباتات طبيعية وبئر وبنايتني 

تتكون من سفلي لفائدة السيد العياشي أكدي

املساحة التي أظهرها التصميم:02 هـ 81 آ 18 س
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اجملاورون :

البقالي  ورثة  العمراني وورثة شقور ومن معهم،  شماال: ورثة حلسن 

موالي علي وأحمد، خندق 

شرقا: ورثة البقالي موالي علي وأحمد ، محمد املنصور

جنوبا : مطلبب التحفيظ عدد 23314/19 ، ممر

غربا: ممر، خندق

طالب )ة( التحفيط: السيد وزير الداخلية بإسم ونيابة عن اجلماعة 

الساللية منكال

مطلب رقم 55299 - 19 

إسم امللك : " تفروت ".

احملل  ليث،  بني  جماعة  حسان،  بني  قيادة  تطوان،  إقليم    : موقعه 

املدعو: اوراغن 

تاريخ التحديد: 16 شتنبر 2019

نوعــه : أرض عارية بها منبع ماء وبناية تتكون من سفلي وبئر

املساحة التي أظهرها التصميم:28 آ 74 س 

اجملاورون :

شماال : الهاشمي أحمد حمدون 

شرقا : سعيد حلسن حمدون

جنوبا : محمد حلسن حمدون

غربا : محمد محمد حمدون

طالب )ة( التحفيط : السيد وزير الداخلية بإسم ونيابة عن اجلماعة 

الساللية اوراغن

مطلب رقم 13806 - 19 

إسم امللك : " اصميصمة وحجر الغول ".

حرشان  بني  جماعة  احلبيب،  جبل  قيادة  تطوان،  إقليم    : موقعه 

وجماعة بغاغزة، احملل املدعو: دوار بوغبيش 

تاريخ التحديد: 26 فبراير 2020

نوعــه : أرض فالحية بها نباتات طبيعية ومنبع ماء وبناية تتكون من 

سفلي 

املساحة التي أظهرها التصميم:80 هـ 82 آ 56 س

اجملاورون:

شماال : املطلب عدد 41264/19 

شرقا : مزارع بني يدر

جنوبا : مزارع دوار بني الويدان، مطلب التحفيظ عدد 2526/19

غربا : مزارع دوار بوغابش

طالب )ة( التحفيط : السيد وزير الداخلية بإسم ونيابة عن اجلماعة 

الساللية مدشر بوغابش

مطلب رقم 55423 - 19 

إسم امللك : " ساحل بوتاية 2".

موقعه :  إقليم وزان، قيادة وجماعة ابريكشة، احملل املدعو: دوار الفرحة 

تاريخ التحديد: 22 شتنبر 2020 

نوعــه : أرض بها أشجار الفواكه وبئر 
املساحة اإلجمالية التي أظهرها التصميم :20 آ 83 س

القطعة األولى مساحتها: 10 آ 01 س
اجملاورون :

شماال : طريق 
شرقا : طريق

جنوبا : الرسم العقاري عدد 97473/19 
غربا : الطريق

القطعة الثانية مساحتها: 07 آ 49 س
اجملاورون :

شماال : خندق 
شرقا : خندق
جنوبا : طريق

غربا : طريق
القطعة الثالثة مساحتها: 03 آ 33 س

اجملاورون :
شماال : احلجاجي احمد 
شرقا : احلجاجي احمد
جنوبا : احلجاجي احمد

غربا : خندق
طالب )ة( التحفيط : عبد السالم حجاجي

مطلب رقم 55994 - 19 
إسم امللك : " املعزف 03-12-48150 ".

 موقعه :  شفشاون، قيادة بو احمد، جماعة تزكان، احملل املدعو: اجرير
تاريخ التحديد : 09 فبراير 2020  

املساحة التي أظهرها التصميم : 26 آ 28 س
نوعــه : أرض فالحية

اجملاورون :
شماال : األوقاف العامة بشفشاون 

شرقا : سعيد برهون
جنوبا : ورثة امفضل بوزكري، امفضل مرسو، فاطمة بنعيسى، سي 

محمد بن عيسى
غربا : علي سرغيني

طالب )ة( التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون. 

إصالح خطأ - مطلب التحفيظ عدد 55802 - 19
يتعلق بامللك املسمى"احلمد هلل" ذي مطلب التحفيظ املذكور 
أعاله، املنشورة خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 

1087 املؤرخة في 30 أكتوبر 2019، ونشر اإلعالن عن انتهاء حتديده 
باجلريدة الرسمية عدد 1141 بتاريخ 11  نوفمبر  2020.

عوضا عن :
املساحة التي أظهرها التصميم: 104 هـ 96 ار 41 س

 إقرأ :
املساحة التي أظهرها التصميم: 10 ار 91 س

والباقي بدون تغيير
    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

           املصطفى طريفة
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 محافظة تازة

مطلب رقم 6487 - 21

اسم امللك : الغوير

الزباير احملل  أوالد  واد أمليل قيادة و جماعة  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو بني مجدول.

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2018.

مساحته : 09 آر 89 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بيا بن عيسى

شرقا : ممر عمومي

جنوبا : ورثة بيا بن عيسى

غربا : ورثة بيا بن عيسى

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19704 - 21

اسم امللك : باب طوبة

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل قيادة بني افراسن جماعة الربع الفوقي.

وقع حتديده في : 05 يونيو 2018.

مساحته : 01 هـ 06 آر 34 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي، 

شرقا : ورثة زرنوفي حلسن، السباعي ادريس، السباعي اخملتار، السباعي 

علي، السباعي عامر.

جنوبا : ورثة السباعي محمد، ورثة الفهامة ادريس

غربا : ورثة السباعي محمد، ورثة الفهامة ادريس، ممر عمومي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19855 - 21

اسم امللك : الكعيدة

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت جماعة أوالد الشريف احملل 

املدعو دوار أحراش.

وقع حتديده في : 18 فبراير 2019.

مساحته : 11 آر 65 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلسناوي محمد

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 19857 - 21، باروك ادريس، لكحل عبد 

الرحمان.

جنوبا : لكحل عبد الرحمان.

غربا : باروك ادريس، لكحل عبد الرحمان، ورثة احلسناوي محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19400 - 21

اسم امللك : ملك حليمة

بوشفاعة  بوحلو جماعة  قيادة  أمليل،  واد  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو دوار أمحاجة.

وقع حتديده في : 12 ابريل 2018.

مساحته : 01 آر 63 س.

نوعه : أرض عارية جزء منها به بناية من سفلي من تراب.

اجملاورون : 

شماال : ورثة زكي علي

شرقا : ورثة زكي علي

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 19463 - 21

غربا : طريق إقليمية.

طالبة التحفيظ : حليمة ملسيح بنت الناصر.

مطلب رقم 19447 - 21

اسم امللك : مرج اهزيل

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست قيادة باب املروج، جماعة بني افتح، 

احملل املدعو أهزيل.

وقع حتديده في : 20 مارس 2019.

مساحته : 69 آر 53 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة الشواي

شرقا : واد النجار 

جنوبا : شعبة، عنصر بلوط، ورثة هواري اموح

غربا : ستوت الهواري.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19643 - 21

اسم امللك : مشرع أقواس

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بوحلو، جماعة بوشفاعة، 

دوار امحاجة.

وقع حتديده في : 08 ماي 2018.
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مساحته : 13 آر 00 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و بنايات.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 19400 - 21، ورثو زكي علي، 

شرقا : ورثو زكي علي،

جنوبا : ورثة الغريب.

غربا : طريق اقليمية.

طالب التحفيظ : سمير ملسيح بن محمد

مطلب رقم 19671 - 21

اسم امللك : اجلنان السفلي

موقعه : إقليم و دائرة تازة، ، قيادة باب مرزوقة، جماعة باب بودير، دوار 

أوالد يدمان.

وقع حتديده في : 22 ماي 2018.

مساحته : 01 آر 83 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ

شرقا : ورثة سراف عبد السالم

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 27550 - 21

غربا : عزوز اوالد القايد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19672 - 21

اسم امللك : اجلنان الفوقي1.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، ، قيادة باب مرزوقة، جماعة باب بودير، دوار 

أوالد يدمان.

وقع حتديده في : 22 ماي 2018.

مساحته : 03 آر 93 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 28095 - 21

شرقا : بوطعام ادريس، ممر عمومي، ورثة ازغيدة محمد

جنوبا : عبد اجلليل بن محمد القايد

غربا : احلسني بن القايد، الرسم العقاري عدد : 28095 - 21

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19865 - 21

اسم امللك : لبطيمة

موقعه : إقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة بني لنت احملل املدعو بني 

لنت املركز.

وقع حتديده في : 09 يوليو 2019.

مساحته : 21 آر 48 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوطالب امحمد، ورثة طابش بوجمعة.

شرقا : ورثة طابش بوجمعة.

جنوبا : ادريس ارويشة.

غربا : ادريس ارويشة.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20254 - 21

اسم امللك : مدرسة الساهلة م م عدد 728/ قروي.

تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بوحلو، جماعة بوشفاعة  : إقليم  موقعه 

احملل املدعو الساهلة.

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2018.

مساحته : 45 آر 45 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق.

شرقا : شعبة

جنوبا : شعبة

غربا : ورثة كعواش، بليط محمد.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 20494 - 21

اسم امللك : البركة

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة، 

وقع حتديده في : 18 ابريل 2019.

مساحته : 08 آر 29 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و بئر و بنايات.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد عياد، محمد بن استيتو.

شرقا : محمد بن استيتو، بريطل ادريس.

جنوبا : بريطل ادريس.

غربا : الطريق االقليمية رقم 508، نظامة محمد، عبد السالم بن محمد. 

طالبو التحفيظ : محمد الشايب و من معه.

مطلب رقم 20494 - 21

اسم امللك : شعشع

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

مزارع شعشوع.
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وقع حتديده في : 19 ابريل 2019.

مساحته : 91 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : ممر عمومي غير محدد

جنوبا : أحمد قليرو

غربا : رثج.

طالب التحفيظ : حسان بولوط بن أحمد

مطلب رقم 20512 - 21

اسم امللك : تاغروت

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي النهضة.

وقع حتديده في : 26 ابريل 2019

مساحته : 01 آر 48 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : ممر.

شرقا : زنقة.

جنوبا : ورثة محمد أحرشاو.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 2348 - 21

طالب التحفيظ : سعيد امشيش بن محمد.

مطلب رقم 20606 - 21

اسم امللك : مقبرة موالي عبد اجلليل.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف، احملل 

املدعو دوار العمال.

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019.

مساحته : 87 آر 82 س.

نوعه : أرض بها مقبرة

اجملاورون : 

شماال : ملسياح محمد، لشهب عبد القادر.

شرقا : لشهب عبد القادر، الليلي محمد، ممر عمومي.

جنوبا : الليلي محمد، مطلب التحفيظ عدد : 19861 - 21،

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 19861 - 21، عزوز أفتيت.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20661 - 21

اسم امللك : افكيرة

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة و مركز بني افراسن، 

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019.

مساحته : 35 آر 45 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : شعبة

شرقا : ورثة حلوات عبد السالم.

جنوبا : شعبة

غربا : شعبة، ممر 

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20675 - 21 

اسم امللك : شرطاطو.

احملل  امسيلة،  جماعة  و  قيادة  تاينست،  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

املدعو دوار بني خالد.

وقع حتديده في : 27 يونيو 2019.

مساحته : 43 أر 98 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الواد

شرقا : بجدي.

جنوبا : بيدادة.

غربا : أوالد الغالي.

طالبو التحفيظ : السياح فاطمة بنت محمد و من معها.

مطلب رقم 20677 - 21

اسم امللك : عرقوب الطرو

احملل  امسيلة،  جماعة  و  قيادة  تاينست،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو دوار بني خالد.

وقع حتديده في : 27 يونيو 2019.

مساحته : 26 آر 92 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة اخشيشن، املنصوري محمد و من معه.

شرقا : ممر عمومي، الطويهر أحمد، الطويهر عالل.

جنوبا : الطاهر أحمد

غربا : شعبة.

طالبو التحفيظ : السياح فاطمة بنت محمد و من معها.

مطلب رقم 20710 - 21

اسم امللك : باب اخلميس

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو دوار 

بني عبد اهلل..
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وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 هـ 29 آر 05 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 7030/ف، ممر.

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : درمون عبد الوهاب

غربا : درمون عبد الوهاب، الرسم العقاري عدد : 7030/ف،

طالب التحفيظ : محمد الدرمون بن محمد.

مطلب رقم 20753 - 21

اسم امللك : رضى جاد

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا زنقة باب الشرع.

وقع حتديده في : 16 اغسطس 2019.

مساحته : 89 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول

اجملاورون : 

شماال : ورثة العيادي.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 4183/ف.

جنوبا : ورثة الشلح.

غربا : الرسم العقاري عدد : 5524/ف

طالبة التحفيظ : لبحر زينب بنت محمد.

مطلب رقم 20759 - 21

اسم امللك : مسجد أغيل 2.

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

وقع حتديده في : 26 اغسطس 2019.

مساحته : 16 آر 65 س.

نوعه : أرض فالحية بها مسجد.

اجملاورون : 

شماال : بنشيخ محمد

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : أريدة محمد. 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20764 - 21

اسم امللك : شجرة بن طاهر

الربع  افراسن جماعة  أمليل قيادة بني  واد  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

الفوقي احملل املدعو بن عمرو.

وقع حتديده في : 28 اغسطس 2019.

مساحته : 79 آر 97 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : واد، ورثة خبازي.

شرقا : ممر، الهراس الصغير.

جنوبا : عبد اهلل موح استيتو.

غربا : لكحل حلسن، ورثة هراس أحمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20776 - 21

اسم امللك : دالية بني ورياغ

الربع  افراسن جماعة  أمليل قيادة بني  واد  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

الفوقي احملل املدعو بن عمرو.

وقع حتديده في : 30 اغسطس 2019.

مساحته : 47 آر 62 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 4172 - 21، واد.

شرقا : واد.

جنوبا : ورثة حمو الديب، الهراس الصغير، عبد اهلل البلدي.

غربا : الرسم العقاري عدد : 4172 - 21،

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20786 - 21

اسم امللك : ادم عبد اهلل.

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة باب املروج، جماعة الربع الفوقي.

وقع حتديده في : 05 سبتمبر 2019.

مساحته : 07 آر 48 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوكرعي التوهامي.

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 508

جنوبا : هورغال محمد.

غربا : جبيلو محمد، عليوي محمد، ورثة الشليح، هورغال محمد.

طالبو التحفيظ : املسكني فاطمة بنت محمد و من معها.

مطلب رقم 20800 - 21

اسم امللك : ملك سعيدة

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة ، حي االمل

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019.
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مساحته : 01 آر 08 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و حديقة.

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : الفاسي عبد اللطيف

جنوبا : بوفلوس سعيد

غربا : سهط علي

طالبة التحفيظ : سعيدة الركيك بنت ادريس.

مطلب رقم 20845 - 21

اسم امللك : امني

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بوحلو، جماعة بوشفاعة.

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

مساحته : 05 آر 15 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : علي اشحيمة.

شرقا : ورثة توزي محمد بن لعناية

جنوبا : ورثة عبد السالم بوتشاوشاو.

غربا : ورثة التوزاني عبد اهلل.

طالب التحفيظ : محمد اليوسفي بن عامر.

مطلب رقم 20846 - 21

اسم امللك : امني

تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بوحلو، جماعة بوشفاعة  : اقليم  موقعه 

احملل املدعو حباالت

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

مساحته : 40 آر 76 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 2823 - 21

شرقا : التوزاني عبد السالم.

جنوبا : ورث اخللوفي ميلود.

غربا : شعبة، ورثة التوزاني عبد اهلل.

طالب التحفيظ : محمد اليوسفي بن عامر.

مطلب رقم 20943 - 21

اسم امللك : اخلربة

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

وقع حتديده في : 19 ديسمبر 2019.

مساحته : 86 س.

نوعه : أرض بها بناء من قبو و سفلي .

اجملاورون : 

شماال : قنود احلسن

شرقا : ورثة البوجي.

جنوبا : درج.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : أحمد بن ملقدم ابن امحند

مطلب رقم 21076 - 21

اسم امللك : اجلدعة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الشرقية.

وقع حتديده في : 19 فبراير 2020.

مساحته : 69 آر 92 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : شعبة

شرقا : الرسم العقاري عدد : 11013/ف.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 11013/ف، أكدم.

غربا : ورثة حداش.

طالب التحفيظ : محمد لغليظ.

مطلب رقم 20496 - 21

اسم امللك : شعشع

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

مزارع شعشوع.

وقع حتديده في : 19 ابريل 2019.

مساحته : 91 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق أول.

اجملاورون :

شماال : زنقة

شرقا : ممر عمومي غير محدد

جنوبا : أحمد قليرو

غربا : رثج.

طالب التحفيظ : حسان بولوط بن أحمد

مطلب رقم 5984 -ف.

اسم امللك : املدرسة االسالمية بكاف الغار

موقعه : إقليم تازة دائرة تاينست قيادة و جماعة كاف الغار.

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.
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مساحته : 01 هـ 28 آر 25 س.

نوعه : أرض بها بنايات و مخزن و سوق.

اجملاورون : 

شماال : االحباس، طريق.

شرقا : طريق ثانوية

جنوبا : ورثة النحيم علي

غربا : االحباس، زايدة عائشة.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 13381  - 21

اسم امللك : فدان حلمر

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة باب املروج، جماعة بني افتح.

وقع حتديده في : 19 مارس 2019

مساحته : 01 هـ 28 آر 83 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة كعموش، ورثة بوقرعي ادريس

شرقا : ورثة بوقرعي ادريس، القراشلي عالل.

جنوبا : ورثة بقالي محمد.

غربا : القراشلي محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 16199 - 21

اسم امللك : العنصر اليابس

موقعه : إقليم تازة دائرة تاينست قيادة و جماعة كاف الغار.

وقع حتديده في : فاحت اغسطس 2019.

مساحته : 80 آر 63 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : بوطوالة حسن و من معه، املغرب علي، املغرب محمد 

شرقا : ورثة بوطوالة امحمد

 ،21  -  16200  : عدد  التحفيظ  مطلب  أحمد،  احديشو  ورثة   : جنوبا 

الدخيشي عبد السالم

غربا : املغرب محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 16200 - 21

اسم امللك : يونن

موقعه : إقليم تازة دائرة تاينست قيادة و جماعة كاف الغار.

وقع حتديده في : فاحت اغسطس 2019

مساحته : 21 ار 05 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من االرز.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 16199 - 21

شرقا : ورثة احديشو أحمد

جنوبا : ورثة احديشو أحمد

غربا : الدخيشي عبد السالم.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19664 - 21

اسم امللك : دار العيساوي.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة باب مرزوقة، جماعة باب بودير، دوار أزيد.

وقع حتديده في : 18 ماي 2018.

مساحته : 07 آر 85 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : وثة العيساوي حمادة

شرقا : بوجليدة عبد اهلل.

جنوبا : ورثة الغرار محمد

غربا : ورثة الغرار محمد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19682 - 21

اسم امللك : احلوض 1

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة باب مرزوقة، جماعة باب بودير احملل 

املدعو بني سنان.

وقع حتديده في : 28 ماي 2018

مساحته : 89 س،

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عبوش محمد

شرقا : عبوش محمد

جنوبا : ورثة رينة محمد.

غربا : عبوش محمد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20288 - 21

اسم امللك : فدان البوطي.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة باب مرزوقة، جماعة باب بودير دوار الشيكر.

وقع حتديده في : 16 يناير 2019
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مساحته : 95 أر 97 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الطريق رقم 5420، الرسم العقاري عدد : 52066 - 21

شرقا : الرسم العقاري عدد : 52066 - 21

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 52066 - 21

غربا : الرسم العقاري عدد : 52066 - 21

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20567 - 21

اسم امللك : بني البيبان

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار بوخشبة

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

مساحته : 01 هـ 31 آر 17 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد : 10243 - 21، 2461/ف 

شرقا : النفيفخ عبد اهلل، ورثة كزان أحمد

جنوبا : ورثة لصفر جياللي، ورثة غميط

غربا : الدحوس الصغيور

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20728 - 21

اسم امللك : تيزي تيلماتني

موقعه : اقليم تازة، دائرة أكنول، قيادة و جماعة أجدير

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

مساحته : 18آر 67 س.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات و أشجار مختلفة و بئر.

اجملاورون : 

شماال : لشهب محمد

شرقا : ادريس بن حدو

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : ورثة قوشيح.

طالب التحفيظ : محمد الطويل بن محمد.

مطلب رقم 20805 - 21

اسم امللك : مكتب البريد حد امسيلة

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة

وقع حتديده في : 25 فبراير 2020.

مساحته : 09 آر 53 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20737 - 21

شرقا : اجمللس اجلماعي ملسيلة

جنوبا : رثج، مطلب التحفيظ عدد : 20737 - 21

غربا : زنقة رقم 11، مطلب التحفيظ عدد : 20737 - 21

طالبة التحفيظ : بريد املغرب

مطلب رقم 20882  - 21

اسم امللك : الراو راو

الزاوية  دوار  الزراردة،  تاهلة، قيادة و جماعة  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

سيدي بوسالم.

وقع حتديده في : 05 فبراير 2020.

مساحته : 04 هـ 54 آر 47 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مختلفة

اجملاورون : 

شماال : عادر بن رحو

شرقا : ورثة شطاب علي

جنوبا : ورثة راو راو.

غربا : واد راوراو ، واد بوعروص.

طالب التحفيظ : حلسن شطاب بن علي.

مطلب رقم 20950  - 21

اسم امللك : هوتة أورم

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة،

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019.

مساحته : 04 هـ 11 آر 15 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 45488 - 21

شرقا : ورثة ملزح محمد

جنوبا : ورثة ملزح محمد

غربا : ممر، الرسم العقاري عدد : 45488 - 21

طالبو التحفيظ : حميد ملزاح بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20954  - 21

اسم امللك : ميمونة

موقعه : مدينة تازة، حي ممونة.

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019
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مساحته : 02 هـ 04 آر 58 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون 

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد : 65920 - 21، 63775 - 21

شرقا : الرسم العقاري عدد : 63775 - 21، شعبة.

جنوبا : ورثة أشمالل محمد، شعبة، ورثة الشلح محمد.

غربا : صنهاجة محمد.

طالب التحفيظ : عالل العزيزي بن محمد.

مطلب رقم 20955 - 21 

اسم امللك : جنان علي بن حساين

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار املصارة.

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019.

مساحته : 01 آر 90 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون

اجملاورون : 

شماال : زنودي عبد اللهورثة الهكار امحمد 

شرقا : الرسم العقاري عدد : 42774 - 21

جنوبا : زنقة 

غربا : ممر عمومي رقم 8

طالبو التحفيظ : عبد القادر الراشدي بن ادريس و من معه.

مطلب رقم 20961 - 21 

اسم امللك : املقيبرات

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار احلوانت.

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2019

مساحته : 48 ار 09 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مقبرة 

شرقا : ورثة السبع ادريس، ورثة السبع محمد.

جنوبا : ساقية عمومية، ورثة اكريد عبد اجلليل.

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : أحمد اليوسفي بن محمد.

مطلب رقم 21060 - 21

اسم امللك : ملك عزالدين

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة جماعة مكناسة الغربية 

احملل املدعو دوار أوالد علي القصبة

وقع حتديده في : 07 فبراير 2020.

مساحته : 98 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 21061 - 21

شرقا : الرسم العقاري عدد : 19339 - 21

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 65481 - 21

غربا : زنقة

طالب التحفيظ : عز الدين الشعيل بن أحمد

مطلب رقم 21061 - 21

اسم امللك : ملك عبد الكرمي

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة جماعة مكناسة الغربية 

احملل املدعو دوار أوالد علي القصبة

وقع حتديده في : 07 فبراير 2020

مساحته : 90 س،

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : ممر

شرقا : ساحة عمومية

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 21060 - 21

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 21059 - 21، زنقة.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي شعيل بن أحمد.

مطلب رقم 21064 - 21

اسم امللك : املركزالفالحي ألجدير ملك عدد : 1040/حضري

موقعه : اقليم تازة، دائرة أكنول، قيادة و جماعة أجدير.

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020

مساحته : 17 آر 67 س

نوعه : أرض بها بنايات من طابق أرضي و بئر

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : زنقة

شرقا : زنقة

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة، عبد اهلل واعزيز. 

القطعة الثانية : 

شماال : زنقة

شرقا : ورثة مسالي، ورثة الزكريتي، الشريف محمد

جنوبا : ادريس الطاهيري.

غربا : زنقة 

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.
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مطلب رقم 21075 - 21

اسم امللك : باطن عبد الرحمان

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الشرقية، 

احملل املدعو عني شراكي.

وقع حتديده في : 19 فبراير 2020.

مساحته : 91 آر 75 س. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : شعبة

شرقا : محمد عامر، باغوش، أوالد سعيد.

جنوبا : اخلليلي

غربا : اخلليلي

طالبو التحفيظ : أحمد لغليظ بن التهامي و من معه.

مطلب رقم 20919 - 21

اسم امللك : الزوالغ

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

دوار مكوسة.

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020.

مساحته : 37 آر 57 س. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20343 - 21

شرقا : ممر عمومي غير محدد

جنوبا : ورثة السالكة عبد اجلليل

غربا : شعبة 

القطعة الثانية : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20343 - 21

شرقا : ورثة السالكة عبد اجلليل

جنوبا : ورثة السالكة عبد اجلليل

غربا : ممر عمومي غير محدد

طالب التحفيظ : اسماعيل السماللي بن عبد اجلياللي.

مطلب رقم 21193 - 21

اسم امللك : تغروت

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020

مساحته : 01 ار 42 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مصطفى املكودي

شرقا : زنقة.

جنوبا : عبد الغاني عبد الواحد

غربا : لبراهمي محمد

طالبو التحفيظ : أحمد الرباني بن محمد و من معه.

مطلب رقم 21214 - 21

اسم امللك : ملك الشريف

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي النهضة.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 آر 01 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : السليمي عبد اهلل.

جنوبا : ممر عمومي رقم 36

غربا : زنقة

طالبو التحفيظ : ميمونة أرماش بنت عقة و من معها.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة 

عبد الرحيم بنعمارة.     

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 54496 - 23 

اسم امللك : احلائط

موقعه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار الهدادجة

املساحة التي أظهرها التصميم : 98 آر 96 س

نوعـه : أرض فالحية فالحية بها سكنتني سفليتني وأشجار 

اجملاورون :  

شماال : مجاز

واحمد-  الرحيم-  عبد  القادر-  عبد   – محمد  سي  حسان-   : شرقا 

لقبهم الكص

جنوبا : مجاز

غربا : مجاز

طالب التحفيظ : كود رضوان ابن عبد السالم بن احلسني 

مطلب رقم 68963 - 23 

اسم امللك : بالد اخلربة 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة ملعاشات، قيادة الصويرية، دوار الشعيبات

املساحة التي أظهرها التصميم : 83 آر 50 س
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Regard- ONEP نوعـه : أرض فالحية يخترقها قناة

اجملاورون :  

شماال : مباركة بنت الرويجل

شرقا : فرطاس فاطمة 

جنوبا : ورثة ابوفارس - مدخل

غربا : طريق الصويرية 

طالب التحفيظ : جابر عدنان ابن محمد بن لكبير 

مطلب رقم 97491 - 23 

اسم امللك : بالد فدان سالم 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة البدوزة، قيادة اوالد زيد، دوار الشنينات

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آر 69 س 

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مباركة وعائشة بنات عالل

شرقا : الطريق

جنوبا : الطريق – والرسم العقاري عدد 52982 - 23

غربا : مطلب التحفيظ عدد 97490 - 23

طالب التحفيظ : الرميلي اجمليد ابن محمد بن احلسن 

مطلب رقم 97497 - 23 

اسم امللك : بالد الكموني 1 و 2

موقعه : اقليم اسفي، جماعة ملعاشات، قيادة الصويرية، دوار الغيشة 

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 آر 59 س 

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : أحمد بن سالم

شرقا : حلمر حميد

جنوبا : غير معروف

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : احلمداني عبد العزيز ابن سعيد بن محمد 

مطلب رقم 97614 - 23 

اسم امللك : ب.ب.42.ب.46

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة الكنتور، دوار قاسم

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 34 آر 25 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط

مطلب رقم 103672 - 23 

اسم امللك : ب.ب.414.ب.20 أ – 19 أ

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة الطياميم، دوار النواصر

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هك 52 آر 93 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : مطلبي التحفيظ عدد 103489 - -23 و103499 - 23

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : مطلبي التحفيظ عدد 103533 - 23 - و 103534 - 23

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط

مطلب رقم 103722 - 23 

اسم امللك : احرش القائد 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار ايت مولي

املساحة التي أظهرها التصميم : 63 آر 27 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : ورثة بن الطالب

شرقا : مجاز الدوار- 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 83957 - 23 – وعز الدين بن كبور

غربا : ابراهيم احلموش بن محمد

طالبة التحفيظ : سنبالي هيبة بنت احمد بن محمد 

مطلب رقم 103742 - 23

اسم امللك : جبل

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة السبيعات، دوار السوالم 

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هك 07 آر 25 س

نوعـه : أرض فالحية جبلية

اجملاورون :  

شماال : قابيل عبد القادر

شرقا : ورثة احلادق احمد بن محمد 

جنوبا : ورثة كبور لعبيدي بن احمد 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 103606 - 23

طالب التحفيظ : شركة كنوف ماروك

مطلب رقم 103869 - 23 

اسم امللك : ظهر وارحيم

موقعه : اسفي، حي سيدي بوزيد مزوغن

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 آر 87 س
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نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : ورثة سالم زهواني

جنوبا : الرسم العقاري عدد 67468 - 23

غربا : رقية زهواني 

طالبة التحفيظ : الزهواني خدوج بنت محمد 

مطلب رقم 104216 - 23 

اسم امللك : بالد اجلنان

موقعه : اقليم اسفي، جماعة ملعاشات ، قيادة الصويرية ، دوار اوالد الطاهر

املساحة التي أظهرها التصميم : 15 آر 64 س

نوعـه : أرض بها سكنتني بالسفلي ومطفيتان وأشجار الزيتون 

اجملاورون :  

شماال : ورثة بزيوي حسن

شرقا : الطريق

جنوبا : أحمد بزيوي بن حسن- عبد السالم بزيوي بن حسن- والرسم 

العقاري عدد 79978 - 23

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : احلاريت محمد ابن عبد اهلل بن محمد 

مطلب رقم 104269 - 23

اسم امللك : أرض بن الشويخ 

موقعه : اقليم اسفي، جمعة اسحيم، دوار احلويجب

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 46 آر 68 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : احمد عبيش

شرقا : ورثة املعطي بن رزوق

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 7731 - 23 – واجلياللي زالغ- ومطلبي 

التحفيظ 4048/م     و 7623/م.

غربا : حسن البهري

طالبو التحفيظ : خليفي زينب بنت احمد بن العربي ومن معها 

مطلب رقم 104295 - 23 

اسم امللك : أجنان السكنى

موقعه : اقليم آسفي ، جماعة الصعادال، قيادة دار السي عيسى، دوار املراحات

املساحة التي أظهرها التصميم : 21 آر 74 س

نوعـه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 15391 - 23

شرقا : مواسي شرف

جنوبا : الطريق

غربــا : فالح ابن البشير

طالب التحفيظ : مواسي املهدي ابن ميلود بن الركراكي

مطلب رقم 110893 - 23 

اسم امللك : تابيضت

موقعه : آسفي ، حي سيدي بوزيد

املساحة التي أظهرها التصميم : 69 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : زفور ربيعة

شرقا : الزنقة

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3744 - 23

غربــا : زفور اميان – و ابو محمود بدر

طالب التحفيظ : سعدون ميلودة بنت العربي بن سعيد 

مطلب رقم 110894 - 23

اسم امللك : اخلراجة

موقعه : إقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار البداهجة

املساحة التي أظهرها التصميم : 12 آر 92 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 50949 - 23

شرقا : الطريق

جنوبا : كيوكيو نعيمة 

غربا : الرسم العقاري عدد 68335 - 23

طالبة التحفيظ : الشرادي صباح بنت عبد اجلليل بن عبد الكرمي

مطلب رقم 111004 - 23 

اسم امللك : أجنان السكنى

السي  دار  قيادة  الصعادال،  القروية  اجلماعة  أسفي،  اقليم   : موقعه 

عيسى، دوار اوالد امبارك

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 آر 10 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مماي احمد بن عبد الرحيم- ومماي عبد الرحمان بن محمد 
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شرقا : الطريق

جنوبا : مماي عبد القادر بن مبارك – وورثو اعبو شمماي بنت مبارك

غربا : ورثة مماي مبارك - وممر

طالب التحفيظ : مماي محمد بن مبارك بن احمد 

مطلب رقم 111019 - 23

اسم امللك : نسيسة جويشة

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار البعيرات

املساحة التي أظهرها التصميم : 23 آر 10 س

نوعـه : ارض فالحية

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : الطاهر قيدوح- ومصطفى قيدوح- وابراهيم قيدوح

جنوبا : مصطفى قيدوح – وأحمد البشتاوي 

غربا : امحمد حلصايري

طالبة التحفيظ : زهيم خديجة بنت محمد بن ميلود 

مطلب رقم 111032 - 23 

اسم امللك : الكدية

موقعه : اقليم اسفي، جماعة الصعادال، قيادة دار السي عيسى، دوار 

اوالد العياشي

املساحة التي أظهرها التصميم : 84 س

على  الهواء  حق  أول)هناك  وطابق  سفلي  بها  للسكنى  دار   : نوعـه 

الطابق االول(

اجملاورون :  

شماال : حسن حمودان

شرقا : الطريق

جنوبا : حسن حمودان

غربا : حسن حمودان

طالب التحفيظ : حمودان محمد ابن كبور بن احمد 

مطلب رقم 111058 - 23 

اسم امللك : بالد برويكة 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار اوالد عياد

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هك 04 آر 96 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري 23598 - -23 ومطلب التحفيظ عدد 97744 - 23

شرقا : الرسم العقاري عدد 89429 - 23

جنوبا : ورثة مصطفى رفيقي

غربا : رفيقي محمد ومن معه

طالبو التحفيظ : احلنجري خديجة بنت حسن بن عالل ومن معها

مطلب رقم 111062 - 23 

اسم امللك : ارض دراع حلرش 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار اوالد عياد

املساحة التي أظهرها التصميم : 36 آر 31 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : الرسم العقاري عدد 43735 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 14917 - 23

غربا : رفيق عبد اللطيف بن علي

طالبو التحفيظ : احلنجري خديجة بنت حسن بن عالل ومن معها

مطلب رقم 30918 - 23 

اسم امللك : سيدي بونخلة 

موقعه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة شهدة، دوار أوالد عزوز

املساحة التي أظهرها التصميم : 87 آر 04 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : ورثة موالي احمد 

شرقا : ورثة احلاج محمد الوزاني

جنوبا : احلاج محمد الوزاني 

غربا : ورثة سي العربي – وورثة أحمد بن لفقيه

طالب التحفيظ : الطيب الوزاني ابن عبد السالم 

مطلب رقم 53606 - 23 

اسم امللك : الوطية 

موقعه : اقليم اليوسفية ، اجلماعة احلضرية الشماعية ، حي الصرصار

املساحة التي أظهرها التصميم : 15 آر 62 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : شارع بني مالل 

شرقا : الزنقة 

جنوبا : ورثة مبارك صبان 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11832 - 23 

طالبوا التحفيظ : سيدي مومو محمد ابن عبد الرحمان بن بلقاسم 

ومن معه 
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مطلب رقم 55798 - 23 

اسم امللك : بالد حمري 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة سيدي التيجي ، دوار أوالد خي

املساحة التي أظهرها التصميم : 66 آر 86 س 

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وفرن للجبص

اجملاورون :  

شماال : خملودم حسن ومن معه

شرقا : مطالب التحفيظ عدد 95362 - 23 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 32086 - 23

غربا : الطريق

طالبوا التحفيظ : احلادق الشتوي ابن محمد بن خلوق ومن معه 

مطلب رقم 68811 - 23 

اسم امللك : بلوك 51.مكرر

موقعه : اسفي، دوار ليتامى 

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 61 آر 68 س 

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

واجملمع   23-  -  8008  –  23  -  83289 عدد  العقاري  الرسم   : شماال 

الشريف للفوسفاط

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

مطلب رقم 68933 - 23 

اسم امللك : ملك برطال

موقعه : اسفي، كريان هروس ، شارع موالي اسليمان 

املساحة التي أظهرها التصميم : 68 س

نوعـه : أرض عاريةبجزء منها جزء من بناية

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 16732 - 23 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 15129 - 23 – ومطلب التحفيظ عدد 

23 - 33719

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : الرسم العقاري عدد 6126 - 23

طالب التحفيظ : برطال عبد القادر ابن حمد بن عبد اهلل 

مطلب رقم 103756 - 23 

اسم امللك : ملك احليرش

موقعه : اقليم اليوسفية ، جماعة الشماعية، حي املسيرة، خربة عائشة

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آر 02 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : محمد ابن العربي 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 97291 - 23

جنوبا : مشروع املنفعة العامة

غربا : الزنقة 

طالبو التحفيظ : احليرش بلخير ابن عالل بن اخملتار ومن معه 

مطلب رقم 104016 - 23 

اسم امللك : أرض دار الدغوغي

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حلضر، دوار القواسمة

املساحة التي أظهرها التصميم : 01هك 27 آر 40 س

نوعـه : أرض فالحية يقطعها خط كهربائي 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 104015 - 23 

شرقا : بوجمعة املوطيع

جنوبا : ورثة محمد ابن ابراهيم

غربا : الطريق 

طالبة التحفيظ : الرفاعي نادية بنت محمد بن عبد الرحمان

مطلب رقم 104047 - 23

اسم امللك : بالد حلرش

موقعه : اقليم اسفي، اجلماعة القروية ملراسلة ، دوار زياينة 

املساحة التي أظهرها التصميم : 69 آر 80 س

نوعـه : أرض عارية بها اشجار الزيتون

اجملاورون :  

شماال : صالح بلدي- ورثة بلدي عبد الرحمان-ومحمد مهد ابن احلسني

شرقا : منصور بن هدي بن البهجة

جنوبا : الطريق 

غربا : ماماس بلدي ابن سعيد 

طالبة التحفيظ : مهد جنات بنت محمد بن احلسني 

مطلب رقم 104159 - 23

اسم امللك : ملك أناني

موقعه : اقليم اسفي، جماعة الصعادال، قيادة دار السي عيسى، دوار الزغاغرة

املساحة التي أظهرها التصميم : 56 آر 31 س

نوعـه : أرض فالحية بها اشجار وخزان للماء وتعبرها طريق عرضها 

04 امتار)مدخل خاص(

اجملاورون :  

شماال : زماري عبد االله- وورثة العربي ابن احمد- ودامي بنت العربي
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شرقا : سي محمد بن امبارك

جنوبا : الطريق 

غربا : ورثة دامي بنت العربي- وورثة حبيبة بنت دحمان- وورثة العربي 

بن احمد- والهاشمي ابن املكي.

طالبوا التحفيظ : اناني عبد اجلليل ابن العربي ومن معه

مطلب رقم 110824 - 23

اسم امللك : اجلنان الغارق

موقعه : اقليم اسفي، جماعة الصعادال، دوار العميرات 

املساحة التي أظهرها التصميم : 52 آر 93 س

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار

اجملاورون :  

شماال : الرسمني العقاريني عدد 81423 - -23 و80674 - -23 ولعميري 

أحمد بن عباس والطريق

شرقا : الرسم العقاري عدد 40735 - 23

جنوبا : الرسم العقاري عدد 16397 - 23

غربا : الرسم العقاري عدد 91766 - 23

طالب التحفيظ : بصور عبد الرحيم ابن أحمد بن الطاهر

مطلب رقم 110827 - 23 

اسم امللك : بالد التوفري

موقعه : اقليم اسفي، اجلماعة القروية أوالد سلمان، دوار الديوات 

املساحة التي أظهرها التصميم : 63 آر 64 س

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

اجملاورون :  

شماال : مطلبي التحفيظ عدد 65506 - -23 و65592 - 23

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 65590 - 23

جنوبا : مطلبي التحفيظ عدد 65591 - 23 – و 65590 - 23

غربا : مطلب التحفيظ عدد 65590 - 23

طالب التحفيظ : ابراهيم حموش ابن عبد اجمليد 

مطلب رقم 110832 - 23 

اسم امللك : ملك دواح 

موقعه : اليوسفية ، حي االمل

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 43 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 118484 - 23

شرقا : الرسم العقاري عدد 63160 - 23

جنوبا : عبد الرحمان ابن اخلراز 

غربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : دواح محمد ابن صالح بن الطاهر 

مطلب رقم 110838 - 23

اسم امللك : ملك احلرمولي مباركة

موقعه : اسفي، حي اوريدة 2

املساحة التي أظهرها التصميم : 57 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابق أول

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 51983 - 23

شرقا : الزنقة

جنوبا : اخملتار السباعي

غربا : الرسم العقاري عدد 16847 - 23

طالبة التحفيظ : احلرمولي مباركة بنت أحمد بن مبارك

مطلب رقم 110880 - 23 

اسم امللك : حفرة اجلمال

موقعه : اقليم آسفي ، جماعة حد احرارة ، دوار املناصرة

املساحة التي أظهرها التصميم : 27 آر 62 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : احملجوب الذهبي- والطريق

شرقا : احملجوب الذهبي- ومحمد بن اخملتار

جنوبا : خايي بابا

غربــا : الرسم العقاري عدد 63647 - 23

طالب التحفيظ : الزمزاوي فؤاد ابن حلبيب بن محمد 

مطلب رقم 110882 - 23 

اسم امللك : أرض السدرة

موقعه : اقليم آسفي ، دائرة عبدة، جماعة وقيادة الكرعاني ، دوار اوالد امبارك

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 42 آر 65 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطلبي التحفيظ عدد 101009 - -23 و101010 - 23

شرقا : مصطفى بن عبد السالم 

جنوبا : ورثة أحمد الناجي بن عبد السالم

غربــا : ورثة ميلود الوليد بن الهاشمي 

طالب التحفيظ : برغاشي احلسن ابن احلاج عبد اهلل بن احلسن

مطلب رقم 110900 - 23

اسم امللك : بالد عبد املولى

موقعه : إقليم اسفي، جماعة وقيادة مول البركي ، دوار أوالد أعمارة

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 80 آر 29 س
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نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : اصغير محمد ابن امحمد

شرقا : اصغير حفيظة بنت عبد السالم 

جنوبا : اصغير نورة بنت أحمد 

غربا : ورثة مبارك بن امحمد

طالبة التحفيظ : اصغير خديجة بنت عبد السالم بن محمد

مطلب رقم 110901 - 23

اسم امللك : بالد خلميس

موقعه : إقليم اسفي، جماعة وقيادة مول البركي ، دوار أوالد أعمارة

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 08 آر 15 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : الطريق 

شرقا : زعالمي كبور ابن التهامي

جنوبا : ورثة الصغير عبد السالم

غربا : الرسم العقاري عدد 74239 - 23

طالبة التحفيظ : اصغير خديجة بنت عبد السالم بن محمد

مطلب رقم 110958 - 23 

اسم امللك : أرض اجلنان

موقعه : اقليم اسفي، جماعة حلضر، قيادة لبخاتي، دوار الصريدي

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 53 س

نوعـه : ارض عارية

اجملاورون :  

شماال : ورثة الغزواني بن احلجام

شرقا : مجاز الدوار

جنوبا : الطريق

غربا : حلسن ازرايدي

طالبة التحفيظ : انعينيعة فاطمة بنت مبارك 

مطلب رقم 110962 - 23 

اسم امللك : الغابة 

موقعه : اقليم اسفي، اجلماعة القروية، دوار الشايف

املساحة التي أظهرها التصميم : 26 آر 32 س

نوعـه : أرض فالحية بها فرن

اجملاورون :  

شماال : ميناوي ميلود ابن عمر

شرقا : فنيني عبد اللطيف

جنوبا : الطريق

غربا : ابوماضي فاطنة

طالبة التحفيظ : ابوماضي أمينة بنت عمر

مطلب رقم 110970 - 23 

اسم امللك : مطفية

موقعه : اقليم اسفي، اجلماعة القروية الصعادال، دوار الزغاغرة

املساحة التي أظهرها التصميم : 28 آر 08 س

نوعـه : أرض فالحية بها توفري 

اجملاورون :  

شماال : لطيفة –ربيعة- و زينب زماري

شرقا : امحمد بامير

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق

طالبة التحفيظ : وقات السعدية بنت املكي 

 

مطلب رقم 110986 - 23

اسم امللك : الرمل

موقعه : اقليم اسفي، اجلماعة القروية حد احرارة ، دوار اوالد احميدة

املساحة التي أظهرها التصميم : 35 آر 13 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : عبد الرحمان الدوكالي بن عالل 

شرقا : الرسم العقاري عدد 56545 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 4604 - 23

غربا : الرسم العقاري عدد 38778 - 23

طالب التحفيظ : جداوي عبد الرحيم ابن الغندور بن بوشعيب

مطلب رقم 110998 - 23

اسم امللك : لقرابس 1

موقعه : اقليم اسفي، اجلماعة القروية الصعادال، دوار الكوانني

املساحة التي أظهرها التصميم : 19 آر 84 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري 93167 - -23 ة مطلب التحفيظ عدد 110999 - 23

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 49234 - 23 

جنوبا : الطريق

غربا : مطلب التحفيظ عدد 49236 - 23

طالبوا التحفيظ : اعويفية كبور ابن العياشي بن محمد ومن معه 

مطلب رقم 110999 - 23

اسم امللك : لقرابس 2

موقعه : اقليم اسفي، اجلماعة القروية الصعادال، دوار الكوانني 

املساحة التي أظهرها التصميم : 17 آر 10 س
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نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 49235 - 23

شرقا : الرسم العقاري عدد 93167 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 49236 - 23 

غربا : الرسم العقاري عدد 85958 - 23

طالبوا التحفيظ : اعويفية كبور ابن العياشي بن محمد ومن معه

مطلب رقم 111003 - 23

اسم امللك : حلرش

موقعه : اقليم اسفي، اجلماعة القروية الصعادال، دوار اوالد امبارك

املساحة التي أظهرها التصميم : 42 آر 98 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : ماماي عبد الرحمان ابن مبارك

شرقا : مماي عبد القادر بن امبارك- مطلب عدد 41029 - -23 واملطلب 

عدد 41089 - 23

جنوبا : الطريق والرسم العقاري عدد 90530 - -23 والرسم العقاري 

عدد 83656 - 23

غربا : مماي حسن ابن امحمد 

طالب التحفيظ : مماي محمد ابن مبارك بن احمد

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي 

شكيب حيمود      

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 31390 - 24

اسم امللك : "ورثة رحمة الغلبزوري "

احملل  ايت قمرة،  ورياغل، جماعة  بني  دائرة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : اروز .

وقع حتديده في : 07 ماي 2018

مساحته : 2 ار 64 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزياني مرشد، الرسم العقاري عدد 31757 - 24

شرقا : طريق

جنوبا : الزياني مرشد، احلاج الطرهوشي

غربا : طريق

طالبو التحفيظ : اخلطابي ثوريا ومن معها.

مطلب رقم 46344 - 24

اسم امللك : "مدرسة امحاولن 596/ق"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : امحاولن. 

وقع حتديده : 17 يونيو 2019

مساحته : 25 آر 38 س. 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 36537 - 24، ورثة بن عمار عبد السالم، 

شرقا : الطريق.

جنوبا : ارض جماعية.

غربا : ملك الغير.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة باحلسيمة.

مطلب رقم 52674 - 24

اسم امللك : " بلوقي 2"

موقعه : مدينة احلسيمة، شارع موالي يوسف.

وقع حتديده في : 16 ماي 2019

مساحته : 1 ار 18 س.

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي أدنى وسفلي أعلى وطابق بني 

األرضي واألول

اجملاورون : 

شماال : الشارع

شرقا : بولقجر علي

جنوبا : الشارع

غربا : ورثة زريوح عبد اهلل

طالبو التحفيظ : بلوقي محمد بن عيسى ومن معه.

مطلب رقم 84888 - 24

اسم امللك : "عمار حدو"

موقعه : مدينة احلسيمة ، شارع سيدي عابد. 

وقع حتديده في : 10 اكتوبر 2019.

مساحته : 97 س.

نوعه : أرض بها بناء مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : الشارع 

شرقا : الرسم العقاري عدد 2420 - 24

جنوبا : ممر

غربا : ممر

طالب التحفيظ : خليد بوقيش بن عمر.
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "ورثة اخلطابي أحمد"

املطلب رقم 26227 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 937 املؤرخة في 14 ديسمبر 2016

املتبوع بإعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 975 

بتاريخ 06 سبتمبر 2017.

عوضا عن : 

طالب التحفيظ : 

عبد اللطيف اخلطابي بنسبة 88/616

محمد اخلطابي بنسبة 88/616

َمحمد اخلطابي بنسبة 88/616

حسن اخلطابي بنسبة 88/616

مصطفى اخلطابي بنسبة 88/616

عمر اخلطابي بنسبة 88/616

عبد الكرمي اخلطابي بنسبة 16/616

الزهرة اخلطابي بنسبة 08/616

عثمان اخلطابي بنسبة 16/616

جناة اخلطابي بنسبة 07/616

سعيدة اخلطابي بنسبة 08/616

رشيدة اخلطابي بنسبة 08/616

فريد اخلطابي بنسبة 16/616

فاطمة اخلطابي بنسبة 08/616

اقرأ : 

طالب التحفيظ : 

عبد اللطيف اخلطابي بنسبة 88/616

محمد اخلطابي بنسبة 88/616

َمحمد اخلطابي بنسبة 88/616

حسن اخلطابي بنسبة 88/616

مصطفى اخلطابي بنسبة 88/616

عمر اخلطابي بنسبة 88/616

عبد الكرمي اخلطابي بنسبة 16/616

الزهرة اخلطابي بنسبة 08/616

عثمان اخلطابي بنسبة 16/616

جناة اخلطابي بنسبة 08/616

سعيدة اخلطابي بنسبة 08/616

رشيدة اخلطابي بنسبة 08/616

فريد اخلطابي بنسبة 16/616

فاطمة اخلطابي بنسبة 08/616

و الباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "بدي"

املطلب رقم 54719 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1063 املؤرخة في 15 ماي 2019

املتبوع بإعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1098

بتاريخ 15 يناير 2020.

عوضا عن : 

مساحته : 81 آر 

نوعه : أرض بها بناية من قبو وسفلي وطابق اول

اقرأ : 

مساحته : 81 س 

نوعه : أرض بها بناية من طابق أرضي اسفل وطابق سفلي وطابق اول

و الباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "صليحة 2"

املطلب رقم 91931 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1080 املؤرخة في 11 سبتمبر 2019

املتبوع بإعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1098

بتاريخ 15 يناير 2020.

عوضا عن : 

طالبة التحفيظ : الداودي صليحة بنت احلسني 

اقرأ : 

طالب التحفيظ : ريان أزرقان بن سعيد بن عبد الرحيم

و الباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "صليحة 3"

املطلب رقم 91932 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1080 املؤرخة في 11 سبتمبر 2019

املتبوع بإعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة 

الرسمية عدد 1098 بتاريخ 15 يناير 2020.

عوضا عن : 

طالبة التحفيظ : الداودي صليحة بنت احلسني

اقرأ : 

طالبة التحفيظ : مالك أزرقان بنت سعيد بن عبد الرحيم

و الباقي بدون تغيير

حملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

      ادريس بوزيان

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 9133 - 25

اسم امللك : " بالد املرس ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار اوالد سي احمد.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 71 آ 11 س .

نوعه : أرض فالحية بها طابق سفلي في

طور البناء .

اجملاورون :

شماال : الطريق ؛

شرقا : ورثة بن العالم؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 40363/س؛

غربا : ورثة اوالد التاغية، ورثة مجد محمد.

طالب التحفيظ : السيد رشيد كنانة بن احمد .

مطلب رقم 9789 - 25

اسم امللك : " احلوض ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الكوامل .

وقع حتديده في : 22 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 62 آ 43 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون

وبئر، سكنى من طابق ارضي واسطبل

وكراج ومرحاض وبئر .

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 53197 - 25،؛

جنوبا : مرجان عبد القادر، الطريق؛

غربا : مرجان عبد القادر ومن معه

طالب التحفيظ : السيد مرجن الغنيمي.

مطلب رقم 9799 - 25

اسم امللك : " فدان خلناتي ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار اوالد بورزك .

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 56 آ 51 س.

نوعه : أرض فالحية بها طابق اضي 

واسطبل وبئر واشجار الزيتون .

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 302/29 ، الرسم العقاري رقم : 75084 - 25 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 8515 - 25 ؛

جنوبا : غير معروف، مطلب التحفيظ رقم : 9790 - 25؛

غربا : احلاج العربي، الرسم العقاري رقم : 38698 - 25.

طالب التحفيظ : السيد الصفراوي احلاج .

مطلب رقم 9873 - 25

اسم امللك : " سيدي علي بنعياد ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف دوار اوالد املكي .

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 63 آ 94 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 56056 - 25 ، بنشريق حلسن ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 9792 - 25؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 9796 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد محمد العامل بن محمد .

مطلب رقم 9877 - 25

اسم امللك : " البركة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار اوالد الطالب .

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 51 آ 33 س . 

نوعه : أرض فالحية بها بئر .

اجملاورون :

شماال : الطريق ؛

شرقا : بلحارتي محمد ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 8392/د ؛

غربا : ورثة بوعزة بن لفقيه .

طالب التحفيظ : السيد احلسن الوقيد بن محمد.

مطلب رقم 9928 - 25

اسم امللك : " احلجرة البيضاء حلوير ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 هـ 71 آ 49 س. .

نوعه : أرض فالحية بها بئر تتكون من قطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 5 هـ 68 آ 72 س.

اجملاورون :

شماال : ورثة العربي الشيخ عمرو؛

شرقا : الشاهد محمد بن عمرو، مطلب التحفيظ رقم : 9920 - 25 ؛

جنوبا : الطريق، ورثة الشاهد بوعزة بن محمد ؛

غربا : بعالل محمد بن بوشعيب، الغابة .



5987 عدد 1145 - 23 ربيع األخر 1442 )09 ديسمبر 2020(

القطعة الثانية مساحتها : 2 هـ 77 آ .

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 9920 - 25 ؛

جنوبا : محمد بن عمرو ؛

غربا : ورثة الشاهد بوعزة بن محمد.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة الشاهد بنت احلاج الزموري.

مطلب رقم 9947 - 25

اسم امللك : " فدان النبكة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار العطاطرة .

وقع حتديده في : 07 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 03 آ 60 س .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني 

القطعة االولى مساحتها : 1 هـ 69 آ 08 س

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 25924 - 25؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 63867 - 25؛

غربا : الشعبة .

القطعة الثانية مساحتها : 1 هـ 34 آ 52 س

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الشعبة؛

، مطلب  الكبيري محمد   ،25 -  64614  : رقم  العقاري  الرسم   : غربا 

التحفيظ رقم : 9829 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد بوعزة الكبيري .

مطلب رقم 9958 - 25

اسم امللك : " حفرة عيشك ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد علي الطوالع دوار دربالة .

وقع حتديده في : 02 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 57 آ 32 س .

القطعة االولى مساحتها : 56 آ 53 س

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 26299 - 25؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 16490 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 22405/س.

القطعة الثانية مساحتها : 1 هـ 79 س

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 26299 - 25؛

شرقا : ورثة احمد نصير، ممر ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 1649 - 25؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد احلسني بيدير بن مبارك.

مطلب رقم 9967 - 25

اسم امللك : " بودويل ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر  دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 44 آ 18 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الشعبة ؛

شرقا : سليمان العرابي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 32925 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 54247 - 25.

طالب التحفيظ : السيد محمد الفكاكي بن محمد .

مطلب رقم 9983 - 25

اسم امللك : " ملك السالم ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 06 آ 21 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 33501 - 25 ؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الشعبة؛

غربا : ورثة العرابي محمد بن العرابي

طالب التحفيظ : السيد احمد العسري بن عمرو 

. مطلب رقم 9986 - 25

اسم امللك : " ااحلجرة البيضاء ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 54 آ 81 س .
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نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة العربي بن بوعزة؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الشعبة؛

غربا : الشعبة .

طالب التحفيظ : السيد بن محمد العرابي بن كامل.

مطلب رقم 10016 - 25

اسم امللك : " سيدي الزموري ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد شميشة .

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 72 آ 01 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الكداني البوعزاوية؛

شرقا : االطريق؛

جنوبا : الشعبة؛

غربا : الشعبة.، الطريق

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف الكداني .

مطلب رقم 10023 - 25

اسم امللك : " احليط ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد اشميشة .

وقع حتديده في : 05 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 هـ 33 آ 45 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الواد، الشعبة ؛

شرقا : الشعبة؛

 ، 16231/ر   : رقم  التحفيظ  مطلب  سعيد،  بن  بلقسيوية   : جنوبا 

مطلب التحفيظ رقم : 10761/ر ورثة البوعزاوية؛

غربا : الشعبة .

طالبو التحفيظ : السيد محمد العليوي ومن معه .

مطلب رقم 10037 - 25

اسم امللك : " دار قاسم ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد اشميشة.

وقع حتديده في : 19 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 هـ 66 آ 12 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق ارضي .

اجملاورون :

شماال : الشعبة، الواد؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 55835 - 25؛

غربا : الغزواني لعريفي، الرسم العقاري رقم : 30739 - 25.

طالبو التحفيظ : السيد احمد الدحاوي بن البشير ومن معه .

مطلب رقم 10039 - 25

اسم امللك : " التيرس ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار الرحاحلة .

وقع حتديده في : 20 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 05 آ 28 س .

نوعه : أرض فالحية بها شجرة الزيتون، وشجرة االوكاليبتوس وبئر.

اجملاورون :

شماال : ناهض نصيري؛

شرقا : لكبير اوالد احلاج التهامي؛

جنوبا : ناهض نصيري؛

غربا : ورثة الطيبي عبد الوهاب.

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب ناهض بن سليمان .

إعالن جديد بانتهاء التحديد 

مطلب رقم 8740 - 25

امللك املسمى : " أض لبصيرات1 ".

الكائن بإقليم بنسليمان جماعة احالف دوار العوايات . 

طالبة التحفيظ : السيدة الكبيرة البصري بنت محمد.

وقع التحديد في : 25 اكتوبر 2016

ان هذا اإلعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

9 ماي 2018 عدد 1010.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية ببنسليمان 

عزيز الزهراوي   

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 1235 - 27

اسم امللك : "افري احمامن".

موقعه : : اقليم حنيفرة ، دائرة و جماعة اجلموس ، دوار ايت موسى، 

احملل املدعو لكعيدة.
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وقع حتديده في : 24 نوفمبر 1989.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 23 آر 11 س. 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : اوهني بوكيل ؛ 

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : مريش علي بن ابراهيم ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12074 - 27 .

القطعة الثانية : 

شماال : اوهني بوكيل ؛ 

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

طالب التحفيظ : بوكيل امحمد بن محمد .

مطلب رقم 1236  - 27 

اسم امللك : " ام تكزضن".

موقعه : : اقليم حنيفرة دائرة وجاعة اجلموس دوار ايت موسى، املكان 

املدعو : الكعيدة . 

وقع حتديده في : 24 نوفمبر 1989.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 50 آر 29 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 12074 - 27 ؛ 

شرقا : ورثة بادوش سعيد ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 12074 - 27 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12074 - 27 .

طالب التحفيظ : بوكيل امحمد بن محمد .

مطلب رقم 2424  - 27 

اسم امللك : " تنوت".

موقعه : : اقليم حنيفرة ، دائرة القباب ،جماعة سيدي يحي وساعد ، 

املكان املدعو : ملوية . 

وقع حتديده في : 18 يوليو2006.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 21 آر 20 س.

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ايت احلاج محمد ، ورثة احلدجي موحى اوعلي؛ 

شرقا : احلاج عابي ؛ 

جنوبا : ممر) ملك عمومي ( ؛

غربا : الطيبي ايت وعلي .

طالب التحفيظ : قرقور باسو بن باحسني .

مطلب رقم 3223 - 27

اسم امللك : "احروق".

احملل  الزياني  احمو  ، جماعة موحى  دائرة حنيفرة  و  اقليم   :  : موقعه 

املدعو ايت عمو عيسى

وقع حتديده في : 24 ابريل 2001.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 58 آر 43 س. 

نوعه : ارض فالحية بها بنايات و اشجار وبئر .

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الغابة ) ملك غابوي ( ؛ 

شرقا : انهام محمد ، انهام مصطفى ، بومسيس محمد ، اوعضيم محمد ؛

جنوبا : الساقية ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 13379 - 27 .

القطعة الثانية : 

شماال : الساقية ) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : بومسيس فاضمة ، بومسيس مصطفى ؛

جنوبا : بومسيس مصطفى ؛ 

غربا اهنو منية ؛

طالبو التحفيظ : انهام محمد ومن معه 

مطلب رقم 8530 - 27

اسم امللك : "فدان احلاج عاشور".

موقعه : : اقليم حنيفرة ، دائرة اجلموس ، ملحقة الكمام ، جماعة ام 

الربيع ، احملل املدعو ويوان 

وقع حتديده في : 26 ماي 2005.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 18 آر 81 س. 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الرسم العقاري عدد 18864 - 27 ؛ 

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : ورثة حلسن اولعمر؛

غربا : الساقية ) ملك عمومي (.
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القطعة الثانية : 

شماال : عزمي بوعزة ؛

شرقا : الساقية ) ملك عمومي (، بوزغار موالي علي؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

غربا الشعبة ) ملك عمومي ( .

طالب التحفيظ : العزمي محمد بن سيدي عمر.

مطلب رقم 9778  - 27 

اسم امللك : "فوغال ".

موالي  جماعة  و  ملحقة  اجلموس،  دائرة  حنيفرة  اقليم   :  : موقعه 

بوعزة ، املكان املدعو : فوغال . 

وقع حتديده في : 28 ابريل 2004 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 66 آر 64 س.

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4677 - 27 

شرقا : الرسم العقاري عدد 19663 - 27 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 19663 - 27 ؛

غربا : ورثة الرويني برك.

طالب التحفيظ : امحمد ناجي بن محمد .

مطلب رقم 20984 - 27

اسم امللك : "املو اعطار2".

موقعه : : اقليم و دائرة حنيفرة ، جماعة اكلمام ازكزا ، احملل املدعو دوار 

ايت بوهو ، ايت حلسن اسعيد

وقع حتديده في : 18 يوليو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 29 آر 43 س. 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : السواقي محمد ؛ 

شرقا : منحدر) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : واد ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الساقية ) ملك عمومي ( ، السواقي مصطفى .

القطعة الثانية : 

شماال : الساقية ) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : الساقية ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : واد ) ملك عمومي ( ؛

غربا : السواقي مصطفى ؛

طالب التحفيظ : املصطفى الرحالي .

مطلب رقم 29593  - 27 

اسم امللك : " لوطا 12 مكرر".

موقعه : : اقليم حنيفرة دائرة اجلموس، ملحقة موالي بوعزة ، جماعة 

سبت ايت رحو املكان املدعو : مرارع ايت بوخيو . 

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ89 آر 79س.

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : الطريق) ملك عمومي ( ، الكبير كرمي ؛ 

جنوبا : رشيدة كرمي ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (، طالب التحفيظ .

طالب التحفيظ : هشام كرمي بن احلاج بوعزة .

مطلب رقم 31213  - 27 

اسم امللك : "تاعبيت".

موقعه : : اقليم ودائرة حنيفرة ، ملحقة و جماعة موحى احموالزياني، 

املكان املدعو : مزارع تاعبيت . 

وقع حتديده في : 20 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 99 آر 90 س.

نوعه : ارض فالحية بها بناية وبئر و محطة ضخ .

اجملاورون : 

شماال : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : طالب التحفيظ ؛ 

جنوبا : الطريق) ملك عمومي ( ؛

غربا : يامنة احمد ابروي ، قنجل رابحة نبوت .

طالب التحفيظ : سعيد النجيبي بن احماد .

مطلب رقم 31293  - 27 

اسم امللك : " امنية"

موقعه : : اقليم حنيفرة دائرة اجلموس، ملحقة موالي بوعزة ، جماعة 

سبت ايت رحو املكان املدعو : سبت ايت رحو املركز . 

وقع حتديده في : 01 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ 58 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛ 

شرقا : بوشتة ملرابطي؛ 

جنوبا : فاضمة عقاوي ، مسعودي ايطو ؛



5991 عدد 1145 - 23 ربيع األخر 1442 )09 ديسمبر 2020(

غربا : الزنقة ) ملك قروي (.

طالب التحفيظ : رشيد كرمي بن موالي عبد اهلل .

مطلب رقم 31332  - 27 

اسم امللك : " غيثة ".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : حي الكورس . 

وقع حتديده في : 21 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 11 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛ 

شرقا : عسالي حليمة ؛

جنوبا : احلسني بيوسف ؛

غربا : الرسم العقاري عدد2579 - 27 .

طالبة التحفيظ : غيثة زيري بنت سعيد .

مطلب رقم 41121  - 27 

اسم امللك : " بوشبل2".

موقعه : : اقليم حنيفرة ، ملحقة وجماعة احلمام ، املكان املدعو : دوار 

بوشبل ، ايت بوميجان . 

وقع حتديده في : 11 فبراير2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40 آر 34 س.

نوعه : ارض بها بنايات واشجار

اجملاورون : 

شماال : ورثة زهير اوحمد ؛ 

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : اشهاري ؛

غربا : ورثة زهير اوحمد .

طالب التحفيظ : الشرقي جبري بن بوعزة .

مطلب رقم 41206  - 27 

اسم امللك : " يوسف".

اوحمو  موحى  وجماعة  ملحقة   ، حنيفرة  دائرة  و  اقليم   :  : موقعه 

الزياني، املكان املدعو : اروكو . 

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 آر 05 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : االرسم العقاري عدد 14931 - 27 ؛ 

جنوبا : خالد عبد املنعم ، الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 15632 - 27 .

طالبة التحفيظ : امحزون عائشة بنت محمد .

مطلب رقم 41266  - 27 

اسم امللك : " ملك محمد".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : تزارت اعراضن .. 

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2800 - 27 ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛ 

جنوبا : يوسف معروف ؛ 

غربا : ورثة امحزون موالي ادريس . 

طالب التحفيظ : عزيز رضواني بن حلسن .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 43041 - 28

اسم امللك : اض نوانوض 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ادنكلحال.

مسـاحتـه : ) 02 ار 49 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49874 - 28

اسم امللك : ام ماتر

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : اورتي مزين.

مسـاحتـه : ) 46 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49875 - 28

اسم امللك : اسالس

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : اورتي مزين.

مسـاحتـه : ) 01ار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49876 - 28

اسم امللك : ثالث

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : اورتي مزين.

مسـاحتـه : ) 01ار 52 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49877 - 28

اسم امللك : ابحيرن

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : اورتي مزين.

مسـاحتـه : ) 36 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 42826 - 28

اسم امللك : اغبالو 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت حامد.

مسـاحتـه : ) 01ار 08 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : اوصغير عبد اهلل ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : محمد أوراغ و مصرف ؛

غـربـا : محمد ايت احلسني ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 42825 - 28

اسم امللك : اغبالو 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 98 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : سكو احلاج احمد ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : احلاج احلسن ايت حميد ؛

غـربـا : احلسني ايت اوسج ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 43238 - 28

اسم امللك : نسليلت اضرفان

موقعه : اقليم رزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : انديوت.

مسـاحتـه : ) 01ار 20 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛
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شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 43239 - 28

اسم امللك : اضرفان 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : انديوت.

مسـاحتـه : ) 02ار 02 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 43246 - 28

اسم امللك : اضرفان 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : انديوت.

مسـاحتـه : ) 03ار 84 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 43247 - 28

اسم امللك : امي نكنكو

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : انديوت.

مسـاحتـه : ) 03ار 21 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 43248 - 28

اسم امللك : تدغارت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : انديوت.

مسـاحتـه : ) 01ار 35 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49891 - 28

اسم امللك : تالملولت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 05ار 95 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 43202 - 28

اسم امللك : أقلمو 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : توينخت.

مسـاحتـه : ) 32 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49792 - 28

اسم امللك : ام الفول

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

سيدي بالل.

مسـاحتـه : ) 01ار 10 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛
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حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49798 - 28

اسم امللك : متسريوت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : ثالث.

مسـاحتـه : ) 12ار 43 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49814 - 28

اسم امللك : اسرير

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : ثالث.

مسـاحتـه : ) 03ار 28 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49810 - 28

اسم امللك : امترا

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : ثالث.

مسـاحتـه : ) 86 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49983 - 28

اسم امللك : اكماض نوتي

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : متزرا.

مسـاحتـه : ) 73 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49984 - 28

اسم امللك : اكماض نوينار 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : متزرا.

مسـاحتـه : ) 04ار 23 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 680 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49985 - 28

اسم امللك : اكماض نوينار 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : متزرا.

مسـاحتـه : ) 01ار 70 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 50082 - 28

اسم امللك : السعادة

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تاجدة.

مسـاحتـه : ) 05ار 02 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛
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شـرقـا : زنقة ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : الغازي عبد اهلل ؛

طالب التحفيظ : السـيد حابرا حماد بن محمد.

مطلب رقم 50112 - 28

اسم امللك : ملك بوعناني

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تابونت.

مسـاحتـه : ) 20ار 95 س(.

نـوع امللك : ارض عارية بها بناية من طابق ارضي ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : طريق ؛

جـنـوبا : طريق ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبو التحفيظ : السـيد بوعناني سمية بنت حلريزي و من معها.

مطلب رقم 49986 - 28

اسم امللك : ملك حميدي

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : اغان.

مسـاحتـه : ) 82 س(.

نـوع امللك : ارض بها بنايات من طابق ارضي مبنية بالتراب و ساحة ؛

حــدوده : 

شمــاال : حاجي اخملتار ؛

شـرقـا : تيدان بويزري ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالب التحفيظ : السـيد ابراهيم حميدي بن سعيد.

مطلب رقم 50071 - 28

اسم امللك : امان نورتان 1

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تاجدة.

مسـاحتـه : ) 04ار 90 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ايت اوزيو ؛

طالب التحفيظ : السـيد ايت بن عدي ابراهيم بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 50072 - 28

اسم امللك : امان نورتان 2

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تاجدة.

مسـاحتـه : ) 10ار 84 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيظ : السـيد ايت بن عدي ابراهيم بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 50091 - 28

اسم امللك : ملك امزارن

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تكمي اجلديد.

مسـاحتـه : ) 01ار(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : زنقة ؛

جـنـوبا : محمد بورحيم ؛

غـربـا : ابراهيم الهكاوي ؛

طالب التحفيظ : السـيد امزارن عبد اهلل بن محمد.

مطلب رقم 50110 - 28

اسم امللك : ملك سماوي

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : سيدي داود.

مسـاحتـه : ) 82 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول و ملحقاتها ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : ازوكاغ محمد ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السـيد سماوي فاطمة بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 50068 - 28

اسم امللك : ازالكن 1

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : حي السالم.

مسـاحتـه : ) 01ار 06 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي مبنية بالتراب ؛
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حــدوده : 

شمــاال : محمد خليلي ؛

شـرقـا : محمد بودالل ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : احلسني عبيدي ؛

طالب التحفيظ : السـيد محمد بلرعام بن محمد.

مطلب رقم 50069 - 28

اسم امللك : ازالكن 2

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : حي السالم.

مسـاحتـه : ) 01ار 34 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول و حديقة ؛

حــدوده : 

شمــاال : رسم عقاري عدد 40014 - 28 ؛

شـرقـا : زنقة ؛

جـنـوبا : رفيقي احمد ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السـيد محمد بلرعام بن محمد.

مطلب رقم 50079 - 28

اسم امللك : فدان بيفرخان

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : سيدي داود.

مسـاحتـه : ) 09ار 44 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار و بئر و بناية من طابق ارضي ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : الدولة -امللك اخلاص- ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : الدولة -امللك اخلاص- ؛

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

امالك الدولة بورزازات.

مطلب رقم 50075 - 28

اسم امللك : وصال

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : حي السالم.

مسـاحتـه : ) 01ار 09 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : محمد ايت احلاج ؛

جـنـوبا : عمر ايت التهامي ؛

غـربـا : احمد بوحليق ؛

طالب التحفيظ : السـيد حلسن فرزي بن محمد.

مطلب رقم 50078 - 28

اسم امللك : مدرسة القدس

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : ايت كظيف.

مسـاحتـه : ) 93ار 33 س(.

نـوع امللك : ارض بها بنايات من طابق ارضي و ملعب عبارة عن مدرسة و بئر ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة كرسيف ؛

شـرقـا : شارع اجلوالن ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : زنقة ؛

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

امالك الدولة بورزازات.

مطلب رقم 50094 - 28

اسم امللك : ملك ايوب نهني

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : حي ايت كظيف.

مسـاحتـه : ) 80 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول ؛

حــدوده : 

شمــاال : محمد املودن و بوحليق محمد ؛

شـرقـا : تيمجيشت محمد ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السـيد نهني محمد بن سعيد.

مطلب رقم 50085 - 28

اسم امللك : ملك البشري

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : سيدي داود.

مسـاحتـه : ) 97 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛
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شـرقـا : برماس محمد ؛

جـنـوبا : جخوخ احلسني ؛

غـربـا : جخوخ محمد ؛

طالب التحفيظ : السـيد التهامي البشري بن محمد.

مطلب رقم 50086 - 28

اسم امللك : ملك أمينة

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : ايت كظيف.

مسـاحتـه : ) 99 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : داولو زهرة ؛

شـرقـا : بلفارس ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيظ : السـيد أمينة اللطيف بنت أحمد.

مطلب رقم 49904 - 28

اسم امللك : ملك اسماعيل

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : حي ايت كظيف.

مسـاحتـه : ) 67 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول و ملحقاتها ؛

حــدوده : 

شمــاال : جكا محمد ؛

شـرقـا : احلياني عمر ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : بوحلاج حلسن ؛

طالب التحفيظ : السـيد اسماعيل بواحلاج بن عبد اهلل.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

 

محافظة الرماني

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " املرس الصغير " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 2361 - 29 ،  الذي نشرت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4199  بتاريخ 21 ابريل 1993 وإعالن عن 

انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 273 املؤرخة في 24 مارس 2004.

عوضا عن : 

طالبو التحفيظ : 

خياري بوعمرو بن اجلياللي بن العياشي بنسبة 28/352؛

مسعاد اجلياللي بن إبراهيم بنسبة 7/352؛

محمد بن اجلياللي بنسبة 28/352؛

زهرة بنت اجلياللي بن العياشي بنسبة 14/352؛

طوطو بنت اجلياللي بن العياشي بنسبة 14/352؛

هيبة بنت اجلياللي بن العياشي بنسبة 14/352؛

رابحة بنت اجلياللي بن العياشي بنسبة 14/352؛

العياشية بنت اجلياللي بنسبة 14/352؛

فاطمة بنت اجلياللي بنسبة 21/352؛

احلبشاوي محمد بن احلاج البصير بنسبة 176/352؛

والباقي بدون تغيير 

اقرأ : 

خياري بوعمرو بن اجلياللي بن العياشي بنسبة 28/352؛

مسعاد اجلياللي بن إبراهيم بنسبة 7/352؛

محمد بن اجلياللي بنسبة 28/352؛

زهرة بنت اجلياللي بن العياشي بنسبة 14/352؛

طوطو بنت اجلياللي بن العياشي بنسبة 14/352؛

هيبة بنت اجلياللي بن العياشي بنسبة 14/352؛

رابحة بنت اجلياللي بن العياشي بنسبة 14/352؛

العياشية بنت اجلياللي بنسبة 14/352؛

فاطمة بنت اجلياللي بنسبة 21/352؛

احلبشاوي محمد بن احلاج البصير بنسبة 176/352؛

التاجة بنت ادريس بن امليلودي بنسبة 22/352.

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

     الشريف البقالي 

 

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 16359 - 30 

اسم امللك : "باب الرمل".

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة تروال، جماعة ازغيرة، دوار الرمل.

مساحته : 1 هـ 5 آر 00 س.

نوعه : أرض فالحية بها بناية ذات سفلي من طني و بئرين.

اجملاورون : 

شماال : األحباس ؛

جنوبا : ممر عرضه 3 امتار و عبد اللطيف اليازغي؛ 

شرقا : طريق ثانوية رقم 4573 ؛

غربا : واد غواللة.

طالب التحفيظ : السيد محمد لزعر بن سي عبد السالم بن سي محمد.
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مطلب رقم 16450 - 30 

اسم امللك : "البشباشة".

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة اجملاعرة، دوار عني دريج.

مساحته : 1 آر 1 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زوبيدة عروس ؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 30629 - 30؛ 

شرقا : احمد سرغيني؛

غربا : زنقة مبرمجة عرضها 6 أمتار.

طالب التحفيظ : السيد اخلمار دادة بن التهامي بن اخلمار.

مطلب رقم 25979 - 30 

اسم امللك : "صخرة بني ماض".

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة بني كلة.

مساحته : 24 هـ 08 آر 40 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : امللك اخلاص للدولة ؛

جنوبا : الشعبة، خواص من دوار بوسرور و رسم عقاري رقم 28074/ر 

)القطعة رقم 3(؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة؛

غربا : رسم عقاري رقم 24439 - 30.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بوزان.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة 

يحي حساني    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 28206 - 37

اسم امللك : " فدان كعدة السكيكمة " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد عياد دوار أوالد دحمان . 

وقع حتديده في : 19 فبراير 2018 ؛

مساحته : 01 هـ 04 ار 76 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون بناية من طابق سفلي و بناية 

خفيفة ؛

شماال : الهداوي محمد ; و شرع عبدالقادر بن حمان ؛ 

شرقا : الطريق الوطنية رقم 6 عرضها 30 م 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3495 - 37 ؛

غربا : العياشي إسماعيل و الهداوي محمد ؛

طالبو التحفيظ : زوبيدة الزكاني و من معها . 

مطلب رقم 51279 - 37 

اسم امللك : " الهندية " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد عياد احملل املدعو أوالد 

عياد املركز . 

وقع حتديده في : 25 ابريل 2018 ؛

مساحته : 08 ار 94 س ؛

نوعه : ارض عارية بها بنايتان من طابق سفلي ؛

شماال : مطلب عدد 51280 - 37 ؛ 

شرقا : حمان بنشيخ 

جنوبا : بنعبو عبداهلل ؛

غربا : الطريق رقم 6 عرضها 30 م ؛

طالبو التحفيظ : محمد عدو ومن معه . 

مطلب رقم 51280 - 37 

اسم امللك : " الهندية " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد عياد احملل املدعو أوالد 

عياد املركز . 

وقع حتديده في : 25 ابريل 2018 ؛

مساحته : 11 ار 12 س ؛

نوعه : ارض عارية بها بنايتان من طابق سفلي وحوض ؛

شماال : ورثة مشرط احمد ؛ 

شرقا : حمان بنشيخ 

جنوبا : مطلب عدد 51279 - 37 ؛

غربا : الطريق رقم 6 عرضها 30 م ؛

طالبو التحفيظ : محمد عدو ومن معه . 

مطلب رقم 63854 - 37

اسم امللك : "عني قشور " ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو عني قشور ؛

وقع حتديده في : 28 مارس 2019 ؛

مساحته : 54 س ؛

نوعه : ارض بها بناية من طابق سفلي و اخر علوي .

شماال : العبادي رحمة بنت محمد و العبادي احمد بن محمد 

شرقا : زنقة من االسمنت عرضها متغير 

جنوبا : ورثة العبادي علي ؛

غربا : ورثة العبادي علي . 

طالب التحفيظ : بوشتى العبادي بن محمد 

مطلب رقم 63857 - 37

اسم امللك : "كدية عني الرمل " ؛

موقعه : إقليم ودائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو عني الرمل ؛

وقع حتديده في : فاحت ابريل 2019 ؛

مساحته : 01 ار 31 س ؛

نوعه : ارض بها بناية من طابق ارضي .

شماال : امليش محمد و براهمي . 

شرقا : معروف عبد العالي ؛ 
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جنوبا : معروف عبدالعالي ؛
غربا : زنقة عرضها 5 امتار . . 

طالب التحفيظ : عبد اهلل الشارف بن محمد 

مطلب رقم 63873 - 37
اسم امللك : "حتت الدار " ؛

موقعه : إقليم ودائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي الدشيار ؛
وقع حتديده في : 26 يونيو 2019 ؛

مساحته : 01 ار 25 س ؛
نوعه : ارض عارية بها شجرة تني .

شماال : رحمة الصباني . 
شرقا : احمد السعيدي ؛ 

جنوبا : زنقة ؛
غربا : زنقة . 

طالبو التحفيظ : محمد تونتي بن احمد ومن معه . 
احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

ابن طامة يوسف     

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2726 - 38
اسم امللك : هبة 

موقعه : عمالة الصخيرات متارة،دائرة عني عودة جماعة املنزه، دواراوالد بوطيب.
وقع حتديده في : 22 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 48 س
نوعه : .ارض فالحية بها أشجار زيتون بناية من قصدير و اطالل .

اجملاورون : 
شماال : ممر عرضه 2.5 مترا

شرقا : الطاهري محجوبة ؛
جنوبا : املدخل الشمالي للطريق السيارو الطريق املسماة الفالح ؛

غربا : ممر عرضه 5 امتار ؛.
طالب التحفيظ : احمد الطاهري بن املهدي.

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة
     سعد عفيفي

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 16818 - 09
اسم امللك : » األحباس الدولة « .

موقعه : دوار بولبارود جماعة سيدي بورجا قيادة تازمورت دائرة و اقليم تارودانت.
وقع حتديده : 05 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 45 ار 56 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق و ايت ركوش؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مصرف و بعضا الرسم العقاري رقم 35914 - 39؛

غربا : الرسم العقاري رقم 35914 - 39 و بعضا ايت ركوش ؛

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

أمالك بتارودانت.

مطلب رقم 28577 - 39

اسم امللك : » ندر دار ايت محمد « .

موقعه : احملارزة بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 14 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 58 س.

نوعه : أرض محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 10؛

طالبة التحفيظ : السيدة ادريس حفاض بن احلسن.

مطلب رقم 28598 - 39

اسم امللك : » ملك مبارك كرنون « .

قيادة  الطاهر  زاوية سيدي  الفوقانيني جماعة  البعارير  دوار   : موقعه 

احمر اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 14 هــــ 05 ار 31 س.

نوعه : ارض فالحية مغروس فيها أشجار الليمون و بها بئرين و بنايتني 

سفليتني و صهريج؛

القطعة األولى : 

مساحتها : 08 هـ 57 ار 59 س؛

حدودها : 

شماال : واد بني محمد؛ 

شرقا : الطريق و من بعدها الرسم العقاري 13521 - 39؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : واد بني محمد ؛

القطعة الثانية : 

مساحتها : 05 هـ 47 ار 72س ؛

حدودها : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : عمر احلارت و بعضا مقبرة سيدي زبير؛

غربا : واد بني محمد و بعضا الزبير ؛

طالب التحفيظ : السيد طارق كرنون بن مبارك؛
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مطلب رقم 28713 - 39
اسم امللك : » ملك عبد الوحد بوران « .

موقعه : دوار أوالد محمد جماعة ملهادي قيادة أوالد محلة اقليم تارودانت.
وقع حتديده : 10 مارس  2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 07 هـــ 07 ار 12 س.
نوعه : ارض فالحية بها أشجار الليمون مبني في جزء منها بناية سفلية.

اجملاورون : 
شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق و الساقية؛
جنوبا : الساقية و بعضا مطلب التحفيظ رقم 256/س؛

غربا : مطلب التحفيظ 256/س؛
طالب التحفيظ : عبد الواحد بوران بن احمد.

مطلب رقم 31482 - 39
اسم امللك : » مدرسة أنزاكن « .

موقعه : دوار أنزاكن جماعة اداومومن قيادة احمر دائرة سيدي موسى 
احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 06 يناير 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 65 س.

نوعه : ارض محاطة بسور عبارة عن مدرسة.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 
شرقا : الطريق و بعضا الرسم العقاري 35104 - 39؛
جنوبا : الطريق و بعضا الرسم العقاري 35104 - 39؛

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

أمالك الدولة بتارودانت.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 28405 - 39
اسم امللك : " ملك سعيدة " 

موقعه : بدوار تكركورت بلدية ايت ايعزة إقليم تارودانت.
وقع حتديده في : 29 نوفمبر 2018.

طالبة التحفيظ : السيدة سعيدة لنوار بنت اجلياللي.
ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

06 نوفمبر 2019 عدد 1088. 

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى “ اموش” 
موضوع مطلب التحفيظ عدد 22396 - 39 الكائن دوار 

ايت بيوسف  جماعة تابيا قيادة ايت عبد اهلل دائرة اغرم 
اقليم تارودانت، الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية 

املؤرخة في 14 فبراير 2018 عدد 998.
حيث يقرا : 

طالب التحفيظ : 
السيد محمد اموش بن احمد بنسبة 2/1.
السيد سعيد اموش بن احمد بنسبة 2/1.

بدال من : 

السيد محمد اموش بن احمد بنسبة 2/1.

السيد محمد اموش بن احمد بنسبة 2/1.

والباقي بدون تغيير.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى “ اكنان”  

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31858 - 39 الكائن بجماعة

 زاكموزن قيادة اساكي دائرة تالوين اقليم تارودانت، الذي نشرت

 خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1137 بتاريخ 14 اكتوبر 2020.

حيث يقرا : 

مساحته : 166 هكتار تقريبا؛

بدال من : 

مساحته : 01 ار 66 سنتيار.

وذلك استنادا لنفس الوثائق املودعة سالفا تدعيما للمطلب املذكور أعاله.

والباقي بدون تغيير

تغيير اسم امللك - يتعلق بامللك املسمى *مزرعة اخلريبات * 

الرسم العقاري عدد 3275 - 39

املتعلق   1913 اغسطس   12 ظهير  من  مكرر   52 الفصل  مبقتضى 

امللك  اسم  تغيير  مت  وتتميمه  تعديله  مت  كما  العقاري  بالتحفيظ 

العقاري اعاله حيث اصبح يسمى *مزرعة اخلريبات*  الرسم  موضوع 

بدال من االسم القدمي * ملك احلاج عبد اهلل *

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 2658 - 41

اسم امللك : "امللك العام املائي على مقطع من وادي سبو عني متدرين 

وعني وامندر".

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

مكودو، احملل املدعو : "مقطع من ادي

سبو عني متدرين و عني وامندر".

مساحته : 12 هـ 98 آ 36 س.

نوعه : مجرى واد سبو مع عني متدرين وعني وامندر؛

اجملاورون : 

شماال : ادريس الشيخي،عني متدرين؛

شرقا : واد سبو؛

جنوبا : امللك الغابوي،لعرابي الهدروبي،ادريس الشيخي؛ 

غربا : واد سبو؛

طالبة التحفيظ : الدولة )امللك العام املائي(.



6001 عدد 1145 - 23 ربيع األخر 1442 )09 ديسمبر 2020(

مطلب رقم 16180 - 41

اسم امللك : "تاحمريت".

بئرطم  تبودة، جماعة  راس  قيادة  املنزل،  دائرة  إقليم صفرو،   : موقعه 

طم، احملل املدعو : "دوارآيت بنعلي".

مساحته : 05 آ 84 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : محمد بيهي؛

جنوبا : ورثة كومير علي؛ 

غربا : ممر،محمد بيهي،فتيحة ميزاب؛

طالبة التحفيظ : السيدة دنيا املنتصر.

مطلب رقم 29674 - 41

اسم امللك : "مهدي".

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو : "طريق املنزل".

مساحته : 21 آ .

نوعه : أرض بها فيال من سفلي وطابق علوي، حديقة،مرآب وبراكة؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية عمومية؛

شرقا : الرسم العقاري 29077 - 41 وكمال محمد و من معه؛

جنوبا : شارع حلسن اليوسي؛ 

غربا : ساقية عمومية؛

طالب التحفيظ : السيد حفيظ بن موالي املهدي العابد.

مطلب رقم 30059 - 41

اسم امللك : "لوسيم".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو، قيادة آيت يوسي، جماعة العنوصر، احملل 

املدعو : "مزارع آيت املسكني".

مساحته : 02 هـ 37 آ 23 س.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وبئر؛

اجملاورون : 

شماال : الرسوم العقارية عدد 27634 - 41، 45487 - 41، 40739 - 41، 

40672 - 41، 40673 - 41، مطلبا التحفيظ عدد 22515 - 41 و22514 - 41، 

منصور الرامي بن ادريس، ورثة محمد بن ادريس الرامي، ميمون الرامي بن 

منصور؛

شرقا : رمل احلسني؛

جنوبا : البوهالي محمد ،البوهالي حدو؛ 

غربا : البوهالي محمد، البوهالي حدو والطريق؛

طالبة التحفيظ : السيدة لبنى بنت حمزة السماللي.

مطلب رقم 30144 - 41

اسم امللك : "فهد".

: إقليم ودائرة صفرو، قيادة الواثة، جماعة سيدي يوسف بن  موقعه 

احمد، احملل املدعو : "صنهاجة".

مساحته : 01 آ 86 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : محمد يحيى؛

جنوبا : طريق عمومية؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : السيد رضوان بن عبدالقادر بوحميدة.

مطلب رقم 30149 - 41

اسم امللك : "تفرانت".

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

جلروف، احملل املدعو : "دوار آيت صالح".

مساحته : 11 آ 63 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية عمومية ثم ورثة حلسن املوفيد و رحو اسريجة؛

شرقا : رحو اسريجة،ورثة احلسني عطفا و طالب التحفيظ؛

جنوبا : احلسني اسريجة،ساقية عمومية ثم ورثة السهيبي حسن؛ 

محمد  بن  محمد  حسن،ورثة  السهيبي  ورثة  ثم  عمومية  ساقية   : غربا 

اوحلسن؛

طالب التحفيظ : السيد رحو بن احلسني عطفا.

مطلب رقم 30153 - 41

اسم امللك : "محمد وعلي".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو، قيادة آيت يوسي، جماعة العنوصر، احملل 

املدعو : "مزارع آيت امحمد".

مساحته : 01 هـ 91 آ 75 س.

نوعه : أرض فالحية محجرة؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة آيت محمد أورحو؛

شرقا : ممر عمومي ثم مطلبا التحفيظ عدد 25341 - 41 و 25027 - 41 ؛

جنوبا : ورثة بوسدور يامنة؛ 

غربا : مقطع الريح؛

طالب التحفيظ : السيد محمد كمال بن محمد عمراني منصوري ادريسي.

مطلب رقم 30162 - 41

اسم امللك : "مطيرة رجل التواغد".

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

احملل املدعو : "دوار القصبة".

مساحته : 02 آ 30 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي؛
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شرقا : مطلب التحفيظ عدد 30169 - 41؛

جنوبا : ساقية ثم ممر عموميني ثم مطلب التحفيظ عدد 30170 - 41؛ 

غربا : ساقية ثم ممر عموميني؛

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد القصبة،النائب عنها السيد ناظر 

أوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30164 - 41

اسم امللك : "مطيرة برأس التواغد".

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

احملل املدعو : "دوار القصبة".

مساحته : 10 آ 83 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية ثم ممر عموميني؛

شرقا : ممر ثم ساقية عموميني؛

جنوبا : ادريس الغازي؛ 

غربا : قدور بن عال؛

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد القصبة،النائب عنها السيد ناظر 

أوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30167 - 41

اسم امللك : "صنيهجي دوناس".

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

متكناي، احملل املدعو : "بوعالمة".

مساحته : 02 هـ 68 آ 10 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : عبد اهلل بسيس؛

جنوبا : توفيق بسيس؛ 

غربا : ارتفاق املرور لفائدة توفيق بسيس ثم رشيد عالوي و عمر بن خالد؛

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمن بن محمد صنيهجي.

مطلب رقم 30170 - 41

اسم امللك : "تاغدة ببوحدور3".

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

احملل املدعو : "دوار القصبة".

مساحته : 06 آ 36 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 30162 - 41؛

ممر   ،41 -  30169 التحفيظ عدد  ثم مطلب  : ساقية عمومية  شرقا 

ومطلب التجفيظ عدد 30163 - 41؛

جنوبا : أوالد عبد اخلالق؛ 

غربا : ساقية عمومية؛

ناظر  السيد  أحباس مسجد مجنان،النائب عنها   : التحفيظ  طالبة 

أوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30171 - 41

اسم امللك : "القام".

: إقليم ودائرة صفرو، قيادة آيت يوسي، جماعة كندر سيدي  موقعه 

خيار، احملل املدعو : "مزارع آيت صالح".

مساحته : 07 آ 43 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممرعمومي؛

شرقا : حلسن بولعيد؛

جنوبا : ساقية عمومية؛ 

غربا : رحو اوعلي اوالرامي؛

طالب التحفيظ : السيد ميمون بن احلسني العتباوي.

مطلب رقم 30173 - 41

اسم امللك : "ملك عبد اهلل".

يوسي، جماعة كندرسيدي  آيت  قيادة  ودائرة صفرو،  إقليم   : موقعه 

خيار، احملل املدعو : "جيناجن".

مساحته : 10 آ 27 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة جزئيا بأشجار مثمرة 

بها بناية من سفلي و قبو؛

اجملاورون : 

شماال : محمد واعزيز،علي واعزيز؛

شرقا : عسو ابوملان؛

جنوبا : ميمون ابوملان؛ 

غربا : طريق عمومية،حميد ابوملان؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بن عسو ابوملان.

مطلب رقم 30185 - 41

اسم امللك : "بلقاسم".

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو : "بنصفار".

مساحته : 01 آ 11 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني و منفعة؛

اجملاورون : 

شماال : الرسمان العقاريان عدد28951 - 41 2993 - 41؛

شرقا : برهيم السالوي و من معه؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : السيد بلقاسم بن احلسني السالوي.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

       محمد الوزاني الطيبي
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محافظة ميدلت           

مطلب رقم 35404 - 42

اسم امللك : سهب النخال.

موقعه : إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة زايدة، احملل املدعو سهب النخال.

وقع حتديده في : 26  ديسمبر  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04هـ 91آ 93س.

نوعه : أرض فالحية و رعوية؛

اجملاورون : 

شماال : بوكرين محمد و التحديد اإلداري رقم 621؛

شرقا : بوكرين محمد و التحديد اإلداري رقم 621؛

جنوبا : أرض جماعية جماعية و التحديد اإلداري رقم 621 و حمو الصحراوي؛

غربا : شعبة؛

طالب التحفيظ : الضافري رحمة بنت الكبير.

  

 مطلب رقم 35489 - 42

اسم امللك : ملك زايد.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة و جماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو تدرا كلوت.

وقع حتديده في : 12 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38آ 22س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : بيهي؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : ورثة خرو محمد؛

طالب التحفيظ : سمير خرو بن زايد و من معه.

  

 مطلب رقم 35514 - 42

اسم امللك : بالل بورعوب.

موقعه : إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة زايدة، احملل املدعو بالل بورعوب.

وقع حتديده في : 18 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5هـ 54آ 64س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : عسو امزيل و التحديد اإلداري رقم 621؛

شرقا : مطلب حتفيظ 25439 - 42 و التحديد اإلداري رقم 621؛

جنوبا : مطلب حتفيظ 25439 - 42 و التحديد اإلداري رقم 621؛

حتفيظ  مطلب  و  متغير  بعرض  معبدة  غير  عمومية  طريق   : غربا 

35521 - 42 و التحديد اإلداري رقم 621؛

طالب التحفيظ : محمد اوباحسو بن موحى و من معه.

مطلب رقم 35575 - 42

اسم امللك : اسارو نتغزرين11.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 05 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 17س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق بعرض متغير؛

شرقا : مطلب حتفيظ 35577 - 42؛

جنوبا : مطلب حتفيظ 35576 - 42؛

غربا : حلو اوحا؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35576 - 42

اسم امللك : اسارو نتغزرين12.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 05 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آ 58س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ 35575 - 42؛

شرقا : مطلب حتفيظ 35577 - 42؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : حلو اوحا؛

طالب التحفيظ : االحباس الغامة.

  

مطلب رقم 35466 - 42

اسم امللك : اخف نتمالحت 5.

موقعه : إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة زايدة، احملل املدعو اخف نتمالحت.

وقع حتديده في : 06 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13آ 01س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية غير معبدة؛

شرقا : التحديد اإلداري رقم 621 و مطلب حتفيظ 35494 - 42؛

جنوبا : التحديد اإلداري رقم 621؛

غربا : التحدديد اإلداري رقم 621 و مطلب حتفيظ رقم 35494 - 42؛

طالب التحفيظ : بنيشو فاطمة بنت و الصديق.

  

 مطلب رقم 35467 - 42

اسم امللك : اخف نتمالحت 4.

موقعه : إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة زايدة، احملل املدعو اخف نتمالحت.

وقع حتديده في : 06 فبراير 200.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13آ 44س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية غير معبدة؛

شرقا : التحديد اإلداري رقم 621 و مطلب حتفيظ 35494 - 42؛

جنوبا : التحديد اإلداري رقم 621؛

غربا : التحدديد اإلداري رقم 621 و مطلب حتفيظ رقم 35500 - 42؛

طالب التحفيظ : بنيشو فاطمة مبن و الصديق.

  

مطلب رقم 24493 - 42

اسم امللك : مزرعة شامياء.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة سيدي عياد جماعة النزالة، 

احملل املدعو مزرعة تايرايرت ايت خرو.

وقع حتديده في : 13 مارس 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هـ 13آ 06س.

بناية من سفلي في  و  التفاح  و أشجار  بئر  بها  أرض فالحية   : نوعه 

طور اإلجناز؛

اجملاورون : 

شماال : بلغازي عبد اللطيف و طريق بعرض عشرين متر؛

شرقا : الدوج حماد؛

جنوبا : طالب التحفيظو الشعبة؛

غربا : بلغازي عبد اللطيف؛

طالب التحفيظ : فراجي امبارك.

  

مطلب رقم 24844 - 42

اسم امللك : فدان اخلير.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو طريق مكناس.

وقع حتديده في : 07 مارس 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آ 54س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الدرقاوي رشيد و ممر غير واضح؛

شرقا : ورثة الوزاني؛

جنوبا : ممر بعرض متر واحد؛

غربا : الدرقاوي رشيد؛

طالب التحفيظ : عبد الرحمان بوطيب بن حلسن و من معه.

  

 مطلب رقم 35586 - 42

اسم امللك : جنات.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو ايت الربع.

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ 65س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية قدمية؛

شرقا : رسمني عقاريني 13671 - 42 و 6602 - 42؛

جنوبا : رسم عقاري 28227 - 42؛

غربا : رسم عقاري 7808 - 42؛

طالب التحفيظ : حميد العيطوني بن حلسن.

  

 مطلب رقم 25185 - 42

اسم امللك : سكينة.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو بوزمال.

وقع حتديده في : 02 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 49س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية و ممر؛

شرقا : ازروف صالح و ممر؛

جنوبا : يامنة احلساين و ملك االحباس؛

غربا : ساقية؛

طالب التحفيظ : ميمون منحود بن محمد.

  

مطلب رقم 35376 - 42

اسم امللك : يوسف.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو مزرعة تاشويت.

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 آ 96س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : طريق غير معبدة بعرض أربعة امتار و ساقية؛

جنوبا : ساقية و مطلب حتفيظ 35412 - 42؛

غربا : ساقية؛

طالب التحفيظ : خديجة ايت حمو بنت علي و من معها.

  

مطلب رقم 35550 - 42

اسم امللك : مقبرة والل.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة و جماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو تليشت.

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02هـ 27 آ 99س.

نوعه : مقبرة بها ضريح؛

اجملاورون : 

شماال : ممر للدواب؛

شرقا : طريق عمومية غير معبدة؛
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جنوبا : طريق عمومية غير معبدة؛

غربا : شعبة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 25391 - 42

اسم امللك : تعكيت.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو عثمان اوموسى.

وقع حتديده في : 09 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 12س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق اول؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية من االسمنت و زنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : مالك ايت عبي بنت حدو و من معها.

  

مطلب رقم 35436 - 42

اسم امللك : مسجد فليلو.

موقعه : إقليم و دائرة ميدلت قيادة احواز جبل العياشي جماعة ايت 

ازدك، احملل املدعو فليلو.

وقع حتديده في : 14 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08آ 31س.

نوعه : أرض بها مسجد من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : ايت موحى اومرغاد؛

شرقا : طريق عمومية غير معبدة؛

جنوبا : ممر و مصرف و رسم عقاري رقم 30882 - 42؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35542 - 42

اسم امللك : تغزوت.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة و جماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو تليشت.

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09آ 32س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية غير معبدة؛

شرقا : ساقية من االسمنت و العاصي؛

جنوبا : لهبوب محمد و ساقية من االسمنت؛

غربا : طريق عمومية غير معبدة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35461 - 42

اسم امللك : دار ايت باعلي.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو زنقة البنانية رقم 12.

وقع حتديده في : 02 ماي 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73س.

نوعه : سكنى من سفلي و طابقني علويني؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري 3821 - 42؛

شرقا : الطيبي سعيد؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : رسم عقاري 1179 - 42؛

طالب التحفيظ : احمد ايت باعلي بن عبد الرحمان.

  

مطلب رقم 35258 - 42

اسم امللك : ضيعة عشوبة و أبناؤه.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو اقدار.

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11هـ 49أ 33س.

نوعه : أرض فالحية بها سبعة آبار و ست بنايات و حوض و اسطبل 

و منزل و مرافقه مغروسة جزئيا باشجار التفاح و أشجار متنوعة؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 13 و شعبة؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : العاصي؛

عقاري  رسم  و  عائشة  و حموري   42  -  25450 : مطلب حتفيظ  غربا 

20397 - 42 ومصرف و الطريق الوطنية رقم 13؛

طالب التحفيظ : صالح عشوبة بن العونية و من معه.

 احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                                            حلسن اليعقوب.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 130 - 53

اسم امللك : ادريسي .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد ابريك .

وقع حتديده في : 21 نوفمبر 2013 . 

و مكتب و صهريج  و مخزن  بناية  و  بها خممة  أرض فالحية   : نوعه 

من  كهربائيني  خطني  يخترقها  و  حفرة  و  مرحاض  و  للمحرك  وبيت 

الضغط املتوسط . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هك 18 آر 95 س .
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اجملاورين :  

شماال : ممر من 4 امتار و من ورائه مطلب رقم 8124 - 53 ؛

شرقا : طالب التحفيظ و السكة احلديدية ؛

جنوبا : بوشعيب بن احمد ؛

غربا : احلاج بوشعيب بن عبد السالم ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(برادة فاحتي ادريسي.

مطلب رقم 7217 - 15

اسم امللك : هني .

موقعه : إقليم برشيد جماعة بن معاشو دوار اوالد صامد .

وقع حتديده في : 09 أبريل 2018 . 

نوعه : أرض فالحية بها بناية و بئرين و صهريجني ويخترقها خط كهربائي . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 هك 75 آر 21 س .

اجملاورين :  

شماال : طريق من 10 امتار ؛

21923 س و  شرقا : جميلة هني و من معها و الرسم العقاري رقم 

ورثة كسيكسو ؛

جنوبا : هدى عبد السالم و مطلب رقم 33240 س ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 6651/س ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( هني ناجم بن احلاج عبد الرحمان و من معه .

مطلب رقم 14183 - 53

اسم امللك : ارض دحمان .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد حريز دوار الشراكي .

وقع حتديده في : 15 أغسطس 2019 . 

نوعه : أرض فالحية بها عمود كهربائي ويخترقها خط كهربائي و ممر 

من 4 امتار. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6 آر 97 س .

اجملاورين :  

شماال : الوافي علي ؛

شرقا : مطلب رقم 13836 - 53 و فرحان محمد و اد ناصر محمد ؛

جنوبا : طريق من 10 امتار ؛

غربا : مطلب رقم 21884/س )ملغى( حميد فاطنة ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( عمر الوافي بن علي .

مطلب رقم 15111 - 53

اسم امللك : دار النزاهة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد امحمد .

وقع حتديده في : 28 فبراير 2013 . 

نوعه : أرض فالحية بها منزل من سفلي و اسطبل و بئر . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 16 س .

اجملاورين :  

شماال : ممر من 3 امتار ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 49235/س و ورثة محمد بن الطيبي ؛

جنوبا : محمد بن املكي ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 49235/س ؛

طالب التحفيظ السيد)ة( : خديجة اليونسي بنت حلسن .

احملافظ على األمالك العقارية ببرشيد. 

                   فريد بدري.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم  19511 - 55 

إسم امللك  : قرب ايت التحيطي 1 .

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة تنانت احملل املدعو دوار تاكوست 

تاريخ حتديده  : 29 نوفمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 57ار و 18سنتيار 

مشتمالته  : أرض فالحية بها أشجار اللوز

اجملاورون  : 

شماال : فاريق عمر 

شرقا : أحمد كونتيتي و مطلب التحفيظ رقم 19510 - 55 

جنوبا : جبار محمد 

غربا : مسلك عمومي 

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة.

مطلب رقم 23228 - 55 

إسم امللك  : حفصة. 

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي وادي الذهب. 

تاريخ حتديده  : 01  أبريل  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1ار و 5سنتيار 

مشتمالته  : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول في طور اإلجناز

اجملاورون  : 

شماال :  امللك العام اجلماعي

شرقا : ايت مري احساين والرسم العقاري رقم 4857 - 55

جنوبا : الرسم العقاري رقم 7136 - 55

غربا : الرسم العقاري رقم 5317 - 55

طالب التحفيظ  : بنها علي بن احماد

مطلب رقم  23337 - 55 

إسم امللك  : شمس الدين 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو دوار واسروتو 

تاريخ حتديده  : 12  يونيو  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1ار و 1سنتيار 

مشتمالته  : أرض عارية
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اجملاورون  : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : شكري عمر 

جنوبا : حمادي اعالم 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ  : شمس الدين صالح بن حمادي.

مطلب رقم  23397 - 55 

إسم امللك  : بلخير 

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي السالم 

تاريخ حتديده  : 02 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 70سنتيار 

مشتمالته  : أرض بها بناية من سفلي في طور اإلجناز

اجملاورون  : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : ورثة سكني الباشير 

جنوبا : ورثة سكني التهامي 

غربا : شعبة 

طالب التحفيظ  : أيت بلخير حلسن بن موحى

مطلب رقم  23413 - 55 

إسم امللك  : سعيد 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو املرس 

تاريخ حتديده  : 15-07-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 99 سنتيار 

مشتمالته  : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : ورثة نطيق زايد 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : ورثة نطيق زايد 

غربا : ورثة نطيق زايد 

طالب التحفيظ  : أزضوض سعيد بن محمد

مطلب رقم  23455 - 55 

إسم امللك  : علي جتاني 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار مزارع تيموليلت 

تاريخ حتديده  : 09 أغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 2 هكتار و 65ار و 8سنتيار 

مشتمالته  : أرض فالحية بها بئر ومطفية

اجملاورون  : 

شماال : ورثة ايت لندا 

شرقا : خاشون حلسن و ورثة احلاج محمد اوعبا 

جنوبا : ورثة مرمي اعدي 

غربا : ورثة مرزاق سعيد وورثة مرزاق علي 

طالب التحفيظ  : خويا عبد الصماد بن خال

مطلب رقم  23480 - 55 

إسم امللك  : فدان أيت حلسن 3

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو امركو .

تاريخ حتديده  : 27  يونيو  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 07 ار و 87سنتيار 

مشتمالته  : أرض فالحية 

اجملاورون  : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 20134 - 55 

شرقا : طريق 

جنوبا : ورثة ايت حمو احماد 

غربا : ورثة ملساعدي 

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة.

مطلب رقم  26363 - 55 

إسم امللك  : ابراهيم 

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي وادي الذهب 

تاريخ حتديده  : 24 يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1ار و 35 سنتيار .

مشتمالته  : أرض عارية

اجملاورون  : 

شماال : ورثة بنها احماد 

شرقا : الرسم العقاري رقم 13420 - 55 

جنوبا : ورثة بنها احماد 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ  : خرواش ابراهيم بن احماد.

مطلب رقم  26364 - 55 

إسم امللك  : الزاوية 

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

تاريخ حتديده  : 24 يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 94سنتيار .

مشتمالته  : أرض عارية

اجملاورون  : 

شماال : ايت سعيد علي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : حسن وشواني 

غربا : بلمداني عبد الرحمان وملك الغير

طالب التحفيظ  : املصطفى وشواني بن محمد.

مطلب رقم  26378 - 55 

إسم امللك  : أكرم 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة تاكلفت احملل املدعو تاكلفت املركز 

تاريخ حتديده  : 19 أغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1ار 

مشتمالته  : أرض عارية
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اجملاورون  : 

شماال : احماد اليوسفي 

شرقا : حلسن مزوز و زايد امكون 

جنوبا : حموني فطومة 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ  : اعولم عبد الكرمي بن ميمون.

مطلب رقم  26381 - 55 

إسم امللك  : اشتاشن .

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت 

تاريخ حتديده  : 22 أغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 99 سنتيار 

مشتمالته  : أرض عارية

اجملاورون  : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 26382 - 55 

شرقا : امللك العام اجلماعي

جنوبا : مقسط بوجمعة 

غربا : خويا موح حسن 

طالب التحفيظ  : اشتاشن حميد بن محمد.

مطلب رقم  26382 - 55 

إسم امللك  : حمزة 

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت 

تاريخ حتديده  : 22 أغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1ار 

مشتمالته  : أرض عارية

اجملاورون  : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 26383 - 55 

شرقا : امللك العام اجلماعي

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 26381 - 55 

غربا : خويا موح حسن 

طالب التحفيظ  : اشتاشن حميد بن محمد.

مطلب رقم  26383 - 55 

إسم امللك  : حميد 1 

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت 

تاريخ حتديده  : 22 أغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1ار 

مشتمالته  : أرض عارية

اجملاورون  : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : امللك العام اجلماعي

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 23382 - 55 

غربا : خويا موح ابراهيم 

طالب التحفيظ  : اشتاشن حميد بن محمد

مطلب رقم  26398 - 55 

إسم امللك  : يوسف 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار ايت مساط 

تاريخ حتديده  : 30 أغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 3ار و 38سنتيار 

مشتمالته  : أرض فالحية

اجملاورون  : 

شماال : طريق 

شرقا : صالح اوعياط 

جنوبا : فياللي موحا 

غربا : ناجي عبد العزيز 

طالب التحفيظ ايت اوشرو عائشة بنت سعيد .

 

مطلب رقم  33317 - 55 

إسم امللك  : حكيمة 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة تاكلفت احملل املدعو املوتن 

تاريخ حتديده  : 16 سبتمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 90 سنتيار 

مشتمالته  : أرض عارية

اجملاورون  : 

شماال : السعدية اليحياوي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : حجاج أحمد ومن معه 

غربا : همشة زايد 

طالب التحفيظ  : خابش حكيمة بنت زايد.

مطلب رقم  33330 - 55 

إسم امللك  : قرب اجلامع 1 

موقعه  : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة بني حسان احملل املدعو ايت بوشعو 

تاريخ حتديده  : 30 سبتمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 4ار و 63 سنتيار 

مشتمالته  : أرض عارية بها مطفية

اجملاورون  : 

شماال : خداش محمد 

شرقا : ملك األوقاف 

جنوبا : مرزوق حمادي و عبد اهلل شجيع 

غربا : مرزوق حمادي ومطلب التحفيظ رقم 14017 - 55 

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة.
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مطلب رقم  33331 - 55 

إسم امللك  : قرب اجلامع 2 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو ايت بوشعو 

تاريخ حتديده  : 30 سبتمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1ار و 22سنتيار 

مشتمالته  : أرض بها خربة

اجملاورون  : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 33329 - 55 

شرقا : ملك األوقاف 

جنوبا : طريق 

غربا :  مطلب التحفيظ 33329 - 55

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

 مطلب رقم  33332 - 55 

إسم امللك  : اداو تابية 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو ايت بوشعو 

تاريخ حتديده  : 30 سبتمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 29ار و 37سنتيار 

مشتمالته  : أرض فالحية من قطعتني

اجملاورون  : 

القطعة 1:

شماال : ورثة بن شتي محمد 

شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : الصاغي عبد اهلل 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 14036 - 55 ملغى

القطعة 2 :

شماال : بوتاركاس محمد 

شرقا : الرسم العقاري رقم 1145 /ب 

جنوبا : الصاغي عبد اهلل 

غربا : مسلك عمومي 

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة.

مطلب رقم  33369 - 55 

إسم امللك  : شمس 

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي امنترك 

تاريخ حتديده  : 01 نوفمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1ار و 61سنتيار 

مشتمالته  : أرض عارية

اجملاورون  : 

شماال : ممر

شرقا : الرسم العقاري رقم 6216 - 55 و الزاهري محمد 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : الرسم العقاري رقم 15836 - 55 و مطلب التحفيظ رقم 23195 - 55 

طالب التحفيظ : فواز يونس بن محمد ومن معه.

مطلب رقم  33375 - 55 

إسم امللك  : نيزار .

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الرياض .

تاريخ حتديده  : 13 يناير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 90 سنتيار 

مشتمالته  : أرض عارية

اجملاورون  : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : الزيتوني حلسن 

جنوبا : الزيتوني حلسن 

غربا : علي املصلوحي 

طالب التحفيظ  : موادين هشام بن ملودن.

مطلب رقم  33469 - 55 

إسم امللك  : ايت بالل 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

تاريخ حتديده  : 17 يناير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 80 سنتيار 

مشتمالته : أرض عارية. 

اجملاورون  : 

شماال : سكيني احمد 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : سكيني احمد 

طالب التحفيظ  : ايت بالل محمد بن احساين ومن معه.

مطلب رقم 33483 - 55 

إسم امللك  : ادقان 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة تسقي 

تاريخ حتديده  : 22 يناير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 36 ار01سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية بها شجرة من الزيتون وشجرة من اللوز 

اجملاورون  : 

شماال : طريق ذو عرض متغير 

شرقا : الشربيتي ابراهيم 

جنوبا : متوكل محمد 

غربا : ايت لشهب

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة.
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مطلب رقم  33487 - 55 

إسم امللك  : حمو 

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ازالفن 

تاريخ حتديده  : 27 يناير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1ار و 1سنتيار 

مشتمالته  : أرض عارية

اجملاورون  : 

شماال : ملك الغير و احمد احلسيني 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 19028 - 55 و ملك الغير

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ  : وازنت حمو بن عمر.

مطلب رقم  33510 - 55 

إسم امللك  : مردوم 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة تاكلفت دوار اخناش 

تاريخ حتديده  : 13 فبراير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1ار و 1سنتيار 

مشتمالته  : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق.

اجملاورون  : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : ازهرة حدو 

غربا : حلسن اشلواو 

طالب التحفيظ  : مردوم محمد بن خليفة.

مطلب رقم  33752 - 55 

إسم امللك  : بالل زكرياء صفوان

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو أيت درى 

تاريخ حتديده  : 26 أكتوبر 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 51سنتيار 

مشتمالته  : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق

اجملاورون  : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : نومديان علي 

جنوبا : أيت احلسني عائشة 

غربا : أيت احلاج محمد 

طالب التحفيظ  : محمد زيان بن محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                                عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22778 - 56

اسم امللك : " امرسال تاجانانت".

قيادة  اسرير  القروية  اجلماعة  تغمرت  تاجانانت  املدعو  احملل   : موقعه 

اسريراقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67 آر 66 سنتيار. 

نوعه : أرض محاطة بسور بها أشجار الزيتون، النخيل، األركان والتني وبنايتني.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،     

شرقا : لفغير املهدي بن أحمد.

جنوبا : الزنقة

غربا :  ورثة لفغير محمد بن علي سالم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : امللك يضم بئر بني العالمة 9 

والعالمة 10 يستغله اجملاور السيد لفغير املهدي بن احمد

طالب التحفيظ : أحمد لفغير بن احلافظ.

مطلب رقم 22714 - 56

اسم امللك : "ايداكون".

موقعه : احملل املدعو حي تيرت السفلى مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 51 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 2857 - 56 وحبوبي محمد

شرقا : احليسني احمد

جنوبا : الزنقة

غربا :  لشكر محمد واجداد عالي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : وجود نافذة مفتوحة على امللك 

لفائدة السيد حبوبي محمد بني العالمة 2 والعالمة 3.

طالب التحفيظ : أحمد اكرام بن عمر.

مطلب رقم 22729 - 56

اسم امللك : "الرك الشرقي 4 املريرة".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية القصابي قيادة القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 41 هكتار 59 آر 98 سنتيار
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نوعه : أرض فالحية بورية)أرض غير مستوية( بها أشجار الصبار .

اجملاورون : 

شماال : واد ملريرة    

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 22672 - 56 

جنوبا : جالب عبد اهلل والكوري زيني

غربا : مطلب التحفيظ رقم  22715 - 56 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية  : امللك يخترقه ممرين ذو عرض 

متغير وشعبات

طالب التحفيظ : جالب عبد اهلل بن صالح.

مطلب رقم 21014 - 56

اسم امللك : " هالب ".

موقعه : احملل املدعو  حي املسيرة مدينة كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01 آر. نوعه : بناية مكونة 

من سفلي وثالث طوابق

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم  6914 - 56 وشركة موالي ابراهيم     

شرقا : الرسم العقاري رقم  1387 - 56

جنوبا : الزنقة

غربا :  بوماطة 

طالب التحفيظ : مباركة هالب بنت اخلليفة.

مطلب رقم 22757 - 56

اسم امللك : "الدار الكبيرة "

موقعه : احملل املدعو حي وادنون مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 61 سنتيار 

نوعه : بناية مكونة من سفلي به منزل ومحليني جتاريني وطابق واحد

اجملاورون : 

شماال : العنبر سحابة وبيزري طاهر 

شرقا : ورثة السالمي موالي سالم

جنوبا : الشارع

غربا : ممر وبوزازو موسى

طالب التحفيظ : عبد العزيز احلوميدي بن بلقاسم ومن معه.

مطلب رقم  22572 - 56

اسم امللك : "التراب األحمر".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة احلضرية بويزكارن إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 50 آر 92 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم  6364 - 56.

شرقا : حمدان عبيد

جنوبا : الطريق

غربا : الرسم العقاري رقم  6364 - 56.    

طالب التحفيظ : احلسن اركنوس بن محمد

مطلب رقم  22711 - 56

اسم امللك : "اد بن عدي"   

موقعه : احملل املدعو حي املسيرة بويزكارن اقليم كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 21 سنتيار  

نوعه : بناية مكونة من سفلي به منزل ومستودع وطابقني علويني 

اجملاورون : 

شماال : بوغزرون ابراهيم؛

شرقا :  عفاني ابراهيم  وادطالب فاطمة 

جنوبا : خيران بوبكر ؛

غربا :  الزنقة.

طالب التحفيظ : احملفوظ اد بن عدي بن احلسني.

مطلب رقم 22707 - 56

اسم امللك : "الهدى  ".

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:67 سنتيار

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابق أول  

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا  : الباشا ابراهيم والباشا عمر

جنوبا : عمر لهرودو؛

غربا :  عيشة بوما 

طالب التحفيظ : الزرويل نور الدين بن حمني.

مطلب رقم 22798 - 56

اسم امللك : " لعالوي ".

موقعه : احملل املدعو حي التواغيل مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 سنتيار

نوعه :  أرض عارية  

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : ملك البائع 

جنوبا : ملك الغير  

غربا :  الزنقة

طالب التحفيظ : احلبيب العالوي بن محمد.

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى " ملك سنكار  "

موضوع مطلب رقم 8151 - 56 الـذي أدرج اإلعالن عن إنتهاء

 التحديد  بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد 1135 

املؤرخـة في 30 سبتمبر 2020 والتي تسرب إليها خطأ مادي 

حيث يقرأ :

طالبوا التحفيظ : احلسني سنكار بن احمد و من معه.
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بدال من : 
طالب التحفيظ : سنكار احمد بن بلقاسم.

والباقي بدون تغيير .

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

)12 غشت 1913(

 

تغيير اسم عقار محفظ

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
ساحة   227 برقم  احلسني،الساكنة  بنت  شيال  فتيحة  السيدة  أن 
مصحح  تقييد  مطلب  مبقتضى  طلبت  كلميم،  مدينة  بئرانزران، 
بالرسم  امللك  اسم  تغيير  يتم  أن   2020 نوفمبر   20 بتاريخ  اإلمضاء 

العقاري عدد :6430 - 56 بجعله " أكلو " بدال من " راس الطارف ".

                                 احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.
                                       محمد عرظاوي.

 

محافظة إفران

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "البركة" 
 مطلب رقم 6674  - 57 املنشور إعالن عن خالصته واإلعالن 

عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1079 املؤرخة في 04 
سبتمبر 2019 واإلعالن عن تاريخ انتهاء أجل حتديده 
بتاريخ 08  يوليو 2020 باجلريدة الرسمية عدد 1123.

بدال عن :
اسم امللك : "تغبلوت ابوشيل"

اقرأ :
اسم امللك : "البركة":

احملافظ على األمالك العقارية بافران.
                                             عبد اجلبار فرطاس.

 
 

محافظة سال اجلديدة

 
             إعالن جديد عن انتهاء التحديد   

               

 مطلب رقم 1084 - 20
امللك املسمى : "حمري" .  

الكائن بسال دوار العساكرة جماعة احصني ،
طالب التحفيظ : ملوكة بنت احمد بن هبول  ومن معها.

وقع التحديد  في :  24 أغسطس 1992.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية املؤرخة في 11 

سبتمبر 1996 حتت عدد 4376. 

  احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة .       

                                  حسن الشاوي.

 

محافظة طنجة بني مكادة

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " املطيلي"

 مطلب رقم 24883 - 61 ،الكائن عمالة الفحص اجنرة

 اجلماعة القروية ملوسة احملل املدعو عني حمراء و الذي

 أدرج اإلعالن عن خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1056

املؤرخة في27 مارس 2019 االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة

 الرسمية عدد 1103 بتاريخ19 فبراير 2020

عوضا عن  : 

شماال : ورثة مصطفى بولعيش؛

شرقا : اخلندق؛

جنويا : ورثة مصطفى بولعيش؛

غربا : سكة احلديدية؛

اقرا : 

شماال : ورثة مصطفى بولعيش؛

شرقا : اخلندق؛

جنوبا ؛ ورثة مصطفى بولعيش؛

غربا : طريق عرضه مختلف؛

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى " الستيتو"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 24555 - 61 الكائن  بوالية

 طنجة إقليم  فحص اجنرة اجلماعة القروية القصر الصغير

 احملل املدعو كدية العشيري والذي  أدرجت خالصة املطلب

باجلريدة الرسمية عدد 1035 بتاريخ 31 اكتوبر 2018 واإلعالن 

عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1058 

بتاريخ 10 ابريل 2019 

فعوضا عن :

موقع العقار : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة اجلماعة القروية القصر

الصغير احملل املدعو كدية العشيري.

اقرأ :

القروية  اجلماعة  اجنرة  الفحص  اقليم  طنجة  والية   : العقار  موقع 

القصر الصغير احملل املدعو كدية العشيري   مدشر الشهبة . 

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                              عبد احلي السباعي.
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محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 68-13602

اسم امللك : "ملك بياض"

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة اهل املربع احملل املدعو اهل املنزل. 

وقع حتـديده التكميلي في : 07 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 79 آر 20 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا :  عالل بن التهامي؛

جنوبا : طريق عمومية؛ 

غربا : احلاج محمد ايت الراضي. 

طالبو التحفيظ : اهنية كمالي بنت عالل و من معها.

مطلب رقم 17822 - 68

اسم امللك : "ملك شباك"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو سيدي احمد الضاوي. 

وقع حتـديده التكميلي في : 30 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 00 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : يزة توفيق؛

شرقا :  مولودة توفيق؛

جنوبا : زنقة؛ 

غربا : يزة توفيق. 

طالبو التحفيظ : محمد شباك بن احمد و من معه.

مطلب رقم 18022 - 68

اسم امللك : "ملك كريني"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي املصلى. 

وقع حتـديده في : 25 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95 سنتيار.

نوعه : أرض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : مباركة خرموش – الرسم العقاري عدد 12409 - 68؛

شرقا :  عبد الواحد توفيق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 35793/10 – طريق عمومية؛ 

غربا : الشرقي توفيق. 

طالب التحفيظ : محمد كريني بن الشرقي.

مطلب رقم 18038 - 68

اسم امللك : "مدرسة جالل"

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو مدرسة جالل. 

وقع حتـديده في : 02 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 آر 13 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايات مدرسية.

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة؛

شرقا :  طريق عمومية؛

جنوبا : طريق عمومية؛ 

غربا : طريق عمومية. 

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 18041 - 68

اسم امللك : "بن عمران"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو زنقة بنعمران. 

وقع حتـديده في : 14 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 54 سنتيار.

نوعه : أرض بجزء منها بناية ذات سفلي و بجزء منها ارض محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا :  زنقة؛

جنوبا : ورثة سي بوزكري بنعمران؛ 

غربا : ورثة امحمد بنعمران. 

طالب التحفيظ : صالح بنعمران بن امحمد.

احملافظ على االمالك العقارية  بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

 

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

مطلب رقم 35754 - 69.

إسم امللك : " فدان احلاج علي 1318 - قروي". 

فدان  املدعو  احملل  قنصرة  يعقوب،جماعة عني  إقليم موالي   : موقعه 

احلاج علي. 

وقع حتديده في : 21 فبراير 2020 .

مساحته : 01 هـ61آر و80 س .

نوعه : أرض فالحية. 
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اجملاورون : 

شماال : ورثة هبول خديجة؛ 

شرقا : الزاكي ادريس ؛

جنوبا : محجوبي سالم-ورثة الطالبي محمد بن ملقدم وزهرة الطالبي؛

غربا : ممر عمومي عرضه ستة أمتار وورثة عبد اهلل بناصر الطالبي؛ 

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

 

مطلب رقم 35755 - 69.

إسم امللك : " مدرسة بني يخلف". 

موقعه : إقليم موالي يعقوب، جماعة وقيادة أوالد ميمون احملل املدعو 

مدرسة بني يخلف

وقع حتديده في : 20 فبراير 2020 .

مساحته : 31آر و37 س .

نوعه : أرض بها مدرسة مبرافقها. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد ديدوح ؛ 

شرقا : املسروري محمد ؛

جنوبا : ممر عمومي و امللك ذي الرسم العقاري عدد : 17782 - 69 ؛

غربا : الدولة امللك اخلاص ؛

منخفض  كهربائي  خط   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

الضغط يثقل امللك.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 35756 - 69.

اسم امللك : " احماري البير1319 - قروي". 

موقعه : إقليم موالي يعقوب، جماعة عني قنصرة احملل املدعو احماري البير.

وقع حتديده في : 21 فبراير 2020 .

مساحته : 20 آر و85 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محجوبي محمد ؛ 

شرقا : ممر عمومي عرضه خمسة أمتار ؛

جنوبا : ديداح بنعيسى؛

غربا : محجوبي عالل؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 35757 - 69.

إسم امللك : " مائة مرجع1320 - قروي". 

موقعه : إقليم موالي يعقوب، جماعة عني قنصرة مائة مرجع1320 - قروي.

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020 .

مساحته : 14 آر 99 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : مربوح حرازم ؛ 

شرقا : ورثة عبد اهلل بناصر طالبي ؛

جنوبا : ورثة احملجوبي احملجوب ؛

غربا : خديجة هبول وورثة أحمد املسيح طالبي؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب

زكرياء الدغمي   

 

محافظة املضيق - الفنيدق

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 2769 - 61

امللك املسمى " هاجر ".

الكائن بعمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة القروية يليونش احملل املدعو : 

مدشر بليونش.

طالبة التحفيظ :  السيدة هاجر الشعيري بنت محمد 

وقع حتديده في : 20  فبراير 2008.

 617 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة  نشر  الذي  اجلديد  اإلعالن  وكذا   2010 اكتوبر   27 في  املؤرخة 

الرسمية املؤرخة في 22 اكتوبر 2014 عدد 825.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف   

 

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 955 - 78

جماعة   ، الصخيرات-متارة  عمالة   : cموقعه  القبة   : امللك  اسم 

الصخيرات دوار سيدي علي. 

وقع حتديده في : 07 يناير 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 8 هـ 66 آر19س.
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نوعه : أرض فالحية بها بئرين بنايات من طابق أرضي بنايات خفيفة 

وأشجار الصبار

التحمالت : وخطوط كهربائية وعمود كهربائي

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3448/ر- امللياني محمد 

شرقا : امللياني محمد – السعدية بالعامري- ورثة باخلال احميدة . 

والرسم  الثانية(  )القطعة  عدد13194/ر  العقاري  الرسم   : جنوبا 

العقاري عدد 2543ر )القطعة األولى( 

غربا : الرسم العقاري عدد 32039/ر .

طالبو التحفيظ : السيدة اصفية امللياني ومن معها.

مطلب رقم 958 - 78

اسم امللك : ماباستيد .

موقعه : عمالة الصخيرات-متارة ، جماعة عني عتيق دوار اوالد سالمة الشرقية.

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 آر16س.

نوعه : أرض عارية بها حديقة أشجار بناية من طابق أرضي بئر و مستودع.

اجملاورون : 

السكك  وشركة  متر   30 عرضها  رقم1  الوطنية  الطريق   : شماال 

احلديدية للمغرب

شرقا : الرسم العقاري عدد 23886ر والرسم العقاري عدد 19946ر 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 19946ر.

غربا : طريق وطنية رقم1 عرضها 30 متر .

طالب التحفيظ : عابد شكيل بن يحيى .

التحمالت : ممر خاص.

مطلب رقم 963 - 78

اسم امللك : احلميري فيات 2 .

موقعه : عمالة الصخيرات-متارة ، جماعة عني عتيق دوار الركابيني. 

وقع حتديده في : 16 مارس 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85 آر55س.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من طابق أرضي وبنايات خفيفة و اسطبل .

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 4 أمتار،والرسم العقاري عدد 85126/03

شرقا : الرسم العقاري عدد 39628  - 78 . 

جنوبا : طريق عرضها 4 أمتار 

غربا : حماموش محمد ومن معه –بالعامري أحمد بنغالم ادريس .

طالبو التحفيظ : السيدة فاطنة بنغالم بنت احلبيب و من معه .

مطلب رقم 1449 - 38

اسم امللك : عني حلوي .

موقعه : عمالة الصخيرات-متارة ، جماعة عني عتيق، دوار أوالد سالمة.

وقع حتديده في : 09 يونيو 2006. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 آر66 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 796 - 38.

شرقا : ميلوي بن الشريف.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 30839/ر. 

غربا : طريق عرضها 20 مترا في اجتاه سيدي يحيى زعير.

طالبو التحفيظ : محمد بن العربي الركيك ومن معه.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " بير بن عقة" 

مطلب رقم 1792 - 38 الذي أدرجت خالصة مطلبه

باجلريدة الرسمية عدد : 241 املؤرخة في 13 اغسطس 2003.

عوضا عن : 

أصل امللك : 

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 جمادى األولى 1398 موافق 

ل 09 ابريل 1978.

اقرأ : 

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 11محرم 1358 موافق ل 13 مارس 1939.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

 

محافظة اشتوكة ايت باها

مطلب رقم 2858 - 80 

اسم امللك : " بومزوغ "

موقعه : دوار التوامة، اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 15 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 94 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛
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شرقا : عبد اهلل نايت سي ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 91959 - 09 ؛

غربا : ورثة الروداني عدي.

طالبو التحفيظ : عثمان بومزوغ بن محمد و من معه.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

محمد بلقايد    

 

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1035 - 81

اسم امللك : "شوقي".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية العياشي.

وقع حتديده في : 20 ابريل 2018.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 72 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : احمد عموري؛

غربا : عبد الرحيم ملقدمي.

طالب التحفيظ : محات شوقي بن محمد.

مطلب رقم 1094 - 81

اسم امللك : "فدان احلمري".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت اسعيد.

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبيت للمحرك وأشجار رمان. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 48 آر 59 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 3 أمتار؛ مطلب التحفيظ رقم 14754 - 16؛ الرسم 

العقاري رقم 36502 - 16؛

شرقا : ممر عرضه 3 أمتار؛ عبد السالم االدريسي بن حميدة؛

جنوبا : فاطنة فقير بنت عبد اهلل؛

غربا : الرسم العقاري رقم 21500 - 16.

طالب التحفيظ : ادريس العقاوي بن حلسن.

مطلب رقم 1194 - 81

اسم امللك : "بنهماشت".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو احلي اجلديد R 6 مكرر.

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 63 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : حتات بلختيري؛

جنوبا : عبد احلميد عبيرو؛

غربا : اغانيم بن صالح.

طالبو التحفيظ : ادريس حلرش بن الهناني ومن معه.

مطلب رقم 4754 - 81

اسم امللك : "زيلي".

: دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت  موقعه 

العربي اوعلي.

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 06 آر 82 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 3 أمتار من ورائه ورثة بن العربي بن قويدر؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3289 - 81؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 50697 - 16؛ 

غربا : ورثة بوعزة بن العربي بن قويدر.

طالبة التحفيظ : طاموا لقدوري بنت العربي.

مطلب رقم 4862 - 81

اسم امللك : "امعيدنات".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار أوالد سعد.

وقع حتديده في : 16 فاحت 2018.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 27 آر 23 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : حمادي القسطالي ومن معه؛



6017 عدد 1145 - 23 ربيع األخر 1442 )09 ديسمبر 2020(

جنوبا : حمادي القسطالي ومن معه؛ 

غربا : طريق عمومية.

طالبة التحفيظ : سعيدة السباعي بنت محمد.

مطلب رقم 4885 - 81

اسم امللك : "فدان عني دروى".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنقسو.

وقع حتديده في : 13 فبراير 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 73 آر 24 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 5 أمتار لفائدة ورثة بنيشو من ورائه الرسم العقاري 

الرسم  بنيشو؛  ورثة لكبير  بنيشو؛  بنعاشير  ورثة  - 16؛   29104 رقم 

العقاري رقم 41071؛ - 16

شرقا : طريق عمومية من ورائه الرسم العقاري رقم 56257 - 16؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 43558 - 16؛ 

غربا : طريق عمومية.

طالبو التحفيظ : رشيد أوالد الركيكة بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 4890 - 81

اسم امللك : "مكايزة 2".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد.

وقع حتديده في : 19 فبراير 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 52 آر 52 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ملغاري حمادي بن رحو؛

شرقا : ورثة ملغاري حمادي بن رحو ؛

جنوبا : ورثة عمر بن حمادي؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 10117 - 16.

طالبو التحفيظ : محمد ملغاري بن عاشور ومن معه.

مطلب رقم 3504 - 16

اسم امللك : "سيدي جعران".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بنموسى.

وقع حتديده في : 28 ابريل 1997.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 71 آر 07 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 3714 - 16؛

شرقا : واد لودي؛

جنوبا : عبدالالوي العربي بن اجلياللي و عبدالالوي الرياحي بن اجلياللي؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 69394-13.

طالب التحفيظ : بوشعيب اعليالش بن اسماعيل.

مطلب رقم 3714 - 16

اسم امللك : "فدان سيدي جعران".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بنموسى.

وقع حتديده في : 24 مارس 1989.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 13 آر 11 س.

اجملاورون : 

شماال : محمد لهنى بن بوشعيب بن حلبيب؛

شرقا : واد لودي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3504 - 16؛

غربا : الرسم العقاري رقم 69394-13.

طالب التحفيظ : بوشعيب اعليالش بن اسماعيل.

مطلب رقم 14614 - 16

اسم امللك : "خولة".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي األمل.

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني وملحقة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 77 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : حلسن الوافي؛

غربا : مرمي اخلطابي.

طالب التحفيظ : احلاج اليوسفي بن عباس.

مطلب رقم 15073 - 16

اسم امللك : "البتيرة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار احلرابلة.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي وبنايتني خفيفتني وأشجار 

زيتون. 
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 19 آر 09 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4697 - 16؛

شرقا : مقبرة سيدي التهامي؛

جنوبا : فاطنة الزهاني ومن معها؛

غربا : طريق عمومية.

طالبة التحفيظ : فاطنة الناصري بنت احلنفي.

مطلب رقم 17882 - 16

اسم امللك : "عوينت بلعريش".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناية من سفلي وإسطبل وأشجار زيتون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 22 آر 75 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 8804 - 81؛ الرسم العقاري رقم 9271 - 81؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 873 - 81؛ الرسم العقاري رقم 8714 - 81؛ 

بنعاشور اجعيط؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 4853 - 81؛ الرسم العقاري رقم39984 - 16؛ 

طريق عمومية من ورائها الرسم العقاري رقم39984 - 16؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 14774 - 16.

طالب التحفيظ : محمد اجعيط بن محمد.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " عني اجلرف "

موضوع مطلب التحفيظ عدد 5095 - 81 ،

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1143 

بتاريخ 25 نوفمبر 2020 .

عوضا عن : 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني اجلرف ". 

اجملاورون : 

شماال :  ورثة احلديوي محمد؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : ورثة بنشريفة؛

غربا : ورثة احلديوي بنعاشير.

اقرأ : 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان عني اجلرف بيرزكو". 

اجملاورون : 

شماال :  ورثة بومعيزة؛ مطلب التحفيظ رقم 2630 - 16؛

شرقا : ورثة دوى محمد؛ مطلب التحفيظ رقم 19603 - 16؛ واد اجلرف؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 2629 - 16؛ مطلب التحفيظ رقم 149 - 81؛ 

773 - 81؛  العقاري رقم  الرسم  28860 - 16؛  التحفيظ رقم  مطلب 

ورثة احمد لوقيري؛ ورثة طهلول؛

غربا : طريق عمومية.

والباقي دون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي    


