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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: عمالة وجدة، قيادة واد إسلي، جماعة مستفركي، دوار أوالد 

بلحسن.

مساحته : 02 هكتار 87 آر 15 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بلحسن، صاحلي علي، حالي رمضان؛

شرقا: الطريق؛ 

جنوبا : شبار يوسف، حسناوي حليمة؛

غربا: ورثة محمد بلحسن، الراجي عبد الكرمي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

رقم 174  28 كناش  ثبوت ملكية عدلي عدد 25 صحيفة  - رسم   1

للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2020 غشت   26 بتاريخ 

االبتدائية بوجدة(.

2 - رسم شراء عدلي عدد 392 صحيفة 439 كناش رقم 173 بتاريخ 

االبتدائية  للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2020 شتنبر   11

بوجدة(.

3 - شهادة إدارية عدد 506 ش.إ/م.ق.و/2020 مؤرخة في 13/08/2020 ) 

صادرة عن مقاطعة واد إسلي(.

4 - وكالة عرفية مؤرخة في 11/09/2020.

على   2021 فبراير   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26929 - 02 

تاريخ االيداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد صغير محجوب بن بوعالم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تازمورت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: تازمورت.

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه: عمالة وجدة، قيادة واد إسلي، جماعة مستفركي، دوار أوالد 

بلحسن.

مساحته : 04 هكتار 28 آر 68 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

- القطعة األولى:

شماال : شبار عبد االاله؛

شرقا: الطريق؛ 

جنوبا : ورثة حسناوي؛

غربا: الطريق.

- القطعة الثانية:

شماال : النورتي رضوان؛

شرقا: اجلبل؛ 

جنوبا : ورثة حسناوي، صاحلي عبد القادر؛

غربا: شبار عبد االاله.

محافظة وجدة

مطلب رقم 26927 - 02 

تاريخ االيداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: البرزوزي علي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ملك البرزوزي علي بن محمد.

بن  علي  البرزوزي  ملك  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

محمد.

نوعه : أرض عبارة عن حوش يحتوي على قبو.

موقعه: إقليم فجيج، مدينة فجيج، قصر الوداغير.

مساحته : 01 آر 89 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة أجدير؛

شرقا: ورثة التنوري حلبيب؛ 

جنوبا : ورثة الهواري محمد بن بلقاسم؛

غربا: الزنقة املمتدة من زنقة أجدير.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي عدد 342 صحيفة 407 كناش رقم 02 بتاريخ 11 

أبريل 2018 )قسم قضاء األسرة بوعرفة التابع للمحكمة االبتدائية 

لفجيج(.

2 - رسم صدقة عدلي عدد 132 صحيفة 212 كناش رقم 04 بتاريخ 

25 ديسمبر 2018 )قسم التوثيق فجيج التابع للمحكمة االبتدائية 

لفجيج ببوعرفة(.

على   2021 فبراير   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26928 - 02 

تاريخ االيداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد صغير محجوب بن بوعالم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تازمورت 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: تازمورت 2.

نوعه : أرض فالحية بورية.
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احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

رقم  كناش   317 صحيفة   280 عدد  عدلي  ملكية  ثبوت  رسم   -  1

للمحكمة  التابع  االسرة  )قسم قضاء   2020 24 غشت  بتاريخ   173

االبتدائية بوجدة(.

2 - رسم شراء عدلي عدد 152 صحيفة 168 كناش رقم 174 بتاريخ 11 

شتنبر 2020 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

3 - شهادة إدارية عدد 505 ش.إ/م.ق.و/2020 مؤرخة في 13/08/2020 ) 

صادرة عن مقاطعة واد إسلي(.

4 - وكالة عرفية مؤرخة في 11/09/2020.

على   2021 فبراير   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

    احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

            عمر أزرقان

محافظة مراكش املنارة

مطلب رقم 44386 - 04 

تاريخ اإليـداع : 12 ديسمبر 2020

طالب التحفيـظ : بناني محمد بن عبد الكرمي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النجمة "

نوع امللك : ارض عارية 

مـوقعـه : مراكش دائرة سعادة جماعة تسلطانت دوار بن كاوي

مساحتـه :00 هكتار 03 ار و00 س تقريبا .

حـدوده

شمـاال : السليطني االمغاري موالي عبد الرحمان – فاطمة 

شرقا : السليطني االمغاري هدي 

غربا : طريق عرضها 5 امتار 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 217253 - 04 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي ضمن بعدد 87 ص 64 كناش 141 بتاريخ 17/11/2008 

- تصميم امللك. 

مطلب رقم 44387 - 04 

تاريخ اإليـداع : 12 ديسمبر 2020

طالب التحفيـظ : بناني محمد بن عبد الكرمي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اقامة اجلوهرة "

نوع امللك : ارض عارية 

مـوقعـه : مراكش دائرة سعادة جماعة تسلطانت دوار بن كاوي

مساحتـه :00 هكتار 07 ار و00 س تقريبا .

حـدوده

شمـاال : الطريق عرضها 5 امتار 

شرقا : ورتة السليطني االمغاري محمد 

غربا : طريق عرضه 5 امتار 

جنوبا : ورثة السليطني االمغاري محمد 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي ضمن بعدد 87 ص 64 كناش 141 بتاريخ 17/11/2008 

- عقد شراء عدلي ضمن عدد 55 ص 40 كناش 141 بتاريخ 13/11/2008 

بتاريخ   141 كناش   272 ص   369 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد   

08/02/2010

- نسخة من رسم قسمة حفظ اصلها بعدد 2691 بتاريخ 29/06/1992 

- تصميم امللك. 

مطلب رقم 44388 - 04 

تاريخ اإليـداع : 12 ديسمبر 2020

طالب التحفيـظ : بناني محمد بن عبد الكرمي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اقامة اجلنان "

نوع امللك: ارض عارية 

مـوقعـه : مراكش دائرة سعادة جماعة تسلطانت دوار بن كاوي

مساحتـه :00 هكتار 08 ار و13 س تقريبا .

حـدوده

شمـاال : السليطني االمغاري محمد سعيد 

شرقا : السليطني االمغاري اللة حبيبة واللة زينب. 

غربا : طريق عرضها 5 امتار 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 267065 - 04 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ   141 كناش   470 ص   723 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد   -

20/03/2009

بتاريخ   141 كناش   367 ص   583 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد   -

20/02/2009

بتاريخ   135 كناش   84 ص   105 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد   -

 23/07/2008

- تصميم امللك.

 احملافظ على االمالك العقارية مبراكش املنارة 

عبد الباسط عزاوي      

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29637 - 05 

تاريخ االيداع : 7 ديسمبر 2020؛ 

طالب التحفيظ: السيد احلسني الغريب بن محمد ؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " آيت الغريب"؛
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نوعـه: أرض عارية ؛ 

موقعه : عمالة مكناس، ويسالن، حي األمل، زنقة صفرو ؛

مساحته : 1 آ10 س؛

اجملاورون : 

شماال: شارع ؛ 

شرقا: درب؛ 

جنوبا: السيد مصطفى احلمومي؛ 

غربا : رسم عقاري رقم :70264 - 05 ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك :

املوافق   1416 الثاني  ربيع   25 في  مؤرخ  لرسم شراء عدلي  - نسخة 

21 سبتمبر1995؛

املوافق  1426 األول  ربيع   10 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  نسخة   -

 19 أبريل 2005؛

املوافق   1416 شعبان   17 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  لرسم  نسخة   -

8 يناير1996 ؛

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 4 صفر 1442 املوافق22 سبتمبر2020،

- رسم شراء عدلي مؤرخ في20 شعبان1440 املوافق26 أبريل 2019؛

املوافق   1441 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -

9 يناير 2020؛ 

2021الساعة  فبراير   8 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا. 

مطلب رقم 29638 - 05 

تاريخ االيداع : 8 ديسمبر 2020؛ 

طالبا التحفيظ :

1 - لطيفة ميلودي بنت علي،

2 - اسماعيل اسماعيلي علوي بن أحمد؛

 بصفتهما شريكان على الشياع سوية بينها؛ 

االسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك: "اإلسماعيلي "؛

نوعـه: دار للسكن بها مرآب بالسفلي وطابق علوي ومنفعة بالسطح ؛ 

زنقة  زيدان،  بالد موالي  األمل،  : عمالة مكناس، ويسالن، حي  موقعه 

21، رقم11 ؛

مساحته : 50 س؛

اجملاورون : 

شماال:السيد عزوز خدري ؛ 

شرقا: درب؛ 

جنوبا: درب؛ 

غربا : زنقة ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك :

1425املوافق رجب   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  نسخة   -

28 أغسطس 2004؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 25 رجب 1437 املوافق 3مايو 2016؛

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 13 صفر 1442 املوافق فاحت أكتوبر 2020،

فبراير2021الساعة   9 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا . 

مطلب رقم 29639 - 05 

تاريخ االيداع : 9 ديسمبر 2020؛ 

طالبا التحفيظ :

1 - العلوي موالي مصطفى بن سيدي محمد بن األمير موالي محمد،

2 - خديجة البوعمراني بنت احلسن ؛

 بصفتهما شريكان على الشياع بنسبة 4/5 لألول و1/5 للثانية؛ 

االسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك: " بالد الفياللي "؛

نوعـه: أرض عارية؛ 

موقعه : عمالة مكناس، ويسالن، بالد الهياللي ؛

مساحته : 50 آ

اجملاورون : 

شماال: السيد موالي مصطفى العلوي؛ 

شرقا : رسم عقاري رقم : 93289 - 05 ؛ 

جنوبا: موالي مصطفى العلوي ؛

غربا : موالي مصطفى العلوي ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك :

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 26 صفر 1416املوافق 28 أغسطس 2004؛

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 25 رجب 1437 املوافق 24 يناير1995؛

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في17 ربيع األول1427 املوافق15 أبريل 2006 ؛ 

فبراير2021الساعة   10 املؤقت:  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة صباحا .

مطلب رقم 29640 - 05 

تاريخ االيداع : 11 ديسمبر 2020؛ 

طالب التحفيظ: السيد لنبير دافيد كريستوف؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "أرض األمل"؛

نوعـه: أرض عارية؛ 

موقعه : عمالة مكناس، زرهون، حي األمل، احملل املدعو: الزرايب ؛

مساحته : 4 آ 30 س 

اجملاورون : 

شماال: طريق؛ 

شرقا: طريق؛ 

جنوبا: طريق؛

غربا: طريق؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك :

 13 1441املوافق  الثانية  جمادى   18 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

فبراير 2020؛
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املوافق   1441 احلجة  ذو  في20  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

10أغسطس2020؛

املوافق15  ااألولى1441  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -

يناير2020 ؛

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 6 أكتوبر2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 15 فبراير 2021 الساعة 

التاسعة والنصف صباحا. 

 احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

      بوشعيب دومار 

محافظة طنجة

مطلب رقم 28161 - 06 

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ:

1 -مليكة املنيصار ،

2 - الزهرة الفاليلي. 

3 -هشام املنيصار ،

4 -كرمي املنيصار ،

5 -رشيدة املنيصار ،

6 -سعد الدين املنيصار ،

7 - محسن املنيصار ،

8 -رشيدة العوفي ،

9 -عمر املنيصار ، 

10 -احسان املنيصار ، 

11 -سمية املنيصار ، 

12 -شيماء املنيصار ، 

13 -وئام املنيصار ، 

14 -عبد الرحمان االبيض ، 

15 -فطيمة الزهرة االبيض،

16 -حنان االبيض،

17 -مرمي االبيض،

18 -ابراهيم االبيض،

19 - عزيز االبيض،

20 -نادية االبيض ،

الفريضة  حسب  بينهم  فيما  الشياع  على  االبيض،  محمد   -  21

الشرعية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املنيصار 1. 

نوعه: أرض عارية بها بناء مكون من اسطبل و طابق اول نازل عليه ؛

موقعه: طنجة مدشر املغاير.

مساحته: 58س31آر04هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 61183 الطريق ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 61183/06، مطلب عدد 16903/06 ؛

غربا: مطلب عدد 16903/06، مطلب عدد 19300/06 ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 -رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 05 مارس 2020، 

2 -نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2004، 

3 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 يونيو 2013،

4 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 11 مارس 2020، 

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 20 يناير 2020. 

على   2021 فبراير   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : التاسعة صباحا.

مطلب رقم 28162 - 06 

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ: 

1 -مليكة املنيصار ، 

2 - الزهرة الفاليلي ،

3 -هشام املنيصار ، 

4 -كرمي املنيصار ،

5 -رشيدة املنيصار ،

6 -سعد الدين املنيصار ، 

7 - محسن املنيصار ، 

8 -رشيدة العوفي ، 

9 -عمر املنيصار ، 

10 -احسان املنيصار ،

11 -سمية املنيصار ، 

12 -شيماء املنيصار ،

13 -وئام املنيصار ،

14 -عبد الرحمان االبيض ، 

15 -فطيمة الزهرة االبيض،

16 -حنان االبيض،

17 -مرمي االبيض،

18 -ابراهيم االبيض، 

19 - عزيز االبيض، 

20 -نادية االبيض ،

الفريضة  حسب  بينهم  فيما  الشياع  على  االبيض،  محمد   -  21

الشرعية.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املنيصار 2. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر املغاير.

مساحته: 21س21آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 6763/ط، ملك الغير ؛

شرقا: مطلب عدد 16903/06 ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 191843/06 ؛

غربا: ملك الغير ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 -رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 05 مارس 2020، 

2 -نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2004، 

3 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 يونيو 2013، 

4 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 11 مارس 2020، 

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 20 يناير 2020. 

على   2021 فبراير   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28163 - 06 

تاريخ اإليداع: 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : املوالت بنت عبد القادر بنعبد اهلل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: نعمة. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر احمار.

مساحته: 00س03.آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: محمد حمدوش ؛

شرقا: محمد حمدوش ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: رسم عقاري عدد 136152/06 ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2019، 

2 - تصريح بضبط حدود و مساحة عقار عدلي مؤرخ في 13 فبراير 2019، 

3 - ملحق اصالحب لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2019، 

4 - رسم تصريح بضم مساحة عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2019،

5 - صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 15 مايو 2006،

6 - صورة شمسية ملوجب متروك عدلي مؤرخ في 15 مايو 2006،

على   2021 فبراير   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28164 - 06 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: جهاد زيلي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: جهاد. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر اجلبيلة.

مساحته: 27س09آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اوالد عائشة احلسني ؛

شرقا: ورثة احمد الزكري ؛

جنوبا: الطريق املعبدة ؛

غربا: الطريق املعبدة ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2019،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2019،

3 - رسم موجب احصاء عدلي مؤرخ في 30 يناير 2007، 

4 - رسم موجب اراثة عدلي مؤرخ في 30 يناير 2007، 

5 - نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2016، 

في  مؤرخ  عدلي  اراثة  موجب  لرسم  االصل  طبق  نسخة   -  6

14 اغسطس 2012، 

7 -رسم ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 30 يناير 2020، 

8 - وكالة عدلية مؤرخة في 30 اغسطس2019، 

9 -رسم وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 26 ابريل 2018،

10 - رسم وكالة عدلية مؤرخة في 27 ابريل 2018، 

11 - شهادة ادارية مؤرخة في 23 نوفمبر 2020.

على   2021 فبراير   10 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28165 - 06 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: السعيد العزاب بن احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: صهيب. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر بوخالف.

مساحته: 70س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 119834/06 ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: احمد العزاب ؛
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غربا: رسم عقاري عدد 119834/06 ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - نسخة رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 13 فبراير 2004، 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 نوفمبر 2017،

3 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 21 يونيو 2019،

4 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2003،

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 25 اغسطس2003. 

على   2021 فبراير   10 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28166 - 06 

تاريخ اإليداع: 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: عزيزة بنت ابراهيم مزومي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مزومي. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني.

مساحته: 00س02آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ابراهيم بن عالل ؛

شرقا: ابراهيم بن عالل ؛

جنوبا: ممر خاص ؛

غربا: طريق عمومي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - شهادة ادارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2020، 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2019،

3 - نسخة من رسم تنازل عدلي مؤرخ في21 نوفمبر 2006، 

4 - نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 07 نوفمبر 2006، 

على   2021 فبراير   10 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " االشهب " 

مطلب رقم 19026 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 52 املؤرخـة في : 29 ديسمبر 1999 

مسطرة  فإن   2020 ديسمبر   10  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو "االشهب" موضوع مطلب التحفيظ 19026 - 06 

الكائن بطنجة حي السواني الشارع الرئيسي. ستتابع من اآلن فصاعدا 

في اسم السادة ورثة مصطفى بن اخملتار االشهب و هم : 

* 1 - أرملته الزهرة بلخيضار ،

*اوالده:

2 - محمد االشهب، 

3 - نور الدين االشهب، 

4 -لطيفة االشهب، 

5 - آسية االشهب، 

6 - رشيد االشهب،

7 - عزيز االشهب،

8 - جعفر االشهب،

9 - حنان االشهب،

10 - عمر االشهب،

الفريضة  حسب  بينهم  فيما  الشياع  على  االشهب  فؤاد   -  11

الشرعية للذكر مثل حظ االنثيني.

والكل حسب الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب و كذا :

1 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2009، 

2 - ملحق اصالحي لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 2020،

3 - نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 04 فبراير 2015، 

4 - عشر وكاالت عرفية مؤرخة في 28 مايو 2019..

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة    

         الزخوني محمد

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 55870 - 10 

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ا السيد ابراهمي مصطفى بن العيد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ابراهمي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ابراهمي". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو تالكانت. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

 شماال: محجوبة اشيشاو 

شرقا : اجمللس اجلماعي تاكزيرت 

جنوبا: اجمللس اجلماعي تاكزيرت 

غربا: محمد بيهي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 18أغسطس 2003 

املوافق لـ20 جمادى اآلخرة 1424 

املوافق   2019 16أغسطس  بتاريخ  مبادلة  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ14 ذو احلجة 1440 
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3 -شهادة إدارية عدد 22 بتاريخ 14أكتوبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 08 فبراير 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 55871 - 10 

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد واعراب كرمية بنت عبد الرزاق. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كرمية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كرمية". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة. 

مساحته : 07 آ 92 س تقريبا. 

حدوده

شماال: وعراب احمد 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: حقيقي محمد 

غربا: الرسم العقاري رقم 12621 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 10 أغسطس 1991 

املوافق لـ28 محرم 1412

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 22نونبر 2011 املوافق 

لـ25 ذو احلجة 1433 .

املوافق   2020 مارس   9 بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  -رسم   3

لـ13 رجب 1441

 2020 16أكتوبر  بتاريخ  مادي  خطا  اصالح  موضوعه  عدلي  -رسم   4

املوافق لـ28 صفر 1442

5 - شهادة إدارية عدد 236 بتاريخ 10 نونبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 فبراير 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55872 - 10 

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 -السيد مزايط عبداملطلب بن محمد بنسبة 01/2 

2 - السيد ة الساهلي عائشة بنت املعطي بنسبة 01/2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلير". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة الكبير 1. 

مساحته : : 02 آ 40 س تقريبا. 

حدوده

شماال : سميح عبد احلفيظ 

شرقا: سميح عبد احلفيظ 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 65641 / 10 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 1977 26أكتوبر  بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

املوافق لـ12 ذو القعدة 1397

2 -عقد تابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ فاحت أكتوبر 2020 

3 -عقد موثق موضوعه بيع بتاريخ 12أكتوبر 2020 

4 - شهادة إدارية عدد 209 بتاريخ 16أكتوبر 2020 

5 -عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 20أكتوبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 فبراير 2021 على 

الساعة 12 و30 دقيقة.

مطلب رقم 55873 - 10 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد وباحو موحى بن حدو. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "نتكليت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "نتكليت". 

مشتمالته: أرض فالحية بها بناية سفلية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة اغبالة احملل 

املدعو تعدلونت. 

مساحته : 72 آ 32 س تقريبا. 

حدوده

شماال: داكوري موحى و املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا: كواترى موحى 

جنوبا: الساعيد بن موحى و املدير االقليمي للتجهيز والنقل و وكالة 

احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

غربا: باكوري موحى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 2002 29مارس  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

املوافق لـ14 محرم 1423

املوافق   2002 29مارس  بتاريخ  تصرف  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ14 محرم 1423 .

املوافق   2002 ابريل   3 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   3

لـ19 محرم 1423. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 فبراير 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55874 - 10 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ا السيد الوسكاري عبد اجمليد ابن محمد. 

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

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة الفرج1. 

مساحته : 1 آ 8 س تقريبا. 

حدوده

 شماال : الرسم العقاري رقم 95170 / 10 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : اسطمبولي عبد اللطيف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

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

لـ3 ربيع األول 1408 

2 -قرار محكمة االستئناف بتاريخ 29ديسمبر 2016

 3 -شهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ10 ديسمبر 2020 

4 -محضر تنفيد جزئي بتاريخ 21سبتمبر 2017 

5 - شهادة إدارية عدد 186 بتاريخ 18سبتمبر 2020

 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 فبراير 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55875 - 10 

تاريخ اإليداع 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد شريف عبد العزيز بن اولعيد . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "شريف".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شريف". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي ،طابق اول ومرافق . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو بوعشوش. 

مساحته : 64 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: فاطمة الصومعية 

شرقا: كوميح عبد الرحمان 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: الروج ربيعة و الروج فتيحة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13مارس 1975 املوافق لـ29 صفر 

1355

إراثة بتاريخ 23ابريل 1993 املوافق  2 -نسخة لرسم عدلي موضوعه 

لـ1 ذو القعدة 1413 . 

3 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ 23ابريل 1993 

املوافق لـ1 ذو القعدة 1413 

4 -رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 27أغسطس 2005 املوافق 

لـ21 رجب 1426 

املوافق   2011 19أغسطس  بتاريخ  تصفح  موضوعه  عدلي  -رسم   5

لـ18 رمضان 1432

شهادة إدارية عدد 155 بتاريخ 13أغسطس 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 فبراير 2021 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55876 - 10 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 -السيد كرداد اعلي بن ادريس بنسبة 03/4

2 -السيد زين الدين احلبيب بنسبة. 01/4 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوتزارت 1".

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

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة 

احملل املدعو مزارع ايت بوبكر. 

مساحته : 01 هــ 80 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة امتوك 

شرقا: احملروم

جنوبا: ورثة امزيان و ورثة احمد اموح 

غربا: احملروم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  2010 سبتمبر   2 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

 لـ22 رمضان 1431

23سبتمبر  بتاريخ  إراثة  عدلي موضوعه  لرسم  - صورة شمسية   2

2010 املوافق لـ14 شوال 1431 

املوافق  2010 28ديسمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   3

 لـ23 محرم 1432 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 فبراير 2021 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55877 - 10 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ 

1 -السيد كرداد اعلي بن ادريس بنسبة 03/4

2 - السيد زين الدين احلبيب بنسبة 01/4

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوتزارت 2".

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

مشتمالته: أرض فالحية . 
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موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة 

احملل املدعو مزارع ايت بوبكر. 

مساحته :01 هـ 98 آ 10 س تقريبا. 

حدوده

شماال: طالب التحفيظ 

شرقا: ورثة احمد اموح 

جنوبا: اعالم احلسني 

غربا: ا جمللس اجلماعي تاكزيرت 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه لفيف متروك بتاريخ 7 ديسمبر 2010 املوافق 

لـ1 محرم 1432

املوافق  2010 14ديسمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

 لـ8 محرم 1432

املوافق   2011 11نونبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   3

لـ14 ذو احلجة 1432

املوافق   2011 27ديسمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   4

لـ2 صفر 1433

املوافق   2011 28ديسمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  5

لـ3 صفر 1433 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 فبراير 2021 على الساعة 13 

و00 دقيقة.

مطلب رقم : 55878 - 10 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات 

1 -بوزيد شيماء بنت محمد بنسبة 01/6

2 - بوزيد امال بنت محمد بنسبة 01/6 

3 -بوزيد رضى بن محمد بنسبة 02/6

4 - بوزيد سفيان بن محمد بنسبة 02/6

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرحمة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرحمة". 

مشتمالته: أرض مغروسة باشجار الزيتون . 

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

بوزيان احلربولية. 

مساحته: 47آ 90 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ا حلاج بوزيان املعطي 

شرقا: مامون الضاوية 

جنوبا: بوحاج محمد 

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق   1992 21ماي  بتاريخ  تركة  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ18 ذو القعدة 1412 

2 - عقد عرفي موضوعه محضر تنفيدي بتاريخ 18أكتوبر 2007 .

املوافق   2017 28يونيو  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

لـ3 شوال 1438

املوافق   2020 21أكتوبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

لـ3 ربيع األول 1442

5 - شهادة إدارية 2024 بتاريخ 7 ديسمبر 2020 . 

6 - عقد عرفي موضوعه موافقة لتاكيد عقد شراء مصحح االمضاء 

في 08 ديسمبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12فبراير 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55879 - 10 

تاريخ اإليداع :14ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 -السيد كرداد اعلي بن ادريس بنسبة 03/4.

2 - السيد زين الدين احلبيب بنسبة 01/4

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك اغيغا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك اغيغا". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة 

احملل املدعو اغيغا. 

مساحته : 04 هـ 12 آ 4 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : موحى اوميمون

شرقا: محمد اوحمو

جنوبا: امتوك باسو

غربا: احملروم.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -شهادة إدارية عدد 354بتاريخ 26يوليوز 2006 

2 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ فاحت أغسطس 2006  املوافق 

لـ6 رجب 1427 

3 - صورة شمسية لعقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء

 بتاريخ 16أغسطس 2010 

 2010 سبتمبر  فاحت  بتاريخ  وفريضة  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

املوافق لـ21 رمضان 1431

5 -عقد عرفي موضوعه وكالة مصادق عليها بتاريخ 9 سبتمبر 2010
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لـ26  املوافق    2010 أكتوبر   5 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   6  

شوال 1431 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 15 فبراير 2021 على الساعة 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55880 - 10 

تاريخ اإليداع : 14ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : السادة 

1 - حفيظة القلعي بنت صالح بنسبة 06/48

2 - مينة كطاري بنت العربي بنسبة 07/48

3 - خيرة كطاري بنت العربي بنسبة 07/48

4 - حنان كطاري بنت العربي بنسبة 07/48

5 - امال كطاري بنت العربي بنسبة 07/48

6 - بدر كطاري بن العربي بنسبة 14/48 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بدر 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بدر 1". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

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

احلمرية. 

مساحته : 66 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : وكالة احلوض املائي الم الربيع وحلسن باملكي

شرقا: حلسن باملكي

جنوبا: وكالة احلوض املائي الم الربيع

غربا: احلاج زايد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 12يونيو 1990 املوافق لـ17 

ذو القعدة 1410 

 2018 18ديسمبر  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  2

املوافق لـ10 ربيع الثاني 1440 

3 -عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 14نونبر 2019

4 -عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 19نونبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12فبراير 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55881 - 10 

تاريخ اإليداع : 14ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : السادة 

1 - حفيظة القلعي بنت صالح بنسبة 06/48

2 - مينة كطاري بنت العربي بنسبة 07/48

3 - خيرة كطاري بنت العربي بنسبة 07/48

4 - حنان كطاري بنت العربي بنسبة 07/48

5 - امال كطاري بنت العربي بنسبة 07/48

6 - بدر كطاري بن العربي بنسبة 14/48 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بدر 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بدر 2". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

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

اخلامسة. 

مساحته : 02 هـ 26 آ 06 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : وكالة احلوض املائي الم الربيع 

شرقا: املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل

جنوبا: رسم عقاري عدد 76712 - 10 

غربا: ايت بانيني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   2020 أكتوبر   24 بتاريخ  اصالح  موضوعه  عدلي  -رسم   1

ل 07 ربيع األول 1442

املوافق   1994 نوفمبر   11 بتاريخ  استمرار  موضوع  عدلي  رسم   -  2

ل 07 جمادى التانية 1415

18ديسمبر  بتاريخ  وفريضة  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   3

2018 املوافق لـ10 ربيع الثاني 1440 

3 -عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 14نونبر 2019

4 -عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 19نونبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12فبراير 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 55882 - 10 

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد هواري املهدي بن احلسن. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اوالد ايوب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اوالد ايوب". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك احملل 

املدعو اوالد ايوب. 

مساحته : 01 آ 8 س تقريبا. 

حدوده

شماال: الشريف محمد 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا : املعيزي الكبير و ملعيزي خديجة 

غربا : كمري عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -عقد عرفي موضوعه بيع مصحح االمضاء بتاريخ 10 أكتوبر 2007 
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2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22 يونيو 2020 املوافق 

لـ30 شوال 1441 

3 - شهادة إدارية عدد 08 بتاريخ 9 ديسمبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12فبراير 2021 على الساعة 12 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55883 - 10 

تاريخ اإليداع :16ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد أيوب حاضي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك ايوب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك ايوب". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوربيع. 

مساحته : 13 آ 4 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 28694 - 10 

شرقا: القلعي محمد 

جنوبا: القلعي محمد 

غربا: املغراوي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 سبتمبر 1992 املوافق 

لـ10 ربيع األول 1413 . 

2 - عقد عرفي موضوعه بيع مصحح االمضاء بتاريخ 5 يناير 2011 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16فبراير 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى "السوق اجلديد رقم 7" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 13296 - 10 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 295 املؤرخة 

 في 25 أغسطس 2004

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 08 ديسمبر 2020  فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو" السوق اجلديد رقم 7 " موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 13296 - 10 الكائن مبدينة بني مالل جزئت فاصبحت تتابع على 

الشكل التالي:

املاللية للقطعة رقم 15 مساحتها 90 س في اسم  - حتت تسمية 

السيد أيوب منتصر بن رحال 

- حتت التسمية االصلية ملا تبقى من امللك في اسم طالب التحفيظ 

األصليني.

وذلك بناءا على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطل التحفيظ 

املذكور وكدا:

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 25 اغسطس 1994

-شهادة إدارية بتاريخ 13 ديسمبر 1994

-رسم اراثةى عدلي بتاريخ 4 ديسمبر 2001

-نسخة من رسم اراثة عدلي بتاريخ 03 سبتمبر 2020

-رسم شراء عدلي بتاريخ 14يوليو 2019

    احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

              الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 43917 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة : السعدية جناح بنت هالل.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " جناح ". 

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه: مدينة الناظور، حي ترقاع.

 مساحته: 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : عبد اهلل غفاري.

شرقا : مرمي بلحاج.

جنوبا : موساوي حبيبة.

غربا : عقا محمد..

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

بتاريخ   9755 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  شراء  رسم   -

.09/05/2008

بتاريخ   9755 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  ملحق  عقد   -

09/05/2008

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

الساعة 30:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43918 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة : ميينة أكراش بنت عالل.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ميينة أكراش". 

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة الناظور، حي شعالة.

مساحته : 03 آر 38 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : الشارع.
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شرقا : الشارع.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 34551/11.

غربا : الرسم العقاري عدد 68927/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد امللكية عدلي مؤرخ في 14/07/2020.

الثانية  اإلدارية  امللحقة  عن  صادرة  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -

بالناظور حتت عدد 33 م ت بتاريخ 14/03/2020.

- عقد وكالة مصحح اإلمضاء حتت عدد 8702 بتاريخ 01/10/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43919 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة : حياة الرايسي بنت بورحايل.

االسم الذي يعرف به امللك : " ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بودكير 12 ". 

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد بوعطية.

 مساحته : 03 آر 13 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : الرسم العقاري عدد 68927/11.

شرقا : أكراش ميينة عالل.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 34551/11.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 18/08/2020.

- عقد ملكية عدلي مؤرخ في 24/07/2020.

- عقد وكالة مصحح اإلمضاء حتت عدد 8703 بتاريخ 01/10/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 00:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43920 - 11 

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : فريد أزواغ بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك :" ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بوشواف ". 

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

مساحته: 01 آر 10 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : فريد أزواغ.

شرقا : الطريق.

جنوبا : محمد الشتيوي.

غربا : شركة إميو وارت سارل.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16/12/2019.

- صورة شمسية لعقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء في 09/12/1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 09 فبراير 2021 على 

الساعة 00:12 زواال.

مطلب رقم 43921 - 11 

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : فريد أزواغ بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك :" ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بوشواف ". 

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

مساحته: 01 آر 10 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : فبوبكر كالبيلي والشارع.

شرقا : الطريق.

جنوبا : فريد أزواغ.

غربا : محمد اليحياوي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16/12/2019.

- صورة مسلمو من إدارة الضرائب لعقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء 

في 09/12/1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 09 فبراير 2021 على 

الساعة 30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43922 - 11 

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : مندوبية أمالك الدولة اخلاصة.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

التجهيزات  مسكن   " للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

العسكرية رقم 6 ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي. 

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعري الشيخ.

مساحته: 45 س تقريبا.

حدوده:

شماال : امللك اخلاص للدولة.

شرقا : امللك اخلاص للدولة.
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جنوبا : الطريق.

غربا : امللك اخلاص للدولة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة من تسجيل امللك بكناش محتويات أمالك الدولة مؤرخ في 

.2020 - 11 - 30

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 09 فبراير 2021على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43923 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : احلسني العزوزي بن أحمد

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ويئام ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة إعزانا، احملل املدعو أذمار أمقرن.

مساحته: 07 ار 86 س تقريبا.

حدوده:

شماال : العزوزي أحمد.

شرقا : الطريق.

جنوبا : شمالل محمد والعزوزي أحمد.

غربا : العزوزي أحمد واملساوي عائشة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 21/05/2013.

- عقد ملكية عدلي مؤرخ في 12/07/1994.

- شهادة إدارية لعدم التجزئة صادرة عن جماعة إعزانن رقم 11 بتاريخ 

.05/02/2014

التاريخ  املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 09 فبراير 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43924 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : حسن بولهدراج بن امحند 

االسم الذي يعرف به امللك : 

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

نوعه : ارض بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق أول وكراج.

موقعه : إقليم الدريوش، جماعة أمطالسة، احملل املدعو: دوار أوالد رحو 

أوالد سالم.

مساحته: 06 آر 25 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : امحند بولهدراج.

شرقا : خالد الغريب.

جنوبا : فؤاد بولهدراج.

غربا : امحند بولهدراج، والطريق.

-احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 13/07/2016.

بتاريخ   10762 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  خاصة  وكالة  عقد   -

.08/12/2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 10 فبراير 2021 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43925 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : فؤاد بولهدراج بن امحند 

االسم الذي يعرف به امللك : 

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

نوعه : ارض بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم الدريوش، جماعة أمطالسة، احملل املدعو: دوار أوالد رحو 

أوالد سالم.

مساحته: 06 آر 25 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : امحند بولهدراج.

شرقا : خالد الغريب.

جنوبا : امحند بولهدراج.

غربا : امحند بولهدراج، والطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 17 - 11 /2014.

بتاريخ   10762 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  خاصة  وكالة  عقد   -

.08/12/2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 10 فبراير 2021 على 

الساعة 30:10 صباحا.

مطلب رقم 43926 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيدة : فضم احلبشي بنت عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك: "".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " احلبشي ".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا، احملل املدعو: اذمار امقران.

مساحته: 02 ار 88 س تقريبا.

حدوده:

شماال : محمد احليسي.

شرقا : فاحتة محمد.

جنوبا : ثمعنانت احلبشي.
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غربا : الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 27/03/2002.

- نسخة طبق األصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 10/09/2013.

- نسخة طبق األصل لرسم تنازل بدون عوض مؤرخ في 05/08/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد إراصة عدلي مؤرخ في 28/05/2013.

- نسخة طبق األصل لرسم تصحيح املساحة مؤرخ في 24/07/2013.

- عقد موافقة مصادق عليه حتت عدد 4132 بتاريخ 13 - 11 - 2020.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

10579 بتاريخ 27/07/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

5590 و 5591 بتارسخ 28/06/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

10621 بتاريخ 27/07/2013.

بتاريخ   7858 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.18/06/2013

بتاريخ   5061 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.18/06/2013

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

1150 – 1151 – 1152 – 1153 – 1154 بتاريخ 05/06/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

2961 بتاريخ 09/09/2020.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية بعدم التجزئة حتت رقم 44 بتاريخ 

.03/06/2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 09 فبراير 2021على الساعة 

30:10 صباحا.

مطلب رقم 43927 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيدة : عائشة احلبشي بنت عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك: "".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " احلبشي ".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا، احملل املدعو: اذمار امقران.

مساحته: 02 ار 88 س تقريبا.

حدوده:

شماال : ثمعنانت احلبشي.

شرقا : فاحتة محمد.

جنوبا : ورثة احلبشي متيمونت.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 27/03/2002.

- نسخة طبق األصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 10/09/2013.

- نسخة طبق األصل لرسم تنازل بدون عوض مؤرخ في 05/08/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد إراثة عدلي مؤرخ في 28/05/2013.

- نسخة طبق األصل لرسم تصحيح املساحة مؤرخ في 24/07/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

10579 بتاريخ 27/07/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

5590 و 5591 بتارسخ 28/06/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

10621 بتاريخ 27/07/2013.

بتاريخ   7858 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.18/06/2013

بتاريخ   5061 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.18/06/2013

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

1150 – 1151 – 1152 – 1153 – 1154 بتاريخ 05/06/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

2961 بتاريخ 09/09/2020.

بتاريخ   44 رقم  التجزئة حتت  بعدم  إدارية  - صورة شمسية لشهادة 

.03/06/2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 09 فبراير 2021 على 

الساعة 00:11 صباحا.

مطلب رقم 43928 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيدة : متعنانت احلبشي بنت عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك: "".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " احلبشي ".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا، احملل املدعو: اذمار امقران.

مساحته: 02 ار 88 س تقريبا.

حدوده:

شماال : فضم احلبشي.

شرقا : فاحتة محمد.

جنوبا : عائشة احلبشي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 27/03/2002.

- نسخة طبق األصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 10/09/2013.
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- نسخة طبق األصل لرسم تنازل بدون عوض مؤرخ في 05/08/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد إراثة عدلي مؤرخ في 28/05/2013.

- نسخة طبق األصل لرسم تصحيح املساحة مؤرخ في 24/07/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

10579 بتاريخ 27/07/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

5590 و 5591 بتارسخ 28/06/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

10621 بتاريخ 27/07/2013.

بتاريخ   7858 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.18/06/2013

بتاريخ   5061 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.18/06/2013

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

1150 – 1151 – 1152 – 1153 – 1154 بتاريخ 05/06/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

2961 بتاريخ 09/09/2020.

بتاريخ   44 رقم  حتت  التجزئة  بعدم  إدارية  لشهادة  طبق  نسخة   -

.03/06/2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 09 فبراير 2021 على 

الساعة 30:11 بعد صباحا.

مطلب رقم 43929 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : موسى احلبشي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: "".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " موسى ".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا، احملل املدعو: اذمار امقران.

مساحته: 05 ار 75 س تقريبا.

حدوده:

شماال : أحمد احلبشي.

شرقا : فاحتة محمد.

جنوبا : فاطمة احلبشي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 27/03/2002.

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 10/05/2018.

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 10/09/2013.

- نسخة لرسم تنازل بدون عوض مؤرخ في 05/08/2013.

- عقد إراثة عدلي مؤرخ في 28/05/2013.

- نسخة لرسم تصحيح املساحة مؤرخ في 24/07/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

10579 بتاريخ 27/07/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

5590 و 5591 بتارسخ 28/06/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

10621 بتاريخ 27/07/2013.

بتاريخ   7858 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.18/06/2013

بتاريخ   5061 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.18/06/2013

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

1150 – 1151 – 1152 – 1153 – 1154 بتاريخ 05/06/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

2961 بتاريخ 09/09/2020.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية بعدم التجزئة حتت رقم 44 بتاريخ 

.03/06/2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 09 فبراير 2021 على 

الساعة 00:12 زواال.

مطلب رقم 43930 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : احلسني احلبشي بن عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك: "".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " احلبشي ".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا، احملل املدعو: اذمار امقران.

مساحته: 05 ار 73 س تقريبا.

حدوده:

شماال : الطريق.

شرقا : فاحتة محمد.

جنوبا : أحمد احلبشي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 27/03/2002.

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 10/09/2013.

- نسخة طبق األصل لرسم تنازل بدون عوض مؤرخ في 05/08/2013.

- نسخة طبق األصل عقد إراثة عدلي مؤرخ في 28/05/2013.

- نسخة طبق األصل لرسم تصحيح املساحة مؤرخ في 24/07/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

10579 بتاريخ 27/07/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

5590 و 5591 بتارسخ 28/06/2013.
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- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

10621 بتاريخ 27/07/2013.

بتاريخ   7858 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.18/06/2013

بتاريخ   5061 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.18/06/2013

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

1150 – 1151 – 1152 – 1153 – 1154 بتاريخ 05/06/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

2961 بتاريخ 09/09/2020.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية بعدم التجزئة حتت رقم 44 بتاريخ 

.03/06/2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 09 فبراير 2021 على 

الساعة 30:12 بعد الزوال.

مطلب رقم 43931 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : عزيز أقرقاش بن ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أقرقاش ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني وكيل أوالد محند.

مساحته: 01 ار 11 س تقريبا.

حدوده:

شماال : احلسني أستيتو.

شرقا : الشارع

جنوبا : عالل أستيتو.

غربا : محمد اليعقوبي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- عقد بيع عدلي مؤرخ في 08/10/2020.

- نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 28/05/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 09 فبراير 2021 على الساعة 

00:11 صباحا.

مطلب رقم 43932 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : أحمد احلبشي بن عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " احلبشي ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، إعزانن، احملل املدعو أزمار أمقرن.

مساحته: 07 ار 75 س تقريبا.

حدوده:

شماال : احلبشي احلسني.

شرقا : فاحتة محمد.

جنوبا : فضم احلبشي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 27/03/2002.

- نسخة طبق األصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 10/09/2013.

- نسخة طبق األصل لرسم تنازل بدون عوض مؤرخ في 05/08/2013.

- نسخة طبق األصل عقد إراثة عدلي مؤرخ في 28/05/2013.

- نسخة طبق األصل لرسم تصحيح املساحة مؤرخ في 24/07/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

10579 بتاريخ 27/07/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

5590 و 5591 بتارسخ 28/06/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

10621 بتاريخ 27/07/2013.

بتاريخ   7858 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.18/06/2013

بتاريخ   5061 عدد  حتت  اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  عقد   -

.18/06/2013

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

1150 – 1151 – 1152 – 1153 – 1154 بتاريخ 05/06/2013.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 

2961 بتاريخ 09/09/2020.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية بعدم التجزئة حتت رقم 44 بتاريخ 

.03/06/2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 09 فبراير 2021 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43933 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: جماعة ميضار.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " جماعة ميضار".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار.

مساحته: 11 هكتار 16 ار 23 س تقريبا.

حدوده:

شماال : ممر وورثة الغموشي عبد اهلل.

شرقا : ورثة محمادي شوحو.
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جنوبا : ورثة محمادي شوحو.

غربا : ورثة عبد اهلل الغموشي ومطلب التحفيظ عدد 25058 - 11 .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد 445 بتاريخ 14/05/2015 ملف عدد 

.131/7108/2015

- محضر اللجنة اإلدارية للتقومي صادر عن باشوية ميضار.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 10 فبراير 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43934 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: جماعة ميضار.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " جماعة ميضار".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار.

مساحته: 08 ار 27 س تقريبا.

حدوده:

شماال : مطلب التحفيظ عدد 25058 - 11 .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 25058 - 11 .

جنوبا : ورثة محمادي شوحو.

غربا : ورثة محمادي شوحو.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد 444 بتاريخ 14/05/2015 ملف عدد 

.129/7108/2015

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 10 فبراير 2021 على الساعة 

30:10 صباحا.

مطلب رقم 43935 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: جماعة ميضار.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " جماعة ميضار".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار.

مساحته: 09 ار 34 س تقريبا.

حدوده:

شماال : ورثة محمادي شوحو.

شرقا : ورثة محمادي شوحو.

جنوبا : ورثة الغموشي باديش وعبد اهلل الغموشي

غربا : ورثة محمادي شوحو.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد 443 بتاريخ 14/05/2015 ملف عدد 

.128/7108/2015

- محضر اللجنة اإلدارية للتقومي صادر عن باشوية ميضار.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 10 فبراير 2021 على الساعة 

00:11 صباحا.

مطلب رقم 43936 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: جماعة ميضار.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " جماعة ميضار".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار.

مساحته: 18 ار 35 س تقريبا.

حدوده:

شماال : ورثة محمادي شوحو.

شرقا : ورثة الغموشي باديش.

جنوبا : ورثة الغموسي باديش.

غربا : ورثة الغموسي باديش.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد 568 بتاريخ 4/06/2015 ملف عدد 

.132/7108/2015

- محضر اللجنة اإلدارية للتقومي صادر عن باشوية ميضار.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 10 فبراير 2021 على الساعة 

30:11 صباحا.

مطلب رقم 43937 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : جماعة ميضار.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " جماعة ميضار".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار.

مساحته: 14 ار 61 س تقريبا.

حدوده:

شماال : ورثة الغموشي باديش.

شرقا : ورثة اعساتا بودنت.

جنوبا : ورثة موح غادي.

غربا : ورثة اعساتا بودنت.
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احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد 569 بتاريخ 4/06/2015 ملف عدد 

.133/7108/2015

- محضر اللجنة اإلدارية للتقومي صادر عن باشوية ميضار.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 10 فبراير 2021 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 43938 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: جماعة ميضار.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " جماعة ميضار".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار.

مساحته: 19 ار 28 س تقريبا.

حدوده:

شماال : ورثة الغموشي باديش.

شرقا : ورثة الغموشي باديش.

جنوبا : ورثة اعساتا بودنت.

غربا : ورثة الغموشي باديش.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد 570 بتاريخ 04/06/2015 ملف عدد 

.134/7108/2015

- محضر اللجنة اإلدارية للتقومي صادر عن باشوية ميضار.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 10 فبراير 2021 على الساعة 

30:12 بعد الزوال.

مطلب رقم 43939 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: جماعة ميضار.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " جماعة ميضار".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار.

مساحته: 18 ار 40 س تقريبا.

حدوده:

شماال : ورثة موح غادي وعبد الرحمان غادي.

شرقا : ورثة موح غادي.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة موح غادي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد 109 بتاريخ 11/02/2016 ملف عدد 

.137/7108/2015

- محضر اللجنة اإلدارية للتقومي صادر عن باشوية ميضار.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 10 فبراير 2021 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43940 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: جماعة ميضار.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " جماعة ميضار".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار.

مساحته: 01 هكتار 05 ار 72 س تقريبا.

حدوده:

شماال : ورثة الغموشي عبد اهلل.

شرقا : ورثة محمادي شوحو.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 25058 - 11 .

ومطلب  اهلل  عبد  الغموشي  وورثة  شوحو  محمادي  ورثة   : غربا 

التحفيظ عدد 25058 - 11 .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد 419 بتاريخ 07/05/2015 ملف عدد 

.130/7108/2015

- محضر اللجنة اإلدارية للتقومي صادر عن باشوية ميضار.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 10 فبراير 2021 على الساعة 

30:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43941 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: جماعة ميضار.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " جماعة ميضار".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار.

مساحته: 24 ار 54 س تقريبا.

حدوده:

شماال : ورثة اعساتا بودنت.

شرقا : ورثة موح غادي.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة موح غادي.

احلقوق العينية: ال شيء.
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أصل امللك:

- حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد 198 بتاريخ 03/03/2016 ملف عدد 

.135/7108/2015

- محضر اللجنة اإلدارية للتقومي صادر عن باشوية ميضار.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 10 فبراير 2021 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43942 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : عصام حيلوة بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة إيعزانن.

مساحته: 07 هكتار 63 ار 25 س تقريبا.

حدوده:

شماال : ورثة احلاج ميمون ازيرار.

شرقا : الواد.

جنوبا : الشعبة.

غربا : ورثة احلاج ميمون ازيرار.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- عقد إثبات امللك عدلي مؤرخ في 27/08/2020.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية صادرة عن قيادة إيعزانن عدد 54 ق.إ 

مؤرخة في 19/08/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 11 فبراير 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43943 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : املصطفى بنشعيب بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بنشعيب ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة أوالد أمغار.

مساحته: 19 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال : الطريق.

شرقا : ملك معبو.

جنوبا : محمد بوعزى.

غربا : ملك احلسن.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24/02/2016.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 30/01/2009.

- نسخة من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 05/01/2008.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 11 فبراير 2021 على الساعة 

30:09 بعد الزوال.

مطلب رقم 43944 - 11 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : ميمون الرايس بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الرايس".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا، احملل املدعو: افنطراس.

مساحته: 46 ار 62 س تقريبا.

حدوده:

شماال : افنطراس عياد.

شرقا : افنطراس ميمون حدو ومطلب التحفيظ عدد 40785 - 11 .

جنوبا : افنطراس حدو معنان.

غربا : افنطراس محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة من رسم امللكية مؤرخ في 17/09/2018.

بتاريخ   18545 عدد  حتت  اإلمضاء  مصححة  عرفية  وكالة  عقد   -

.14/09/2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 11 فبراير 2021 على الساعة 

00:12 زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بوران 2"،

ذي مطلب التحفيظ عدد 19130 - 11 

الواقع مبدينة الناظور، حي عاريض.

مبقتضى عقد بيع توثيقي مؤرخ في 22/10/2020 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك ذي مطلب التحفيظ املذكور أعاله تتابع في إسم السيد 

محمد بوحجار بن محمد.

توثيقي  بيع  عقد  ومبقتضى  سابقا  املودعة  العقود  على  بناء  وذلك 

مؤرخ في 22/10/2020.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "جحوح"،

ذي مطلب التحفيظ عدد 40946 - 11

الواقع بإقليم الناظور، جماعة الناظور.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 29 /09 /2020 مبوجبه تلغى عملية 

التحديد وتستأنف بتاريخ 08 /02 /2021 على الساعة 00:11 صباحا.

    احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

             البشير دحوتي
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محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 40069 - 14

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : بلغالي اسماعي بن اباحنيني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: البور باحناق البالغمة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: جنان البالغمة. 

نوعه : ارض فالحية محاطة وبها اشجار النخيل والتني والرمان وبها 

بئر وسكن مبني باللوح واصطبل ؛

احملل  الرتب،  جماعة  اوفوس،  قيادة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

املدعو : بقطعة البور باحناق البالغمة.

مساحته : 01 هـ 88 آر 40 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال : بعقا احلسني واستي احمد ؛

شرقا : الطريق الرئيسية ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : اغوني موحا ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : 

 1403/6101/2018 ملف  العلني  بالزاد  العقار  بيع  محضر   -  1

بتاريخ 09/10/2020. 

2 - صورة طبق االصل لدفتر التحمالت في 19/10/2018. 

على   2021 فبراير   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

   احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

              عمر مو

محافظـة سطات

مطلب رقم 41264 - 15

تاريخ االيداع : 07 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد حلرش بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالدولد العربي بن احلفيان.

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

نوعه : أرض فالحية .

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

عيسى اوالد بورية.

مساحته : 21 آ 92 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : مشطي احمد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : محمد ملرابط .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 10 ربيع االول 1437 موافق 22 ديسمبر2015.

- رسم شراء مؤرخ في 17 جمادى الثانية 1441 موافق 12 فبراير2020.

- وكالة مؤرخة في 05 مارس2020.

على   2021 فبراير   05: املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41265 - 15

تاريخ االيداع : 08 ديسمبر2020.

طالبا التحفيظ:

- السيد محمد وسكيوض بن عبدالرحمان

- السيد عبدالرحمان بعزيزي بن امحمد ) بالتساوي بينهما(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "شرقاوة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شرقاوة"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد سعيد؛دوار احلمادشة.

مساحته : 56 آ 22 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : لوزة عزيز؛ورثة محمد بن صاحلة الشرفي؛

شرقا : حمدوش فاطنة؛

جنوبا : ورثة اجلابري؛

غربا : ورثة حلسن الهاشمي؛ورثة فتحي محمد؛مطلب عدد 31309/15 .

احلقوق العينية : خط كهربائي.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 14 رجب 1440 موافق 21 مارس2019؛

-صورة شمسية من رسم اراثة مؤرخ في 24 ربيع الثاني 1422 موافق 

16 يوليو 2001؛

 1410 االول  ربيع   02 في  مؤرخ  متروك  موجب  من  شمسية  صورة   -

موافق 16 يونيو 1999؛

- رسم اراثة وفريضة مؤرخ في 23 رمضان 1439 موافق 08 يونيو2018؛

- رسم شراء مؤرخ في 02 رمضان 1440 موافق 08 ماي 2019؛

- رسم وكالة مؤرخة في 27 جمادى الثانية 1440 موافق 05 مارس2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 20 ذوالقعدة 1441 موافق 12 يوليو2020؛

- التزام مؤرخ في 04 نوفمبر2020.

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.
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مطلب رقم 41266 - 15

تاريخ االيداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيدة خديجة بالدي بنت 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 كيسر؛دوار اوالد علي احلمادات.

مساحته : 39 آ 69 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : عدالة مليكة؛

شرقا : ورثة عدالة املعطي؛الكبير عدالة؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ورثة بن الشيخ اجلياللي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 07 جمادى االولى 1441 موافق 03 يناير2020؛

- رسم شراء مؤرخ في 05 ربيع الثاني 1442 موافق 21 نوفمبر2020؛

- رسم استدراك مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1442 موافق 30 نوفمبر2020.

على   2021 فبراير   09: املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41267 - 15

تاريخ االيداع : 09 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ:

- السيدة شادية الزاهر بنت محمد  بنسبة 07/24

- السيد جواد الزاهر بن محمد  " 14/" 

- السيدة فاطنة لشهب بنت محمد  " 03/"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية عزة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كدية عزة"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اكدانة؛دوار اوالد علي بن امحمد.

مساحته : 01 هـ 04 آ 94 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : الزاهي محمد؛

شرقا : ورثة مصطفى بن عمر بن احمد؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : اوالد اجلوع.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرارمؤرخ في 29 شعبان 1435 موافق 27 يونيو2014؛

- رسم شراء مؤرخ في 09 رمضان 1435 موافق 07 يوليو2014؛

- نسخة طبق االصل من رسم اراثة مؤرخ في 04 صفر1442 موافق 

22 سبتمبر2020.

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف.

مطلب رقم 41268 - 15 

تاريخ االيداع : 10 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : السيد عمر الساملي بن البهلول.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض عزة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض عزة"

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 56 آ 70 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 27479/15؛مطلب عدد 27480/15؛

شرقا : زموشي فتاح؛ورثة احلاج محمد بن عسيلة؛

جنوبا : زموشي احمد؛

غربا : رسم عقاري عدد 72066/15 ؛ورثة جامع.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

- رسم استمرار مؤرخ في 07 محرم 1442 موافق 27 اغسطس2020.

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41269 - 15 

تاريخ االيداع : 10 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : السيد عمر الساملي بن البهلول.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الكوشة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض الكوشة"

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 21 آ 42 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 26736/15؛

شرقا : احلاجة فاطنة الساملي بنت محمد؛

جنوبا : ورثة البهلول بن عمر؛

غربا : ورثة البهلول بن عمر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 07 محرم 1442 موافق 27 اغسطس2020.

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.
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مطلب رقم 41270 - 15 
تاريخ االيداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد العزرية بن بوشعيب.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ظهر احلناش"

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

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد بلحسن.
مساحته : 02 هـ 55 آ 25 س تقريبا. 

حدوده : 
يوسف؛احلاج  بن  احمد؛احمد  بن  بلحسن؛مبارك  بوشعيب   : شماال 

الكبير؛
شرقا : احلزام احملروم؛

جنوبا : احلاج بوشعيب بن عمر؛
غربا : ;ورثة احلاج الطاهر .

احلقوق العينية:الشيء.
أصل امللك :

- رسم شراء مؤرخ في 15 شواال 1398 موافق 16 سبتمبر1978؛
- عقد بيع عرفي مؤرخ في 29 اكتوبر2009؛

- نسخة طبق االصل من رسم اراثة مؤرخ في 26 شوال 1430 موافق 
16 اكتوبر2009؛

- رسم اراثة مؤرخ في 06 ربيع االول 1432 موافق 10 فبراير2011؛
- رسم شراء مؤرخ في 13 صفر 1433 موافق 07 يناير2011؛

- ملحق اصالحي مؤرخ في 07 شعبان 1433 موافق 27 يونيو2012؛
- رسم قسمة مؤرخ في 14 صفر 1433 موافق 08 يناير2012؛

- رسم شراء مؤرخ في 19 ربيع االول 1433 موافق 12 فبراير2012؛
- ملحق اصالحي مؤرخ في 07 شعبان 1433 موافق 27 يونيو2012؛
- رسم شراء مؤرخ في 04 ربيع الثاني 1433 موافق 26 فبراير2012؛
- ملحق اصالحي مؤرخ في 14 شعبان 1433 موافق 04 يوليو2012؛

- رسم شراء مؤرخ في 09 شعبان 1433 موافق 29 يونيو2012؛
- رسم استمرارمؤرخ في 03 شعبان 1433 موافق 23 يونيو2012؛

- رسم شراء مؤرخ في 07 شعبان 1433 موافق 27 يونيو2012.
على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثالثة.

مطلب رقم 41271 - 15 
تاريخ االيداع : 10 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : السيدة أسماء بلمني بنت بوبكر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الفيضة"

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

: اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي؛دوار العميريني  موقعه 
اجلدات.

مساحته : 78 آ 04 س تقريبا. 
حدوده : 

عدد  28114/15؛مطلب  عدد  28113/15؛مطلب  عدد  مطلب   : شماال 
28115/15؛

شرقا : مطلب عدد 14272/15؛

جنوبا : محمد العسري بن امحمد؛
غربا : رسم عقاري عدد 61888/15.

احلقوق العينية:الشيء.
أصل امللك :

موافق  1441 رجب   07 في  استمرارمؤرخ  رسم  من  نسخة   -
02 مارس2020؛

- رسم اراثة مؤرخ في 08 شعبان 1417 موافق 29 ديسمبر1996؛
- نظير رسم اراثة مؤرخ في 04 رمضان 1422 موافق 20 نوفمبر2001.

- رسم وكالة مؤرخة في 07 رجب 1441 موافق 02 مارس 2020؛
- رسم شراء مؤرخ في 17 ذوالقعدة 1441 موافق 09 يوليو2020.
- رسم اراثة مؤرخ في 16 ربيع الثاني 1439 موافق 04 يناير2018.

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 
الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 41272 - 15 
تاريخ االيداع : 10 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : السيدة الزهرة صخرات بنت عمرو.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد عمر بن سعيد1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض العرب1"
نوعه : أرض فالحية .

علي  اوالد  سعيد؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 
الصخر؛فرقة اوالد عتو.

مساحته : 20 آ 03 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : مطلب عدد 30016/15؛
شرقا : ممر؛

جنوبا : مطلب عدد 30015/15؛
غربا : مطلب عدد 30015/15.

احلقوق العينية:خط كهربائي.
أصل امللك:

- رسم شراء مؤرخ في 17 رجب 1441 موافق 12 مارس2020؛
- رسم ملكية مؤرخ في 29 جمادى الثانية 1441 موافق 24 فبراير2020.

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 
الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41273 - 15 
تاريخ االيداع : 10 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : السيدة الزهرة صخرات بنت عمرو.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد عمر بن سعيد2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض العرب2"
نوعه : أرض فالحية .

علي  اوالد  سعيد؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 
الصخر؛فرقة اوالد عتو.

مساحته : 36 آ 21 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : مطلب عدد 30016/15؛
شرقا : مصطفى بن عمر؛احلاج محمد؛



6215 عدد 1147 - 08 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020(

جنوبا : طالبة التحفيظ؛

غربا : ممر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- صورة طبق االصل من رسم شراء مؤرخ في 17 رجب 1441موافق 12 

مارس2020؛

الثانية  جمادى   29 في  مؤرخ  ملكية  رسم  من  االصل  طبق  صورة   -

1441 موافق 24 فبراير2020.

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى "الكريان1"

مطلب رقم 30030 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 936 املؤرخة في07 نوفمبر2016.

مسطرة  فإن  ديسمبر2020،   07 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،  15  -  30030 رقم:  املطلب  ذي   " الكريان1   " املسمى  امللك  حتفيظ 

اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  اجلنوبية،  املزامزة  بجماعة  الواقع 

طالب التحفيظ االصلي مبساحة تبلغ :88 آ 90 س عوضا عن املساحة 

املصرح بها سابقا .

وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا 

رسم استمرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني 1442 موافق 05 ديسمبر2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "احلرشة " 

مطلب رقم 31464 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1018 املؤرخة في 04 يوليو2018.

مسطرة  فإن  ديسمبر2020،   04 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " احلرشة " ذي املطلب رقم: 31464 - 15، الواقع 

بجماعة مكارطو، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد احلاج عتيد 

بن اخلتير.

وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا 

عقد شراء مؤرخ في 11 ربيع االول 1442 موافق 28 اكتوبر2020.

   احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

محمد الزرهوني    

محافظة العيون 

مطلب رقم 5237 - 17 

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " محطة اخلدمات "؛

نوعه : أرض بها محطة خدمة في طور البناء ؛

موقعه : اقليم طرفاية، جماعة اخفنير؛

مساحته :50 آر 00 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : الطريق الوطنية الرابطة بني طرفاية و أخفنير ؛ 

جنوبا : الدولة امللك اخلاص ؛ 
شرقا : الدولة امللك اخلاص ؛ 

غربا : الدولة امللك اخلاص ؛ 
 احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 
نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

03 ديسمبر 2020؛
على   2021 فبراير   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة و صباحا. 

مطلب رقم 5238 - 17 
تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مستودع التجهيز "؛
نوعه : مستودع ؛

موقعه : السمارة؛
مساحته : 13 آر 53 س تقريبا.

اجملاورون :
شماال : واد سلوان ؛ 
جنوبا : واد سلوان ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 8941/17 ؛ 
غربا : الرسم العقاري عدد 5869/17 ؛

 احلقوق العينية : ال شيء. 
أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 
04 ديسمبر 2020؛

على   2021 فبراير   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة احلادية عشرة صباحا. 

   احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 
          محمد فاري

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53350 - 18 
تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020 . 

طالب التحفيظ : عبد احلميد العزاوي بن العربي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

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

موقعـه: مدينة وادي زم، حي القريعة الشهداء.
مساحته: 01 آ 63 س تقريبا.
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حـدوده:

شمـاال : الزنقة؛

شرقـا : الزنقة ؛ 

جنوبـا : الرسم العقاري عدد 51970/18؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 17346/18؛.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 ربيع األول 1442 موافق 19 أكتوبر2020.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 محرم 1441 موافق 26 سبتمبر2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 08 فبراير2021 على 

الساعة: 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53351 - 18 

تاريخ اإليداع: 10 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : حسن قصيبة بن قدور.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »القصبة«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : مدينة وادي زم، دوار أوالد حدديدان بني سمير.

مساحته : 87آ 75 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال : الطريق امحمد ولد املعطي السالوي؛

شرقـا : امحمد بن املكي، سموري بوعزة، الكحل محمد بن املكي ؛ 

جنوبـا : الرسم العقاري عدد 51970/18؛

غربـا : سموري بوعزة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 صفر1430 موافق 25 فبراير2009.

 1419 الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  نسخة   -

موافق 12 اكتوبر1998.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 10 رجب 1387 موافق 04 اكتوبر1967.

 1419 الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

موافق 12 اكتوبر1998.

- نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 10 رجب 1387 موافق 14 

أكتوبر1967.

 02 موافق   1442 الثاني  ربيع   16 في  مؤرخ  مادي  خطا  اصالح  -رسم 

ديسمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 09 فبراير2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53352 - 18 

تاريخ اإليداع: 15 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : العربي الراشد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ارض الراشد«.

نوعــه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.

موقعـه : مدينة حطان، احلي احلسني.
مساحته : 01 آ تقريبا.

حـدوده :
شمـاال : هرابي نور الدين؛

شرقـا : الزنقة ؛ 
جنوبـا : التايب املعطي؛

غربـا : بقعة رقم 51.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك :
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 شوال 1427 موافق 10 نونبر2006.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 03 يناير1983.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 15 فبراير2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53353 - 18 
تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر2020. 

طالبوا التحفيظ :
- حبيبة مبروك بنت محمد بنسبة 6/48 سهما.

- جميلة لبيسي بنت بوشعيب بنسبة 07/48 سهما.
- حسنى لبيسي بنت بوشعيب بنسبة 07/48 سهما.

- عبد الغني لبيسي بن بوشعيب بنسبة 14/48 سهما.
- زهيرلبيسي بن بوشعيب بنسبة 14/48 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » كركور الشيخ اعمر«.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »كركور الشيخ محمد«.

نوعــه: ارض فالحية.
موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار اوالد احلاج.

مساحته: 15 آ تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: ممر، مطلب التحفيظ عدد 22510/18؛
شرقـا: نخلي احلاج اجلياللي، شيبوب عبد السالم؛ 

جنوبـا: لبيسي فاطمة؛
غربـا: محجوبة بنت بوشعيب.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

- صورة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 شعبان 1408 ) 15 أبريل 1988.(
- رسم إراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 26 صفر1442 ) 14 أكتوبر 2020.(

- حكم إبتدائي مؤرخ في13/01/2020.
- تقريرخبرة مؤرخ في 17/12/2019.

- محضر تنفيد بالقسمة مؤرخ في 24/07/2020.
- شهادة بعدم التعرض واالستئناف بتاريخ 13/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 15 فبراير2021 على 
الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53354 - 18 
تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر2020. 

طالب التحفيظ : عساوي عبد اهلل بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشئ«.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »فدان السدر«.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي، دوارالزكارة.
مساحته: 02 هـ 12 آ 90 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: عساوي ابراهيم، معيطني العربي؛

شرقـا: عساوي الطيبي بن محمد؛ 
جنوبـا: عساوي عبد اهلل بن محمد؛

غربـا: معطن فاطنة بنت العربي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 9 من رجب 1435 موافق 9 مايو2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 15 فبراير2021 على 
الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53355 - 18 
تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر2020. 

طالب التحفيظ : نور الدين مهراز بن محمد. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ملك نور الدين مهراز«.
نوعــه: ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة حطان، حي نوارة زنقة سمارة. 
مساحته: 75 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الطريق؛

شرقـا: مهراز عبد الواحد؛ 
جنوبـا: ورثة الزواوي، نور الدين الزواوي؛

غربـا: الزنقة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 4 من رجب 1437 موافق 12 أبريل 2016.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1433 ) 06 مارس 2012.(

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 10 يوليو 1998.
إراثة عدلي مؤرخ في 24 جمادى االولى  - صورة طبق األصل لرسمي 

1428 موافق 10 يونيو 2007.
- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 4 من جمادى الثانية 

1431 موافق 19 مايو 2010.
موافق  1428 شوال   28 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  لرسم  صورة   -

09 نوفمبر2007.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 15 فبراير2021 على 

الساعة: 10 صباحا

مطلب رقم 53356 - 18 
تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر2020. 

طالبوا التحفيظ : 
-رشيد الهراس بن الهيكل بنسبة 14/72 سهما.

-زهرة راكبي بنت العربي بنسبة 9/72 سهما.
-محمد الهراس بن الهيكل بنسبة 14/72 سهما.

-عبد االله الهراس بن الهيكل بنسبة 14/72 سهما.
-مصطفى الهراس بن الهيكل بنسبة 14/72 سهما.

-مينة الهراس بنت الهيكل بنسبة 07/72 سهما. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ملك الهيكل 2«.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم جماعة بني سمير، دوار أوالد السالوي .
مساحته: 25 آ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الهراس الهراس؛

شرقـا: الرسم العقاري عدد 2047/18؛ 
جنوبـا: الطريق؛

غربـا: الهراس اجلياللي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ذي احلجة 1416 موافق 16 مايو 1996.

- صورة طبق االصل لرسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 22 ربيع االول 
1433 موافق 11 ديسمبر 2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 16 فبراير2021 على 
الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53357 - 18 
تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر2020. 

طالبوا التحفيظ : 
-رشيد الهراس بن الهيكل بنسبة 14/72 سهما.

-زهرة راكبي بنت العربي بنسبة 9/72 سهما.
-محمد الهراس بن الهيكل بنسبة 14/72 سهما.

-عبد االله الهراس بن الهيكل بنسبة 14/72 سهما.
-مصطفى الهراس بن الهيكل بنسبة 14/72 سهما.

-مينة الهراس بنت الهيكل بنسبة 07/72 سهما. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ملك الهيكل1«.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم جماعة بني سمير، دوار أوالد السالوي .
مساحته: 25 آ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: ورثة احلاج العربي؛

شرقـا: الهراس الهراس؛ 
جنوبـا: طالبوا التحفيظ؛

غربـا: رسم عقاري عدد18176/18.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 من صفر 1396 موافق 24 يناير 1977.

- صورة طبق االصل لرسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 22 ربيع االول 
1433 موافق 11 ديسمبر 2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 16 فبراير2021 على 
الساعة: 10 صباحا.
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مطلب رقم 53358 - 18 
تاريخ اإليداع: 15 ديسمبر2020. 

طالبة التحفيظ : فاطمة لبيسي بنت محمد 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » كركورالشيخ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »كركور الشيخ محمد«.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار اوالد احلاج.
مساحته: 22 آ 50 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال : ورثة البيسي بوشعيب، محجوبة بنت بوشعيب؛

شرقـا : نخلي احلاج اجلياللي، شيبوب عبد السالم؛ 
جنوبـا : احلاج محمد بن أحمد، ممر؛

غربـا : أحمد بن اجلياللي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 شعبان 1408 موافق 15 أبريل 1988.
- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 02 من رجب 1414 موافق 16 ديسمبر1993.
- رسم فريضة عدلي مؤرخ في 19 محرم 1441 موافق 19 سبتمبر2019.

- حكم إبتدائي مؤرخ في13/01/2020.
- تقريرخبرة مؤرخ في 17/12/2019.

- محضر تنفيد بالقسمة مؤرخ في 24/07/2020.
- شهادة بعدم التعرض واالستئناف بتاريخ 28/02/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 15 فبراير2021 على 
الساعة: 10 والنصف صباحا.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى » املرس« 
مطلب التحفيظ رقم 39207 - 18 الذي ادرجت

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية  عدد : 1054 
املؤرخة في 13 مارس 2019. 

مسطرة  فإن  ديسمبر2020،   14 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو »املرس« مطلب التحفيظ رقم 39207 - 18 الكائن 
تتابع في إسم طالب  الغزاونة،  دوار  الفقراء،  بدائرة خريبكة، جماعة 
عن  الناجتة  س   12 آ   11 هـ   01 قدرها  مبساحــة  األصلي  التحفيظ 

التصميم العقاري . 
و ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

     احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
      بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

مطلب رقم 71577 - 19 
تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : سميرة بنت عبد الرحمان بلي بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بلي .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بلي ". 
مشتمالته: أرض عارية . 

واد  املدعو:  احملل   ، املالليني  جماعة  و  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 
الشجرة ، قبريرة 

مساحته : 02 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال: مطلب عدد : 44843 - 19 
شرقا: ممر 
جنوبا: ممر 

غربا: ادريس بوشضق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم بيع عدلي بتاريخ 07 يناير 2002.

نسخة من رسم بيع عدلية بتاريخ 03 يناير 2018.
شهادة إدارية مؤرخة في 20 فبراير 2018 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 09 فبراير 2021 على الساعة 10 
و00 دقيقة

مطلب رقم 71578 - 19 
تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ :
1 - حمزة بن األمني العلمي بنسبة ¼ ، 

2 - كوثر بنت امحمد التياتي بنسبة ¼ ، 
3 - سهيلة بنت امحمد التياتي بنسبة 2/4

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

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

القالليني 
مساحته : 05 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال: علي احلسناوي 
شرقا: علي احلسناوي 

جنوبا: الطريق 
غربا: عبد اهلل الصنهاجي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم بيع عدلي بتاريخ 13 أغسطس 2020
نسخة من رسم بيع عدلية بتاريخ 17 سبتمبر 2020.
نسخة من رسم بيع عدلية بتاريخ 17 سبتمبر 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 24 سبتمبر 2020 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 09 فبراير 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة

مطلب رقم 71579 - 19 
تاريخ اإليداع : 10ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ :
1 - رجاء بنت العياشي حج ، 

2 - محمد بن عبد اهلل املرابط : بصفتني شريكني على الشياع مناصفة 
بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرجاء .



6219 عدد 1147 - 08 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020(

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

احملل   ، بنقريش  دار  جماعة   ، بنقريش  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 
املدعو: دوار بوخالل ، الريبة 

مساحته : 31 آ 04 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : عبد السالم بنتدة 
شرقا : محمد أغزاز 

جنوبا : محمد بلحطار 
غربا: املهدي أغاور

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم إثبات ملكية عدلي بتاريخ 03 ديسمبر 2020.
شهادة إدارية مؤرخة في 29 سبتمبر 2020. 
شهادة إدارية مؤرخة في 13 سبتمبر 2018

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 09 فبراير 2021 على الساعة 13 
و00 دقيقة

مطلب رقم 71580 - 19 
تاريخ اإليداع : 10ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ :
1 - الزهرة بنت محمد أشمروان ،

2 - نبيل بن احمد أعراب ، 
3 - محمد بن احمد أعراب 
4 - خالد بن احمد أعراب ، 

5 -حنان بنت أحمد أعراب ، 
6 - أسماء بنت احمد أعراب ، 

7 - عواطف بنت أحمد أعراب ، 
8 - إميان بنت أحمد أعراب ، 

بنسبة  الشياع  على  شركاء  بصفتهم  أعراب  أحمد  بنت  هدى   -  9
11/88 لألولى ، و 14/88 لكل واحد من الذكور ، و 7/88 لكل واحدة من 

اإلناث.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أعراب 2.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أعراب2 ". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

احملل   ، بوزرة  بني  ، جماعة  بواحمد  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 
املدعو: تليلت 

مساحته : 05 آ 10 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الطريق 
شرقا: الطريق 

جنوبا: العلمي اعراب 
غربا: اخلندق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم حيازة عدلي بتاريخ 16 ديسمبر 1997.
صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مضمن بتاريخ 10 يناير 2013

نسخة من رسم استمرار احليازة عدلية بتاريخ 29 ماي 2013.
صورة شمسية لعقد توكيل عرفي خاص بتاريخ 10 مارس 2014.

شهادة إدارية مؤرخة في 15 سبتمبر 2020.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11 فبراير 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71581 - 19 
تاريخ اإليداع : 11ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 
1 - محفوظ بن ميمون حولي ، 

2 - فريد بن محمد املريامي ، 
3 - رشيد بن محمد املريامي ، بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم.

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

مشتمالته: أرض فالحية . 
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: الريحانة 

مساحته 30 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال: عمر ديني 
شرقا: خالد ديني 
جنوبا: ورثة ديني 

غربا: الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم بيع عدلي بتاريخ 14 نوفمبر 2019

صورة طبق األصل لرسم بيع عدلي بتاريخ 21 أكتوبر 1973.
بتاريخ  عدلي  الهبة  وجه  على  عوض  بدون  تنازل  رسم  من  نسخة 

05 اكتوبر 2020.
نسخة من رسم مخارجة عدلية بتاريخ 16 مارس 2020.

نسخة من رسم إراثة عدلية بتاريخ 11 مارس 2020.
نسخة من رسم إحصاء عدلية بتاريخ 23 يونيو 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 17 سبتمبر 2020.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11 فبراير 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71582 - 19 
تاريخ اإليداع : 11ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : البقالي محمد سعيد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "علي".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة اجلبل احلبيب ، جماعة بني حرشان ، احملل 
املدعو: مرجعني الطويلة. 

مساحته 87 آ 88 س تقريبا تتكون من قطعتني:
القطعة االولى 

حدوده : 
شماال: غزول 

شرقا: الطريق 
جنوبا: مطلب عدد: 23512 - 19 

غربا: الطريق 
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القطعة الثانية:
حدوده : 

شماال: خندق 
شرقا: طريق 

جنوبا: 
غربا: البقالي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 31يناير 1987
بتاريخ إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة 

25سبتمبر 2006 . 
بتاريخ  متروك  إحصاء  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة 

26سبتمبر 2006
 صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 3 أكتوبر 2006

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 6 أكتوبر 2006 . 
رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 15ابريل 2019 . 

رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 15ابريل 2019
رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 15ابريل 2019

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 25ابريل 2019 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15ماي 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15فبراير 2021 على الساعة 09 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71583 - 19 
تاريخ اإليداع :11ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : أنيسة بنت محمد البقالي بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أنيسة".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة جبل احلبيب ، جماة بني حرشلن ، احملل 
املدعو: البويار بوليف. 

مساحته 84 ار 85 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الرسم العقاري رقم 85023 / 19 
شرقا: ورثة محمد العياشي الزالل 

جنوبا: محمد سعيد البقالي 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

صورة طبق األصل ل عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 سبتمبر 1986
بتاريخ  متروك  إحصاء  موضوعه  عدلي  لرسم  شمسية  صورة 

15يناير 2000 .
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 29مارس 2018 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26ابريل 2019
عدلي  رسم   .  2019 17يوليوز  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم 

موضوعه وكالة بتاريخ 9 أكتوبر 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15فبراير 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " جوار املسجد 1 "

مطلب التحفيظ رقم 55372 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية  عدد 1046 بتاريخ: 16 يناير 2019 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

باملساحة  وليس  63 س  ار   09 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 

التي أظهرها التصميم العقاري .

 2109 عدد:  رسالة  وزان  أوقاف  ناظر  السيد  رسالة  على  بناء  وذلك 

بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " كدية املسجد "

مطلب التحفيظ رقم 55547 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية  عدد 1061 بتاريخ: 01 ماي 2019 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

باملساحة  وليس  23 س  ار   09 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 

التي أظهرها التصميم العقاري .

 2104 عدد:  رسالة  وزان  أوقاف  ناظر  السيد  رسالة  على  بناء  وذلك 

بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " كدية املسجد "

مطلب التحفيظ رقم 16687 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 293 بتاريخ: 11 أغسطس 2004 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

باملساحة  وليس  89 س  ار   65 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 

التي أظهرها التصميم العقاري .

 2105 عدد:  رسالة  وزان  أوقاف  ناظر  السيد  رسالة  على  بناء  وذلك 

بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " كدية املسجد "

مطلب التحفيظ رقم 55374 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1046 بتاريخ: 16 يناير 2019 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

باملساحة  وليس  10 س  ار   90 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 

التي أظهرها التصميم العقاري .

 2106 عدد:  رسالة  وزان  أوقاف  ناظر  السيد  رسالة  على  بناء  وذلك 

بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الدماني حلرش "

مطلب التحفيظ رقم 3153 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 3583 بتاريخ: 01 يوليوز 1981 

في  يومه  غاية  إلى  تتابع  أعاله  املذكور  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

اسم اجلماعات الساللية واد الليل والسرور والعنصر ، وكذا باملساحة 

التقريبية وهي 860 هـ .

وذلك بناء على رسالة السيد عامل اقليم تطوان رسالة عدد: 1525 

بتاريخ 06 فبراير 2020. 

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان    

املصطفى طريفة     
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محافظة تازة

مطلب رقم 21459 - 21

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : ربيعة بوخرسة بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمرية 1 ".

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

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، قيادة وجماعة كلدمان ، دوار جعونة .

مساحته : 39 آر 67 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوخرسة يونس، عبداهلل، سمير .

عدد  العقاري  الرسم  21؛   -  10001 عدد  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

21 - 40644

جنوبا : بوخرصة أحمد،

غربا : ممر عمومي 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 1436 صفر   11 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  األصل  طبق  نسخة 

موافق 04 ديسمبر 2014. 

رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 01 ذو احلجة 1436 موافق 15 سبتمبر 2015.

ملحق لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 15 عام 1437 موافق 24 فبراير 2016.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 جمادى الثانية 1436 موافق 08 ابريل 2015.

نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 شوال 1434 موافق 06 سبتمبر 2013.

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21460 - 21

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

عراش عبد اهلل بن علي

نزهة حلمري بنت أحمد

كنزة عراش بنت علي

جمال عراش بن علي

ناهلة عراش بنت علي، 

األول  من  واحد  لكل  3/12سهم  بحسب  بينهم  فيما  الشياع  على 

والثانية و 2/12سهم لكل واحد من الثالتة والرابع واخلامسة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اجلامع احلمرا".

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

نوعه : أرض بها منزل آيل للسقوط. 

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة ، شارع وادي الذهب. 

مساحته : 01 آر 02 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة ؛ 

شرقا : عسو محمد ؛

جنوبا : قدور اجباري .

غربا : زنقة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 محرم1434 موافق 23 نوفمبر 2012.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ربيع األول1434 موافق 25 يناير 2013.

على   2020 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21477 - 21

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020

طالبو التحفيظ : 

بوسلمة حلسن بن محمد

الطالب مرمي بنت عبد السالم

بوسلمة فاطمة بنت محمد

بوسلمة جناة بنت محمد

بوسلمة بهيجة بنت محمد

بوسلمة خالد بن محمد 

الطالب مغنية بنت عامر

بوسلمة جهان بنت عزوز

أجنيح مرمي بنت احلسن

أجنيح هدى بنت احلسن

أجنيح زيد بن احلسن

منار موسى بنت عزوز

بوسلمة نور الدين بن محمد

بوسلمة إلياس بن محمد، 

على الشياع فيما بينهم بحسب 184320 سهم لألول و36900 سهم 

واخلامسة  والرابعة  الثالتة  من  واحدة  لكل  سهم  و16968  للثانية 

سهم  و16128  للسابعة  سهم  و4032  للسادس  سهم  و33936 

للثامنة و3535 سهم لكل واحدة من التاسعة والعاشرة و7070سهم 

للحادية عشرة و4242 سهم للثانية عشرة و12019 سهم لكل واحد 

من الثالت عشر والرابع عشروالكل من أصل 368640 سهم. 

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

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

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، قيادة وجماعة كلدمان ،احملل املدعو : دوار عزرة .

مساحته : 50 آر تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : بوسلمة محمد، الفرطيط ، حلسن بن محمد الفرطيط .

شرقا : مجرى املاء.

جنوبا : محمد بن علي العيان، رزقي عامر بن علي،

غربا : مجرى املاء. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 رجب 1407 موافق 

16 مارس 1987.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 رجب 1407 موافق 16 مارس 1987

 1414 احلجة  ذو   25 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة   -

موافق 05 يونيو 1994.

- صورة إلراثة مع فريضة مؤرخ في 03 محرم 1442 موافق 23 غشت 2020.

- صورة إلراثة مع فريضة مؤرخ في 20 شعبان 1439 موافق 06 ماي 2018.

- نسخة من رسم إراثة مؤرخ في 21 جمادى األولى 1416 موافق 

17 اكتوبر 1995.

 1442 األول  ربيع   26 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  لرسم  صورة   -

موافق 12 نوفمبر 2020.

على   2021 فبراير   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21478 - 21

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : 

حافض مرمي بنت احلسن.

عوكاش محمد بن احلسن

عوكاش فاطمة بنت حلسن

عوكاش رشيدة بنت حلسن 

عوكاش يحيي بن حلسن

عوكاش خالد بن حلسن 

على الشياع فيما بينهم بحسب 8/64 سهم لألولى و14/64 سهم 

واحدة  و07/64 سهم لكل  والسادس  واخلامس  الثاني  واحد من  لكل 

من الثالتة والرابعة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي مطر ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي مطر".

نوعه : أرض فالحية. 

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

،احملل املدعو : دوار لعزيب .

مساحته : 02 هكتار 73 آر 36 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الكارح محمد بن حدو .

شرقا : ورثة اسرموح محمد بن علي .

جنوبا : اسرموح محمد بن لهبوب ،

غربا : الطريق العمومية 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ربيع الثاني 1441 موافق 27 ديسمبر 2019. 

رسم إراثة عدلي مؤرخ في 23 صفر1437 موافق 05 ماي 2015.

على   2021 فبراير   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21487 - 21

تاريخ اإليداع  : 14 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : عبدالكرمي محاموسي بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوكنون ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوكنون ".

نوعه : أرض عارية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : مدينة تازة ، احملل املدعو : حي السالم ) دوار البحرة( .

مساحته : 01 آرتقريبا. 

حدوده : 

شماال : شمالل .

شرقا : اخملتار البوزيدي 

جنوبا : عبد اهلل بكيط،

غربا : الشارع 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 11 جمادى التانية 1393 

موافق فاحت يوليو 1973. 

عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 نوفمبر 2018.

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21488 - 21

تاريخ اإليداع  : 15 نوفمبر 2020

اخملتلفة  املقاولة  وأشغال  للترصيص  عياش  شركة   : التحفيظ  طالبة 

صوبطيد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الظهر ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الظهر ".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة تازة ، احملل املدعو : حجرة كناوة .

مساحته : 10 آر63 سنتيارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة .

شرقا : شارع

جنوبا : ورثة العبابس اخملتار،
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غربا : زنقة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ربيع األول1436 موافق 20 يناير 2015.

نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 18 ربيع األول 1420 موافق 

28 يونيو 1999.

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 رجب 1423 األول 1436 

موافق 25 سبتمبر 2002.

صورة لعقد شراء عرفي مؤرخ في 22 اغسطس 2008

صورة حلكم إبتدائي ملف رقم 25/2010 بتاريخ فاحت مارس 20123.

صورة لشهادة بعدم الطعن باإلستئناف أوالنقض.

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالتة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21489 - 21

تاريخ اإليداع  : 15 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : فاطمة أمغار بنت أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لبرادع ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لبرادع ".

نوعه : أرض فالحية بها بناء من سفلي وأشجار مختلفة وبئر. 

موقعه : إقليم تازة ، دائرة أكنول، جماعة وقيادة أجدير، مركز أجدير

مساحته : 29 آر96 سنتيارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : اشبوق محمد .

شرقا : ورثة زروال

جنوبا : برابح أحمد،

غربا : ماجد اشطاطو، بنعيسى بلقادي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 جمادى الثانية 1440 15 فبراير 2019.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 صفر1438 موافق 17 نوفمبر 2016.

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21490 - 21

تاريخ اإليداع  : 15 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : دنيا شبيه بنت كرمي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كديات ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كديات ".

نوعه : أرض عارية. 

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

الغربية، احملل املدعو : كديات .

مساحته : 01 آر42 سنتيارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : علي أمقران .

شرقا : علي أمقران

جنوبا : الدريوش عزيزة،

غربا : ممر.

احلقوق العينية : ال شيء.

 1439 الثانية  25 جمادى  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق 13 مارس 2018.

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21491 - 21

تاريخ اإليداع  : 16 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : 

نورالدين عزيز بن محمد.

سهيلة عبيد بنت محمد

ياسر عبيد بن محمد على، على الشياع فيما بينهم بحسب 1/4 لكل 

واحد من األول والثانية و 2/4 للثالت.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " القنطرة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " القنطرة ".

نوعه : أرض فالحية. 

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

الغربية، دوار إفران.

مساحته : 02 هكتار56 آر10 سنتيارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 46563 - 21 .

شرقا : حسن ميموني، بويقشبار علي، الطالبي محمد أمزيان، ورثة 

عاشورأحمد

جنوبا : احلمري محمد أشمالل،

غربا : ورثة عاشور أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 محرم 1442 موافق 26 اغسطس 2020.

عقد بيع عرفي مؤرخ في 20 نوفمبر 2009.

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : موالي عبد اهلل " 

مطلب رقم 2296 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 4227 املؤرخة فـي : 03 نوفمبر 1993 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 23 نوفمبر 2020، فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن مسطرة حتفيظه بالنسبة للقطعة 

أرض  واملتكونة من  السرسوري- مساحتها 65 س  املسماة-  األرضية 

بها بناء من سفلي وطابق أول في إسم السيد محمد السرسوري ابن 

احمد، والتي كانت موضوع اإليداع طبقا للفصل 84 من قانون14.07 

وذلك بناء على : 

1 - نفس العقود املودعة سابقا.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ذو احلجة 1420 موافق 31 مارس 2000.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " أكال " 

مطلب رقم 9449 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 503 املؤرخة فـي : 20 اغسطس 2008 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 07 ديسمبر 2020، فإن مسطرة 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

بها  املصرح  املساحة  من  بدال  سنتيار   15 وهي  العقاري  التصميم 

تأييدا  املودعة سابقا  العقود  بناء على نفس  وهي 10 سنتيار، ودالك 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " مجرى مشرع احلجر " 

مطلب رقم 19413 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 991 املؤرخة فـي : 27 ديسمبر 2017.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 02 ديسمبر 2020، فإن مسطرة 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم العقاري وهي 01 هكتار 39 آرا 28 سنتيارا بدال من املساحة 

املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ وهي 49 آرا 23 سنتيارا فقط، 

وذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " قنطرة الصفصاف " 

مطلب رقم 19429 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 993 املؤرخة فـي : 10 يناير 2018 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 02 ديسمبر 2020، فإن مسطرة 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم العقاري وهي 01 هكتار 28آرا و 92 سنتيارا بدال من املساحة 

املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ وهي 99 آرا و45 سنتيارا فقط  

وذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " الكعيدة أيضا " 

مطلب رقم 19858 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1016 املؤرخة فـي : 20 يونيو 2018 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 11 نوفمبر 2020، فإن مسطرة 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم العقاري وهي 11 آرا و 30 سنتيارا بدال من املساحة املصرح 

بها عند إيداع مطلب التحفيظ وهي 08 آرات و30 سنتيارا، وذلك بناء 

على نفس العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة.     

 

محافظة أسـفي 
 

مطلب رقم 125894 - 23

 تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020 .

طالبا التحفيظ : 

1( خيرون هنية بنت بوجمعة بن أحمد بنسبة 1/2 

2( خيرون عائشة بنت بوجمعة بن أحمد بنسبة 1/2 

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احفاري الديبة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض احفاري الديبة" 

نوعـه : أرض فالحية بها مطفية

دوار  ازكان،  قيادة خط  اوالد سلمان،  اقليم اسفي، جماعة   : موقعـه 

أوالد خلف اهلل.

مساحته : 38 آر 57 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 68808 - 23

شرقا : بنت بوجمعة كلثوم 

جنوبا : ورثة محمد بن بوجمعة منهم عبد العالي – وورثة ميلود بن 

احمد منهم الطاهرة

غربا : بنت بوجمعة فاطمة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

- شهـادة اداريــة مؤرخة فــي 11 سبتمبر 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 يناير 2020 

على   2021 فبراير   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125895 - 23

تاريخ االيداع : 09 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : الهديفي أحمد 

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

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اسفي، حي سيدي بوزيد 

مساحته : 67 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق عرضها 06 امتار

شرقا : الزنقة عرضها 08 أمتار

جنوبا : هديفي أحمد

غربا : بوعيدة احلسن

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء. 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 06 فبراير 2017

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 12 ماي 2017 

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 يوليو 2020

على   2021 فبراير   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125896 - 23

تاريخ االيداع : 09 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : الهديفي أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجملدوبي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجملدوبي" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اسفي، حي سيدي بوزيد 

مساحته : 66 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : هديفي احمد

شرقا : الزنقة عرضها 08 أمتار

جنوبا : بوعيدة عبد الرحيم

غربا : بوعيدة احلسن

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء. 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 06 فبراير 2017

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 ماي 2017 

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 يوليو 2020

على   2021 فبراير   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 14 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125897 - 23

تاريخ االيداع : 10 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : الضوي محمد ابن مسعود بن ميلود 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد لهنيدات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد لهنيدات" 

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة الغياث، دوار الضواو

مساحته : 02 هك 19 آر 99 س تقريبا .

حدوده : 

شماال : بن محمد مبارك

شرقا : الطريق عرضها 05 أمتار

جنوبا : ضوي محمد 

غربا : ضوي محمد - وغاق ميلود - والرسم العقاري رقم 11516 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 31 أغسطس 2018

- رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر 2018 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر 2018 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 19 نوفمبر 2018

على   2021 فبراير   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125898 - 23

تاريخ االيداع : 10 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : الضوي محمد ابن مسعود بن ميلود 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد عبد القادر الزيني" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد عبد القادر الزيني" 

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة الغياث، دوار الضواو

مساحته : 01 هك 47 آر 70 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : زياني مينة - وزياني حمزة

شرقا : ضوي محمد - وغاق ميلود 

جنوبا : الطريق عرضها 05 أمتار 

غربا : الرسم العقاري رقم 13079 - 23 - وزياني محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 31 أغسطس 2018

- رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر 2018 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر 2018 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 19 نوفمبر 2018

على   2021 فبراير   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 11 صباحا.

مطلب رقم 125899 - 23

تاريخ االيداع : 10 ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : الهلوفي بوشرة بنت داود بن منصور 

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

نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة الصويرية، دوار الركايز

مساحته : 47 آر 24 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : حلريشي - ورثة زهرة بنت محمد 

شرقا : ورثة احمد بن محمد - ولفقيه

جنوبا : حلمر أحمد 

غربا : العمران

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 28 أغسطس 2018

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 16 مارس 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 15 أبريل 2019

على   2021 فبراير   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 14 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125900 - 23

تاريخ االيداع : 14 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : وهبي سمير ابن حسن بن عالل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد بياضة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بياضة" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة ملعاشات ،قيادة الصويرية، دوار اوالد لعريش

مساحته : 52 آر 90 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية- و الرامي مجيد

شرقا : وهبي محمد- ووهبي زهرة

جنوبا : الرامي عبد احلق

غربا : الرامي محمد – والرامي عبد الرحيم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 أغسطس 2019

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 

على   2021 فبراير   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 11 صباحا.

مطلب رقم 125901 - 23

تاريخ االيداع : 14 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : وهبي سمير ابن حسن بن عالل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد بودومي 1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بودومي1" 
نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة ملعاشات ،قيادة الصويرية، دوار اوالد لعريش
مساحته : 33 آر 03 س تقريبا 

حدوده : 
شماال : طريق عمومية

شرقا : بن شويف مجيد
جنوبا : بن شويف ابراهيم

غربا : وهبي سمير
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 
- شهادة ادارية مؤرخة في 05 أغسطس 2019

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 
على   2021 فبراير   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 125902 - 23
تاريخ االيداع : 14 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : وهبي سمير ابن حسن بن عالل
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد بودومي 02" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بودومي 02" 
نوعـه : أرض فالحية مشتملة على ملعب كرة القدم

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة ملعاشات ،قيادة الصويرية، دوار اوالد لعريش
مساحته : 98 آر 60 س تقريبا 

حدوده : 
شماال : بن شويف عبد اهلل - بن شويف حميد

شرقا : الطريق عرضها 10 أمتار
جنوبا : مطلب رقم 37975 - 23

غربا : طريق عمومي عرضها 4 أمتار
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 
- شهادة ادارية مؤرخة في 05 أغسطس 2019

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 
على   2021 فبراير   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 09 صباحا.
 احملافظ على االمالك العقارية بآسفي بالنيابة.

    عبد اجلليل ابامني. 

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131329 - 24
تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ماجد اخيار بن ميمون 
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ماجد اخيار".
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نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو "لوطا ازغار"

مساحته : 59 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 46605 - 24؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : احمد الطلحاوي، نور الدين الفاطمي،

غربا : الرسم العقاري رقم 39378 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صحيفة   150 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

402 عدد 330 بتاريخ 20 أكتوبر 2020.

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 152 صحيفة 

48 عدد 41 بتاريخ فاحت أكتوبر 2020.

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

العقارية رقم 142 صحيفة 194 عدد 148 بتاريخ 27 أغسطس 2019.

صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 91 صحيفة 129 عدد 98 بتاريخ 18 يوليو 2019.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 04 نوفمبر 2020.

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131330 - 24

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظذ: احمد تغناكت بن حلوش.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تغناكت".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو "افراس اصريحا"

مساحته : 01 آر 36 س تقريبا. 

حدوده : 

شرقا : ورثة محمد حوحو؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 21048 - 24، ملك الغير،

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 148 صحيفة 

382 عدد 376 بتاريخ 30 نوفمبر 2020.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 23 صحيفة 185 عدد 103 بتاريخ 11 أكتوبر 2002.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 31 صحيفة 413 عدد 431 بتاريخ 06 أكتوبر 2010.

نسخة من رسم قسمة عدلي مؤرخة في 01 أكتوبر 2014.

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخة في 01 أكتوبر 2014.

 424 عدد  حتت   3 رقم  اخملتلفة  بسجل  مضمن  عدلي  وكالة  رسم 

صحيفة 848 بتاريخ 09 سبتمبر 2020.

 458 عدد  حتت   3 رقم  اخملتلفة  بسجل  مضمن  عدلي  وكالة  رسم 

صحيفة 916 بتاريخ 23 سبتمبر 2020.

نسخة كاملة من رسم الوالدة مؤرخة في 26 أكتوبر 2020.

شهادة املطابقة مؤرخة في 26 أكتوبر 2020.

شهادة إثبات الهوية مؤرخة في 02 نوفمبر 2020. 

شهادة إدارية مؤرخة في 23 أكتوبر 2020.

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

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131331 - 24

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - احمد الهاني بن احمد بنسبة 1/2

2 - حنان الوعزيزي بن مرزوق بنسبة 1/2 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احمد الهاني".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني حذيفة، احملل املدعو جتزئة اخلضيري

مساحته : 1 آر 16 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : احلدوشي عبد الواحد، عبد احلي احلدوشي ؛

شماال : الشارع ،

جنوبا : صديق األعرج ،

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 84 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  شراء  رسم 

صفحة 73 عدد 74 بتاريخ فاحت يونيو 2012.

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 150 صحيفة 

203 عدد 164 بتاريخ 28 أغسطس 2020.

عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 09 نوفمبر 2007.

نيابة خاصة ثابتة التاريخ في 13 سبتمبر 2007.

شهادة إدارية مؤرخة في 28 سبتمبر 2020.

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

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131332 - 24

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : مفضل املسعودي بن احمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملفضل املسعودي".
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نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو افراس افالح

مساحته : 01 آر 20 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : جمال املسعودي ؛

شماال : ورثة موح حميش؛

جنوبا : الطريق ،

غربا : احمد املسعودي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 101 صحيفة 

419 عدد 410 بتاريخ 23 أغسطس 2014.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 13 أغسطس 2009.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 24 يناير 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 14 ماي 2019.

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

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 131333 - 24

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : جمال املسعودي بن احمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جمال املسعودي".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو افراس افالح

مساحته : 01 آر 20 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : ورثة املسعودي ؛

شماال : ورثة موح حميش؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : فضل املسعودي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 101 صحيفة 

418 عدد 410 بتاريخ 23 أغسطس 2014.

صورة لنسخة من رسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 13 أغسطس 2009.

صورة لنسخة من رسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 13 أغسطس 2009.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 14 فبراير 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 14 ماي 2019.

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

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131334 - 24

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : امحمد امزيان بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امزيان".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو حوز دوار بومنقذ

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شرقا : امزيان محمد بن محمد ؛

شماال : امقران محمد بن عمر؛

جنوبا : بلحاج احمد محمد؛

غربا : الشارع؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

2 صحيفة 254 عدد  رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 

237 بتاريخ 05 ماي 1984.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 12 أغسطس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131335 - 24

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  رحيمة محجوب بنت احلسن. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رحيمة محجوب".

نوعـه : أرض عارية.

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

مساحته : 93 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : مليكة الشولي؛

جنوبا : حسن عالش،

غربا : الرسم العقاري عدد 33123 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 97 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  اثبات  رسم 

صحيفة 255 عدد 201 بتاريخ 30 نوفمبر 2020.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 04 ديسمبر 2020.

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

الساعة 00 : 09 صباحا.
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مطلب رقم 131336 - 24

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :

1 - عبد املنعم االندلوسي بن محمد بنسبة 1/4.

2 -جنيحة االندلوسي بنت محمد بنسبة 1/4

3 -سفيان االندلوسي بن محمد بنسبة 1/4

4 -عبد الوافي االندلوسي بن محمد بنسبة 1/4

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوذذكا".

نوعـه : أرض عارية.

: "حوز دوار  : إقليم احلسيمة، جماعة آيت قمرة، احملل املدعو  موقعه 

آيت قمرة"

مساحته : 04 آر 35 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : حمادي افقير؛

شماال : علي الطاهري؛

جنوبا : حمادي افقير،

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صحيفة   78 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

410 عدد 437 بتاريخ فاحت ديسمبر 2011.

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 147 صحيفة 348 

عدد 264 بتاريخ 03 يوليو 2020.

رسم إصالح عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 95 صحيفة 177 

عدد 154 بتاريخ 13 يوليو 2020.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 26 يناير 2017.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 04 ابريل 2017.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 26 اغسطس 2019.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 17 اكتوبر 2018.

شهادة إدارية مؤرخة في 30 يناير 2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131337 - 24

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : نزهة ابالي بنت عبد احلميد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نزهة".

نوعـه : أرض عارية.

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

اكادير صندوق

مساحته : 95 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الشارع ؛

شماال : فاطمة الدهري ،

جنوبا : سمية ابالي ،

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 23 سبتمبر 2009.

 149 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  مقاسمة  رسم 

صحيفة 324 عدد 265 بتاريخ 17 اغسطس 2020.

صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي أصلها مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 45 صحيفة 323 عدد 363 بتاريخ 16 ديسمبر 2010.

 01/2020 رقم  بكناش  مضمن  أصلها  عدلي  وكالة  لرسم  صورة 

صحيفة 515 عدد 515 بتاريخ 22 يوليو 2020.

صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بكناش رقم 43 صحيفة 791 عدد 

791 بتاريخ 12 ديسمبر 2019.

39 صحيفة 315  صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بالسجل رقم 

عدد 02 بتاريخ 02 يناير 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 10 ديسمبر 2020.

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131338 - 24

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : سميعة ابالي بنت عبد احلميد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سميعة".

نوعـه : أرض عارية.

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

اكادير صندوق

مساحته : 95 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الشارع ؛

شماال : ابالي نزهة؛

جنوبا : ابالي حياة ،

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي أصلها مؤرخ في 

25 اكتوبر 2010.

 149 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  مقاسمة  رسم 

صحيفة 324 عدد 265 بتاريخ 17 اغسطس 2020.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 23 سبتمبر 2009.

 01/2020 رقم  بكناش  مضمن  أصلها  عدلي  وكالة  لرسم  صورة 

صحيفة 515 عدد 515 بتاريخ 22 يوليو 2020.
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صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بالسجل رقم 39 صحيفة 315 

عدد 02 بتاريخ 02 يناير 2020.

صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بكناش رقم 43 صحيفة 791 عدد 

791 بتاريخ 12 ديسمبر 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 10 ديسمبر 2020.

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

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131339 - 24

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : فاطمة الدهري بنت حمادي.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدهري".

نوعـه : أرض عارية.

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

اكادير صندوق

مساحته : 95 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الشارع ؛

شماال : الشارع؛

جنوبا : نزهة ابالي؛

غربا : الشارع؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة لرسم مقاسمة عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك العقارية 

رقم 149 صحيفة 324 عدد 265 بتاريخ 17 اغسطس 2020.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 23 سبتمبر 2009..

صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي أصلها مؤرخ في 

في 25 اكتوبر 2010.

 791 صحيفة   43 بكناش  مضمن  أصلها  عدلي  وكالة  لرسم  صورة 

عدد 791 بتاريخ 12 ديسمبر 2019.

 01/2020 رقم  بكناش  مضمن  أصلها  عدلي  وكالة  لرسم  صورة 

صحيفة 515 عدد 515 بتاريخ 22 يوليو 2020.

صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بكناش رقم 43 صحيفة 791 عدد 

791 بتاريخ 12 ديسمبر 2019.

 315 صحيفة   39 رقم  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  وكالة  لرسم  صورة 

عدد 02 بتاريخ 02 يناير 2020.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 11 ديسمبر 2020.

 01/2020 رقم  بكناش  مضمن  أصلها  عدلي  وكالة  لرسم  صورة 

صحيفة 515 عدد 515 بتاريخ 22 يوليو 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 10 ديسمبر 2020.

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

الساعة 00 : 11 صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة

ادريس بوزيان.    

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3815 - 26

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

الوحيد. : صالح كروم بن محمد بصفته طالب التحفيظ  طالب التحفيظ 

االسم الذي يعرف به امللك : أرض برانش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض برانش

نوعه : أرض فالحية

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

مساحته : 25 ار 42 سنتيار 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية غير معبدة عرضها 06 امتار

جنوبا : ورثة علي بن احمد

شرقا : ورثة بوشعيب بن عزوز 

غربا :  ورثة علي بن احمد

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 720 كناش األمالك 108 بتاريخ 06 يوليو 2020

زناتة  قيادة  قائد  عن  صادرة  04/م.ش.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  2

بتاريخ 16 يونيو 2020

3 - رسم شراء عدلي عدد 377 كناش 132 بتاريخ 10 يوليو 2020

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

الساعة 09 و 30 د صباحا.

مطلب رقم 3816 - 26

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020

» DREAM VILLAGE S.A.R.L.A.U   «  : : الشركة املسماة  التحفيظ  طالبة 

بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة.

االسم الذي يعرف به امللك : الشهاهب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فتح اخلير2.

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار أوالد با احمد

مساحته : 74 ار 88 سنتيار 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 48312 - 26 - مطلب التحفيظ رقم 3135 - 26

جنوبا : ابراهيم بوطرف

شرقا : طريق عرضها 10 امتار 

غربا :  مطلب التحفيظ 3799 - 25

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 25 كناش األمالك 77 بتاريخ 22 أكتوبر 2020

2 - شهادة ادارية عدد 317/م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة سيدي موسى 

اجملدوب بتاريخ 29 سبتمبر 2020

3 - رسم شراء عدلي عدد 335 كناش االمالك 76 بتاريخ 26 نوفمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و 30 د صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية.

    عبد احلميد سفيان. 

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41552 - 27

تاريخ االيداع : 10 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : وديع بني بن محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البرج ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة موحى وحمو، جماعة البرج، 

املكان املدعو مزارع ايت بومزيل.

مساحته : 08 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : البابور محمد ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي( ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : امحزوزن حسن .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 58 مؤرخ في فاحت اكتوبر 2020 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 121 مؤرخ في 27 يوليو 2020 ؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 120 مؤرخ في 27 يوليو 2020 ؛

4 - رسم شراء عدلي عدد 57 مؤرخ في فاحت اكتوبر 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 فبراير 2021 على 

الساعة 14 و30 د . 

مطلب رقم 41553 - 27

تاريخ االيداع : 11 ديسمبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة 4"

نوعه : ارض بها مقبرة.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة و جماعة القباب، املكان املدعو القباب املركز .

مساحته : 03 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : ممر) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : ممر) ملك عمومي ( ؛

غربا : ممر) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 11 فبراير 2021 على 

الساعة 10 و 30 د .

مطلب رقم 41554 - 27

تاريخ االيداع : 11 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : رشيد ناصيري بن قسو .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك آالء "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة دائرة القباب، جماعة تغسالني، املكان املدعو 

مزارع تغسالني.

مساحته : 01هـ 01 ار 27 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي (؛

شرقا : العيادي محند؛

جنوبا : الواد ) ملك عمومي (؛

غربا : بن قسو ، موحى وعلي ، ميمون .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي عدد 189 مؤرخ في 10 ابريل 2007 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 12 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و30 .

مطلب رقم 41555 - 27

تاريخ االيداع : 11 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : رشيد ناصيري بن قسو .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك امال "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم خنيفرة دائرة القباب، جماعة تغسالني، املكان املدعو 

مركز تغسالني.

مساحته : 01 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : 

شرقا : الزنقة ) ملك قروي (؛

جنوبا : ملك الغير ؛
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غربا : الشعبة ) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي عدد 427 مؤرخ في 29 اغسطس2007 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 12 فبراير 2021 على 

الساعة 11 .

مطلب رقم 41556 - 27

تاريخ االيداع : 11 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : رشيد ناصيري بن قسو .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك قسو "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم خنيفرة دائرة القباب، جماعة تغسالني، املكان املدعو 

مركز تغسالني.

مساحته : 01 آر04 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بناصر قسو؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي (؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي (؛

غربا : بوزيان محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي عدد 315 مؤرخ في 07 اغسطس 2008 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 12 فبراير 2021 على 

الساعة 11 و45 د.

مطلب رقم 41557 - 27

تاريخ االيداع : 11 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : رشيد ناصيري بن قسو .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك حليمة "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب، جماعة تغسالني، املكان املدعو 

مركز تغسالني.

مساحته : 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ناصري قسو؛

شرقا : محمد الشكدالي؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي (؛

غربا : الزنقة) ملك قروي (؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي عدد 413 مؤرخ في 23 اغسطس2007 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 12 فبراير 2021 على 

الساعة 12 و30 د .

مطلب رقم 41558 - 27

تاريخ االيداع : 14 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : عبد الواحد بويشي بن احمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اضاويس "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة دائرة وجماعة القباب ، املكان املدعو ايت مشان.

مساحته : 06 هـ 15 آر84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوزكري الناووي، الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : ورثة الشكدالي، اسماعيل الراضي ؛

جنوبا : ورثة الشكدالي ؛

غربا : ورثة لطفي ، الطريق ) ملك عمومي ( . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 196 مؤرخ في 24 أغسطس 2017 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 386 مؤرخ في 05 لبريل 2017 ؛

3 - نسخة من رسم ملكية عدلي عدد 183 مؤرخ في 28 فبراير2017 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 15 فبراير 2021 على 

الساعة 10 و30 د . 

مطلب رقم 41559 - 27

تاريخ االيداع : 15 ديسمبر 2020. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - زوبدة املير بنت محمد ؛

2 - بالل اخلالم بن حلسن .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك زوبدة وبالل "

نوعه : ارض بها بناية ذات طابقني علويني .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو حمرية ، زنقة واد احلليب رقم 22 . 

مساحته : 82 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : كمال ؛

غربا : علوط .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 94 مؤرخ في 13 مارس 2019 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 85 مؤرخ في 13 مارس 2019 ؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 4253 مؤرخ في 15 نوفمبر 1991 ؛
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4 - رسم اراثة وفريضة عدد 105 مؤرخ في 20 فبراير 2018؛

5 - رسم احصاء تركة عدلي عدد 126 مؤرخ في 03 ابريل 2018 ؛

6 - رسم شراء عدد 610 مؤرخ في 11 يونيو 1973 ؛

7 - شهادة ادارية عدد 351 بتاريخ 02 ديسمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 15 فبراير 2021 على 

الساعة 15 و30د . 

مطلب رقم 41560 - 27

تاريخ االيداع : 15 ديسمبر 2020. 

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1 - عائشة الشعبي بنت املعطي بنسبة 14/112 ؛

2 - الشرقاوي ناصيري بن الطيب بنسبة 35/112؛

3 - الصاحلة ناصيري بنت الطيب بنسبة 14 /112 ؛

4 - فاطمة ناصيري بنت الطيب بنسبة 14/112 ؛

5 - صالح ناصيري بن الطيبي. بنسبة 35 / 112.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ناصيري "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، جماعة تغسالني، املكان املدعو 

حي السعادة.

مساحته : 01 ار 02 س تقريبا.

حدوده : شماال : ورثة الدكيري ابراهيم ؛

شرقا : ورثة الدكيري ابراهيم ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي( ؛

غربا : ورثة سي الطيبي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم احصاء متروك عدلي عدد 105 مؤرخ في 18 اغسطس 2015 ؛

2 - صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي عدد 203 مؤرخ في 20 ديسمبر 2014 ؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 360 مؤرخ في 09 يوليو 1984 ؛

4 - صورة طبق االصل لرسم صدقة عدلي عدد 124 مؤرخ في 19 فبراير 2018 ؛

5 - شهادة ادارية بتاريخ 03 ديسمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 16 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و30 د . 

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة. 

رمرام وسيم.    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 53497 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  10  ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السـادة : 

1 - تودة املناصفي بنت الغازي بنسبة 16/128 

2 - حسن خرمودي بن محمد بنسبة 14/128

3 - فدوى خرمودي بنت محمد بنسبة 7/128

4 - سعيدة خرمودي بنت محمد بنسبة 7/128

5 - عبد اللطيف خرمودي بن محمد14/128 

6 - نعيم خرمودي بن محمد. 14/128

7 - ابتسام خرمودي بنت محمد بنسبة 7/128

8 - حنان خرمودي بنت محمد. بنسبة 7/128

9 - زكريا خرمودي بن محمد. 14/128

10 - سارة خرمودي بنت محمد بنسبة 7/128

11 - فاطمة خرمودي بنت محمد بنسبة 7/128

12 - مصطفى خرمودي بن محمد 14/128 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك اخلرمودي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك اخلرمودي. 

نـوع امللك : ارض بها بناية جزء منها بها طابق سفلي و طابق أول وجزء 

اخر به سفلي فقط ؛

موقعه : مدينة زاكورة، احملل املدعو حي املنصور الدهبي.

مسـاحتـه : 02 ار 70 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الطريق.

شـرقـا : عنتر حسن.

جـنـوبا : الزنقة.

غـربـا : بن درعو حسن.

و  متر   15 طولها  أقواس  منطقة  عن  عبارة  ارتفاق   : العينية  احلقوق 

عرضها 05 امتار.

أصل املـلك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 يوليو 1984 

- نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 2016 

- شهادة ادارية مؤرخة في 22 يناير 2019 

- رسم موقعي للعقار ؛

عملية حتديده ستقع يوم :   09  فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقـم 53498 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  11  ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السـيد ابراهيم الهرهاري بن هشوم. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك ابراهيم الهرهاري.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك ابراهيم الهرهاري. 

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق أول ؛

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو تكمي اجلديد.

مسـاحتـه : 01 ار 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : جنكور.

شـرقـا : بن مسعود.

جـنـوبا : محمد حلفا و الزنقة.
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غـربـا : الزنقة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 يوليو 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2006 

- ملحق عقد شراء عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 13 أكتوبر 2020 

- رسم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  فبرابر 2021 على الساعة : التاسعة و 

النصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات.

املصطفى فخري.    

 

محافظة الرماني

مطلب رقم 7208 - 29

تاريـخ اإليـداع : 10 ديسمبر 2020 .

طالبو التحفيظ : 

1/ هشام بلحارتي بن ميلود بن بنعاشير بنسبة 14/104؛

2/ بشرى بلحارتي بنت ميلود بن بنعاشير بنسبة 07/104؛

3/ فؤاد بلحارتي بن ميلود بن بعاشير بنسبة 14/104؛

4/ يونس بلحارتي بن ميلود بن بنعاشير بنسبة 14/104؛

5/ ياسير بلحارتي بن ميلود بن بنعاشير بنسبة 14/104؛

6/ عصام بلحارتي بن ميلود بن بنعاشير بنسبة 14/104؛

7/ زهير بلحارتي بن ميلود بن بنعاشير بنسبة 14/104؛

8/ الزهرة ميموني بنت علي بن الطاهر بنسبة 13/104.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " املرس "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرس ".

نـوعـه : " ارض فالحية ".

احملل  مرشوش  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : مـوقعـه 

املدعو قبيلة أوالد خليفة اجلنوبية دوار آيت حمو الصغير .

مسـاحتـه : 89 آرا 48 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 5359 - 29؛

شـرقـا : مطلب التحفيظ عدد 3241 - 29؛

جنوبا : ورثة الهاشمي بلحارثي؛

غربـا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

 43 كناش   279 صحيفة   343 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

بتاريخ 13 يوليو 2020 توثيق ابتدائية الرماني؛

- رسم إراثة وفريضة عدلي مضمن بعدد 247 صحيفة 266 كناش 14 

بتاريخ 07 فبراير 2017 توثيق ابتدائية الرماني ؛

- شهادة إدارية عدد 03/ ق ش ق املؤرخة في 24 يناير 2020 صادرة عن 

قائد قيادة مرشوش.

املؤقت هو يوم 10 فبراير 2021  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

الشريف البقالي     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146282

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك : " تيزنيت الدولة 1831 قروي مدرسة اشافوضن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1831 

قروي مدرسة اشافوضن "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  الساحل  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

"مدرسة اشافوضن " ،

مساحته : 06 آ 77 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 نوفمبر 2020 .

على   2021 فبراير   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146283

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن السيد

مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك : " تيزنيت الدولة 1844 قروي مدرسة ملكامي "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1844 

قروي ملكامي ".

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  الساحل  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

"مدرسة ملكامي " ،

مساحته : 08 آ 94 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 نوفمبر 2020 .

على   2021 فبراير   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146284

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك : " تيزنيت الدولة 1836 قروي مدرسة اجنارن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1836 

قروي مدرسة اجنارن ".

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

 " املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  الساحل  أربعاء  وقيادة  : جماعة  موقعه 

مدرسة اجنارن " ،

مساحته : 02 آ 86 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 نوفمبر 2020 .

على   2021 فبراير   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146285

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد احلسني شاكر بن احلسن ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " كتو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كتو"،

نوعه : أرض بورية محاطة بسور بجزء منها بها بناية من طابق أرضي 

وآخر علوي وبناية اخرى سفلية ،

موقعه : جماعة بوطروش قيادة تيغرت دائرة االخصاص اقليم سيدي 

ايفني احملل املدعو " تاكريانت فرقة ايت موسى " ،

مساحته : 76 آ 70 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ادعيسى ، 

شرقا : أحمد شكير واحلسن الهاتر ، 

جنوبا : بن سي موح ) بدر( ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2019 ،

على   2021 فبراير   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146286

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالبي التحفيظ :

السيد احلسني الراجي بن ابراهيم 

السيد العربي الراجي بن ابراهيم ،

السيدة فاطمة الراجي بنت ابراهيم 

السيدة يامنة بحسا بنت محمد ،

على الشياع بينهم بحصة 14/40 لكل واحد من االول والثاني و7/40 

للثالثة و 5/40 للرابعة ، 

االسم الذي يعرف به امللك " بورمل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بورمل "،

نوعه : أرض بورية ،

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

متزليت " ،

مساحته : 24 هـ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : املصيد احلسن وأحمد بن احمد احلنفي ، 

شرقا : ادبولفول ، 

جنوبا : ورثة ابراهيم الراجي ، 

غربا : البحر ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم احصاء عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر2007 

ملحق عدلي اصالحي مؤرخ في 03 يناير 2008 ،

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2003 ،
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وكالة عرفية مؤرخة في 14 مارس 2008 ،

باجلريدة  املنشور   2011 نوفمبر   24 في  صادر   2.11.559 رقم  مرسوم 

الرسمية عدد 6006 بتاريخ 22 ديسمبر 2011 .

مع االشارة الى أن هذا املطلب مودع كتأكيد للتعرض على التحديد 

االداري للملك الغابوي قسم " ايصوح " 

على   2021 فبراير   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146287

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة فاضمة أمتجار بنت العربي 

االسم الذي يعرف به امللك " قرعة بزامي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قرعة بزامي "،

نوعه : أرض عارية ،

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

اضلحة طريق اغبولة " ،

مساحته : 05 آ 70 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-13078 ، 

شرقا : يامنة اعراب ، 

جنوبا : فاطمة اعراب بعضا ورع رقم 89365-31 بعضا آخر ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 01 أغسطس 2008 

صورة طبق االصل لعقد قسمة عرفي مؤرخ في 20 يوليو 1995 ،

تصريح بالشرف مصحح االمضاء في 02 سبتمبر 2020 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 30 يونيو 2020 عدد 70 . 

على   2021 فبراير   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146288

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد أحمد حوتى بن احلسني ، 

االسم الذي يعرف به امللك " السحالن 02 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " السحالن 02 "،

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادحموش " ،

مساحته : 02 هـ 00 آ 65 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : اجو بواحلرير وكلثومة حوتى ، 

شرقا : ورثة محمد اواحلسني أحموش ، 

جنوبا : حلسن أحموش ، 

غربا : ادعلي اوليزيد ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 305 صحيفة 274 كناش 

االمالك رقم 35 بتاريخ 18 أغسطس 2020 ،

على   2021 فبراير   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146289

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد أحمد حوتى بن احلسني ، 

االسم الذي يعرف به امللك " السحالن 01 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " السحالن 01 "،

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادحموش " ،

مساحته : 07 آ 22 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : حلسن احموش ، 

شرقا : ممر عمومي ، 

جنوبا : ورثة مسي حلسن او العربي. ، 

غربا : ادعلي اوليزيد ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 305 صحيفة 274 كناش 

االمالك رقم 35 بتاريخ 18 أغسطس 2020 ،

على   2021 فبراير   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146290

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد أحمد حوتى بن احلسني ، 

االسم الذي يعرف به امللك " سراح 03 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " سراح 03 "،

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادحموش " ،

مساحته : 18 آ 43 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-37009 ، 

شرقا : ممر عمومي ، 

جنوبا : ورثة سيدي ابراهيم احمد احموش بعضا ورع رقم 31-29954 

بعضا آخر ، 
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غربا : اجو بوحلرير وكلثومة حوتى ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 306 صحيفة 275 كناش 

االمالك رقم 35 بتاريخ 18 أغسطس 2020 ،

على   2021 فبراير   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146291

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد أحمد حوتى بن احلسني ، 

االسم الذي يعرف به امللك " سراح 02 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " سراح 02 "،

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادحموش " ،

مساحته : 18 آ 36 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : اجو بواحلرير وكلثوم حوتى ، 

شرقا : ممر عمومي ، 

جنوبا : حلسن احموش ، 

غربا : ورثة حلسن بن عال وورثة سي محمد بن ابراهيم حموش ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 306 صحيفة 275 كناش 

االمالك رقم 35 بتاريخ 18 أغسطس 2020 ،

على   2021 فبراير   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146292

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد أحمد حوتى بن احلسني ، 

االسم الذي يعرف به امللك " سراح 01 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " سراح 01 "،

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادحموش " ،

مساحته : 19 آ 55 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : اجو بواحلرير وكلثوم حوتى ، 

شرقا : ورثة ادبوستة بعضا ورع رقمي 38488-31 و 39022-31 بعضا آخر ، 

جنوبا : حلسن احموش ، 

غربا : ممر عمومي ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 306 صحيفة 275 كناش 

االمالك رقم 35 بتاريخ 18 أغسطس 2020 ،

على   2021 فبراير   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146293

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد أحمد حوتى بن احلسني ، 

االسم الذي يعرف به امللك " امنران "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " امنران "،

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادحموش " ،

مساحته : 04 آ 32 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ابراهيم بواحلرير ، 

شرقا : ورثة ادضلحى أحمد بن ابراهيم ، 

جنوبا : اجو بواحلرير وكلثوم حوتى ، 

غربا : ورثة احمد بن احلسن ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 305 صحيفة 274 كناش 

االمالك رقم 35 بتاريخ 18 أغسطس 2020 ،

على   2021 فبراير   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146294

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة مبيريكة اتهالى بنت أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " النادر "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " النادر"،

نوعه : أرض عارية ،

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

سيدي بنوار " ،

مساحته : 02 آ 85 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مسلك عرضه 6 أمتار ، 

شرقا : فاطمة لزرق ، 

جنوبا : ورثة ادالرايس ، 

غربا : امينة اتهالى ، 
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احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 397 صحيفة 390 كناش 

االمالك رقم 87 بتاريخ 17 نوفمبر 2020 

على   2021 فبراير   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146295

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بومهدي بن ابراهيم 

االسم الذي يعرف به امللك " دير نبولفان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دير نبولفان "،

نوعه : أرض بورية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تبلكوكت " ،

مساحته : 29 آ 09 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زنقة ، 

شرقا : ورثة أومرزوك عائشة ، 

جنوبا : زنقة ، 

غربا : زنقة ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 يونيو 2019 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 يوليو 2019 ،

اشهاد عرفي مؤرخ في 25 سبتمبر 2020 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 30 أكتوبر 2017 ،

على   2021 فبراير   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 30 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146296

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد احلسن الباز بن حماد بن العربي ، 

االسم الذي يعرف به امللك " فدان موماد "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فدان موماد "،

نوعه : أرض عارية ،

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

مساحته : 01 هـ 64 آ 16 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة رقية بنت احمد اوبيزان ، 

شرقا : رع رقم 31-32636 ، 

جنوبا : ورثة عائشة بنت أحمد اوبيزان ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 ،

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 فبراير 2020 ،

وكالة عدلية مؤرخة في 13 نوفمبر 2020 ،

على   2021 فبراير   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146297

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد زربان مبارك بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " بوكطو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " زربان "،

نوعه : أرض فالحية ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

احملل املدعو " مزارع املعدر الكبير" ،

مساحته : 25 آ 21 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-63217 ، 

شرقا : ورثة اسواخن ، 

جنوبا : عائشة ابها وزينة ابها ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 أكتوبر 2020 

على   2021 فبراير   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146298

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد الراجي امحمد بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " اغير اومسكو 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اغير اومسكو 2 "،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " اكرض اضاض " ،

مساحته : 01 آ 64 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-28074 ، 

شرقا : ممر ، 

جنوبا : آيت احلاج ابلق ، 

غربا : الزنقة ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 أكتوبر2020 ،
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رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 نوفمبر 2019 ،

وكالة عدلية مؤرخة في 22 أكتوبر 2020 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 20 نوفمبر 2020 ،

على   2021 فبراير   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146299

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد الراجي امحمد بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " اغير اومسكو 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اغير اومسكو 1 "،

نوعه : أرض عارية ،

مزارع   " املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  وباشوية  بلدية   : موقعه 

اكرض اضاض " ،

مساحته : 01 آ 28 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ابراهيم حمداتي ، 

شرقا : ممر ، 

جنوبا : رع رقم 28074-31 وآيت احلاج ابلق ، 

غربا : الزنقة ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 أكتوبر2020 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 نوفمبر 2019 ،

وكالة عدلية مؤرخة في 22 أكتوبر 2020 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 20 نوفمبر 2020 ،

على   2021 فبراير   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت.

عبد القادر ابوحامد.    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62432 - 35

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - أحمد بوتزرزيت بن مبارك.

2 - فاطمة إداوبال بنت أحمد. بصفتهما طالبا للتحفيظ على الشياع 

بينهما بنسبة سبعة أسهم من أصل ثمانية لألول، و سهم واحد من 

نفس األصل بالنسبة للثانية. 

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : حتت أم أكجدي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حتت أم أكجدي.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، باشوية وجماعة متنار، دوار بيزكارن.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حسن كردي. 

شرقا : اخملتار ابن احلسني. 

جنوبا : زنقة بعرض 6 أمتار.

غربا : حسن كردي

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 أغسطس 2014.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 18 نوفمبر 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ 17 أغسطس 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 05 فبراير 2021 على الساعة 10 : 00.

مطلب رقم 62433 - 35

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عمر الداودي بن الطاهر.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك بالد القائد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك بالد القائد.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أقرمود، جماعة دوار املكادمة.

مساحته : 10 آر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 18525 - 35. 

شرقا : الطريق االقليمية رقم 2207.

جنوبا : ورثة الزمزامي.

غربا : الرسم العقاري رقم 13066 - 35.

احلقوق العينية : خط كهربائي ذو ضغط منخفض.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 أكتوبر 2020.

- شهادة ادارية عدد 44/2020 مؤرخ 23 سبتمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 05 فبراير 2021 على الساعة 14 : 00.
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مطلب رقم 62434 - 35

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : حفيظة األطرش بنت عالل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الدار القدمية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدار القدمية.

نوعه : أرض بها غرفة وهري ومطفية.

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

مساحته : 03 آر 09 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 20374 - 35. 

شرقا : ورثة الركراكي صماط - بعضا من ورثة التوريري عبد املالك.

جنوبا : عبد الرحيم الغنضور.

غربا : ورثة املعيلم عمر - طريق عمومية عرضها 10 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 07 ديسمبر 2018.

- شهادة إدارية عدد 59/2018 مؤرخة في 26 نوفمبر 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 08 فبراير 2021 على الساعة 13 : 30.

مطلب رقم 62435 - 35

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : رقية برضيك بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : رواسي حسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : رواسي حسن.

غرف  ثالث  من  تتكون  للسكن  دار  عن  عبارة  بناية  بها  أرض   : نوعه 

ومطبخ ومرحاض وسطح بهوائه.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة زاوية بن احميدة، 

دوار الزاوية.

مساحته : 01 آر 15 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية عرضها 4أمتار.

شرقا : الطريق العمومية عرضها 5 أمتار.

جنوبا : طريق عمومي – ورثة عمر الزبور.

غربا : صكصيوي محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2019.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2019.

/م ق ج مؤرخة في 05  ادارية عدد 33  - نسخة طبق األصل لشهادة 

أغسطس 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 08 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62436 - 35

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي اليوسفي بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك احلطبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك احلطبة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر ومطفية.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة امرامر، جماعة سيدي 

محمد اومرزوق، دوار الدراع.

مساحته : 06 هـ 40 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : محمد الشاوي.

جنوبا : طريق عمومية.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 11/ م ت مؤرخة في 

27 سبتمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 08 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62437 - 35

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : مبارك الوالي بن احلافظ.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك ابحيرة تالتيير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك ابحيرة تالتيير.

نوعه : أرض فالحية محاطة بسور بها أشجار الزيتون.

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

جماعة اوالد مرابط، دوار أوالد مرابط.

مساحته : 03 هـ 78 آر 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احلسني الوالي.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : طريق عمومية - شعبة.

غربا : شعبة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 07 سبتمبر 2020.

- شهادة ادارية عدد 7 م ت مؤرخة في 05 سبتمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 09 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30.
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مطلب رقم 62438 - 35

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : سعيد زياد بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الرياض

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الرياض.

نوعه : أرض عارية بها أشجار الزيتون.

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

دوار آيت حلسن.

مساحته : 36 آر 83 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة العثماني.

شرقا : احيا بريك.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 6 أمتار.

غربا : طريق عمومي عرضه 6 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 أبريل 2015.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 75 ق ق ج مؤرخة في 17 مارس 2015.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 09 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30.

مطلب رقم 62439 - 35

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : سعيد زياد بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الرياض

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الرياض.

نوعه : أرض فالحية 

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

دوار آيت حلسن.

مساحته : 12 آر 22 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : طريق.

جنوبا : فتيحة زياد.

غربا : كبيرة زياد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 أبريل 2015.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 74 ق ق ج مؤرخة في 17 مارس 2015.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 09 فبراير 2021 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 62440 - 35

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : قطعة املسجد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قطعة املسجد.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

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

آيت بلقايد.

مساحته : 11 آر 28 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية.

شرقا : احمد الكارح.

جنوبا : رشيد الكداري.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 1805 مؤرخة في 27 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد 09 فبراير 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62441 - 35

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : قطعة املسجد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قطعة املسجد.

نوعه : أرض فالحية.

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

آيت بلمكي.

مساحته : 09 آر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : ورثة البشيرالكنور.

جنوبا : عبد الكبير الفراعي.

غربا : مسجد الزرائب.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 1804 مؤرخة في 27 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد 09 فبراير 2021 على الساعة 13 : 30.

مطلب رقم 62442 - 35

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

1 - فاطمة احملب بنت بوشعب.

2 - محمد احملب بن بوشعيب.
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3 - رشيدة احملب بنت بوشعيب.

4 - مهدي احملب بن محمود.

على  للتحفيظ  طالبا  بصفتهم  محمود.  بنت  احملب  خديجة   -  5

بالنسبة  سهما   288 أصل  من  سهما   51 بنسبة  بينهم  الشياع 

لألولى والثالثة، و 102 سهما للثاني، و 56 سهما للرابع، و28 سهما 

لألخيرة والكل من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اورتي اخرازن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اورتي اخرازن.

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 97 آر 14 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة احمد اوعلي – عمر هويدر – وبعضا أمكاز.

شرقا : ممر عمومي – ورثة عمر أوعالل.

جنوبا : بواكو بن حلسن.

غربا : ورثة احمد اوعلي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 2016.

- نسخة طبق األصل لشهادة ادارية عدد 2 ق ق ج مؤرخة في 29 

أغسطس 2016.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلية مؤرخة في 25 ديسمبر 2017.

- صورة شمسية إلشهاد الوالية الشرعية عدلي مؤرخ في 28 

أغسطس 2012.

بتاريخ  2020 ومسجلة  نوفمبر  - وكالة عرفية مؤرخة في 10 

23 نوفمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 10 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30.

مطلب رقم 62443 - 35

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : مصطفى عربي بن حمو.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ابو الكراكر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ابو الكراكر.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار الغزوة.

مساحته : 53 آر 20 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عرضه 04 أمتار.

شرقا : ورثة راضية عربي.

جنوبا : احلسني عربي - زهرة عربي.

غربا : الرسم العقاري رقم 7828 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 01 بتاريخ 07 أكتوبر 2020.

- تصريح باملوافقة على املساحة عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 

07 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد 10 فبراير 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62444 - 35

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

1 - احلبيب ادكال بن ملني.

2 - حسن اضكال بن الراحل.

3 - محمد اضكال بن الراحل.

4 - عمر اضكال بن الراحل.

5 - ابراهيم اضكال بن الراحل.

6 - اسحابة اضكال بنت الراحل.

7 - حبيبة اضكال بنت الراحل.

8 - السالكة ادكال بنت ملني.

على  للتحفيظ  طالبا  بصفتهم  الراحل.  بنت  اضكال  اجميعة   -  9

الشياع بينهم بنسبة 22 سهما من أصل 66 سهما لألول، و6 أسهم 

بالنسبة للثاني والثالث والرابع واخلامس، وبنسبة 3 أسهم لكل من 

والكل  للثامنة،  11 سهما  وبنسبة  والتاسعة،  والسابعة  السادسة 

من نفس األصل. 

اإلسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الدار.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدار.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن سكنى من طابق أرضي.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار العرب.

مساحته : 13 آر 97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : طريق.

جنوبا : الرسم عقاري رقم 11670 - 35.

غربا : الرسم عقاري رقم 11670 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة عدلية من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 أغسطس 2000.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 24 نوفمبر 2014.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 2019.

- نسخة عدلية من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 1998.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 24 أغسطس 2020.
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- نسخة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 24 نوفمبر 2014.

- شهادة مطابقة اإلسم عدد 22/2020 مؤرخة في 09 يوليو 2020.

- نسختني موجزتني من رسم الوفاة عدد 02 لسنة 2017، وعدد 217 

لسنة 1998 مؤرختني في 08 ديسمبر 2020.

الوفاة عدد 4/70 لسنة  لرسم  - صورة شمسية من نسخة موجزة 

2014 مؤرخة في 08 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد 10 فبراير 2021 على الساعة 14 : 30.

مطلب رقم 62445 - 35

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

محمد بناني بن حلسن.

بينهما  شياعا  للتحفيظ  طالبا  بصفتهما  احمد.  بن  جباري  هشام 

بنسبة النصف لكل واحد منهما.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دار احلاج عيسى.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار احلاج عيسى.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : مدينة الصويرة، زنقة املالح، رقم 66.

مساحته : 03 آر 80 س تقريبا.

حدوده

شماال : السور اخملزني.

شرقا : الرسم العقاري رقم 4027/م.

جنوبا : زنقة املالح.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 7848 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة عدلية من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 مارس 2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 يناير 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 يناير 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 سبتمبر 2015.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 17 نوفمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 10 فبراير 2021 على الساعة 14 : 30.

مطلب رقم 62446 - 35

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : شركة بيير الصويرة )ش.م.م(.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ازنيكة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ازنيكة.

نوعه : أرض فالحية بها دار غير مكتملة البناء.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار العرب.

مساحته : 14 آر 07 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 29014 - 35 – 22953 - 35.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : السعيد الصبر – سفيان الصبر.

غربا : الرسم العقاري رقم 27259 - 35 – 27838 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 2019.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 03/2019 م.ش.ا مؤرخة في 

19 يوليو 2019.

- وكالة ثابتة التاريخ مؤرخة في 29 يوليو 2019.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 17 نوفمبر 2020.

- نسخة مطابقة لألصل للسجل التجاري عدد 3437 مؤرخة 

في 11 سبتمبر 2020.

- نسخة طبق األصل للنظام األساسي للشركة مصصحة اإلمضاء 

بتاريخ 11 سبتمبر 2020.

تصميم موقعي. 

تاريخ التحديد 10 فبراير 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62447 - 35

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد بناني بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : عند الغدير

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عند الغدير.

نوعه : أرض فالحية.

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

دوار إفران.

مساحته : 22 آر 04 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة محمد لكدالي.

شرقا : املطلب رقم 13289 - 35 – ورثة عيسى الساخي.

جنوبا : عبد اهلل الساخي.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة عدلية من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 يناير 2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2016.

- نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 29 أغسطس 2008.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلية مؤرخة في 15 أغسطس 2008.
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- شهادة إدارية عدد 06/2020 مؤرخة في 16 يونيو 202.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 10 فبراير 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62448 - 35

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : سيهام بيدير بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فم السوكة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فم السوكة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واألركان.

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

أوحامد، دوار إد العوني.

مساحته : 20 آر تقريبا.

حدوده

شماال : محمد بن علي احلسن

شرقا : الطريق.

جنوبا : أمكاز – احلسن الهجري.

غربا : أحمد بن جعا.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 20 أبريل 1994.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 1995.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 أغسطس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 11 فبراير 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62449 - 35

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : هشام موتشو بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : حلروش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حلروش.

نوعه : أرض فالحية بها شجرة الزيتون

موقعه : اقليم الصويرة، جماعة أوناغة، دوار آيت الصريدي.

مساحته : 39 آر تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومية بعرض 03 أمتار – بعضا من الرسم العقاري 

رقم 29552 - 35.

شرقا : خالد تبكة.

جنوبا : ورثة تبكة – جنمة تبكة.

غربا : فاطمة تبكة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 16 يونيو 2020.

- شهادة إدارية عدد 17/م.ش.ق مؤرخ في 03 مارس 2020.

- وكالة عرفية مؤرخة في 17 يونيو 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 11 فبراير 2021 على الساعة 14 : 30.

مطلب رقم 62450 - 35

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : نزيهة حفاظ بن حسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : نزيهة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : نزيهة.

نوعه : أرض عارية محاطة بسور.

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

دوار فلوست.

مساحته : 06 آر 40 س تقريبا.

حدوده

شماال : حسن الرايس.

شرقا : ورثة ابراهيم او اليزيد.

جنوبا : محمد مومن - بعضا ورثة العدناني.

غربا : طريق عمومي بعرض متغير.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في فاحت فبراير 2020.

- نسخة مطابقة لألصل لشهادة إدارية عدد 18/2020 مؤرخ في 

25 فبراير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 11 فبراير 2021 على الساعة 11 : 00.

مطلب رقم 62451 - 35

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

حميد شودار بن عبد املالك.

ثورية شودار بنت عبد املالك.

عبد الناجي شوادار. بصفتهم طالبا للتحفيظ على الشياع بينهم 

بنسبة 1/3 لكل واحد منهم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك اجلنان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اجلنان

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 30 آر تقريبا.

حدوده

شماال : مطلب التحفيظ رقم 2606 - 35 - عزيز السوفير.
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شرقا : يوسف مسترزق - وجميعة باسكال.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 2606 - 35.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3595 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 1982.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يونيو 2020.

- موجب تصحيح إسم شخصي عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2020.

- شهادة إدارية عدد 20/2020 مؤرخة في 26 أغسطس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 11 فبراير 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62452 - 35

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد يوسف الديهي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تسيال.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تسيال.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

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

مساحته : 30 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 33242 - 35.

شرقا : ورثة لكنني.

جنوبا : ورثة لكنني.

غربا : طريق عمومية عرضها 04 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 13 أكتوبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 69/2020 ق.ق.ج مؤرخ في 28 يوليو 2020.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 13 نوفمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 11 فبراير 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62453 - 35

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد امبارك شنون بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك بونقيشة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك بونقيشة.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة سيدي العروسي، 

دوار الشروقات.

مساحته : 04 آر تقريبا.

حدوده

شماال : مصطفى ترواوي.

شرقا : مصطفى ترواوي.

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 2221.

غربا : بوجمعة البني - مصطفى تزواوي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 27 ماي 2015.

- شهادة إدارية عدد 19/ م ق ج مؤرخة في 21 ماي 2015.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 11 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى اكزير رقم 12.

مطلب رقم 59185 - 35 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1001 املؤرخة في 07 مارس 2018

2020. فإن مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 07 ديسمبر 

رقم  التحفيظ  مطلب  ذي   "  12 رقم  اكزير   " املسمى  امللك  حتفيظ 

59185 - 35، الكائن بإقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار 

لبنى  السيدة  األصلية  التحفيظ  العرايش، ستتابع في اسم طالبة 

دبالل بنت احمد، وذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما 

أعاله وكذا ملحق لرسم استمرار عدلي مؤرخ في  املذكور  للمطلب 

28 أكتوبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : الشريف.

مطلب رقم 308 - 35 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3919 املؤرخة في 09 ديسمبر 1987

2020. فإن مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 10 ديسمبر 

حتفيظ امللك املسمى "الشريف" ذي مطلب التحفيظ رقم 308 - 35،

الكائن بإقليم ودائرة الصويرة، قيادة قيادة وجماعة أقرمود، دوار الشتيوات 

 : التالي  الشكل  اآلن فصاعدا مجزأة على  اوالد عيسى، ستتابع من 

1 - في إسم السادة : عبد الكبير زهيدي بن محمد، مغربي اجلنسية، 

حامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد JB54395، مزداد بتاريخ 1951، 

التاج  والسيد  انزكان،  اجلرف   ،02 رقم   412 بالرقم  الساكن  متزوج، 

الرجراجي بن محمد بن الطاهر، مغربي اجلنسية، مزداد سنة 1944، 

للقطعة  بالنسبة  بينهما  مناصفة  الصويرة،  بأقرمود،  والساكن 

املسماة "ملك الدوار"، مساحتها 01 هكتار تقريبا. 

موالي  الفرنوشي   : السادة  األصليني  التحفيظ  طالب  إسم  في   -  2

احلسني بن احماد والسيد اتوتكوت موالي إبراهيم فيما تبقى من امللك 

بعد إستخراج وعاء التعرض موضوع القطعة املومأ إليها أعاله. وذلك 

بناء على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب، 

برسم شراء  مرفق   2020 ديسمبر   10 في  مؤرخ  إيداع  -وكذا مطلب 

عدلي مؤرخ في 09 يونيو 1990،
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- نسخة عادية طبق األصل حلكم إبتدائي عدد 07 الصادر بتاريخ 

06 يناير 2016 في ملف حتفيظ رقم 41/2011،

الصادر   263 عدد  اإلستئنافي  للقرار  األصل  طبق  ونسخة   -

بتاريخ 18 أكتوبر 2018،

- شهادة عدم الطعن بالنقض احملررة بتاريخ 18 مارس 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة.

ربيع شركي.    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32895 - 36

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : أحمد السنوني بن اخملتار.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حي السالم بالد الرزيكي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السنوني أحمد "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : إقليم العرائش ، مدينة القصر الكبير ، احملل املدعو : بالد الرزيكي 

مساحته : 90 س تقريبا

حدوده : 

شماال : شارع ؛

جنوبا : عائشة املريجي - عبد السالم بومهدي؛

شرقا : محمد الدبلي ؛

غربا : شارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عقار عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 22 صحيفة 373 

عدد 478 بتاريخ 26 يونيو 2000.

 97 : 68/أ عدد  - رسم إصالح مساحة عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 

صحيفة 109 بتاريخ : 17 مارس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 10 فبراير 2021 على 

الساعة 10 والنصف صباحا؛

مطلب رقم 32896 - 36

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : نادية احلنصالي بنت أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " غرسة الدار "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "غرسة الدار "

نوعه : ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة الساحل احملل املدعو : دوار النكارجة. 

مساحته : 01 ار 94 س تقريبا

حدوده : 

شماال : زنقة ؛

جنوبا : عائشة أحمد شتوان.

شرقا : زنقة ؛

غربا : عبد السالم ازريرق ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رقم 10 صحيفة 297  األمالك  - رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 

عدد 347 بتاريخ : 02 يناير 1998.

- رسم صدقة عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 1س صحيفة 328 

عدد : 237 بتاريخ : 03 نوفمبر 2020.

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

الساعة 09 والنصف صباحا؛

مطلب رقم 32897 - 36

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار غشامة 70703"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار غشامة 70703"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة القلة ، احملل املدعو : "دار غشامة 70703" 

دوار الصاف.

مساحته : 12 ار 12 س تقريبا

حدوده : 

شماال : املفضل الكرفطي ؛

جنوبا : واد ؛

شرقا : املضل الكرفطي

غربا : ممر 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 16 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32898 - 36

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان الوادي 70698"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان الوادي 70698"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة القلة ، احملل املدعو : "جنان الوادي 70698" 

دوار الصاف.

مساحته : 95 ار 15 س تقريبا

حدوده : 

شماال : اسماعيل العلمي و ورثة إسماعيل زقان ؛
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جنوبا : واد ؛

شرقا : ادريس احلنيني و شعبة 

غربا : عبد السالم الشنقاو و ادريس احلنيني و احمد ولد احلاج 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 16 فبراير 2021 على 

الساعة 11 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32899 - 36

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الصفرجلة 70712"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الصفرجلة 70712"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة القلة ، احملل املدعو : "الصفرجلة 70712" 

دوار الصاف.

مساحته : 18 ار 93 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد السالم بوقبايل و امشيش الوات ؛

جنوبا : احباس ؛

شرقا : احباس

غربا : احباس 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 17 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32900  36

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الفرمة 70700"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الفرمة 70700"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة القلة ، احملل املدعو : "الفرمة 70700" 

دوار الصاف

مساحته : 01 هـ 07 ار 58 س تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد اسماعيل ؛

جنوبا : واد ؛

شرقا : خندق

غربا : احباس 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 17 فبراير 2021 على 

الساعة 11 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32901 - 36

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد ارارو بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البحاير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البحاير "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة عياشة احملل املدعو : مدشر خندق احمار 

مساحته : 05هـ 75 ار 70 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق و رحمة التايدي ؛

جنوبا : عبد السالم اغبالو و احمد اخلراز

شرقا : الطريق ؛

غربا : علي اغبالو ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم شراء اصل عدلي مضمن حتت عدد 3378 بتاريخ 25 /09/1984.

- رسم شراء عقار عدلي مضمن حتت عدد 535 بتاريخ 26 اكتوبر 1990.

- رسم شراء اصل عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 5 صحيفة 89 

عدد 94 بتاريخ 29 مارس 1995.

- رسم استمرار امللك عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 3 أ صحيفة 182 

عدد 187 بتاريخ 24 يناير 2014

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 17 فبراير 2021 على 

الساعة 11 والنصف صباحا؛

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش بالنيابة 

خالد املعرف    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77764 - 37 

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : مصطفى األطرش بن حلسن .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان كعدة السكيكمة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : االطرشية ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد عياد املركز احملل املدعو 

كعدة السكيكمة ؛ 

مساحته : 5 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : بنعيسى الرايسي و من معه ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : السوق األسبوعي جلماعة أوالد عياد ، 

غربا : ارقية الرايسي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : 

رسم ملكية بتاريخ 4 ابريل 2019 ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ 21 ماي 2019 

شهادة إدارية بتاريخ 30 نوفمبر 2020

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5فبراير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77766 - 37 

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : عبدالقادر الكرمون بن علي .

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلواض 2 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وليد ؛ 

مساحته : 52 ار 70س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق العمومية ؛ 

شرقا : محمد الدحيمن 

جنوبا : عبداهلل الدحيمن و ورثةاحميدو الفضيل ، 

غربا : ورثة الدحيمن ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي بتاريخ 12 يونيو 2018 

شهادة إدارية بتاريخ 7 ديسمبر 2020

 h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 فبراير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77767 - 37 

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : عبدالقادر الكرمون بن علي .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " منزلة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : منزلة ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وليد ؛ 

مساحته : 40 ار 23س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : االحباس ؛ 

شرقا : تعاونية دات النفع االقتصادي 

جنوبا : الغنيوي احمد و االحباس ، 

غربا : االحباس ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي بتاريخ 12 يونيو 2018 

شهادة إدارية بتاريخ 7 ديسمبر 2020

 h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 فبراير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77768 - 37 
تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : شركة يشتومي ميثلها هشام اخلراط بن احمد 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني امرابطة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عني امرابطة ؛
مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم و بلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو عني امرابطة ؛ 
مساحته : 00 ار 84 س تقريبا. 

حدوده  : 
شماال : غزالن الكرشني ؛ 
شرقا : ممر عرضه 3 امتار 

جنوبا : الطريق عرضها 6 امتار ، 
غربا : الطريق عرضها 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 19 فبراير 2018 
رسم هبة عدلي بتاريخ 24 نوفمبر 2020 

رسم شراء عدلي بتاريخ 30 نوفمبر 2020 
شهادة إدارية بتاريخ 24 نوفمبر 2020

 h 14 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 فبراير 2021 على الساعة
احملافظ املساعد على األمالك العقارية بتاونات 

محمد الكحل      

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2744 - 38 
تاريـخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : حميد الطاهري.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » حاجب ساحل «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حاجب ساحل «.
موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، قيادة املنزه، دوار أوالد مبارك.

نوعه : ارض فالحية . 
مساحته : 03 هـ 17 آر28 س تقريبا

حدوده : 
شماال : الرسم العقاري رقم 70882 - 38 ؛

شرقا : واد عكراش والقطعة األولى للرسم العقاري رقم RP1 /3661؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم 92865 - 38؛

غربا : الرسم العقاري 2674 ر.
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
1 –رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 رجب 1441 موافق 29 فبراير 2020 
بتاريخ 19 شوال  األمالك 152  ضمن بعدد 201 صحيفة 209 سجل 

1441 املوافق 11 يونيو 2020.
2 - شهادة إدارية عدد 204 م ش ا ج من قيادة املنزه مؤرخة في 

09 أبريل 2015
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5 - تصميم موقعي. 

 2019 نوفمبر   19 في  مؤرخة  ملكية  صحة  من  التحقق  رسالة   -  6

عدد 3448/20 واردة من قاضي التوثيق باحملكمة االبتدائية باخلميسات .

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

الساعة : العاشرة صباحا. 

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة.

سعد عفيفي.     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31949 - 39

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

- السيد رشيد سبقالة بن عبد اهلل بنسبة 1/2.

- السيدة حسناء محراث بنت عبد اهلل بنسبة 1/2.

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

نوعـه : ارض عارية.

امحلة  أوالد  قيادة  البيضاء  الكدية  جماعة  الكرارمة  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 02 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد العزيز بن عمر؛ 

شرقا : محمد سبقالة بن عيسى والرسم العقاري عدد 30800 - 39؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : عبد العزيز بن عمر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع تابث التاريخ مؤرخ في 18 يونيو 2020.

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 17 ماي 1993.

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 يونيو 2020.

تاريخ التحديد : 11 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31950 - 39

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة مرمي بهجوب بنت احلسن .

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

نوعـه : دار للسكن سفلية.

موقعه : دوار اكلي جماعة وقيادة اكلي دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : إبراهيم مالحي؛ 

شرقا : احلسني ايت منصور؛ 

جنوبا : إبراهيم مالحي؛

غربا : العربي السعيدي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 27 ماي 2004.

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2012.

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 ديسمبر 2007.

تاريخ التحديد : 11 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31951 - 39

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني كطان ابن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » كطان «.    

نوعـه : دار للسكن ذات طابق سفلي وطابق اول.

موقعه : حي الشنينات بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اخلودة محمد؛ 

شرقا : بحاج عمر؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : عقد شراء عدلي مؤرخ في 10 فبراير 1993.

تاريخ التحديد : 15 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31952 - 39

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد جمال الدين شمسي بن محمد.

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

نوعـه : ارض عارية محاطة بسور.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ولي الدين موالي احلسن؛ 

شرقا : الزنقة؛ 

جنوبا : ولي الدين موالي ابراهيم؛

غربا : الشليح والرسم العقاري عدد 26275 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يونيو 2018.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في فاحت اغسطس  2008.

- وكالة عدلية مؤرخة في فاحت اغسطس  2017.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2011.

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 19 اغسطس  2008.

تاريخ التحديد : 15 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.
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مطلب رقم 31953 - 39
تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.
مسجد  قطعة   «  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

القصبة «.    
نوعـه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : دوار قصبة اولشكر جماعة ايت ايكاس قيادة افريجة اقليم تارودانت.
مساحته : 32 ار 40 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : عبد الكبير عبد اهلل؛ 

شرقا : الطريق؛ 
جنوبا : ماركو مصطفى؛

غربا : ماركو مصطفى؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
- اشهاد عدد 3323 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة األمد.
تاريخ التحديد : 15 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31954 - 39
تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد انوكي عبد اهلل بن اجلياللي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار انوكي «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية.
موقعه : حي بلقشاش بلدية تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : بريدعا السعدية؛ 
شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : بريدعا حليمة؛
غربا : حربيلي السعيد؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
- نسخة لعقد شراء عدلي محرر اصلها في 06 اغسطس  2004.

- ملحق عقد شراء عدلي مؤرخ في 30 يوليو 2010.
تاريخ التحديد : 15 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31955 - 39
تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مقبرة مدهنية «.    

نوعـه : مقبرة.
الطاهر قيادة  زاوية سيدي  الفوقانيني جماعة  النواجي  دوار   : موقعه 

احمر اقليم تارودانت.
مساحته : 02 هـ 32 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : مطلب التحفيظ عدد 18172/س؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18172/س والضميسي سعيد؛ 
جنوبا : الضميسي سعيد؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 18172/س؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
- اشهاد عدد 3337 مؤرخ في 14 ديسمبر 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة األمد.
تاريخ التحديد : 16 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31956 - 39
تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مقبرة الغوالم «.    

نوعـه : مقبرة.
موقعه : دوار الغوالم جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 25 ار 50 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : الطريق؛ 
شرقا : الطريق وعبد الكرمي اوكيلت؛ 

جنوبا : عبد الكرمي اوكيلت؛
غربا : عبد الكرمي اوكيلت؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : 

- اشهاد عدد 3338 مؤرخ في 14 ديسمبر 2020.
- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة األمد.

تاريخ التحديد : 16 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا.
احملافظ على امللكية العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    

 
 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30250 - 41
تاريخ االيداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد يوسف بن محمد املغراوي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : دار العطار.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار العطار". 
نوعـه : أرض فالحية بها 130 شجرة من الزيتون؛

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 
أحمد، احملل املدعو : "بوغيول".
مساحته : 90 آ 44 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : يوسف بن محمد املغراوي؛

شرقا : ساقية عمومية؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد20632ف؛
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غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت يوليو 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 فبراير 2021 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30251 - 41

تاريخ االيداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد يوسف بن محمد املغراوي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بويليلي.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "بويليلي". 

نوعـه : أرض فالحية؛

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

أحمد، احملل املدعو : "بوغيول".

مساحته : 63 آ 67 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد20632ف؛

شرقا : واد ليهودي؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : ساقية عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت يوليو 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 فبراير 2021 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30252 - 41

تاريخ االيداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر بن محمد اإلدريسي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : غار النصارى.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "حريشة اإلدريسي". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة آيت يوسي، جماعة العنوصر، احملل 

املدعو : "حريشة اإلدريسي".

مساحته : 09 هـ 65 آ 98 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد السالم بن محمد ريش؛

شرقا : ممر عمومي، ورثة آيت حمو؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 16842 - 41؛

غربا : عمر بن عبد املالك بوعزة؛

احلقوق العينية : - طريق عمومية عرضها 03 امتارتخترق امللك املذكور. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 أكتوبر 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 فبراير 2021 على 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 30253 - 41

تاريخ االيداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عمر بن محمد اعزيزي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : دار الفقير.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار الفقير". 

نوعـه : أرض بها دار للسكنى من سفلي وطابق علوي و بئر؛

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة وجماعة تازوطة ، احملل املدعو : "آيت يحي".

مساحته : 67 آ 16 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة سعيد أزكاغ ،ورثة علي أمحند؛

شرقا : ورثة بوهرا؛

 41  - عدد24149  العقاريان  خاص،الرسمان  ممر  محمد،  اعزيزي  ورثة   : جنوبا 

و35014 - 41؛

غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ماي 1991؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤخ في 26 ماي 20006؛

3 - إشهاد بضم قطعتني أرضيتني عدلي مؤرخ في 16 أكتوبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 فبراير 2021 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30254 - 41

تاريخ االيداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد ادريس بن أحمد دريري.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "أمعراض". 

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم صفرو،بلدية إميوزار كندر، احملل املدعو : "أمعراض".

مساحته : 01 آ 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عائشة تاحينشت؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : موسى أمالل؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2009؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2011؛ 

3 - ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 فبراير 2021 على 

الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي    
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محافظة سيدي بنور

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ضاية الطبيب" 

مطلب رقم 2168 - 44

فإن   .2020 أكتوبر   26 في  اإلمضاء  مصحح  إيداع  مطلب  مبقتضى 

مسطرة حتفيظ امللك املسمى "ضاية الطبيب" ذي مطلب التحفيظ 

الضم  منطقة  بنور  سيدي  ودائرة  بإقليم  الكائن   .44  -  2168 رقم 

ثالثا واملتكون من أرض عارية مساحته بعد  بور  أوالد عمران  املسماة 

عمليات الضم 01 هكتار 30 ار 80 سنتيار تتابع مسطرة حتفيظه من 

اآلن فصاعدا على الشياع في اسم السادة : 

1 - فاطمة الهفتة بنت عباس بنسبة 119808/718848 سهما.

2 - املصطفى الهفتة بن محمد بنسبة 98592/718848 سهما.

3 - ابراهيم الهفتة بن محمد بنسبة 98592/718848 سهما.

4 - الضاوية اخلياط بنت حلسن بنسبة 16744/718848 سهما.

5 - فاطمة القرقوري بنت أحمد بنسبة 16744/718848 سهما.

6 - أحمد األزهري بن محمد بنسبة 117208/718848 سهما.

7 - محمد األزهري بن محمد بنسبة 133952/718848 سهما.

8 - خديجة األزهري بنت محمد بنسبة 58604/718848 سهما.

9 - مليكة بلعبدية بنت امحمد بنسبة 4508/718848 سهما.

10 - بشرى بلعبدية بنت امحمد بنسبة 4508/718848 سهما.

11 - العربي بلعبدية بن امحمد بنسبة 9016/718848 سهما.

12 - املصطفى بلعبدية بن امحمد بنسبة 9016/718848 سهما.

13 - عبدالرحيم بلعبدية بن امحمد بنسبة 9016/718848 سهما.

14 - عبداللطيف بلعبدية بن امحمد بنسبة 9016/718848 سهما.

15 - عبداملولى بلعبدية بن امحمد بنسبة 9016/718848 سهما.

16 - أيوب خائف بن محمد بنسبة 2254/718848 سهما.

17 - إكرام خائف بنت محمد بنسبة 1127/718848 سهما.

18 - ثورية خائف بنت محمد بنسبة 1127/718848 سهما.

وذلك بناء على العقود املودعة سابقا وكذا : 

الصادر   20/2010 رقم  امللف  بنور  بسيدي  اإلبتدائية  احملكمة  - حكم 

بتاريخ 12 يناير 2010.

- قرار محكمة االستئناف باجلديدة رقمه 203 امللف رقم 142/1403/189 

الصادر بتاريخ 11 يوليو 2019.

- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 03 فبراير 2020.

- عقد بيع مشاع مصحح اإلمضاء في 22 أكتوبر 1999.

- شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 17 سبتمبر 2020.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2002.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2010.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 26 أكتوبر 2016.

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2019.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2016.

- عقد بيع مشاع مصحح اإلمضاء في 22 مارس 2010.

- شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 25 مارس 2010.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 مارس 2013.

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 26 أكتوبر 2016.

- شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 27 فبراير 2013.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

املصطفى بومهدي.    

 

محافظة سوق االربعاء

مطلب رقم 7691 - 52

تاريخ االيداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : بوسلهام الغربي بن عبدالسالم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بير مكرازي

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : بير مكرازي

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : جماعة سيدي بوبكر احلاج، دوار اظهر عجاج

مساحته : 57 ار 55 س 

حدوده : 

شماال : ورثة بن الضيف 

شرقا : الواد – مطلب التحفيظ عدد 32192ر 

جنوبا : بوسلهام الغربي

غربا : ورثة بن املعطي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك : 

- ملكية عدلية مؤرخة في 12 فبراير 2020

- شهادة إدارية مؤرخة في 08 يناير 2019

- تصميم موقعي

على   2021 فبراير   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق االربعاء 

املقوم محمد    
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محافظة برشيد

مطلب رقم 18919 - 53

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ السيدين : 

حسن حبيب بن الطاهر بنسبة 1/2

عبد احلق حبيب بن الطاهر بنسبة 1/2

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد حجاجي عبد القادر 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض االخوين حبيب .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار الديابنة .

مساحته : 01 هك 67 آر 12 س تقريبا.

يحده : 

شماال : طريق مارة من 10 امتار ؛

شرقا : ممر من 3 امتار لفائدة امزيل عبد السالم ؛

جنوبا : امزيل عبد السالم ؛

غربا : ر ع عدد 3854 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 196 صحيفة 155 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 05 نوفمبر 2019.

 77 صحيفة   129 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  وكالة  رسم   -

كناش اخملتلفة عدد 69 بتاريخ 21 يونيو 2019.

- رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 47 صحيفة 86 كناش 

األمالك عدد 152 بتاريخ 14 نوفمبر 2019.

- رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 48 صحيفة 87 كناش 

األمالك عدد 152 بتاريخ 14 نوفمبر 2019.

 360 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شركاء  بني  شراء  رسم   -

صحيفة 287 كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 16 يناير 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 126 مؤرخة في 30 سبتمبر 2019.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 02 نوفمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 09 فبراير 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18920 - 53

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد فرحات بن اجلياللي . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلطة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلطة .

نوعه : أرض فالحية بها بنايات .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد عزوز .

مساحته : 14 آر 34 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة مصطفى ؛

شرقا : ورثة مصطفى و محمد بن اجلياللي بن قدور ؛

جنوبا : ورثة محمد ؛

غربا : ورثة احلاج محمد بن قدور ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 561 صحيفة 443 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 12 مارس 2020.

 112 ادارية عدد  - صورة شمسية لنسخة مطابقة لالصل لشهادة 

مؤرخة في 07 نوفمبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 10 فبراير 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18921 - 53

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

عائشة محافظ بنت بوشعيب بنسبة 12/96

محمد فتحي بن عبد القادر بنسبة 14/96

فاطمة فتحي بنت عبد القادر بنسبة 07/96

املصطفى فتحي بن عبد القادر بنسبة 14/96

بوشعيب فتحي بن عبد القادر بنسبة 14/96

حليمة فتحي بنت عبد القادر بنسبة 07/96

فاطنة فتحي بنت عبد القادر بنسبة 07/96

سعاد فتحي بنت عبد القادر بنسبة 07/96

نادية فتحي بنت عبد القادر بنسبة 07/96

حنان فتحي بنت عبد القادر بنسبة 07/96

االسم الذي كان يعرف به امللك : بير اخريص . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : خريص .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار املاوقة .

مساحته : 01 هك 51 آر 30 س تقريبا.

يحده : 

شماال : هنية موجيب بنت دحمان ؛

شرقا : مسلك من 10 امتار ؛

جنوبا : اوالد العيسل ؛

غربا : ر ع عدد 2943/د ؛

احلقوق العينية والتحمالت : قناة ماء.
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أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 545 صحيفة 444 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 27 يوليو 2020.

 303 صحيفة   370 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  رسم   -

كناش التركات عدد 63 بتاريخ 08 نوفمبر 2019.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 22 مؤرخة في 11 مارس 2020.

- وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 17 سبتمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 11 فبراير 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18922 - 53

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة حنان حلرش بنت بحوص . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض حمرية . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض حمرية .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد بن عبو .

مساحته : 67 آر 60 س تقريبا.

يحده : 

شماال : مطلب عدد 5425/15 ؛

شرقا : علي القنبي بن عبد الرحمان ؛

جنوبا : ر ع عدد 52581 - 53 و ر ع عدد 56910 - 53 ؛

غربا : كريكيح محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 

 11 صحيفة   14 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش األمالك عدد 163 بتاريخ 09 نوفمبر 2020.

 438 411 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 10 نوفمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 106 مؤرخة في 12 اكتوبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 11 فبراير 2021 على الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم 18923 - 53

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد الرياحي االدريسي بن صالح . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلاج صالح . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلاج صالح .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة رياح دوار البريرات .

مساحته : 27 آر 73 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة محمد بن احمد بن جامع و ورثة الركراكي ؛

شرقا : الرياحي االدريسي زوبيدة ؛

جنوبا : طريق مارة من 10 امتار ؛

غربا : الرياحي االدريسي رشيدة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 

 99 صحيفة   91 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش األمالك عدد 109 بتاريخ 26 اغسطس 2012.

 112 104 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 109 بتاريخ 03 يوليو 2012.

- رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 851 صحيفة 388 

كناش اخملتلفة عدد 39 بتاريخ 17 ديسمبر 2012.

 1560 العقار عدد  اجلماعية عن  الصبغة  نفي  - صورة شمسية لشهادة 

مؤرخة في 10 يناير 2012.

- جدول املساحات املبنية .

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 11 فبراير 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا .

مطلب رقم 18924 - 53

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم زريب بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلرشة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلرشة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار كمكم .

مساحته : 85 آر 65 س تقريبا.

يحده : 

شماال : محراش فاطمة و سعيد بن السائح ؛

شرقا : ورثة الغافير ؛

جنوبا : ممر من 4 امتار ؛

غربا : حليمة بن السائح الغافير ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 163 صحيفة 107 

كناش األمالك عدد 137 بتاريخ 29 مارس 2017.

 375 518 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 12 فبراير 2019.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 21 مؤرخة في 08 مارس 2017.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 12 فبراير 2021 على الساعة التاسعة صباحا .
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مطلب رقم 18925 - 53

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم زريب بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلرش . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلرش .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اكريز اوالد عيسى .

مساحته : 16 آر 66 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ممر من 4 امتار ؛

شرقا : محراش فاطمة ؛

جنوبا : حليمة بن السائح و خديجة بن السايح ؛

غربا : خمار يامنة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي من الضغط املنخفض .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 216 صحيفة 204 

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 11 ديسمبر 2017.

 230 334 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 142 بتاريخ 26 ابريل 2018.

- عقد موثق مؤرخ في 13 يوليو 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 66 مؤرخة في 17 اغسطس 2017.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 12 فبراير 2021 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18926 - 53

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد اليعقوبي بن احمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الفيضة 3 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اخلير .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار العيايطة .

مساحته : 01 هك 96 آر 94 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ابراهيم حلبابي ؛

شرقا : طريق من 10 امتار ؛

جنوبا : احلبابي احلاج مبارك ؛

غربا : ورثة بن املعلم و ر ع عدد 1490/د ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 125 صحيفة 174 

كناش األمالك عدد 141 بتاريخ 24 يناير 2018.

 201 147 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 141 بتاريخ 02 فبراير 2018.

 203 149 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 141 بتاريخ 02 فبراير 2018.

- رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 50 صحيفة 34 كناش 

األمالك عدد 142 بتاريخ 01 فبراير 2018.

- رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 48 صحيفة 33 كناش 

األمالك عدد 142 بتاريخ 01 فبراير 2018.

- رسم قسمة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 356 صحيفة 263 

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 25 يوليو 2019.

 396 480 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 08 يونيو 2020.

- نسخة مطابقة لالصل لرسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق العيون )الساقية 

احلمراء( بعدد 578 كناش اخملتلفة عدد 71 بتاريخ 20 ديسمبر 2017.

- نسخة مطابقة لالصل لقرار مبثابة إذن بتقسيم عقار عدد 14 مؤرخ 

في 05 يوليو 2019.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 178 مؤرخة في 22 نوفمبر 2017.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 15 فبراير 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا .

مطلب رقم 18927 - 53

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد دحمان السويني بن املكي . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلوض البئر . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلوض البئر .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار احلاللفة مرجانة .

مساحته : 01 هك 00 آر 01 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة جنمي عبد الكرمي ؛

شرقا : ر ع عدد 18565/س ؛

جنوبا : السويني ليلى ؛

غربا : ممر من 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 371 صحيفة 389 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 08 اكتوبر 2020.

- نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 72 مؤرخة في 15 سبتمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 15 فبراير 2021 على الساعة الواحدة زواال.

 احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد

فريد بدري     
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محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 18465 - 54 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : املرادم .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " املرادم ".

نوعـه : أرض فالحية. 

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

مساحته : 05 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد ملوك بن ادريس؛

شرقا : احلليمي ابراهيم؛ احلليمي امحمد؛

جنوبا : محمد الكناش؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 16 فبراير 2021

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18466 - 54 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : وادي مدرك .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وادي مدرك ".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

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

املدعو االغوال.

مساحته : 02 هـ 35 آ تقريبا.

حدوده : 

الزراد؛ احمد  شماال : عبدالسالم الهند؛ فاطمة بنت بوشتى؛ ادريس 

بن الطيب الزراد؛

شرقا : بوشتى علوي؛ عبدالعزيز بقالي؛ 

جنوبا : الواد؛

غربا : عبدالرحيم الزراد.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 17 فبراير2021 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18467 - 54 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البرية املكرجة .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البرية املكرجة ".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

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

املدعو الشريطة.

مساحته : 01 هـ 70 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بوجيدة؛ 

عبدالعزيز  الزعيم؛  احلسن  الزعيم؛  عبدالعزيز  احلجوجي؛  عبدالعالي   : شرقا 

بوجيدة؛ اخلمار الزعيم؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : احمد بوجيدة؛ محمد بوجيدة؛ محمد الزعيم بن العربي.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 17 فبراير2021 

على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

يوسف بوكنيفي.    

 

محافظة ازيالل

مطلب رقم 33894 - 55 

تاريخ اإليداع : 8 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : ايت عزيز سعيد بن موح بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة بحي الدوم"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك ايت عزيز" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت 

مساحته : 1 آ 10 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : محند سكني 

شرقا : عبد اللطيف سكني 

جنوبا : طريق 

غربا : علي سكني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 
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سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 8 يناير 2010 

صورة طبق األصل من نسخة شهادة إدارية بتاريخ 4 سبتمبر 2013 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 أكتوبر 2013 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 فبراير 2021 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33895 - 55 

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020

طالبا التحفيظ : 

بوتسكرين حلسن بن موحا بنسبة 1 / 2

بوتسكرين ميمون بن موحا بنسبة 1 / 2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار بحي املسيرة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بوتسكرين" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة 

مساحته : 1 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : اوتكلوت يشو 

جنوبا : ايت بركة حلسن 

غربا : حقي سعيد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26 أكتوبر 2005 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 11 نوفمبر 2011 

صورة طبق األصل من عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 17 نوفمبر 2011

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 فبراير 2012

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 فبراير 2021 على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 33896 - 55 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : ايت منصور علي بن ابراهيم بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "دار بحي اولباشير"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" : ملك علي" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الباشير

مساحته : 59 س تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد الشخمون 

شرقا : عزيز ايت منصور 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

صورة طبق األصل من نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 

28 مارس 1972 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 20 ابريل 2005 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 ديسمبر 2010 

شهادة إدارية بتاريخ 27 نوفمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 فبراير 2021 على الساعة 11 صباحا 

مطلب رقم 33897 - 55 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تيركة حتت الطريق"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : تيركة حتت الطريق" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ازالفن

مساحته : 1 هـ تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : احملمدي علي و طريق 

جنوبا : احملمدي علي 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 16 نوفمبر 2020 

حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 فبراير 2021 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33898 - 55 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا" : تيركة فوق الطريق"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : تيركة فوق الطريق" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ازالفن

مساحته : 3 هـ تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : ايت الطالب ميمون 
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جنوبا : طريق 

غربا : ورثة اكناناي احلسني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 16 نوفمبر 2020 

حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 فبراير 2021 على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 33899 - 55 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " : تاغدة املغادير"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تاغدة املغادير" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ارفالة احملل املدعو أوالد بوهالل

مساحته : 4 هـ تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة ايت بوهالل 

شرقا : ورثة احماد اولفقيه وورثة ايت املكي 

جنوبا : ورثة ايت حمان و أراضي اجلموع 

غربا : شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 16 نوفمبر 2020

حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 فبراير 2021 على الساعة 13 زواال

مطلب رقم 33900 - 55 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حتت دار محمد ابيه 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حتت دار محمد ابيه 2" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ارفالة احملل املدعو بوحمزة 

مساحته : 50 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : طريق و أحمد أوسي علي 

جنوبا : حرج احلسني و امحند بن احميد ابراهيم و طريق 

غربا : ورثة امحند ابيه 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 16 نوفمبر 2020 

حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 فبراير 2021 على الساعة 14 

و30 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33901 - 55 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " : بقعة ايت التهامي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : بقعة ايت التهامي" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ارفالة احملل املدعو بوحمزة 

مساحته : 10 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة ايت احميدة ابراهيم 

شرقا : ورثة محمد بن يوسف 

جنوبا : ورثة خليفة بن شطو علي 

غربا : ورثة حدو بن العربي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 16 نوفمبر 2020

حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 فبراير 2021 على الساعة 15 

و30 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33902 - 55 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكرنو عتاب"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكرنو عتاب"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة 

مساحته : 40 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة ايت اوشبهي

شرقا : ورثة ايت أوعتاب 

جنوبا : ملك األوقاف 

غربا : ملك األوقاف وورثة ايت أوعتاب 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 23 نوفمبر 2020 

حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 فبراير 2021 على الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم 33903 - 55 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ازواضن بالهري"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ازواضن بالهري" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة

مساحته : 12 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : بوغامن محمد

شرقا : الشعبي صالح و ملك األوقاف 

جنوبا : علي وشيخ 

غربا : بوغامن محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 26 نوفمبر 2020 

حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 فبراير 2021 على الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 33904 - 55 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان شعبان"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان شعبان" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة 

مساحته : 1 هـ 70 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : شعبة 

شرقا : دمناتي يخلف و مرغيش و طريق 

جنوبا : شعبة و طريق 

غربا : ملك األوقاف و الشعبي صالح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 26 نوفمبر 2020 

حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 فبراير 2021 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 33905 - 55 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "افزلون ملسجد ايت امحند"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "افزلون ملسجد ايت امحند" 

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو ازالكن

مساحته : 60 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة موحا مولود

شرقا : ورثة ايت اعزم 

جنوبا : مرغيش عزيز 

غربا : شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 26 نوفمبر 2020

حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 فبراير 2021 على الساعة 14 

بعد الزوال 

مطلب رقم33906 - 55 

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان متجاجكوت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : فدان متجاجكوت" 

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو ازالكن 

مساحته : 1 هـ 10 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة الركراكي ابراهيم 

شرقا : ورثة ايت اوزمور 

جنوبا : ورثة موحا مولود 

غربا : موحا علي ايت ايشو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 26 نوفمبر 2020 

حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 فبراير 2021 على الساعة 15 

بعد الزوال 
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مطلب رقم 33907 - 55 

تاريخ اإليداع : 14ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : زويدي فاطمة الزهراء بنت العيد بنسبة 1/1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تداوت نبوإوتلن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " آالء 1" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة

مساحته : 1 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : زويدي نعيمة 

شرقا : امزيل علي و ورثة ايت بركة 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 14ديسمبر 2018 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 24 ديسمبر 2019 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28 ماي 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11فبراير 2021 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33908 - 55 

تاريخ اإليداع : 14ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : زويدي فاطمة الزهراء بنت العيد بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تداوت نبوإوتلن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "آالء 2" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة 

مساحته : 1 آ 4 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : ورثة ايت بركة 

جنوبا : ملك األوقاف 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 9 نوفمبر 2018 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 24 ماي 2019

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19 سبتمبر 2019 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11فبراير 2021 على الساعة 09 

و45 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33909 - 55 

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة رقم 1 ملسجد القصبة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بقعة رقم 1 ملسجد القصبة" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو ايت حليلي 

مساحته : 50 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال ساقية 

شرقا : طريق و ساقية 

جنوبا : بزيز فاطمة 

غربا : ورثة بوبكر أبواحلفر و الرسم العقاري رقم 3367 / 55 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 14ديسمبر 2020 

حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 فبراير 2021 على الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 33910 - 55 

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة رقم 2 ملسجد القصبة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : بقعة رقم 2 ملسجد القصبة" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو ايت حليلي 

مساحته : 8 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : بزيز فاطمة

شرقا : الرسم العقاري رقم 612 / 55 

جنوبا : العربي جتاني 

غربا ساقية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 14ديسمبر 2020 

حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 فبراير 2021 على الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم 33911 - 55 

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

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

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو ايت حي ورتزديك 

مساحته : 35 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : طريق 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3056 / 55 

غربا : ورثة عمر الطاشرون 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 14ديسمبر 2020 

حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 فبراير 2021 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 33912 - 55 

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : انحكام احماد بن موح بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " : ازالفن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : ازالفن" 

مشتمالته : أرض عارية من قطعتني 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ازالفن 

مساحته : 80 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : زكي حمو

شرقا : ايت سي عدي علي 

جنوبا : زكي حمو 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18 مارس 2000 

شهادة إدارية بتاريخ 14 ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 فبراير 2021 على الساعة 15 

و30 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33913 - 55 

تاريخ اإليداع : 17ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : العمراني محفوظ بن احلسني بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة بتمقريطت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : ملك العمراني" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني عياط 

مساحته : 1 آ 54 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : بناصر اموح نايت أفزان 

جنوبا : كبدي العيد 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 5 ماي 2000 

شهادة إدارية بتاريخ 10 ديسمبر 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 23 ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16 فبراير 2021 على الساعة 15 

بعد الزوال

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " افزى اعمر 3" 

ذي املطلب رقم 23198 - 55 الكائن بإقليم أزيالل

جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو دوار امركو،

الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1037 

املؤرخة في 14 نوفمبر 2018. 

مسطرة  فإن   ،2020 يونيو   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك موضوع مطلب التحفيظ أعاله، تتابع من اآلن فصاعدا 

التصميم  التي أظهرها  التحفيظ وباملساحة  في إسم نفس طالب 

إيداع  عند  بها  املصرح  املساحة  من  بدال  س   53 آ   01 وهي  العقاري 

مطلب التحفيظ.

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الزاوية 1" 

ذي املطلب رقم 26351 - 55 الكائن بإقليم ومدينة أزيالل

احملل املدعو حي الزاوية، الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1066 املؤرخة في 05 يونيو 2019 .

امللك  فإن عملية حتديد   ،  2020 دجنبر  مؤرخ في01  مبقتضى مطلب 

موضوع مطلب التحفيظ أعاله التي أجريت بتاريخ 16 يوليو 2019 قد 

ألغيت مع ما ترتب عنها من معلومات هندسية بسبب تعذر القيام 

باملسح النهائي لضياع األنصاب، وتقرر إجراء عملية جديدة بتاريخ 29 

يناير 2021 على الساعة 8 و 45 دقيقة صباحا
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "اورتي نوصور" 

ذي املطلب رقم 26370 - 55 الكائن بإقليم أزيالل

جماعة تيفني مبدينة دمنات احملل املدعو دوار اميي نيفري،

الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1069 

املؤرخة في 26 يونيو 2019 .

، فإن عملية حتديد امللك موضوع   2020 مبقتضى مطلب مؤرخ في10 دجنبر 

2019 قد  بتاريخ فاحت اغسطس  التي أجريت  التحفيظ أعاله  مطلب 

ألغيت مع ما ترتب عنها من معلومات هندسية بسبب تعذر القيام 

بعملية املسح لضياع األنصاب، وتقرر إجراء عملية جديدة بتاريخ 08 

فبراير 2021 على الساعة 15 بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل

عبد اللطيف ميموني     

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 23007 - 56

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احلافظ وتشفيت بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك وتشفيت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك وتشفيت

نوعه : دار للسكن مكونة من طابق بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو حي السعديني ، مدينة كلميم.

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة.

شرقا : ابو مرمي عبل 

جنوبا : ملك البائع؛

غربا : امللك البائع ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 979 بعدد  مضمن   1963 فبراير   21 في  مؤرخ  عدلي  بيع  رسم   -  1

صحيفة 490 كناش 01 عدد35 بتاريخ 05 سبتمبر 1979

2 - عقد اراثة عدلية مؤرخة في 30 يناير 1990.

3 - صورة طبق األصل من رسم إراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 21 

 1 رقم  التركات  90 كناش  153 صحيفة  بعدد  1987 مضمن  نوفمبر 

بتاريخ 16 ديسمبر 1987

4 - رسم اراثة عدلية مؤرخة في 27 اكتوبر 2020 مضمن بعدد 154 

سجل التركات عدد 33 بتاريخ 19 نوفمبر 2020 

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 30

مطلب رقم 23008 - 56

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد علي العنتري بن ميليد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار محمد علي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار محمد علي

نوعه : أرض عارية في جزء و دار للسكن بالسفلي في اجلزء األخر

األبيض  الشاطئ  وقيادة  جماعة  الفيجة  دوار  املدعو  احملل   : موقعه 

قليم كلميم.

مساحته : 07 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اهل سي أحمدان.

شرقا : اهل سي أحمدان.

جنوبا : اهل سي أحمدان ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 01 أكتوبر 2020 مضمن بعدد 193 

سجل األمالك عدد 75 بتاريخ 22 أكتوبر 2020.

2 - وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 04 نوفمبر 2020 

 2019 يوليو   31 إدارية مؤرخة في  األصل من شهادة  - صورة طبق   3

عدد 09/ق ش ق

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30

مطلب رقم 23009 - 56

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احربيل توفيق بن مبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احربيل توفيق

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احربيل توفيق

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو جماعة بويزكارن إقليم كلميم

مساحته : 02 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة

جنوبا : علي بعلي ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 8358 - 56 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 647 2003 مضمن بعدد  04 نوفمبر  1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 

صحيفة 459 سجل األمالك رقم 05 بتاريخ 13 نوفمبر 2003

2 - صورة طبق األصل من عقد ابراء عدلي مؤرخ في 10 ماي 1985 عدد 

324 صحيفة 267 كناش 1 بتاريخ 01 أغسطس 1985 
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3 - صورة طبق األصل من عقد االستمرار عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 

1984 مضمن بعدد 179 صحيفة 178 كناش األمالك رقم 01 

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 08 أكتوبر 2020 حتت عدد 28/ب ب/م ت : 

5 - إشهاد وموافقة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 02 ديسمبر 2020

على   2021 فبراير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30

مطلب رقم 23010 - 56

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : لالكلثوم االدريسي بنت موالي عبدالعزيز

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لالكلثوم االدريسي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لالكلثوم االدريسي

نوعه : دار للسكن بالسفلي

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

مساحته : 53 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلمراوي سابقا و صالح عدي حاليا 

شرقا : الزنقة بعضا و ورثة بن جعفر في البعض األخر 

جنوبا : الزنقة في البعض و العربي الشفعي في البعض األخر

غربا : خليفة سابقا و العربي الشفعي حاليا؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك :  عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 22 نوفمبر 1993

على   2021 فبراير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 30

مطلب رقم 23011 - 56

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد العياطي بن عبد الكرمي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك العياطي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك العياطي

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو اكركور تفرضيت دوار توتلني جماعة أباينو قيادة 

القصابي إقليم كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : خديجة فارسي

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : نور الدين فارسي

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد قسمة ثابثة التاريخ عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 

11 نوفمبر 2020.

2 - صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في 11 فبراير 2020 حتت 

عدد 200 صحيفة 159 كناش اخملتلفة رقم 95 بتاريخ 13 فبراير 2020 

مارس   28 في  مؤرخة  عدلية  وكالة  من عقد  األصل  - صورة طبق   3

2019 حتت عدد 46 سجل اخملتلفة عدد 46 بتاريخ 22 أبريل 2019 

05 مارس  - صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في   4

2019 مضمن بعدد 143 صحيفة 134 كناش اخملتلفة عدد 73 بتاريخ 

15 مارس 2019 

5 - صورة طبق األصل من عقد وكالة ثابثة التاريخ عرفية مصححة 

اإلمضاء بتاريخ 20 فبراير 2018 

6 - صورة طبق األصل من وكالة عامة عرفية مؤرخة في 27 فبراير 2018 

7 - عقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 25 ابريل 2019 

8 - صورة طبق األصل من عقد قسمة ثابثة التاريخ عرفية مصححة 

اإلمضاء بتاريخ 08 مارس 2016 

9 - صورة طبق األصل من رسم إراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 

22 ديسمبر 2015 مضمن بعدد 70 صحيفة 80 كناش التركات رقم 

30 بتاريخ 30 ديسمبر 2015 

اإلمضاء  مصحح  عرفي  تسليم  عقد  من  األصل  طبق  صورة   -  10

بتاريخ 22 يناير 2007 

اإلمضاء  مصحح  عرفي  بيع  عقد  من  شمسية  صورة   -  11

بتاريخ 05 يوليو 1991

12 - شهادة إدارية مؤرخة في 22 سبتمبر 2020 عدد 107/2020 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  عامة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  13

بتاريخ 16 فبراير 2016 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  عامة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  14

بتاريخ 30 ديسمبر 2015 

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30

مطلب رقم 23012 - 56

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : ابراهيم كي بن االغظف

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك كي ابراهبم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك كي ابراهبم

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو تيدالت جماعة و قيادة فاصك إقليم كلميم

مساحته : 09 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة 
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شرقا : كي السالك

جنوبا : الزنقة

غربا : الساهل عياد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 80 2017 مضمن بعدد  07 يوليو  1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 

صحيفة 95 كناش األمالك رقم 43 مؤرخ في 23 أغسطس 2017

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 28 يونيو 2017 

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30.

مطلب رقم 23013 - 56

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : صباري مبيريكة بنت احمد 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : صباري مبيريكة

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي أمحيريش ، مدينة كلميم

مساحته : 02 آر 40 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : احلنشاوي عالي

جنوبا : الهادي عالي بعضا و الشهاوي عالي سالم في البعض األخر

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4734 - 56 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 105 بعدد  مضمن   1999 ابريل   13 في  مؤرخ  عدلي  بيع  رسم   -  1

صحيفة 141 سجل األمالك رقم 14 بتاريخ 23 أبريل 1999.

2 - صورة طبق األصل من عقد شراء عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 1970 

مضمن بعدد 66 صحيفة 44 كناش 01 عدد 47 بتاريخ 19 ديسمبر 1985.

3 - صورة طبق األصل من عقد شراء عدلي مؤرخ في 08 ديسمبر 1970 

مضمن بعدد 437 صحيفة 372 كناش 01 عدد 9 بتاريخ 18 ماي 1971 

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 24 نوفمبر 2020 حتت رقم 74 ق.ت.ت/ج.ك 

5 - ملحق عقد بيع عدلي مصحح اإلمضاء في 13 ماي 2011

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 23014 - 56

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : الزهرة صباري بنت احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الزهرة صباري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الزهرة صباري

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي امحيريش ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر 20 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : صباري مبيريكة

جنوبا : الهادي عالي

غربا : يرجى البشير ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 104 بعدد  مضمن   1999 ابريل   13 في  مؤرخ  عدلي  بيع  رسم   -  1

صحيفة 139 سجل األمالك رقم 14 بتاريخ 28 أبريل 1999 

2 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 1978 

مضمن بعدد 66 صحيفة 44 كناش 1 عدد 47

3 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 8 ديسمبر 1970 

مضمن بعدد 437 صحيفة 372 كناش 1 عدد 19 بتاريخ 18 يناير 1971 

4 - وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 17 نوفمبر 2016 

5 - شهادة إدارية مؤرخة في 29 يناير 2020 رقم 10ق.ت.ت/ج.ك

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 30

مطلب رقم 23015 - 56

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احلافظ الزبور بن محمود

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الزبور

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الزبور

نوعه : أرض فالحية بورية بها حوض و بئر و منزل سفلي

موقعه : احملل املدعو : دوار اباينو جماعة اباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 05 هكتار 80 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

و  بعضا   56  -  22281 رقم  التحفيظ  مطلب  عالي  حيتون   : شماال 

جليخ احلمودي في البعض األخر 

موالي  بلفقير  و  بعضا   56  -  22281 رقم  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

احمد في البعض األخر

جنوبا : بلعسري ابراهيم بعضا و بوكرين ابراهيم في البعض األخر 

غربا : بلعسري براهيم بعضا و عبيد احمد في البعض األخر؛

به  و  التوتر  منخفظ  كهربائي  خط  يخترقه  امللك   : العينية  احلقوق 

اعمدة كهربائية 



6265 عدد 1147 - 08 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020(

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 28 نوفمبر 2020 مضمن بعدد 424 

سجل األمالك رقم 75 بتاريخ 30 نوفمبر 2020 

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 25 نوفمبر 2020 

حتت عدد 58/ق ش ق

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 00

مطلب رقم 23016 - 56

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : حسنا ابوزيد بن دحمان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ابوزيد حسنا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ابوزيد حسنا

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو حي القدس ، مدينة كلميم

مساحته : 19 آر 50 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 431 - 56 – و الرسم العقاري رقم 505 - 56 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-35 – مطلب التحفيظ رقم 33 - 56 

جنوبا : الرسم العقاري 550 - 56 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 550 - 56 – 4019 - 56؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - ملحق عقد ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 07 أكتوبر 2020.

2 - عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 29 ديسمبر 2005

3 - صورة طبق األصل من عقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 

09 ديسمبر 1982.

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 19 نوفمبر 2020 حتت عدد 72 ق.ت.ت/ج.ك

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 30

مطلب رقم 23017 - 56

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - حمزة فريسن بن عبد السالم بنسبة 1/3

2 - محمد سالم فريسن بن عبدالسالم بنسبة 1/3

3 - تفرح فريسن بنت عبد السالم بنسبة 1/3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : فريسن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فريسن

نوعه : منزل قدمي بالسفلي

موقعه : احملل املدعو حي اكويدير زنقة ايت بعمران ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر 35 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زنقة ايت بعمران

شرقا : منزل فريسن محمد سالم و تفرح و حمزة )طالب التحفيظ(

جنوبا : محمد السعودي بن اللب 

غربا : احلمادي البشير؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - صورة طبق األصل من عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 1962 

مضمن بعدد 739 صحيفة 294 كناش 01 عدد 12 بتاريخ 09 ديسمبر 1962 

 1962 نوفمبر   14 في  مؤرخ  عدلي  تسليم  عقد  من  األصل  طبق  صورة   -  2

مضمن بعدد 914 صحيفة 662 كناش 01 عدد 14 بتاريخ 19 يناير 1963

 2013 أغسطس   26 في  مؤرخة  عدلية  إراثة  رسم  من  شمسية  صورة   -  3

مضمن بعدد 15 صحيفة 221 عدد 189 سجل التركات رقم 22 بتاريخ 

27 أغسطس 2013.

4 - وكالة مفوضة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 05 أغسطس 2020.

5 - صورة طبق األصل من محضر بيع عقار ملف عدد 2019/97 بتاريخ 

21 نوفمبر 2019.

6 - شهادة بعدم التعرض و اإلستئناف مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

 2013/113 رقم  حكم   2015/09 رقم  ملف  من  تبليغية  نسخة   -  7

بتاريخ 08 ديسمبر 2016. 

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 23018 - 56

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020

طالبتا التحفيظ : 

1 - سناء احرتاف بنت محمد بنسبة 1/2

2 - اسماء احرتاف بنت محمد بنسبة 1/2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : سناء احرتاف و اسماء احرتاف

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سناء احرتاف و اسماء احرتاف

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو حي الوفاء تيرت ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر 17 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصطفى وصفي

شرقا : الشارع 
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جنوبا : أصبان عيسى 

غربا : بلعيد محمد بعضا و فاظمة أصبان في البعض األخر؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 23 يوليو 2018 سجل االمالك رقم 69 

عدد 119 بتاريخ 06 أغسطس 208.

2 - موافقة عدلية مؤرخة في 26 نوفمبر 2020 حتت عدد 282 سجل 

اخملتلفة رقم 49 بتاريخ 03 ديسمبر 2020.

 266 بعدد  مضمن   2013 مارس   04 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  3

صحيفة 281 سجل األمالك رقم 61 بتاريخ 01 أبريل 2015.

4 - صورة طبق األصل من عقد تسليم عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 

17 أكتوبر 2008.

5 - صورة طبق األصل من عقد بيع عدلي مؤرخ في 19 فبراير 1971 

مضمن بعدد 95 صحيفة 67 كناش 01 عدد 20.

6 - صورة شمسية من عقد وكالة عدلية مؤرخة في 16 فبراير 2005 

مضمن بعدد 132 صحيفة 81 كناش عدد 19 بتاريخ 11مارس 2005.

7 - صورة شمسية من وكالة عامة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 

23 سبتمبر 2003.

09 سبتمبر  في  مؤرخة  عدلية  وكالة  من عقد  - صورة شمسية   8

2003 مضمن بعدد 626 صحيفة 389 سجل اخملتلفة رقم 16 بتاريخ 

15 سبتمبر 2003.

9 - صورة شمسية من وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 01 ابريل 2003.

10 - صورة شمسية من رسم اراثة عدلية مؤرخة في 30 يونيو 1988.

11 - صورة شمسية من رسم اراثة عدلية مؤرخة في 19 سبتمبر 2004 

.2004 نوفمبر   17 بتاريخ   148 رقم  17 حتت  التركات  مضمن بسجل 

 2013 يناير   10 إدارية مؤرخة في  12 - صورة طبق األصل من شهادة 

حتت رقم 11 ق.ت.ت/ج.ح.ك.

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 30

مطلب رقم 23019 - 56

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : ابراهيم جابر بن احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك جابر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك جابر

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابقني علويني 

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : موالي مسعود با موالي و احلسني االدريسي

شرقا : توفيق عبد الرحمان 

جنوبا : الزنقة 

غربا : ابراهيم جابر ) طالب التحفيظ(؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 25 ديسمبر 2020.

2 -رسم بيع عدلي مؤرخ في 16 يونيو 2003 مضمن بعدد 470 صحيفة 476 

سجل األمالك رقم 25 بتاريخ 19 يونيو 2003.

3 - نسخة بيع عدلية مؤرخة في 15 ابريل 1993 مسجل أصلها بعدد 7036 

سجل اإليداع رقم 06

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 30

مطلب رقم 23020 - 56

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احمد و احلسن بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك و احلسن احمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك و احلسن احمد

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : احملل املدعو جماعة أمطضي قيادة أداي إقليم كلميم

مساحته : 42 هكتار 80 آر 24 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حمادي احلسني و احلسن احمد

شرقا : واد

جنوبا : انفالس نايت اللول

غربا : اد عدي احمد و اد عدي احلسني ؛

احلقوق العينية : وجود ممر

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 30 نوفمبر 2019 مضمن بعدد 225 

سجل األمالك رقم 12 بتاريخ 10 ديسمبر 2019 

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 20 نوفمبر 2019 

حتت عدد 05/2019/ق.أ/م.ش.ق

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

محمد عرظاوي.    

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 6823 - 57

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : أيت احلاج سهام.

اإلسم الذي أعطاه طالبوا التحفيظ للملك : "فضيلة 1"  



6267 عدد 1147 - 08 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020(

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة متحضيت، احملل املدعو الطيارة

مساحته : 12 آر 38 سنتيارا تقريبا.

حدوده : 

شماال : هاشمي موالي العربي. 

شرقا : سهام أيت احلاج

جنوبا : زغاري علي 

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد69 صحيفة 50 بتاريخ 04 يناير 2012

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 606 صحيفة 382 بناريخ 02 أكتوبر 2006

-شهادة إدارية عدد 34/2013 مؤرخة في 12 ديسمبر 2013

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 08 فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقـم 6825 - 57

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : املنير محمد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فضيلة 2 "  

نوعه : أرض فالحية سقوية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة متحضيت

مساحته : 87 آر 38 سنتيارا تقريبا.

حدوده : 

شماال : عالوي بن محمد، الرسم العقاري عدد 5136 - 57 

شرقا : الساقية

جنوبا : موحى واعلي، الرسم العقاري عدد 9563 - 57 

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 437 صحيفة 322 بتاريخ 17 ديسمبر 2020

نسخةرسم مقاسمة عدلي مضمن أصلها بعدد 32 بتاريخ 08 فبراير 1988

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 293 بتاريخ 06 يونيو 1988

شهادة ادارية عدد 35/2013 بتاريخ 12 ديسمبر 2013 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 09 فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقـم 6826 - 57

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد الرملي بن محمد

وتشوت  تاغدوين  "املدور   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

تامقضعت"  

نوعه : أرض فالحية بورية 

موقعه : إقليم ودائرة إفران، جماعة ضاية 

مساحته : هكتار واحد، وسبعة آرات ) 01 هكتار 07 آر 00س( تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : ورثة محمد والفضيل، حدو بنعيسى 

جنوبا : الساقية

غربا : محمد وحلسن الناموس

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 292 صحيفة 209 بتاريخ 19 ديسمبر 2016

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 290 صحيفة 208 بتاريخ 19 ديسمبر 2016

-رسم عدلي مضمن بعدد 355 صحيفة 305 بتاريخ 03 يناير 2017

شهادة ادارية رقم 25/2020/ج.ت بتاريخ 02 ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 12 فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقـم 6827 - 57

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : فريد غوات بن عقى

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي بلخير"  

نوعه : أرض فالحية 

ازغار  اللوح، احملل املدعو  أزرو، جماعة عني  : إقليم إفران، دائرة  موقعه 

ايت مولي 

مساحته : 01 هكتار 96 آر 30 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عقى غوات، فريد غوات

شرقا : الطريق 

جنوبا : جماعة أيت مولي

غربا : عقى غوات

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 20 صحيفة   39 بعدد  أصلها  مضمن  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

بتاريخ 04 اكتوبر 1996

-رسم عدلي مضمن بعدد 206 صحيفة 116 بتاريخ 28 ماي 2019

شهادة ادارية رقم 07/2020/ع.ل بتاريخ 19 اغسطس 2020 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 15 فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان حمرية"

مطلب رقـم 10 - 57 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1 املؤرخة في 06 يناير 1999

مبقتضى قائمة إرسال عدد 854 بتاريخ 22 يونيو 2020 : فإن وعاء امللك 

املسمى "فدان حمرية" ذي مطلب التحفيظ رقم 10 - 57 يقع برمته 

داخل نفوذ احملافظة العقارية إلقليم إفران بدل نفوذ احملافظة العقارية 

بصفرو، كما تتابع مسطرة حتفيظه في اسم األوقاف العامة -طالبة 

التحفيظ باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي : 39 آر 15 

سنتيار وذلك بنفس العقود السابق ايداعها تأييدا ملطلب التحفيظ.
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان حمرية"

مطلب رقـم 10041 - 41 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 793 املؤرخة في 12 مارس 2014

مبقتضى قائمة إرسال عدد 1064 بتاريخ 22 يونيو 2020. فإن وعاء امللك 

10041 - 41 يقع  1" ذي مطلب التحفيظ رقم  املسمى "احلماميض 

احملافظة  بدل نفوذ  إفران  العقارية إلقليم  احملافظة  داخل نفوذ  برمته 

العقارية بصفرو كما تتابع مسطرة حتفيظه في اسم السيد : سعيد 

بن اسماعيل العلوي )طالب التحفيظ(

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان حمرية"

مطلب رقـم 10042 - 41 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 793 املؤرخة في 12 مارس 2014

مبقتضى قائمة إرسال عدد 1064 بتاريخ 22 يونيو 2020. فإن وعاء امللك 

10042 - 41 يقع  2" ذي مطلب التحفيظ رقم  املسمى "احلماميض 

احملافظة  بدل نفوذ  إفران  العقارية إلقليم  احملافظة  داخل نفوذ  برمته 

العقارية بصفرو، كما تتابع مسطرة حتفيظه في اسم السيد سعيد 

بن اسماعيل العلوي )طالب التحفيظ(.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

عبد اجلبار فرطاس.    

 

محافظة سال اجلديدة

مطلب رقم 4612 - 58 

تاريخ اإليداع : 9 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : العراقي ابراهيم بن عمر بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املقيس سهب الطويل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املقيس سهب الطويل 1". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : بسال دوار الرويشات جماعة السهول. 

مساحته : 27 آ 38 س تقريبا. 

حدوده : شماال : سد سيدي محمد بن عبد اهلل. 

شرقا . الرسم العقاري رقم 2228راء 

جنوبا : سد سيدي محمد بن عبد اهلل 

غربا : سد سيدي محمد بن عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 26 أكتوبر 1931.

- رسم عدلي بتاريخ 22 مارس 2018.

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19ماي 2019. 

- رسم ملحق عدلي بتاريخ 28أكتوبر 2019.

- شهادة إدارية بتاريخ 24ابريل 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 فبراير 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 4613 - 58 

تاريخ اإليداع : 9 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : العراقي ابراهيم بن عمر بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املقيس سهب الطويل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املقيس سهب الطويل2". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : بسال دوار الرويشات جماعة السهول. 

مساحته : 21 آ 24 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : سد سيدي محمد بن عبد اهلل 

شرقا : الرسم العقاري رقم 2228 راء 

جنوبا : ورثة قدور بن عبد الواحد 

غربا : سد سيدي محمد بن عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم عدلي بتاريخ 22مارس 2018 . 

ملحق  موضوعه   .2019 19ماي  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -

بتاريخ 28 أكتوبر 2019. 

- رسم ملحق عدلي بتاريخ 25 نوفمبر 2019.

- شهادة إدارية بتاريخ 24 ابريل 2020. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 فبراير 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

حسن الشاوي.    

 

محافظة مكناس - االسماعيلية

مطلب رقم 4599 - 59

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " محالت جتارية من 856 الى 1860 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محالت جتارية من 856 

الى 1860 "
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نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية زنقة العناية رقم 1 

مساحته : 42 س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : السادة ورثة احمد املزكلدي ؛

شرقا : االوقاف العامة؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛ 

غربا : االوقاف العامة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

- احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 05 فبراير 2021 الساعة 10 صباحا؛

مطلب رقم 4600 - 59

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " محل جتاري 1861 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1861 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية زنقة العناية رقم 13-11؛ 

مساحته : 28 س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : السيد اخلرمازي حميد ؛

شرقا : االوقاف العامة؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛ 

غربا : االوقاف العامة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

-احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 05 فبراير 2021 الساعة 11 صباحا؛

مطلب رقم 4601 - 59

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " محل جتاري 1862" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1862 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية زنقة العناية رقم 519 ؛ 

مساحته : 24 س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : االوقاف العامة ؛

شرقا : االوقاف العامة ؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛ 

غربا : االوقاف العامة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

-احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 08 فبراير 2021 الساعة 10 صباحا؛

مطلب رقم 4602 - 59

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك 1864 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك 1864"

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية درب الغول زنقة العناية ؛ 

مساحته : 34 س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : دار كرمية؛

شرقا : ساقية وملك بلدي؛

جنوبا : درب )ملك عمومي( ؛ 

غربا : زنقة ) ملك عمومي( ؛ 

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

-احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 08 فبراير 2021 الساعة 12 ظهرا؛

مطلب رقم 4603 - 59

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " محل جتاري 1863 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1863 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري و طابق أول؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية زنقة العناية رقم 549 ؛ 

مساحته : 20 س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : السادة ورثة الهياللي محمد؛
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شرقا : زنقة )ملك عمومي( ؛

جنوبا : السيد هموش سالم؛ 

غربا : السيد هموش سالم ؛ 

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

-احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 08 فبراير 2021 الساعة 11 صباحا؛

مطلب رقم 4604 - 59

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احملل 3374 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احملل 3374"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية زنقة العناية رقم 593؛ 

مساحته : 38 س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : األوقاف العامة ؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي(؛

جنوبا : السادة ورثة زكرياء بورشاشن ؛ 

غربا : االوقاف العامة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

-احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 فبراير 2021 الساعة 12 ظهرا؛

مطلب رقم 4605 - 59

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احملل 3215 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احملل 3215"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق اول؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية زنقة العناية رقم 526 ؛ 

مساحته : 90 س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : االوقاف العامة؛

شرقا : السادة ورثة هموش ادريس ؛

جنوبا : السيد الزماحي ادريس؛ 

غربا : زنقة )ملك عمومي( ؛ 

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

-احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 فبراير 2021 الساعة 10 صباحا؛

مطلب رقم 4606 - 59

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احملل 3365 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احملل 3365 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : مدينة مكناس املدينة القدمية زنقة جامع بردعني رقم 522 ؛ 

مساحته : س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : السيد بدوي عبد اهلل؛

شرقا : السيد بدوي عبد اهلل؛

جنوبا : زنقة ) ملك عمومي(؛ 

غربا : االوقاف العامة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

-احليازة الهادئة واملستمرة؛

-نسخة مستخرجة من كناش احملتويات؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 فبراير 2021 الساعة 11 صباحا؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية

البوراحي عبد الواحد    

 

محافظة انزكان ايت ملول

مطلب رقم 21186 - 60

تاريخ االيداع : 20 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد أملو بن احمد.

اسم للملك : أملو.

نوع امللك : بناية من سفلي وطابق علوي؛

إنزكان  الترابية متسية عمالة  التحتاني اجلماعة  دوار كمود   : موقعه 

أيت ملول.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : عبد الهادي اجلزار؛ 

شـرقا : العربي خلضر؛
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جنـوبا : طريق؛

غربـا : طريق.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-رسم هبة عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2013.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 اكتوبر 2020.

الساعة  على   2021 يناير   21  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

12صباحا.

مطلب رقم 21187 - 60

تاريخ االيداع : 23 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : علي اوكجو بن احلسن.

اسم للملك : اوكجو.

نوع امللك : بناية من سفلي؛

موقعه : درب احلماني شارع النهضة زنقة 03 اجلماعة الترابية متسية 

عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 54 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : زنقة؛ 

شـرقا : محمد بوصبائع؛

جنـوبا : زنقة؛

غربـا : الشرع.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يناير 2009.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يونيو 2017.

-شهادة إدارية مؤرخة في 21 فبراير 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21188 - 60

تاريخ االيداع : 24 نوفمبر 2020

طالبو التحفيظ : 

1 -كنتتي لطيفة بنت ناصر

2 -كنتتي مصطفى بن ناصر

3 -كنتتي لكبيرة بنت ناصر 

4 - كنتتي حميد بن ناصر

5 -الطاهري حادة بنت محمد

6 - كنتتي رشيدة بنت ناصر

7 - كنتتي هشام بن ناصر

8 - كنتتي سميرة بنت ناصر؛

على الشياع فيما بينهم بنسبة 07/80 لألولى والثالثة والسادسة والثامنة، 

وبنسبة 14/80 للثاني والرابع والسابع وبنسبة 10/80 للخامسة.

اسم للملك : ملك ناصر.

نوع امللك : بناية من سفلي وطابق علوي؛

عمالة  اجلهادية  الدشيرة  الترابية  اجلماعة  بوعشرة  زنقة   : موقعه 

إنزكان أيت ملول.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : زنقة؛ 

شـرقا : رشيد ابودرار وفاطمة تفريت؛

جنـوبا : السعدية اباعقيل؛

غربـا : زنقة.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 نوفمبر 1974.

-نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 2010.

- نسخة طبق األصل لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 15 سبتمبر 2020.

-نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020.

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 03 سبتمبر 2020.

- وكالة عرفية مؤرخة في 02 اكتوبر 2020.

- وكالة عرفية مؤرخة في 05 نوفمبر 2020.

- وكالة عرفية مؤرخة في 10 نوفمبر 2020.

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

مطلب رقم 21189 - 60

تاريخ االيداع : 24 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : احملفوظ األنصار بن محمد.

اسم للملك : ملك األنصار.

نوع امللك : حوش؛

موقعه : دوار العزيب اجلماعة الترابية القليعة عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طريق؛ 

شـرقا : اعلي الكياز؛

جنـوبا : بيكة مباركة؛

غربـا : مساوي مسعودة.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 06 يونيو 2008.

-شهادة إدارية مؤرخة في 23 ماي 2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 12 صباحا.

مطلب رقم 21190 - 60

تاريخ االيداع : 30 نوفمبر 2020

طالبو التحفيظ : 

1 -احلسن القاسمي بن إبراهيم
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2 -فاطمة القاسمي بن إبراهيم

3 -عائشة القاسمي بن إبراهيم

للذكر  بينهم  فيما  الشياع  على  إبراهيم.  بن  القاسمي  -خديجة   4

مثل حظ األنثيني.

اسم للملك : القاسمي.

نوع امللك : أرض عارية؛

عمالة  انزكان  الترابية  اجلماعة  اجلرف  حي  بوالنوار  سيدي   : موقعه 

إنزكان أيت ملول.

مساحته : 13 آ 01 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : زنقة؛ 

شـرقا : رسوم عقارية 7739/س – 8229/س – 10724/س؛

جنـوبا : زنقة؛

غربـا : رسم عقاري 15821/س.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-نسخة رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 فبراير 2014.

- نظير ملحق عدلي مؤرخ في 18 اغسطس 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 29 يناير 2021 على الساعة 12 صباحا.

مطلب رقم 21191 - 60

تاريخ االيداع : 30 نوفمبر 2020

طالبا التحفيظ : 

1 -اتكي محمد بن عبد اهلل

2 -خديجة اكضاش بنت محمد، على الشياع مناصفة بينهما.

اسم للملك : كراج البركة.

نوع امللك : مرآب؛

عمالة  اجلهادية  الدشيرة  الترابية  اجلماعة  السالوي  درب   : موقعه 

إنزكان أيت ملول.

مساحته : 12 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طريق؛ 

شـرقا : خديجة بادر؛

جنـوبا : طريق؛

غربـا : كلثومة بادر.

احلقوق العينية : حق الهواء لفائدة الغير.

أصل امللك : 

-رسم صدقة عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 1998.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 29 يناير 2021 على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 21192 - 60

تاريخ االيداع : 30 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد احلكيم ابريوي بن احلسني.

اسم للملك : ملك حكيم.

نوع امللك : أرض عارية؛

موقعه : دوار الديابات اجلماعة الترابية أوالد دحو عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 81 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : علي جدع؛ 

شـرقا : طريق؛

جنـوبا : زنقة؛

غربـا : محمد اجباري.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اكتوبر 2018.

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 11 فبراير 2008.

-شهادة إدارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2008.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 29 يناير 2021 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21193 - 60

تاريخ االيداع : 30 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : احمد كوسا بن محمد

اسم للملك : ملك كوسا.

نوع امللك : أرض عارية؛

موقعه : حي اخشاب اجلماعة الترابية القليعة عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 14آ تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طريق؛ 

شـرقا : علي اعراب؛

جنـوبا : مطلب حتفيظ 20744 - 60؛

غربـا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 مارس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 29 يناير 2021 على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 21194 - 60

تاريخ االيداع : 01 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد بوموح بن ابراهيم

اسم للملك : بوموح.

نوع امللك : بناية من سفلي وطابقني علويني ؛

موقعه : حي مسدورة اجلماعة الترابية انزكان عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 78 س تقريبا.
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حدوده : 

شمـاال : احلاج ابراهيم؛ 

شـرقا : زنقة؛

جنـوبا : احلسن منزي؛

غربـا : أمزيل زينة ومحند ادوالرايس.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

-رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 05 يناير 2012.

-نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ابريل 1973.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 29 يناير 2021 على الساعة 14 صباحا.

مطلب رقم 21195 - 60

تاريخ االيداع : 03 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : اعراب بومحند بن محمد.

اسم للملك : بومحند.

نوع امللك : بناية من سفلي جتاري وطابق علوي؛

موقعه : دوار متسية اجلماعة الترابية متسية عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 آ 02 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طريق؛ 

شـرقا : طريق؛

جنـوبا : يوسف بلخير؛

غربـا : طريق.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 22 فبراير 2018.

-رسم هبة عدلي مؤرخ في 12 ماي 2013.

-شهادة إدارية مؤرخة في 24 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : فاحت فبراير 2021 على الساعة 

10 صباحا.

مطلب رقم 21196 - 60

تاريخ االيداع : 10 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احمد ودود بن محمد.

اسم للملك : ودود.

نوع امللك : بناية من سفلي وطابقني علويني؛

عمالة  انزكان  الترابية  اجلماعة  تراست  حي  بوترمانت  درب   : موقعه 

إنزكان أيت ملول.

مساحته : 33 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : موسى بولكناس؛ 

شـرقا : طريق؛

جنـوبا : حسناء حريزي؛

غربـا : مبارك بن عبود.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يونيو 2003.

2021 على الساعة  08 فبراير   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

10 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول بالنيابة.

بوشعيب احلميدي   

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26719 - 61

تاريخ اإليداع : 3 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : االن جون جاك شايغنو ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " شايغنو " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شايغنو "

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابقني ؛

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

احملل املدعو اجمليمع ؛ 

مساحته : 35 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة اخلالدي ؛

شرقا : جوغكو ؛

جنوبا : طريق ؛

غربـا : كارمني ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر 1999 ؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2001 ؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 9 يناير 1974 ؛

نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 ؛

نسخة وكالة عدلية مؤرخة في 16 نوفمبر 2020 ؛

ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 ؛

الساعة  م على   2021 فبراير   3 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال ؛

مطلب رقم 26720 - 61

تاريخ اإليداع : 4 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : سعيد الكرفطي الصغير ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية حلسن " 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االحسان "

نوعه : ارض عارية ؛ 

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

احملل املدعو كدية حلسن ؛

مساحته : 1 ار 22 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : الرسم العقاري 11037/ط ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2956 - 61 ؛

غربـا : مطلب التحفيظ عدد 2956 - 61 ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2020 ؛

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2020؛

نسخة رسم اراثة عدلية مؤرخ في 21 اكتوبر 2020 ؛

نسخة رسم اراثة عدلية مؤرخ في 21 اكتوبر 2020 ؛

نسخة رسم موجب اراثة عدلية مؤرخ في 21 اكتوبر 2020 ؛

نسخة رسم اراثة عدلية مؤرخ في 21 اكتوبر 2020 ؛

نسخة رسم اراثة عدلية مؤرخ في 21 اكتوبر 2020 ؛

رسم عدلي اصالح املساحة و احلدود مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 ؛

تنازل بدون عوض مؤرخ في 7 اغسطس 2019 ؛

قرار النيابة القانونية عدد 08-172 مؤرخ في 14 ابريل 2008 ؛

نسخة من وكالة عدلية مؤرخ في 21 اكتوبر 2020 ؛

نسخة من وكالة عدلية مؤرخ في 21 اكتوبر 2020 ؛

الساعة  م على   2021 فبراير   4 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26721 - 61

تاريخ اإليداع : 4 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : اسماعيل البوزضوضي بن مسعود ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مرجة الدفلة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجة الدفلة "

نوعه : ارض فالحية ؛

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

الصغير احملل املدعو طالع الشريف ؛ 

مساحته : 5 ار 67 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد القادر العاقل ؛

شرقا : احمد العاقل ؛

جنوبا : ممر ؛

غربـا : محمد العاقل ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 ؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مصادق عليه بتاريخ فاحت ديسمبر 2020 ؛

صورة شمسية ملوجب اثبات متخلف مصادق عليها بتاريخ 1 ديسمبر 2020 ؛

شهادة ادارية عدد 67/2020 مكرر مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 ؛

الساعة  م على   2021 فبراير   4 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا؛

مطلب رقم 26722 - 61

تاريخ اإليداع : 4 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : اسماعيل البوزضوضي بن مسعود ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدفلة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدفلة 2 "

نوعه : ارض عارية ؛ 

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

الصغير احملل املدعو طالع الشريف ؛

مساحته : 3 ار 66 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد القادر العاقل ؛

شرقا : احد الدامون ؛

جنوبا : ممر ؛

غربـا : طالب التحفيظ ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 7 اكتوبر2020 ؛

صورة شمسية ملوجب اثبات متخلف عدلي مصادق عليه في 

فاحت ديسمبر 2020؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مصادق عليه في فاحت ديسمبر 2020 ؛

شهادة ادارية عدد 65/2020مكرر مؤرخة في 27 نوفمبر 2020 ؛

الساعة  م على   2021 فبراير   4 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26723 - 61

تاريخ اإليداع : 4 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : اسماعيل البوزضوضي بن مسعود ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدفلة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدفلة 1"

نوعه : ارض فالحية ؛

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

الصغير احملل املدعو طالع الشريف ؛ 

مساحته : 3 ار 78س تقريبا؛
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اجملاورون : 

شماال : عبد القادر العاقل ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : ممر ؛

غربـا : طالب التحفيظ ؛

احلقوق العينية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 8 اكتوبر 2020 ؛

نظيرعقد شراء عدلي مؤرخ في 6 ابريل 2016 ؛

عليه  مصادق  عدلي  متخلف  اثبات  ملوجب  شمسية  صورة 

بتاريخ فاحت ديسمبر 2020 ؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مصادق عليه بتاريخ فاحت ديسمبر 2020 ؛

شهادة ادارية عدد 66/202مكرر مؤرخة في 27 نوفمبر 2020 ؛

الساعة  م على   2021 فبراير   4 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الواحدة زواال ؛

مطلب رقم 26724 - 61

تاريخ اإليداع : 4 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : هشام بن قاصم بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كي وازنان " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قاصم 5 "

نوعه : ارض فالحية بها بئر و بناء يتكون من سفلي ؛ 

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

الصغير احملل املدعو مدشر غوجني ؛

مساحته : 18 ار 95 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد عياد ؛

شرقا : مصطفى عياد ، محمد بولعيش ؛

جنوبا : محمد بولعيش ؛

غربـا : ورثة محمد الدواس ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 10 ابريل 2014 ؛

رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر 2018؛

نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 7 اكتوبر 2019 ؛

شهادة ادارية عدد 79/2019 بتاريخ 10 يوليو 2019 ؛

الساعة  م على   2021 فبراير   4 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 26725 - 61

تاريخ اإليداع : 4 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : هشام بن قاصم بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قاصم 4 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلاج العربي "

نوعه : ارض فالحية ؛

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

الصغير احملل املدعو مدشر غوجني ؛ 

مساحته : 6ار 16س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بولعيش ؛

شرقا : عبد الواحد عياد ؛

جنوبا : مصطفى عياد ؛

غربـا : محمد بولعيش ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ 12 نوفمبر 2014 ؛

عقد ملكية عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 2014 ؛

شهادة ادارية مؤرخة في 10 يوليو 2019 عدد 69/2019 ؛

الساعة  م على   2021 فبراير   4 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثانية بعد الزوال؛

مطلب رقم 26726 - 61

تاريخ اإليداع : 4 ديسمبر 2020 ؛

طالبة التحفيظ : الشركة املدنية العقارية زايد اكري ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوشويكة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صفاء "

نوعه : ارض عارية بها دار للسكنى و اسطبل باإلسمنت و اسطبل بالطوب ؛ 

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

الشمالي مدشر غامن ؛

مساحته : 02 هـ 88 ار 67 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : حلسن النايب ؛

شرقا : ارحيمو و احمد العامري ، مطلب عدد 20425 - 61؛

جنوبا : طريق ؛

غربـا : حلسن النايب؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

نسخة مقاسمة عدلية لرسم اراثة مؤرخة في 25 ديسمبر 2019 ؛

نسخة اراثة بالسماع عدلية مؤرخة في 25 ديسمبر 2019 ؛

نسخة تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 ؛

استمرار امللك عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2019 ؛

عقد الشراء عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2019 ؛

عقد شراء في الشياع عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2019 ؛

عقد شراء في الشياع عدلي مؤرخ في 24 يناير 2019 ؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 2 اكتوبر 2018؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2018 ؛

-10وكالة رسمية مؤرخة3 نوفمبر 2017 ؛

الساعة  م على   2021 فبراير   4 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 26727 - 61

تاريخ اإليداع : 4 ديسمبر 2020 ؛

طالبة التحفيظ : الشركة املدنية العقارية زايد اكري ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان الباب " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جميلة "

نوعه : ارض فالحية ؛

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

الشمالي احملل املدعو مدشر غامن ؛ 

مساحته : 73ار 11س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : حلسن النايب ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : الزهرة السوسي ؛

غربـا : ملك املتقي ، مطلب التحفيظ عدد 20319 - 61 ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

صورة شمسية لعقد شراء عدلي مصادق عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2019 ؛

صورة شمسية الستمرار ملك عدلي مصادق عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2019 ؛

صورة شمسية لشراء في الشياع عدلي مصادق عليه في 10 ديسمبر 2019 ؛

صورة شمسية لعقد شراء عدلي مصادق عليه في 10 ديسمبر 2019 ؛

عليه مصادق  عدلي  الشياع  في  لرسم شراء  صورة شمسية 

في 10 ديسمبر 2019 ؛

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مصادق عليه في 10ديسمبر 2019؛

صورة شمسية لوكالة رسمية مصادق عليها بتاريخ 6 ديسمبر 2019؛

الساعة  م على   2021 فبراير   4 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا؛

مطلب رقم 26728 - 61

تاريخ اإليداع : 7 ديسمبر 2020 ؛

طالبا التحفيظ :

1 - امحمد احميدة الغربي بنسبة 5/8 ؛

2 - رحمة بلكملة بنسبة 5/8 ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ارمل الكبير و ارمل باعباس " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الغربي "

نوعه : ارض فالحية ؛ 

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

الغربية احملل املدعو ارمل بلعباس ؛

مساحته : 4 هـ 15 ا 28 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : احمد مبسوط ، ورثة علي بن كاملة ؛

شرقا : محمد مبسوط ، ورثة ادريس الغروشي ؛

جنوبا : ورثة عبد السالم احلمامي ، عبد اهلل بن كاملة ؛

غربـا : ورثة علي بن كاملة ، ورثة زازية بن كاملة ، طريق ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في فاحت ديسمبر 2020 ؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 2020؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 3 نوفمبر 2020 ؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 1 اكتوبر 2014

رسم شراء عدلي مؤرخ في 20ماي 2013

عقد بيع عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2013

عقد شراء عدلي مؤرخ في 8 نوفمبر 2012

ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 31 يناير 2013

رسم مقاسمة عدلية مؤرخ في 13 يونيو 2012

-10صورة شمسية لعقد ملكية عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2012

الساعة  م على   2021 فبراير   8 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26729 - 61

تاريخ اإليداع : 7 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : صالح الدين الشتوي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ماريا " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشتوي "

نوعه : ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي و طابق واحد ؛

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

، حي مرغوبة ؛ 

مساحته : 7 ار 64 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : جمال الشتوي ؛

جنوبا : الرسم العقاري 24187 - 06 ؛

غربـا : الرسم العقاري 24187 - 06 ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

عقد هبة عدلي مؤرخ في 24 مارس 2017 ؛

رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 2013 ؛

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 1963

رسم اعتراف عدلي مؤرخ في 24 ماي 1976

صورة شمسة لرسم اراثة عدلي مصادق عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2017

الساعة  م على   2021 فبراير   8 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثانية بعد الزوال ؛

مطلب رقم 26730 - 61

تاريخ اإليداع : 7 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : انور الشنتوف بن عبد السالم ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني الدالية الصغيرة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشنتوف "
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نوعه : ارض عارية ؛ 

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

احملل املدعوعني الدالية الصغيرة ؛

مساحته : 01 ار00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : فاطمة الفقيهي احلوضي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربـا : احمد بن عياد ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

نسخة من رسم مخارجة عدلية مؤرخة في 2 سبتمبر 2020 ؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2017؛

رسم اراثة عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر 2020 ؛

الساعة  م على   2021 فبراير   8 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26731 - 61

تاريخ اإليداع : 7 ديسمبر 200 ؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز ملوك بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الفدادن و اخلراريق " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كنزة 2"

نوعه : ارض فالحية ؛

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

اليماني احملل املدعو اوالد عطية ؛ 

مساحته : 1 هكتار 12ار 17س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 16948 - 61 ؛

شرقا : ورثة اليمني ملوك ، مطلب التحفيظ عدد 16741 - 61 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 16741 - 61 ، ورثة اغنيوة ؛

التحفيظ عدد  ، مطلب   61 -  16842 التحفيظ عدد  : مطلب  غربـا 

16843 - 61، مطلب التحفيظ عدد 16718 - 61 ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

عقد مقاسمة عدلي مؤرخ في 25 فبراير 1993 ؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 ؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 30 اغسطس 2018 ؛

نسخة اراثة عدلية مؤرخة في 3 ديسمبر 2020 ؛

الساعة  م على   2021 فبراير   8 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الرابعة بعد الزوال ؛

مطلب رقم 26732 - 61

تاريخ اإليداع : 7 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز ملوك ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الفدادن و اخلراريق " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كنزة 1 "

نوعه : ارض فالحية ؛ 

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

اليماني احملل املدعو اوالد عطية ؛

مساحته : 30ار 43س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 17163 - 61 ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 17162 - 61 ؛

غربـا : مطلب التحفيظ 17163 - 61 ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم مقاسمة عدلي مصادق عليه بتاريخ 5 ديسمبر 2018 ؛

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مصادق عليه بتاريخ 2 اكتوبر 2020؛

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مصادق عليه بتاريخ 2 اكتوبر 2020؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مصادق عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2020

الساعة  م على   2021 فبراير   8 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 26733 - 61

تاريخ اإليداع : 7 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : احمد الغرافي بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " غرسة اجلبيلي " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الغرافي "

نوعه : ارض عارية ؛

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

مكادة احملل املدعو بني توزين ؛ 

مساحته : 70س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ادريسي عدول ؛

شرقا : محمد عدول ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربـا : محمد عدول ؛

احلقوق العينية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 25 ابريل 2019 ؛

نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2020 ؛

نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2020 ؛

اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2020 ؛

الساعة  م على   2021 فبراير   8 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا؛

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة

عبداحلي السباعي    
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محافظة احلي احلسني - الدارالبيضاء

مطلب رقم 137 - 64

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة حكيمة برادة بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ضهار حلمار ".

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

نوعه : أرض بها بنايات من سفلي وطابق اول وبئــر.

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، ليساسفـة.

مساحتـه : 05 آر 15 س تقريبـا.

حـدوده : 

شماال : برادة حميد؛

شرقا : ممر من 5 أمتار؛

جنوبا : احلديوي منى وبرادة عبدالرحيم؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 7342 - 64.

احلقوق العينية : الشـيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 رمضان 1436 موافق 

22 يونيو 2015. 

تاريــخ التحديد : 21 يناير 2021 على الساعة 9 و 30 دقيقة.

مطلب رقم 138 - 64

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد سعودي بن حسـن.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اجلنان الكبير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجلنان الكبير". 

نوعـه : أرض عاريـة.

موقعـه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، ليساسفـة.

مساحتـه : 17 آر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 37593 - 64؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 4758 - 63؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 49053 - 33؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 1245 - س.

احلقوق العينية : الشيء.

أصــل امللـك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 ربيع الثاني 1442 

موافق 27 نوفمبر 2020. 

تاريــخ التحديـد : 21 يناير 2021 على الساعة 9 و 30 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلي احلسني - الدار البيضاء 

عبد الصمـد البحاري   

محافظة احلوز

مطلب رقم 12950 - 65 

تاريخ اإليداع : 11ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حسن كنعي بن ابراهيم بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلواز ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلواز" 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات احملل املدعو احلواز . 

مساحته : 20 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية 

شرقا : محمد بن دحان 

جنوبا : حسن ايت الطاهر 

غربا : فاطمة بنت دحان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 3 رقم   I كناش   115 صحيفة   115 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  -رسم 

بتاريخ 18 اغسطس 2005 توثيق ايت اورير.

 1 رقم   I كناش   50 صحيفة   46 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  -رسم 

بتاريخ 09 اغسطس 2005 توثيق ايت اورير.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 11فبراير 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12951 - 65 

تاريخ اإليداع : 11ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة زاية مينة بنت صالح بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حبال كومزير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حبال كومزير". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز جماعة امزميز دوار بوسكويد. 

مساحته : 87 آ 55 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الساقية 

شرقا : السيد جواد 

جنوبا : ورثة كومزير 

غربا : مصرف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-رسم شراء عدلي ضمن بعدد 355 صحيفة 340 كناش األمالك رقم 300 

بتاريخ 28 أكتوبر 2020 توثيق مراكش.
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 15 66 كناش ل رقم  52 صحيفة  -رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 24 ماي 2012 توثيق امزميز

-شهادة إدارية عدد 13/2020 ت / ج م مؤرخة في 8 ديسمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 12فبراير 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12952 - 65

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تالمومن 1".

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

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو تالمومن . 

مساحته : 16 آ 10 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بولعجاج 

شرقا : موالي الطاهر ايت الديب 

جنوبا : الطريق االقليمية 2010 و ممر 

غربا : الطريق االقليمية 2010 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 18فبراير 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12953 - 65 

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تالمومن 2 ".

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

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو تالمومن . 

مساحته : 69 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر و احلسني تشتوكت 

شرقا : الطريق االقليمية 2010 

جنوبا : طريق عمومية 

غربا : الشعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 18فبراير 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 12954 - 65

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تالمومن 3".

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

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو تالمومن . 

مساحته : 32 آ 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبد الرحمان اسيدي و بوجيع 

شرقا : املعطي بولعجاج 

جنوبا : علي بولعجاج 

غربا : ايت لعربي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 18فبراير 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12955 - 65

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تالمومن 4".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تالمومن 4". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو تالمومن . 

مساحته : 30 آ 10 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : موالي علي القاضي 

شرقا : ممر 

جنوبا : الطريق العمومية 

غربا : مقبرة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 18فبراير 2021 على الساعة 12 

و00 دقيقة. 
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك الراجي" 

موضوع مطلب عدد 12596 - 65 التي نشرت خالصة مطلبه

باجلريدة الرسمية عدد 1076 املؤرخة في 14 اغسطس 2019

وكذا اإلعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1143

املؤرخة في 25 نوفمبر 2020.

حتفيظ  مسطرة  فان   ،2020 ديسمبر   11 في  مؤرخ  مطلب  مبقتضى 

امللك املسمى " ملك الراجي " موضوع مطلب عدد 12596 - 65 الكائن 

تتابع  القاضي،  ايت  دوار  اغمات،  اورير، جماعة  ايت  دائرة  احلوز  بإقليم 

في اسم نفس طالب التحفيظ السيد عمر الراجي بن عبد الرحمان 

القاضي،  ايت  دوار  عن  عوضا  اكودار"  "دوار  هو  الذي  اجلديد  وباملوقع 

وذلك بناء على نفس الوثائق والرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب 

املذكور وكذا شهادة إدارية عدد 1384/ م ش ق مؤرخة في 11/12/2020 .

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

 

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17630 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكمضت باملرمدة1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكمضت باملرمدة1".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 17 آرا تقريبا.

حدوده : 

شماال : اودناس حميد؛

شرقا : مسلك للرجل؛

جنوبا : حميد او عبد اهلل؛

غربا : ايت حمو عبد اهلل.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1625 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17631 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكمضت باملرمدة2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكمضت باملرمدة2".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 3 آرا تقريبا.

حدوده : 

شماال : حلسن بن باه نايت الزيد؛

شرقا : حميد اوباه؛

جنوبا : حميد اوباه؛

غربا : محماد اوعلي.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1624 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17632 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكمضت باملرمدة3"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكمضت باملرمدة3".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 12 آرا تقريبا.

حدوده : 

شماال : حلسن بن باه نايت زايد؛

شرقا : املصرف؛

جنوبا : حميد اوباه؛

غربا : حميد اوباه.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1623 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17633 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكمضت باملرمدة4"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكمضت باملرمدة4".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 4 آرا 20س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حميد اوباه؛
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شرقا : اعراب محماد؛

جنوبا : اعراب محماد؛

غربا : املصرف.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1622 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17634 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ناصرية املرمدة2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ناصرية املرمدة2".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 10 آرا تقريبا.

حدوده : 

شماال : بالفقيه محماد؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : بالفقيه محماد؛

غربا : الواد.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1618 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 17635 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكمضت باملرمدة5"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكمضت باملرمدة5".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 3 آر 50س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوهالي حلسن؛

شرقا : احمد برياش ؛

جنوبا : بوهالي حلسن ؛

غربا : املصرف.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1621 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 17636 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ناصرية املرمدة1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ناصرية املرمدة1".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 50 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : بالفقيه محماد؛

شرقا : حسن او عبد اهلل ؛

جنوبا : محماد بوحسني ؛

غربا : الواد.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1619 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17637 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ناصرية املرمدة3"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ناصرية املرمدة3".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 6 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : محماد او احلسني؛

شرقا : محماد او احلسني؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ايت اونضام محمد.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1617 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17638 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ناصرية املرمدة4"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ناصرية املرمدة4".
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نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 1آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اخملتار بن عال؛

شرقا : اكوفافي احلسني؛

جنوبا : علي اوهمو ؛

غربا : موسى ابراهيم.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1616 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17639 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ناصرية املرمدة5"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ناصرية املرمدة5".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 2آر 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حسن بن عال؛

شرقا : حماد او الهاشمي؛

جنوبا : علي اوهمو ؛

غربا : ايت حاما محماد.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1615 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17640 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكمضت باملرمدة6"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكمضت باملرمدة6".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 3آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : محماد بوحسني؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : بوهالي حلسن ؛

غربا : محماد بوحسني.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1620 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17641 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ناصرية املرمدة6"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ناصرية املرمدة ئ\6".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 60آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : حميد او عبد اهلل؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : بن احلاج علي اومبارك ؛

غربا : الواد.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1614 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17642 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تسكرت 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تسكرت1".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 03آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عمر كومري؛

شرقا : عمر كومري؛

جنوبا : املصرف ؛

غربا : املصرف.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1613 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.
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مطلب رقم 17643 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تسكرت 2"

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

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 03آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : رشيد مدخوري؛

شرقا : ابرياش علي؛

جنوبا : ابرياش علي ؛

غربا : الطريق.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1612 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17644 - 66 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مراكش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان املرمدة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان املرمدة".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار املرمدة.

مساحته : 10آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : برداش عزيز؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : عمر مختار ؛

غربا : الطريق.

أصل امللك : شهادة حبسية عدد 1611 مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بشيشاوة.

عبد االله البداوي.    

 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18115 - 68

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : مليكة حالي بنت حمادي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلير".

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا : عبد الرحمان السرغيني؛

جنوبا : محمد حازمي؛ 

غربا : محمد حازمي.

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 23 يونيو 1990 مضمن بعدد 135 صحيفة 122.

- رسم ملحق إصالحي عدلي بتاريخ 09 مارس 2017 مضمن بعدد 313 

صحيفة 284.

- تصريح عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 08 سبتمبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 054 - 2020 بتاريخ 16 يوليو 2020.

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 9 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

مصطفى العمري    

 

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30856 - 72

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : سعيد القبال بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك القبال"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي الزاوية الدرقاوية.

مساحته : 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : الزنقة؛

شرقـا : عبد اللطيف معزوز؛

جـنوبا : ورثة محمد بن عمر؛

غربـا : اسية احميدات؛

أصل امللك ׃

 99 األمالك  سجل   79 صحيفة   96 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 08 فبراير 2013 توثيق ابن جرير؛
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- نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 194 صحيفة 181 سجل 

األمالك رقم 78 بتاريخ 04 سبتمبر 2008 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من رسم إراثة عدلي حفظ حتت عدد 308 بتاريخ 30 يونيو 1992 

توثيق ابن جرير.

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30857 - 72

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : عائشة فنان بنت امحمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سارة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار اوالد واسالم.

مساحته : 06 آر 46 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : الطريق؛

شرقـا : لبنى البوسيني؛

جـنوبا : عثمان الكطري؛

غربـا : امال فنان؛

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 808 صحيفة 356 كناش األمالك رقم 

229 بتاريخ 09 مارس 2016 توثيق مراكش؛

كناش   485 صحيفة   543 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم  ملحق   -

اخملتلفة رقم 241 بتاريخ 09 ديسمبر 2019 توثيق مراكش؛

- نسخة من رسم وكالة عدلي ضمن أصلها بعدد 234 صحيفة 187 

كناش اخملتلفة رقم 180 بتاريخ 27 نوفمبر 2014 توثيق مراكش؛

 82 صحيفة   68 بعدد  أصلها  ضمن  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة   -

كناش التركات رقم 149 بتاريخ 11 نوفمبر 2014 توثيق مراكش؛

- نسخة من ملحق رسم إراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 83 صحيفة 

83 كناش اخملتلفة رقم 196 بتاريخ 22 سبتمبر 2015 توثيق مراكش؛ 

- نسخة من تعريف رسم استمرار عدلي ضمن أصلها بعدد 54 صحيفة 65 

سجل األمالك رقم 91 بتاريخ 28 مارس 2011 توثيق ابن جرير؛ 

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ فاحت يوليو 2019؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 20 فبراير 2020.

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30858 - 72

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد العزيز زوابرا بن ادريس؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار عبد العزيز"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي افريقيا؛

مساحته : 87 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : الزنقة؛

شرقـا : الزنقة؛

جـنوبا : محمد العطاري؛

غربـا : محمد اخلالدي؛

أصل امللك ׃

األمالك  سجل   321 صحيفة   329 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

العقارية 97 بتاريخ فاحت فبراير 2013 توثيق ابن جرير؛

 375 صحيفة   317 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  ملحق  رسم  تعريف   -

سجل األمالك 127 بتاريخ 30 نوفمبر 2020 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 322 صحيفة 337 

سجل األمالك رقم 16 بتاريخ 30 يناير 1996 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن بعدد 174 صحيفة 173 سجل 

األمالك العقارية 92 بتاريخ 08 اغسطس 2011 توثيق ابن جرير؛

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير.

محمد عطشة.    

 

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1921 - 76

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : يوسف الدبدي الصغير بن احمد ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " يوسف" ؛ 

نوعـه : ارض عارية بجزء منها بناء من سفلي.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة القروية العليني احملل املدعو 

قيادة العليني غمورة.

مساحتـه : 17 آر 78 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 993 - 76؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 940 - 76؛

جنوبا : الطريق و الواد ؛

غربا : نور الدين الدبدي الصغير .

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل امللك : 

املوافق  1420 رمضان   06 في  مؤرخ  عدلي  مقاسمة  رسم  نسخة 

لـ 19 من سبتمبر 2007؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ذي القعدة 1439 املوافق لـ 20 يوليو 2018؛

شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة القروية للعليني 

حتت عدد 14 - 2020 مؤرخة في 02 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا . 

مطلب رقم 1922 - 76

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : نور الدين الدبدي الصغير ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " نور الدين" ؛ 

نوعـه : ارض بها فيال من سفلي و حديقة و مسبح و بئرين.

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة القروية العليني احملل املدعو 

مدشر عني ليني غمورة

مساحتـه : 59 آر 38 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : مطلبي التحفيظ رقم 993 - 76 و 1007 - 76؛

شرقا : يوسف الدبدي الصغير ؛

جنوبا : الطريق و الواد ؛

غربا : طريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

بكناش  املضمن   1957 اغسطس   03 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم 

االمالك 31 ص 362 عدد 56 باحملكمة االقليمية بتطوان ؛

رسم شراء عدلي 03 اغسطس 1957 املضمن بكناش االمالك 31 ص 

362 عدد 56 باحملكمة االقليمية بتطوان؛

نسخة رسم اراثة و احصاء متروك عدلي مؤرخ في 29 من شوال 1428 

املوافق لـ 10 نوفمبر 2007 ؛

رسم هبة عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 1428 املوافق لـ 10 نوفمبر 2007

شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة القروية للعليني 

حتت عدد 13 - 2020 مؤرخة في فاحت ديسمبر 2020.

وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 02 ديسمبر 2020

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 صباحا . 

مطلب رقم 1923 - 76

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : احلسن التماللي بن احمد؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " سدرة" ؛ 

نوعـه : بناية مكونة من سفلي وطابقني .

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو 

شارع املسيرة اخلضراء

مساحتـه : 90 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : الرسمني العقاريني رقم 49727 - 19 و 13233 - 19؛

شرقا : احمد املسامري؛

جنوبا : الرسمني العقاري رقم 18817 - 76 و10921 - 76 ؛

غربا : شارع املسيرة اخلضراء.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 صفر 1362 املوافق لـ 15 فبراير 1963 

مضمن بدفتر االمالك رقم 12 صحيفة 336 بتاريخ 1943؛

رسم شراء عدلي 21 من محرم 1362 املضمن بكناش االمالك رقم 12 

صحيفة 410 عدد 270؛

املوافق  1374 االولى  جمادى  من   14 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم 

لـ 11 يناير 1955

رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 من رمضان 1379 املوافق لـ 14 مارس 1960

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 من ذي احلجة 1385 املوافق لـ 20 ابريل 1966

رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 ذي القعدة 1387 املوافق لـ 31 يناير 1968

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 04 ربيع االول 1413 املوافق 

لـ 02 سبتمبر 1992 ؛

رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 15 من شعبان 1434 املوافق لـ 24 يونيو 2013 .

رسم راثة عدلي مؤرخ في 19 من محرم 1431 املوافق لـ 05 يناير 2010

املوافق  1416 االولى  جمادى  من   14 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم 

لـ 10 اكتوبر 1995 

رسم توكيل عدلي مؤرخ في 04 ربيع االول 1413 املوافق لـ 02 سبتمبر 1992

التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية ملرتيل  إدارية من أجل  شهادة 

حتت عدد 1213 مؤرخة في 02 نوفمبر 2020

على   2021 فبراير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق . 

عبد العزيز عاكف.    

 

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5115 – 77

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : ميمونة بلحواسي بنت انوالي ؛

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

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة انكاد ، دوار اوالد نوالي ؛

مساحته : 84 ار 17 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : طريق تويسيت ؛

شرقا : واد الشعاب ؛

جنوبا : احمد االزهري ؛

غربا : الغابة ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدد 240 كناش 172 صحيفة 290 مؤرخ في 09 يونيو 2020 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 319 بتاريخ : 11 مارس 2020 ؛

3 - وكالة عرفية بتاريخ : 10 ديسمبر 2020 ؛ 

تاريخ إجراء عملية التحديد : 11 فبراير 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 5116 - 77

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : يحيى كيال بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » كيال «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » كيال«؛ 

نوعه : أرض بها بناية من طابق ارضي وطابقني علويني ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة وجدة ، حي ولد الشريف زنقة 11 

رقم 06 ؛

مساحته : 01 ار 54 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : ورثة بغدادي ؛

شرقا : طريق عمومية بعرض خمسة عشر متر ؛

جنوبا : ممر مغلق ؛

غربا : كيال يحيى ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدد 151 كناش 118 صحيفة 201 مؤرخ في 12 ماي 2015 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 01 بتاريخ : 05 ماي 2015 ؛

احلادية  الساعة  على   2021 فبراير   11  : التحديد  عملية  إجراء  تاريخ 

عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 5117 - 77

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احلسني بوكناح بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الكريعة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الكريعة«؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة سيدي موسى ملهاية ، قيادة واد 

اسلي ، دوار اوالد بوفرة ؛

مساحته : 05 هـ 65 ار 20 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : الطريق الوطني رقم 06 ؛

شرقا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 90822 - 02 ؛

غربا : ورثة ابراهيمي عائشة بنت احمد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

في مؤرخ   271 صحيفة   169 كناش   230 عدد  ملكية  رسم   -  1

نوفمبر 2019 ؛

2 - رسم اراثة عدد334 صحيفة 333 كناش 133 بتاريخ 12 نوفمبر 2019 ؛

بتاريخ  121 كناش   173 صحيفة   122 عدد  باحلاق  اراثة  رسم   -  3

16 يناير 2018 ؛

4 – عقد بيع عدد 56 صحيفة 55 كناش 176 بتاريخ 13 اكتوبر 2020 ؛

5 - وكالة خاصة عدد 437 صحيفة 874 سجل 3 بتاريخ 14 سبتمبر 2020 ؛

6 – وكالة بنظير ضمن حتت عدد 532 صحيفة 532 كناش 26 بتاريخ 

16 يوليو 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 12 فبراير 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 5118 - 77

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : عيسى لقاح بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » تالن سالن «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تالن سالن«؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد رمضان ؛

مساحته : 26 ار 39 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : احلاج محمد ؛

شرقا : ورثة احلاج العيد ؛

جنوبا : محند خلضر ومطلب التحفيظ عدد 22174 - 02 ؛

غربا : ورثة احلاج محمد ؛

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدد 329 كناش 128 صحيفة 453 مؤرخ في 05 ابريل 2016 ؛

2 - رسم اراثة عدد 335 صحيفة 485 كناش 121 بتاريخ 12 مارس 2018 ؛

3 - رسم هبة عدد 302 صحيفة 393 كناش 154 بتاريخ 20 اغسطس 2018 ؛

4 - وكالة عدد 14 صحيفة 12 كناش 185 بتاريخ 18 يوليو 2018 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 15 فبراير 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 5119 - 77

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : عمر توفيق بن احلاج مزيان بن عالل ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الطارف «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مزيان«؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد عزوز ؛

مساحته : 01 هـ 59 ار 70 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : جبل ؛

شرقا : بوخانة انعيمي بن محمد ؛

جنوبا : واد ؛

غربا : بنسبع السرجان بن انعيمي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

في مؤرخ   361 صحيفة   122 كناش   310 عدد  ملكية  رسم   -  1

04 نوفمبر 2015 ؛

 40 كناش   467 صحيفة   351 بعدد  اصلها  ضمن  اراثة  نسخة   -  2

بتاريخ 31 ماي 2004 ؛

3 - عقد شراء عدد 143 صحيفة 55 كناش 176 بتاريخ 13 اكتوبر 2020 ؛

4 - وكالة عدد 384 صحيفة 117 كناش 92 بتاريخ 13 مارس 2020 ؛

5 – شهادة ادارية عدد36 بتاريخ 23 ابريل 2015 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 16 فبراير 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 5120 - 77

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احمد عزيزي بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » تزيانني «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تزيانني«؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اعزيزاين ؛

مساحته : 88 ار 50 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 65752 - 02 ؛

شرقا : ورثة عزيزي العيد ؛

جنوبا : شعبة ؛

غربا : مرميي عبد العزيز ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

في مؤرخ   462 صحيفة   153 كناش   369 عدد  ملكية  رسم   –  1

26 مارس 2018 ؛

2 - رسم شراء عدد 92 صحيفة 104 كناش 174 بتاريخ 28 اغسطس 2020 ؛

 202 كناش   184 صحيفة   239 عدد  استدراكي  اصالحي  اشهاد   –  3

بتاريخ 17 فبراير 2020 ؛

بتاريخ  185 كناش   335 صحيفة   390 عدد  اصالحي  عقد  نظير   -  4

17 سبتمبر 2018 ؛

5 – شهادة ادارية عدد 18 بتاريخ 08 فبراير 2018 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 17 فبراير 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد : 

كمال عونة    

 

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 983 - 78

تاريـخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020. 

طالبو التحفيظ السادة : 

1- محمد بوشيبة بن محمد بنسبة 562 - 20020

2 - املعطي بن محمد بوشيبة بنسبة 1498 - 20020

3 - العربيي بن محمد بوشيبة بنسبة 3640 - 20020

4 - الكبير دكير بن بوشعيب بنسبة 1820 - 20020

5 - رشيد عزيز بن بوشتى بنسبة 1820 - 20020

6 - احمد ملراحي بن محمد بنسبة 1820 - 20020

7 - اسليمان الكميري بن ميلود بنسبة 3640 - 20020

8 - سعاد بوشيبة بنت املعطي بنسبة 1080 - 20020

9 - عادل بوشيبة بن املعطي بنسبة 1062 - 20020

10 - ايناس بوشيبة بنت محمدبنسبة 1026 - 20020

11 - دنيا بوشيبة بنت محمد بنسبة 1026 - 20020

12 - يسرا بوشيبة بنت محمد بنسبة 1026 - 20020
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلمري «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » احلمري«.

موقعه : عمالة الصخيرات - متارة، جماعة الصخيرات، دوار أوالد عثمان.

نوعه : أرض فالحية.

مساحته : 01 هـ 13 ار 20 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : الرسم العقاري 22745 - راء

شرقا : ممر عمومي عضه 20 متر مربع 

جنوبا : بوشيبة بوشيبة

غربا : الرسم العقاري 4865 - راء

احلقوق العينية : الشىء.

أصل امللك : 

- عقد استمرار عدلي مؤرخ في 13 محرم 1437 موافق ل 27 أكتوبر 2015 

2015 كناش االمالك  16نوفمبر  291 بتاريخ  229 صحيفة  ضمن حتت عدد 

رقم 11.

- شهادة ادارية عدد 1069 بتاريخ 17 أكتوبر 2014 سلمت من رئيس 

امللحقة االدارية الثانية بالصخيرات

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 24 شعبان 1438 موافق ل 21 ماي 2017 

ضمن حتت عدد 234 صحيفة 346 بتاريخ 30 يونيو 2017 كناش االمالك 14

- ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 02 محرم 1442 موافق ل 22 أغسطس 2020 

ضمن حتت عدد 337 صحيفة 317 بتاريخ 31 أغسطس 2020 كناش اخملتلفة 47

ل موافق   1438 الثانية  جمادى   30 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -

29 مارس 2017 ضمن حتت عدد 312 صحيفة 459 بتاريخ 08 ماي 2017 

كناش االمالك رقم 13.

موافق  1438 الثانية  جمادى   30 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -

ل 29 مارس 2017 ضمن حتت عدد 307 صحيفة 452 بتاريخ 03 ماي 2017 

كناش االمالك رقم 13.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 رجب 1438 موافق ل 12 أبريل 2017 ضمن حتت 

عدد 313 صحيفة 460 بتاريخ 08 ماي 2017 كناش االمالك رقم 13.

عقد شراء عدلي مؤرخ في 05 ذو القعدة 1438 موفق ل 28 يوليو 2017 

ضمن حتت عدد 290 صحيفة 424 بتاريخ 11 أغسطس 2017 كناش 

االمالك رقم 14.

موافق  1441 احلجة  ذو   21 في  مؤرخ  عدلي  اصالحي  ملحق   -

بتاريخ  282 صحيفة   304 عدد  حتت  ضمن   2020 أغسطس   11 ل 

19 أغسطس 2020 كناش اخملتلفة 47.

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 13 ذو القعدة موافق ل 06 أغسطس 2017 

ضمن حتت عدد 312 صحيفة 453 بتاريخ 24 أغسطس 2017 كناش 

االمالك 14.

- وكالة مفوضة عدلية مؤرخة في 06 ذو احلجة موافق ل 18 أغسطس 2018 

ضمن حتت عدد 462 صحيفة 470 بتاريخ 12سبتمبر 2018 كناش اخملتلفة 35.

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 5 ذو القعدة موافق ل 08 يوليو 2019 

كناش   2019 يوليو   15 بتاريخ   463 صحيفة   275 عدد  حتت  ضمن 

االمالك رقم 16.

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 5 ذو القعدة 1440 موافق ل 08 يوليو 2019 

ضمن حتت عدد 65 صحيفة 114 بتاريخ 22 يوليو 2019 كناش االمالك 19.

- اشهاد بتحديد نسب عدلي مؤرخ في 3 ربيع االول 1442 موافق ل 20 أكتوبر 2020 

ضمن حتت عدد 404 صحيفة 401 بتاريخ 11نوفمبر 2020 كناش اخملتلفة 48.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء في 08 أغسطس 2014.

- شهادة ادارية عدد 541 بتاريخ 21 أبريل 2017.

الساعة  على   2020 فبراير   09 التحديد  عملية  الجراء  املعني  التاريخ 

العاشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات.

عبد احلكيم عرفي.   

 

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 5745 - 80

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : عمر أمزيل بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك أمزيل "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : حي السعادة ، اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة - أيت باها

مساحته : 01 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : صفية األنواري؛

شرقا : أوفقير فاطمة ؛ 

جنوبا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 499 كناش األمالك رقم 64 بتاريخ 09 

ماي 2020.

 07 - صورة طبق األصل لنسخة قسمة مراضاة عدلية ضمن بعدد 

صحيفة 04 سجل 07 بتاريخ 18 اكتوبر 2009.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 1984.

- صورة طبق األصل لرسم هبة عدلي ضمن بعدد 327 كناش األمالك 

61 بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : 10 فبراير 2021 على الساعة 14 : 00
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مطلب رقم 5746 - 80

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : يامنة الكجون بنت احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك الكجون "

نوعه : أرض عارية ،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة   ، أوعلي  احلسن  أيت  حي   : موقعه 

أشتوكة - أيت باها

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : رشيدة ريوش ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6191 - 60 ؛ 

غربا : محمد األحراش؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 385 سجل األمالك 

عدد 67 بتاريخ 17 اغسطس 2020.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 287 كناش األمالك 68 بتاريخ 17 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 15 فبراير 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5747 - 80 

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احلسن داودي بن محند.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " الدار القدمية "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ،

موقعه : حي تني بيوكرى ، اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة - أيت باها

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الداودي إبراهيم؛

شرقا : طريق ؛ 

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 200 صحيفة 147 كناش األمالك رقم 

13 بتاريخ 25 يناير 2008.

18 بتاريخ  78 سجل اخملتلفة  - ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

22 نوفمبر 2017.

342 صحيفة  بعدد  لرسم صدقة عدلي ضمن  األصل  - صورة طبق 

269 سجل األمالك عدد 6 بتاريخ 25 ماي 2001.

- صورة شمسية لرخصة شغل االمالك العامة مؤرخة في 19 ابريل 2006.

تاريخ التحديد املؤقت : 15 فبراير 2021 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم5748 - 80

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : أقصبي عائشة بنت احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " احلطيبة 2 "

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : دوار إحنترن ، اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة - أيت باها

مساحته : 02 هكتار 36 ار 71 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بكند؛

شرقا : أيت بهدار ؛ 

جنوبا : أيت ملودن ؛ 

غربا : ورثة باري؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لنظير وكالة عدلية بتاريخ 09 نوفمبر 2012.

- صورة طبق األصل لنسخة رسم إراثة مؤرخة في 30 ابريل 2007.

- نسخة وكالة عدلية مؤرخة في 30 ابريل 2007.

- ملحق محرر ثابت التاريخ مؤرخ في 13 ماي 2020.

- صورة طبق األصل لعقد صدقة عرفي مؤرخ في 27 ديسمبر 1972.

- صورة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 21 ماي 2001.

- صورة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07 ماي 2007.

تاريخ التحديد املؤقت : 15 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5749 - 80

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احلسني حنداين بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " تكمي د أكرور "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : مزارع دوار حتيا ، اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة - أيت باها

مساحته : 06 ار 69 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : أصبار فاضمة و ورثة حنداين ؛ 

جنوبا : طريق ؛ 
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غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 101 صحيفة 107 سجل 

األمالك رقم 41 بتاريخ 27 سبتمبر 2017.

تاريخ التحديد املؤقت : 15 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 5750 - 80

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد احليان بن عابد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "أرض محمد بن عابد "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : فم أكجكال أدوز ، اجلماعة الترابية أيت باها إقليم أشتوكة - أيت باها

مساحته : 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زينة بوركعة؛

شرقا : طريق ؛ 

جنوبا : أيت أوعدي احلسن ؛ 

غربا : احلسني نيت صالح؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 634 صحيفة 396 كناش األمالك رقم 

02 بتاريخ 20 ماي 2013.

- نسخة لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 13 صفحة 10 سجل األمالك 

عدد 02 بتاريخ 20 ماي 2008.

- وكالة عرفية مؤرخة في 30 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 15 فبراير 2021 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 5751 - 80

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد برادة بن عبد القادر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " برادة "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار أيت حمو ، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة - أيت باها

مساحته : 23 ار 98 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق ؛ 

جنوبا : ورثة رقية ولهينت بنت إبراهيم ؛ 

غربا : فاطمة ولهينت؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 269 كناش األمالك رقم 47 بتاريخ 05 

يوليو 2017.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 453 سجل األمالك رقم 67 بتاريخ 31 

اغسطس 2020.

- صورة طبق األصل لعقد قسمة عرفي مؤرخ في فاحت فبراير 2017.

تاريخ التحديد املؤقت : 16 فبراير 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5752 - 80

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : القيسوني محمد بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك القيسوني "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار العزيب ، اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة - أيت باها

مساحته : 01 هكتار 12 ار 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 24724 - 60 ؛ 

جنوبا : إبراهيم إيزيكي ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2919 - 80؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم حيازة عدلي ضمن بعدد 337 كناش اخملتلفة 17 بتاريخ 23 ماي 2017.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 61 سجل األمالك 48 بتاريخ 19 يونيو 2017.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة و فريضة ضمن بعدد 366 صحيفة 

258 سجل التركات رقم 11 بتاريخ 26 يوليو 2011.

555 صحيفة  بعدد  تصرف عدلي ضمن  لرسم  األصل  - صورة طبق 

412 سجل األمالك رقم 08 بتاريخ 10 يونيو 2003.

- صورة طبق األصل لعقد قسمة عرفي مؤرخ في 29 ابريل 2016.

- وكالة عرفية مؤرخة في 17 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 16 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30

احملافظ بالنيابة باشتوكة - ايت باها 

بلعيد ايت الرايس    

 

محافظة تيفلت 

مطلب رقم 5111 - 81

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : نزهة العصبة بنت ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بنعرفة".
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنعرفة ". 

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو دوار ادراعو.

مساحته : 35 آر 39 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حنان العصبة؛

شرقا : مرمي العصبة؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛ مطلب التحفيظ رقم 4533 - 16؛

غربا : صباح العصبة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 298 ص 352 كناش العقار رقم 38 

بتاريخ 10 مارس 2017 توثيق تيفلت.

 10 في  مؤرخة  تيفلت  بلدية  عن   2020  -  193 عدد  إدارية  شهادة   .2

ديسمبر 2020.

3. شهادة إدارية عدد 02 - 2015 عن امللحقة اإلدارية الثالثة لباشوية 

تيفلت مؤرخة في 12 فبراير 2015.

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5112 - 81

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : العربي عكادي بن احلاج.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان اجلنان". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

مساحته : 01 هـ 43 آر 57 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عكادي احلسني؛

شرقا : طريق عمومية من ورائها عكادي بوجمعة؛ 

جنوبا : عكادي موحات؛ ورثة محمد الوردي الرسم العقاري رقم 31415 - 16؛ 

غربا : واد عويد املاء من ورائه ورثة افريعني موحات مطلب التحفيظ 

رقم 6315 - 16؛ عكادي موحات مطلب التحفيظ رقم 15147 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 318 بعدد 321 ص  أصله  1.نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي ضمن 

كناش العقار رقم 27 بتاريخ 20 فبراير 2015 توثيق تيفلت.

2. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 429 ص 359 كناش باقي الوثائق 

رقم 29 بتاريخ 21 اكتوبر 2020 توثيق تيفلت.

3.شهادة إدارية عدد 251 - 2020 - م.ت عن جماعة سيدي عبد الرزاق 

مؤرخة في 23 نوفمبر 2020.

4.التزام عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 11 نوفمبر 2020.

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5113 - 81

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.فاطمة الزيدي بنت عالل بنسبة 1036 - 8960 .

2.املعيز الزيدي بنت عالل بنسبة 1036 - 8960.

3.سميرة الزيدي بنت عالل بنسبة 1060 - 8960.

4. تورية الزيدي بنت عالل بنسبة 1060 - 8960.

5.ادريس الزيدي بن عالل بنسبة 2120 - 8960.

6.مامة ملوك بنت محمد بنسبة 56 - 8960.

7.زهرة ملوك بنت محمد بنسبة 56 - 8960 .

8.ميمون ملوك بن محمد بنسبة 112 - 8960.

9.احمد ملوك بن محمد بنسبة 112 - 8960.

10.مامات ملوك بنت عبد القادر بنسبة 80 - 8960.

11.جمعة ملوك بنت عبد القادر بنسبة 80 - 8960.

12.الزوهرة ملوك بنت عبد القادر بنسبة 80 - 8960.

13.مليكة الزيدي بنت الزيدي بنسبة 259 - 8960 .

14.فاطمة الزيدي بنت التهامي بنسبة 259 - 8960.

15.حنان الزيدي بنت التهامي بنسبة 259 - 8960 .

16.محمد الزيدي بن التهامي بنسبة 518 - 8960 .

17.سناء الزيدي بنت التهامي بنسبة 259 - 8960 .

18.ياسني الزيدي بن التهامي بنسبة 518 - 8960.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان عوينة القصب".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان عوينة القصب". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

مساحته : 12 هـ 46 آر 49 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عمر حللو؛ زينب الزيدي؛ ورثة ايت شيمان؛

شرقا : اجلابري نور الهودى الرسم العقاري رقم 36716 - 16؛ ؛ 

جنوبا : ورثة الزيدي حمادي؛ ورثة عمر يحيى؛ 

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 329 ص 416 كناش العقار رقم 41 

بتاريخ 14 سبتمبر 2017 توثيق تيفلت.

2. رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 433 ص 455 كناش التركات رقم 59 

بتاريخ 23 يناير 2008 توثيق تيفلت.

3. رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 274 ص 370 كناش التركات رقم 20 

بتاريخ 24 اغسطس  2017 توثيق تيفلت.

4. رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 286 ص 386 كناش التركات رقم 20 

بتاريخ 28 اغسطس  2017 توثيق تيفلت.

5.رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 359 كناش التركات رقم 314 بتاريخ 17 

اكتوبر 2019 توثيق الدار البيضاء.

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.
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مطلب رقم 5114 - 81

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.محمد بن حدوش بن عبد الرحيم بنسبة 1 - 2 .

2.غيتة ابن اجملدوب احلسني بنت عز الدين بنسبة 1 - 2. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاسغرت".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمزة". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت عثمان.

مساحته : 83 آر 50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها مطلب التحفيظ رقم 1301 - 16؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2437 - 16؛ 

جنوبا : بوقصيبة حميد محمد؛ 

غربا : بوقصيبة محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 157 ص 194 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 10 يناير 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 394 ص 349 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 26 نوفمبر 2019 توثيق تيفلت.

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 د.

مطلب رقم 5115 - 81

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : بوجمعة عكادي بن احلاج.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان اجلنان ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

مساحته : 01 هـ 77 آر 68 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عكادي حمو الرسم العقاري رقم 10312 - 81؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 10312 - 81؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 10312 - 81؛ 

غربا : الطريق العمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 28 رقم  العقار  22 كناش  20 ص  1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 31 مارس 2015 توثيق تيفلت.

2.شهادة إدارية عدد 136 - م.ش.ق عن قيادة سيدي عبد الرزاق مؤرخة 

في 13 نوفمبر 2014.

على   2021 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5116 - 81

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : حسن الفياللي بن الطاهر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان احلروش واحلامة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "غيثة". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت قسو.

مساحته : 04 هـ 99 آر 79 س تقريبا في قطعتني.

القطعة األولى مساحتها : 18 آر 69 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل الريفاعي؛

شرقا : عبد اهلل الريفاعي؛ مطلب التحفيظ رقم 23169 - 16 ؛

جنوبا : الواد من ورائه القطعة الثانية؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 23169 - 16؛ 

القطعة الثانية مساحتها : 04 هـ 81 آر 10 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الواد من ورائه القطعة االولى؛

شرقا : ورثة جدو احلفيان؛

جنوبا : طالب التحفيظ )حسن الفياللي بن الطاهر(؛

غربا : محمد بن هدي؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 243 ص 265 كناش العقار رقم 58 

بتاريخ 16 اكتوبر 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 244 ص 266 كناش العقار رقم 58 

بتاريخ 16 اكتوبر 2020 توثيق تيفلت.

 92 رقم  العقار  كناش   17 ص   25 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .3

بتاريخ 24 فبراير 2004 توثيق تيفلت.

4. نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي أصله مؤرخ في 08 يونيو 1988 

ضمنت النسخة بعدد 1953 ص 212 كناش اخملتلفة 2 رقم 01 بتاريخ 

13 اكتوبر 2003 توثيق تيفلت.

 92 رقم  العقار  كناش   18 ص   26 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .5

بتاريخ 24 فبراير 2004 توثيق تيفلت.

6. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 20 ص 17 كناش 01 رقم 38 بتاريخ 

20 ابريل 1977 توثيق تيفلت.

7. رسم مبادلة عدلي ضمن بعدد 492 ص 251 كناش رقم 20 بتاريخ 

13 اكتوبر 1970 توثيق تيفلت.

8.نسخة طبق األصل من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 03 يونيو 1992 

مضمن بالعدد الترتيبي 2851 لسنة 1992 توثيق الرماني.
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اجلوهرة  عني  جماعة  عن  ج.ع.ج   -  2004  -  56 عدد  إدارية  9.شهادة 

مؤرخة في 23 مارس 2004.

اجلوهرة  ج.ع.ج عن جماعة عني   -  2004 -  57 إدارية عدد  10. شهادة 

مؤرخة في 23 مارس 2004.

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 د.

إعالن عن إيداع البيان التجزيئي التعديلي املتعلق مبنطقة 

التحفيظ اجلماعي املدعوة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال

إن احملافظ على األمالك العقارية ب تيفلت يعلن للعموم عن إيداع بيان 

األمالك  بعض  حتديد  أشغال  اختتام  عن  اإلعالن  بعد  جتزيئي  تعديلي 

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية املدعوة عني اجلوهرة 

قيادة  بوخلخال  اجلوهرة سيدي  القروية عني  باجلماعة  بوخلخال  سيدي 

اخلميسات  إقليم  أو  عمالة  تيفلت  دائرة  بوخلخال  سيدي  اجلوهرة  عني 

و ذلك لدى قائد قيادة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال تطبيقا ملقتضيات 

10 جمادى  بتاريخ   1 -  69  -  174 رقم  الشريف  الظهير  10 من  الفصل 

األولى 1389 )25 يوليو 1969( بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية .

املطالب ذات االعداد االتية : 

 4198 - 4193 - 4187 - 4186 - 4185 - 4184 - 4183 - 2624 - 2619

 3401 - 3400 - 2935 - 2827 - 2825 - 2419 - 2418 - 4660 4206 -

 4195 - 4194 - 4192 - 4191 - 4190 - 4189 - 4188 - 4182 - 3925 -

 4205 - 4204 - 4203 - 4202 - 4201 - 4200 - 4199 - 4197 - 4196 -

.4368 - 4231 - 4230 - 4225 - 4224 - 4208 - 4207 -

جميع هذه املطالب على الرمز 81.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان احلرش" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 14335 - 16 الذي الذي 

نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 12 

بتاريخ 24 مارس 1999.

فان مسطرة   2020 ديسمبر   10 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

رقم  التحفيظ  امللك املسمى "فدان احلرش" موضوع مطلب  حتفيظ 

14335 - 16 الكائن بدائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار 

ايت ايشي ستتابع من االن فصاعدا على الشياع في إسم : 

1.نرمية بسبيس بنت العربي بنسبة 05 - 40 .

2.يونس بنوزكري بن احمد بنسبة 14 - 40 .

3.سارة بنوزكري بنت احمد بنسبة 07 - 40 .

4.سليم بنوزكري بن احمد بنسبة 14 - 40 .

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

1. رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 119 ص 154 كناش التركات رقم 14 

بتاريخ 22 ديسمبر 2014 توثيق تيفلت.

2.رسم حيازة واجب عدلي ضمن بعدد 326 ص 323 كناش العقار رقم 

27 بتاريخ 20 فبراير 2015 توثيق تيفلت.

3.رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 158 ص 112 كناش اخملتلفة رقم 

17 بتاريخ 08 ابريل 2015 توثيق تيفلت.

يونيو   06  ،2016 ابريل   21  : توثيقية مؤرخة في  وكالة  4.اربعة عقود 

2016، 30 سبتمبر 2017، 10 اكتوبر 2017

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "منصبة الغول حمرة الراس2" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 17086 - 16 الذي نشر

 اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 991  

بتاريخ 27 ديسمبر 2017 واملتبوع بإصالح غلط منشورة 

باجلريدة الرسمية عدد 996  بتاريخ 31 يناير 2018.

فان مسطرة   2020 ديسمبر   09 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

حتفيظ امللك املسمى "منصبة الغول حمرة الراس2" موضوع مطلب 

التحفيظ رقم 17086 - 16 ستتابع من االن فصاعدا باملوقع احلقيقي 

: مدينة تيفلت احملل املدعو حي االندلس اجلنوبي عوض املوقع املصرح 

بويحيى  ايت  جماعة  تيفلت  دائرة   : التحفيظ  مطلب  إيداع  حني  به 

احلجامة دوار ايت اسعيد وباملساحة التي أظهرها التصميم العقاري 

ب 14 آر 68 س.

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

ديسمبر   09 في  مؤرخة  تيفلت  بلدية  عن   2020  -  191 عدد  إدارية  شهادة   .1

.2020

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "سيدي شواري"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 26809 - 16 الذي نشر اإلعالن عن 

انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 854  بتاريخ 13 ماي 2015.

فان مسطرة   2020 ديسمبر   14 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

حتفيظ امللك املسمى "سيدي شواري" موضوع مطلب التحفيظ رقم 

26809 - 16 ستتابع من االن فصاعدا باملوقع احلقيقي : دائرة تيفلت 

جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي عوض املوقع املصرح به 

حني إيداع مطلب التحفيظ : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق 

دوار ايت عيسى.

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

- شهادة إدارية عدد 180 - م.ش.ق عن قيادة سيدي عبد الرزاق تيفلت 

مؤرخة في 14 ديسمبر 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت.

شكري خيي.    
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محافظة سوق السبت - أوالد النمة 
   

مطلب رقم 2130 - 82

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020 . 

طالب التحفيظ : سعيد احلسني بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلسني 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلسني 1"

نوعه : أرض عارية.

املدعو  احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

"حي الرجاء ".

مساحته : 80 س تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 777 - 82؛

جنوبا : خبز سعاد ؛ ورثة احلسني محمد؛

غربا : ورثة احلسني محمد.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي بتاريخ 24 أغسطس 2020؛

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 08 أكتوبر 2020؛

- إشهاد باملوافقة عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 2020؛

-وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 16 نوفمبر 2020؛

- شهادة إدارية بتاريخ 23 سبتمبر 2020؛ 

- شهادة إدارية بتاريخ 28 يوليو 2020؛

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة 

كرمي ناجيم   

 

محافظة مراكش جيليز

مطلب رقم 101 - 83 

تاريخ اإليـداع : 15 ديسمبر 2020

طالبة التحفيـظ : الدولة املغربية امللك اخلاص

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غابة الشباب"

نوع امللك : ارض عارية

االمير  شارع  و  اخلامس  محمد  شارع  زاوية  جيليز  مراكش   : موقعه 

موالي رشيد 

مساحتـه : 01 هكتار و 01 ار 80 سنتيار تقريبا .

حـدوده

شمـاال : شارع االمير موالي رشيد 

شرقا : شارع محمد اخلامس

غربا : الرسم العقاري 1068/م

جنوبا : الرسم العقاري 1068/م

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات اخلاصة مبلك الدولة عدد 2465/حضري

تاريخ التحديد : االثنني 15 فبراير 2021 على الساعة 09 صباحا 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "اخلربة" 

مطلب عدد : 99 - 83 و الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1145 بتاريخ 09 ديسمبر 2020.

فان مسطرة   2020 ديسمبر   15 في  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ 

حتفيظ امللك املسمـى : *اخلربة* الكائن مبراكش املدينة القصبة درب 

الكدية رقم 44 موضوع مطلب التحفيظ رقم : 99 - 83 , ستتابع من 

اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية و دلك في اسم :

1 – املنديلي موالي عبد اهلل بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 

و دلك مبقتضى نفس الوثائق املودعة سابقا و عقد توتيقي مؤرخ في 04 

ديسمبر 2020 محرر من طرف االستاذ العزوزي الفتح* موثق مبراكش* 

مضمنه ان السيد : اوسليم رضوان و من معه طالبي التحفيظ حلق 

الزينة باعو للسيد : موالي عبد اهلل املنديلي كافة حق الزينة من امللك 

موضوع مطلب التحفيظ اعاله . 

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش جيليز 

عبد احلق ابو حفص    

 

محافظة ازمور

مطلب رقم 94 - 84

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : بوشرة العباسي بنت عبد الواحد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : سهيب بن قاسم

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوشرى 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار السراغنة.

مساحته : 14 آ 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الكرمي موميلة.

شرقا : بوشعيب موميلة و طريق. 

جنوبا : ممر. 

غربا : املصطفى موميلة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 
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أصل امللك : 
1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 جمادى األولى 1441 موافق 

)06 يناير 2020(.
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 جمادى األولى 1441 موافق )09 يناير 2020(.

 1441 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -  3
موافق )09 يناير 2020(.

4 - نسخة مطابقة لألصل لشهادة إدارية عدد 370 بتاريخ 24 نوفمبر 2020.
على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 95 - 84
تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : ادم حافيض بن احمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار اجلمل

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الزوهرة 
نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 01 هـ 30 آ 68 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : جواد اجلياللي و ورثة محمد بنكرمين.
شرقا : زهراء عداوي و ورثة اكريش محمد. 

جنوبا : ورثة احمد بن غامن و ورثة اكريش محمد. 
غربا : عداوي بوشعيب، ورثة اكريش محمد، رسم عقاري عدد 190430 - 08، 

قناة املاء الصالح للشرب و الطريق.
احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 
1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 صفر 1434 موافق )30 ديسمبر 2012(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 صفر 1440 موافق )25 اكتوبر 2018(.
3 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 صفر 1442 موافق )26 سبتمبر 2020(.

4 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 09 صفر 1442 موافق )27 سبتمبر 2020(.

5 - نسخة مطابقة لألصل لشهادة إدارية عدد 1041 بتاريخ 11 ديسمبر 2012.
 2020  -  240 عدد  إدارية  لشهادة  لألصل  مطابقة  نسخة   -  6

بتاريخ 25 سبتمبر 2020.
7 - نسخة مطابقة لألصل لشهادة إدارية عدد 1333 - م أ ج بتاريخ 

05 ديسمبر 2012.
على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 96 - 84
تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : محمد وكال بن بوشعيب
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : فدان احلاج الطاهر 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان احلاج الطاهر 1
نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 38 آ 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوشعيب وكال و طريق خاصة عرضها 03 امتار.

شرقا : الغازي وكال و طريق مؤقتة. 

جنوبا : طريق عمومي و وكال الغازي. 

غربا : الغازي وكال و ورثة وكال بوشعيب.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 شوال 1436 موافق )14 اغسطس  2015(.

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 رمضان 1436 موافق )04 يوليو 2015(.

3 - رسم موجب عدلي مؤرخ في 02 رجب 1436 موافق )21 ابريل 2015(.

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ذي احلجة 1436 موافق )29 سبتمبر 2015(.

5 - نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 30 محرم 1433 

موافق )26 ديسمبر 2011(.

في مؤرخ  عدلي  مبلحق  اشهاد  لرسم  االصل  طبق  نسخة   -  6

14 قعدة 1433 موافق )فاحت اكتوبر 2012(.

7 - رسم اصالح فريضة عدلي مؤرخ في 01 جمادى االولى 1436 موافق 

)20 فبراير 2015(.

8 - شهادة إدارية عدد 63 مؤرخة في 29 يونيو 2015.

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 97 - 84

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : بوشعيب املصباحي بن محمد

P2 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الشانطي

P2 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الشانطي

نوعه : مباني مختلفة.

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

مساحته : 06 آ 21 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

شرقا : البوعزاوي املصباحي. 

جنوبا : قناة املاء الصالح للشرب. 

غربا : عزيز سجري و بن سالم امحمد.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 قعدة 1440 موافق )09 يوليو 2019(.

2 - شهادة إدارية عدد 20 - 2020 مؤرخة في 02 مارس 2020.

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور بالنيابة 

محسن احلليوي    



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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غربا : مليكة الوهابي؛

طالب التحفيظ السيد: بديعة بنت عبد النبي العريبي.

مطلب رقم 28025 - 06 

اسم امللك : ماركريط.

موقعه : طنجة حي دار البارود زنقة ودراس رقم 32، 

وقع حتديده في : 07 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 78س.

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني ، به حق الهواء 

ابتداء من الطابق االول لفائدة الغير على امتداد احلد ب-3ب-4ب-5ب-6

ب-14ب3 مساحته 15س؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ملك الغير، ورثة السوسي؛

غربا : ورثة الكلعيوي، رسم عقاري عدد 101849/06؛

طالب التحفيظ السيد: ايلني ماركريط داميكو.

مطلب رقم 28030 - 06 

اسم امللك : يوسق.

موقعه : طنجة حي اجملاهدين، 

وقع حتديده في : 17 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 48س01آر.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 14957/06؛

شرقا : ملك الغير؛

جنوبا : ملك الغير؛

غربا : طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: جميل بن محمد اشهبار و من معه.

مطلب رقم 28031 - 06 

اسم امللك : املكي 3.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني، 

وقع حتديده في : 17 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 98س.

نوعه : أرض عارية به صخرة؛

اجملاورون : 

شماال : ملك طالب التحفيظ؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : ملك طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ السيد: حافظ عبد اجمليد.

محافظة وجدة

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيدة نورية منصوري بنت ميمون أصالة عن نفسها ونيابة عن 

حفيظة  ومنصوري  فاحتة،  ومنصوري  الزهراء،  منصوري  السيدات 

ومنصوري رشيدة ومنصوري نزيهة ومنصوري نصيرة، الساكنة بوجدة 

طريق مغنية، جتزئة املقري، زنقة املرجان رقم 12، طلبت أن يسلم لهن 

نظير جديد للرسم العقاري عدد 55266 - 02 املؤسس للملك املدعو 

"وفاء 10" الكائن بوجدة، و ذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم 

لهن سابقا.

 في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

في اجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

    احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

      عمر أزرقان

محافظة طنجة

مطلب رقم 28024 - 06 

اسم امللك : بديعة.

موقعه : طنجة مدشر الرهراه، 

وقع حتديده في : 06 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 38س01آر.

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

اجملاورون : 

شماال : زكريا الرايس؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : طريق عمومي؛
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مطلب رقم 28033 - 06 

اسم امللك : املنقوشي.

موقعه : طنجة مدشر خندق كور، 

وقع حتديده في : 18 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 20س07آر.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 22883/06؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : التهامي الهنتي املسناتي؛

غربا : التهامي الهنتي املسناتي؛

طالب التحفيظ السيد: نادية املنقوشي بنت محمد العربي.

مطلب رقم 28035 - 06 

اسم امللك : زكرياء.

موقعه : طنجة مدشر بوخالف، 

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 91س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : مرمي التايدي؛

جنوبا : حليمة خلف؛

غربا : عبد احلق؛

طالب التحفيظ السيد: حسناء التايدي.

مطلب رقم 28036 - 06 

اسم امللك : درماني 1.

موقعه : طنجة جماعة طنجة عزيب ابقيو، 

وقع حتديده في : 27 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01س01آر.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : درماني ياسني؛

جنوبا : السعدية الدريك؛

غربا : طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: محمد درماني.

مطلب رقم 28037 - 06 

اسم امللك : الشعير.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 

وقع حتديده في : 02 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 82س01آر.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 28038/06؛

شرقا : محمد الشيخ؛

جنوبا : محمد الشيخ؛

غربا : زنقة عرضها 4 متر؛

طالب التحفيظ السيد: محمد الشعير بن عبد السالم.

مطلب رقم 28038 - 06 

اسم امللك : عماد و فاطمة.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 

وقع حتديده في : 03 مارس2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 86س01آر.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ارحيمو النية؛

شرقا : محمد الشيخ؛

جنوبا : مطلب عدد 28037/06؛

غربا : زنقة عرضها 4 متر؛

طالب التحفيظ السيد: عماد الشعير بن محمد و من معه.

مطلب رقم 28044 - 06 

اسم امللك : شتوان.

موقعه : طنجة حي طنجة البالية، 

وقع حتديده في : 06 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07س01آر.

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

اجملاورون : 

شماال : بناء في ملك الغير؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : محمد اخريف، مصطفى الهيشو؛

غربا : ورثة اجلياللي، محمد االشهبي؛

طالب التحفيظ السيد: محمد بوبكر بن احمد.

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

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  الفونتي  احمد  السيد  ان  للعموم 

 "12A094 "للرسم العقاري عدد 118762 - 06 املؤسس للملك املدعو

الذي سلم  النظير  وذلك بسبب ضياع  الرباط  الكائن بطنجة طريق 

له سابقا 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
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باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

كاثرين  السيدة  عن  نيابة  اوريكو  انطوان  أندري  السيد  ان  للعموم 

دانييل بيليماند طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد 

زنقة  بطنجة  الكائن  "نيهل"  املدعو  للملك  املؤسس   06  -  49810

نيويورك و ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم لها سابقا 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة    

          الزخوني محمد

محافظة بني مالل

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 13296 - 10 

امللك املسمى: السوق اجلديد رقم 7.

الكائن: مبدينة بني مالل 

وقع حتديده في : 10 أكتوبر 2011

طالب التحفيظ: السيد أيوب منتصر بن رحال ومن معه 

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  اجلديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 3773 املؤرخة في 20 فبراير 1985 

 احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

         الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

السيد  أن  للعموم  باإلعالم  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

دهشوري علي بن شعيب طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 

عدد 12288 - 11 للملك املدعو "باسم" الكائن بإقليم الدريوش، جماعة 

ضياع  بسبب  وذلك   ،2 النكور  قسم  األراضي  ضم  منطقة  اتروكوت، 

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 بالناظور
         البشير دحوتي

محافظة القنيطرة

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
محل  اجلاعل  ابراهيم  بن  بنعايد  اللطيف  عبد  السيد  أن   للعموم 
اقامته للمخابرة معه 23 زنقة شكيب ارسالن الشقة 23 القنيطرة. 
 13  -  65280 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب 
بالقنيطرة  الكائن   " 29 ام املؤمنني  املؤسس للملك املدعو" خديجة 

وذلك بسبب  الضياع الذي كان سلم له سابقا .
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
                             احملافظ على األمالك العقارية  بالقنيطرة                                                  

                    بوشعيب توفيقي
                            

محافظة سطات

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 30030 - 15 
امللك املسمى: الكريان1.

الكائن : باقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار غرابة.
وقع حتديده في : 23 يناير 2017.

مساحته :88 آ 90 س. 
طالب التحفيظ : السيد احمد الياسي بن محمد.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 
11 يوليو 2019 عدد 1071.إ

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "بير ايعيش2"
مطلب رقم 40622 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1070 املؤرخة في 03 يوليو2019.
عوضا عن :

اوالد سيدي  اوالد سعيد؛مزارع  ودائرة سطات؛جماعة  اقليم   : موقعه 
بناصر؛اوالد سالم اوالد سعيد.
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مساحته :55 آ 65 س تقريبا.

اقرأ : 

اوالد سيدي  اوالد سعيد؛مزارع  ودائرة سطات؛جماعة  اقليم   : موقعه 

بنصابر؛اوالد سالم اوالد سعيد.

مساحته :36 آ 78 س تقريبا.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "أرض الظهر"

مطلب رقم 40690 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1076 املؤرخة في 14 اغسطس2019.

عوضا عن:

طالب التحفيظ : 

- السيدة الزهرة منتصر

- السيدة بوشرى البعاج

اقرأ: 

طالب التحفيظ : 

- السيدة الزوهرة منتصر

- السيدة بشرى البعاج

والباقي بدون تغيير.

 

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ 

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي لرميا إقليم سطات.

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  بسطات  العقاري  األمالك  على  احملافظ  إن 

أعاله  املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الواقعة باملنطقة املدعوة "رميا" الكائنة بإقليم ودائرة سطات، جماعة 

رميا قيادة كيسر ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن

 1389 األولى  جمادى   10 في  املؤرخ   174/69 عدد:  الشريف  الظهير   (

املوافق ل 25 يوليوز 1969 (.

املطالب هي كالتالي :

 35947 - 34941 - 34927 - 33837 - 33798 - 33179 - 32794 - 32410

 -  36555  -  36554  -  36471  -  36441  -  36440  -  36400  -  35957  -

 39822 - 39540 - 39451 - 39029 - 38776 - 38721 - 37837 - 37808

 -  32350  -  32349  -  32338  -  32313  -  40082  -  40034  -  39847  -

 32414 - 32413 - 32408 - 32407 - 32405 - 32402 - 32390 - 32374

 -  34554  -  34497  -  34300  -  34118  -  33893  -  33877  -  32424  -

 39545 - 39118 - 37014 - 36501 - 36402 - 36331 - 35877 - 35034

 -  32340  -  32263  -  32246  -  32215  -  32210  -  32191  -  40293  -

 32401 - 32398 - 32397 - 32396 - 32388 - 32386 - 32383 - 32348

 -  33872  -  33602  -  33527  -  33441  -  33402  -  32673  -  32417  -

 35129 - 34895 - 34758 - 34551 - 34465 - 34380 - 34228 - 33975

 -  35820  -  35814  -  35609  -  35602  -  35519  -  35313  -  35257  -

 37765 - 37606 - 36306 - 36998 - 35984 - 35977 - 35858 - 35846

 -  40259  -  40170  -  40000  -  39976  -  38851  -  38731  -  38446  -

 33598 - 35246 - 38929 - 39029 - 40158 - 40155 - 39358 - 40545

 -  33205  -  33202  -  33200  -  33110  -  33073  -  33071  -  33674  -

 33605 - 33405 - 33389 - 33212 - 33211 - 33210 - 33209 - 33208

 -  34791  -  34427  -  34231  -  34113  -  34080  -  34079  -  34078  -

 35118 - 35113 - 34973 - 34934 - 34912 - 34900 - 34825 - 34793

 -  35466  -  35465  -  35454  -  35452  -  35310  -  35308  -  35127  -

 35517 - 35513 - 35511 - 35510 - 35509 - 35484 - 35482 - 35478

 -  35534  -  35533  -  35532  -  35524  -  35522  -  35520  -  35518  -

 36831 - 36791 - 36383 - 35987 - 35665 - 35540 - 35539 - 35538

 -  38073  -  38071  -  38020  -  37996  -  37995  -  37974  -  37389  -

 38215 - 38213 - 38212 - 38211 - 38207 - 38178 - 38176 - 38147

 -  32470  -  39712  -  39655  -  39645  -  39304  -  39105  -  38240  -

 32978 - 32976 - 32888 - 32882 - 32881 - 32834 - 32826 - 32798

 -  35468  -  35463  -  35339  -  34773  -  34584  -  34487  -  34413  -

 36785 - 36165 - 36043 - 36017 - 35816 - 35766 - 35615 - 35530

 -  37285  -  37284  -  36999  -  36977  -  36844  -  36808  -  36807  -

 37321 - 37319 - 37318 - 37317 - 37316 - 37301 - 37287 - 37286

 -  37716  -  37396  -  37395  -  37330  -  37328  -  37323  -  37322  -

 38251 - 38104 - 38080 - 37912 - 37911 - 37880 - 37879 - 37854

 -  32903  -  38265  -  38264  -  38263  -  38256  -  38255  -  38252  -

 34567 - 34168 - 34167 - 33929 - 33887 - 33884 - 32989 - 32927

 -  36313  -  36279  -  36276  -  35895  -  35752  -  34670  -  34577  -

 36733 - 36721 - 36714 - 36656 - 36655 - 36654 - 36559 - 36535

 -  36825  -  36772  -  36761  -  36760  -  36756  -  36754  -  36750  -

 37339 - 37336 - 37335 - 37324 - 37141 - 37094 - 37028 - 36953

 -  37362  -  37361  -  37349  -  37348  -  37347  -  37346  -  37345  -

 37622 - 37611 - 37567 - 37450 - 37447 - 37366 - 37364 - 37363

 -  38051  -  37953  -  37816  -  37786  -  37782  -  37752  -  37751  -

 38789 - 38784 - 38783 - 38501 - 38260 - 38259 - 38055 - 38052

 -  38854  -  38953  -  38952  -  38951  -  38948  -  38947  -  38790  -

 38997 - 38996 - 38982 - 38981 - 38980 - 38971 - 38961 - 38959

 -  39906  -  39868  -  39850  -  39821  -  39004  -  38999  -  38998  -

 40040 - 40026 - 40011 - 39951 - 39913 - 39909 - 39908 - 39907

 -  32891  -  32841  -  32766  -  32530  -  32528  -  40073  -  40071  -

 33331 - 33330 - 33242 - 33218 - 33109 - 32980 - 32952 - 32951
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 -  34447  -  34446  -  34265  -  33900  -  33890  -  33559  -  33464  -

 35546 - 35494 - 35480 - 35384 - 35378 - 34885 - 34735 - 34516

 -  36321  -  36235  -  36221  -  35621  -  35603  -  35553  -  35548  -

 36952 - 36804 - 36762 - 36749 - 36746 - 36744 - 36606 - 36588

 -  38390  -  38069  -  38060  -  38012  -  37457  -  37351  -  37303  -

 38807 - 38782 - 38772 - 38764 - 38704 - 38586 - 38414 - 38408

 -  38870  -  38869  -  38867  -  38863  -  38840  -  38834  -  38826  -

 39856 - 39828 - 38994 - 38985 - 38972 - 38878 - 38876 - 38873

 -  32935  -  32925  -  32813  -  32266  -  40401  -  40072  -  40005  -

 33778 - 33694 - 33583 - 33328 - 33139 - 32999 - 32956 - 32954

 -  34258  -  34256  -  34254  -  34242  -  34208  -  33892  -  33888  -

 34412 - 34405 - 34403 - 34270 - 34268 - 34266 - 34264 - 34262

 -  35923  -  35900  -  35898  -  35525  -  35479  -  34725  -  34420  -

 36125 - 36123 - 36121 - 36052 - 36051 - 36032 - 36003 - 35948

 -  36160  -  36158  -  36157  -  36154  -  36141  -  36138  -  36133  -

 36457 - 36444 - 36403 - 36401 - 36373 - 36350 - 36175 - 36162

 -  36561  -  36552  -  36549  -  36547  -  36542  -  36541  -  36536  -

 36763 - 36758 - 36745 - 36723 - 36720 - 36716 - 36653 - 36608

 -  37121  -  37058  -  36806  -  36786  -  36771  -  36770  -  36767  -

 37371 - 37344 - 37343 - 37341 - 37338 - 37337 - 37325 - 37304

 -  37458  -  37456  -  37455  -  37453  -  37446  -  37390  -  37388  -

 37679 - 37649 - 37560 - 37508 - 37494 - 37473 - 37467 - 37459

 -  37856  -  37846  -  37841  -  37819  -  37817  -  37711  -  37683  -

 37970 - 37929 - 37922 - 37885 - 37884 - 37883 - 37882 - 37881

 -  38112  -  38111  -  38062  -  38059  -  38044  -  38043  -  38042  -

 38786 - 38785 - 38742 - 38741 - 38615 - 38478 - 38478 - 38474

 -  38958  -  38949  -  38884  -  38844  -  38841  -  38799  -  38798  -

 39037 - 39036 - 39002 - 39001 - 38989 - 38987 - 38984 - 38967

 -  32133  -  40078  -  40077  -  40076  -  40042  -  40039  -  40015  -

 32969 - 32924 - 32817 - 32815 - 32491 - 32333 - 32323 - 32255

 -  33462  -  33350  -  33138  -  33137  -  32991  -  32990  -  32984  -

 34245 - 34209 - 34095 - 33882 - 33881 - 33817 - 33735 - 33724

 -  35401  -  35135  -  34752  -  34289  -  34252  -  34251  -  34247  -

 36838 - 36787 - 36692 - 36182 - 36004 - 35619 - 35604 - 35550

 -  37892  -  37744  -  37719  -  37503  -  37085  -  37083  -  36954  -

 38846 - 38822 - 38596 - 38355 - 38243 - 38237 - 38200 - 38063

 -  39642  -  39641  -  39453  -  38991  -  38983  -  38979  -  38926  -

 40049 - 40047 - 40025 - 40012 - 40008 - 40006 - 39720 - 39649

 -  32814  -  32811  -  32809  -  32587  -  32200  -  40544  -  40051  -

 34255 - 34244 - 32563 - 32840 - 32825 - 32822 - 32820 - 32818

 -  36359  -  35547  -  35117  -  35032  -  34709  -  34562  -  34257  -

 36550 - 36548 - 36537 - 36470 - 36468 - 36442 - 36431 - 36384

 -  37403  -  37353  -  37350  -  37084  -  36775  -  36768  -  36553  -

 38993 - 38969 - 38968 - 38754 - 38181 - 38061 - 37961 - 37910

 -  32175  -  40050  -  39718  -  39259  -  39225  -  39000  -  38995  -

 34426 - 34422 - 33712 - 33261 - 33253 - 32391 - 32245 - 32184

 -  35523  -  35516  -  35483  -  35461  -  35460  -  35379  -  34806  -

 37188 - 37101 - 36732 - 36570 - 36556 - 35551 - 35916 - 35526

 -  37387  -  37374  -  37369  -  37368  -  37351  -  37331  -  37266  -

 38183 - 38182 - 38180 - 38179 - 38117 - 37976 - 37405 - 37394

 -  32461  -  40168  -  38908  -  38208  -  38206  -  38205  -  38184  -

 32909 - 32908 - 32904 - 32858 - 32821 - 32819 - 32694 - 32604

 -  32937  -  32934  -  32932  -  32930  -  32926  -  32922  -  32921  -

 33245 - 33244 - 33241 - 33217 - 33197 - 33022 - 32988 - 32985

 -  36690  -  35967  -  35897  -  35304  -  35303  -  33899  -  33454  -

 37971 - 37986 - 37721 - 37720 - 37574 - 37320 - 36955 - 36873

 -  38706  -  38635  -  38185  -  38058  -  38056  -  38011  -  37984  -

 38882 - 38881 - 38880 - 38847 - 38842 - 38828 - 38827 - 38773

 -  38963  -  38962  -  38957  -  38956  -  38950  -  38887  -  38883  -

 39826 - 39693 - 39294 - 39267 - 38977 - 38975 - 38965 - 38964

 -  32907  -  32805  -  32784  -  32584  -  32135  -  40068  -  40054  -

 33614 - 33549 - 33541 - 33512 - 33410 - 33385 - 33207 - 32931

 -  36562  -  35330  -  35329  -  35254  -  34548  -  33792  -  33744  -

 37372 - 37342 - 37196 - 37186 - 37120 - 36920 - 36919 - 36839

 -  37539  -  37460  -  37454  -  37430  -  37429  -  37402  -  37373  -

 37851 - 37830 - 37747 - 37746 - 37745 - 37723 - 37722 - 37710

 -  40052  -  40004  -  39657  -  38974  -  38970  -  38066  -  38064  -

 34583 - 34582 - 34382 - 34371 - 33610 - 32979 - 32393 - 32389

 -  37617  -  35573  -  35425  -  35342  -  35341  -  34803  -  34772  -

 37378 - 36948 - 36878 - 36860 - 36569 - 35997 - 35857 - 35618

 -  38620  -  38098  -  38087  -  37967  -  37965  -  37380  -  37379  -

 32808 - 32720 - 39841 - 39765 - 39754 - 39750 - 39538 - 39127

 -  35502  -  34498  -  34259  -  33383  -  33327  -  33243  -  33239  -

 36397 - 36248 - 36058 - 36054 - 36035 - 35899 - 35791 - 35529
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 -  36803  -  36759  -  36757  -  36722  -  36587  -  36534  -  36526  -

 37875 - 37852 - 37471 - 37470 - 37466 - 37365 - 37356 - 36951

 -  38889  -  38843  -  38787  -  38766  -  38621  -  38253  -  37876  -

 32812 - 32807 - 32802 - 32658 - 40010 - 40009 - 39034 - 38978

 -  35282  -  35223  -  35203  -  35099  -  34916  -  34578  -  33718  -

 37367 - 37340 - 36941 - 36752 - 36748 - 36170 - 35894 - 35622

 -  38019  -  37935  -  37860  -  37829  -  37576  -  37543  -  37393  -

 38960 - 38927 - 38788 - 38758 - 38751 - 38705 - 38667 - 38102

 -  39679  -  38992  -  38990  -  38988  -  38986  -  38976  -  38973  -

 33251 - 33215 - 33108 - 40053 - 40044 - 40029 - 39943 - 39827

 -  34506  -  33762  -  33553  -  33472  -  33438  -  33419  -  33411  -

 35058 - 37979 - 34770 - 34724 - 34661 - 34655 - 34652 - 34585

 -  35616  -  35612  -  35528  -  35521  -  35512  -  35426  -  35267  -

 36908 - 36848 - 36841 - 36837 - 36835 - 36826 - 36774 - 35915

 -  37620  -  37559  -  37360  -  37359  -  37358  -  37355  -  36944  -

 39905 - 38704 - 38522 - 38389 - 38314 - 38079 - 38077 - 37855

 -  33216  -  33111  -  32898  -  32801  -  32174  -  40519  -  40133  -

 33257 - 33256 - 33255 - 33254 - 33252 - 33249 - 33248 - 33232

 -  33460  -  33440  -  33401  -  33394  -  33391  -  33260  -  33258  -

 34863 - 34742 - 34677 - 34676 - 34645 - 33627 - 33559 - 33485

 -  35382  -  35381  -  35380  -  35377  -  35102  -  34889  -  34888  -

 35405 - 35404 - 35394 - 35393 - 35392 - 35387 - 35386 - 35385

 -  36801  -  36797  -  36792  -  36747  -  36737  -  35472  -  35406  -

 39897 - 39089 - 38210 - 38209 - 38163 - 38083 - 37973 - 37153

 -  33379  -  33326  -  32997  -  32849  -  32803  -  32583  -  40195  -

 35181 - 35104 - 34761 - 34736 - 34576 - 34461 - 34271 - 33861

 -  36367  -  36034  -  35896  -  35620  -  35585  -  35220  -  35197  -

 37354 - 37352 - 37140 - 36727 - 36726 - 36567 - 36560 - 36437

 -  37828  -  37692  -  37468  -  37465  -  37448  -  37425  -  37418  -

 38656 - 38597 - 38258 - 38238 - 37958 - 37848 - 37836 - 37832

 -  39010  -  38966  -  38946  -  38896  -  38879  -  38838  -  38793  -

 32378 - 32159 - 32149 - 40432 - 40045 - 40033 - 39947 - 39249

 -  33962  -  33961  -  33959  -  33359  -  32783  -  32511  -  32489  -

 34954 - 34649 - 34491 - 34406 - 34404 - 34191 - 33979 - 33977

 -  37082  -  36870  -  36127  -  35831  -  35830  -  35746  -  35630  -

 38791 - 38712 - 38439 - 38227 - 37861 - 37500 - 37160 - 37089

 -  39677  -  39612  -  39587  -  39062  -  39043  -  38937  -  38817  -

 39889 - 39809

جميع هذه املطالب على الرمز  15

احملافظ على األمالك العقارية بسطات

           محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

مطلب رقم  8700 - 16   

اسم امللك : " فدان البشير سيدي داحد ". 

موقعه : بدائرة اخلميسات جماعة ايت سيبرن دوار ايت الشارف.

وقع حتديده في : 27/01/1997.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 هـ 33  آ 20 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة، لطريق .الواد.

شرقا : الواد.

جنوبا : مطلب 8701 - 16    ، الطريق.

غربا : ورثة عبد السالم بن عدو.

طالب التحفيظ : وهدي عمر بن ادريس.

مطلب رقم  15372 - 16   

اسم امللك : " فدان ابراهيم ". 

موقعه : مدينة اخلميسات حي السعادة.

وقع حتديده في : 18/02/2002.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آ 10 س.

نوعه : ارض بها بناية.

اجملاورون : 

شماال : بوحدادي مسعودة.

شرقا : عبد الوادي عبد النبي ، حمري احلسني ، طالب التحفيظ.

جنوبا : الطريق ، زيوزيو علي ، مصطفى بن العربي ، زيوزيو حياة.

غربا : ممر. 

طالب التحفيظ : ابراهيم زوزو بن الرحالي.

مطلب رقم  17117 - 16   

اسم امللك : " تيشوت القايد ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة املعازيزدوار السوسيني.

وقع حتديده في : 10/02/2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 19 آ 60 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بوهالي .

شرقا :  الرسم العقاري 18856 - 16   .

جنوبا : الطريق.

غربا : الرسم العقاري 18856 - 16   .

طالب التحفيظ : خدوج العمراني بنت عبد الهادي ومن معها.

مطلب رقم  28117 - 16   

اسم امللك : " فدان طابا ". 

: بدائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر ايت عبو دوار  موقعه 

ايت حلسن.

وقع حتديده في : 04/11/2013.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 35 آ 06 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مرو حادة بنت عمر.

شرقا : الطريق.

جنوبا : مطلب 28113 - 16   .

غربا : مطلب 28113 - 16   .

طالب التحفيظ : فاطمة العيدي بنت السعيدي.

مطلب رقم  36746 - 16   

اسم امللك : " فدان رمزي 2 ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران دوار ايت حميدان.

وقع حتديده في : 08/11/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 89 آ 80 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطالب 36688 - 16    ، 36687 - 16    ، 36623 - 16   .

شرقا :  الرسم العقاري 58656 - 16    ، مطلب 30156 - 16   .

جنوبا : مطلب 30159 - 16   .

غربا : مطلب 17043 - 16    ، الطريق.

طالب التحفيظ : محمد عبيسة بن حدو.

مطلب رقم  36873 - 16   

اسم امللك : " الفتح 511 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح رقم 511.

وقع حتديده في : 18/02/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آ 48 س .

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : بلعزيز عبد اهلل.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : منصوري عسو.

غربا : اوباجيد محمد ، لفطح مولود.

طالب التحفيظ : املعطي بنحمادي بن بوعزة.

مطلب رقم  36991 - 16   

اسم امللك : " فدان حنان 5 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر ايت حميدان.

وقع حتديده في : 14/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 آ 58 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة.

شرقا : اوعيسى اشرف.

جنوبا : الرسم العقاري 58095 - 16   .

غربا : الرسم العقاري 58095 - 16   .

طالب التحفيظ : فاطمة كريطة بنت احلسن.

مطلب رقم  38189 - 16   

اسم امللك : " دار مرمي ". 

موقعه : مدينة اخلميسات حي عني اخلميس.

وقع حتديده في : 22/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 67 س .

نوعه : ارض بها بنايى ذات طابق ارضي وطابقني اثنني علويني.

اجملاورون : 

شماال : ادريس سرار .

شرقا : احمد احلموكي.

جنوبا : مصطفى امالل.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : مرمي الصوير بنت ابراهيم.

مطلب رقم  38211 - 16   

اسم امللك : " فدان اللو ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت اومناصف.

وقع حتديده في : 26/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 87  آ 67 س .

نوعه : ارض فالحية.
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اجملاورون : 

القطعة االولى:

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الرسم العقاري 66872 - 16   .

غربا : الرسم العقاري 66872 - 16   .

القطعة الثانية:

شماال : الرسم العقاري 66872 - 16   .

شرقا : الرسم العقاري 66872 - 16   ..

جنوبا : الرسم العقاري 66872 - 16   .

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : بلحاج عيادة بنت علي.

مطلب رقم  38318 - 16   

اسم امللك : " املركز ا جتماعي التربوي ". 

موقعه : مدينة اخلميسات احلي االداري.

وقع حتديده في : 11/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 37 آ 01 س .

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : الزنقة.

غربا : ملك الدولة.

طالب التحفيظ : ملك الدولة "امللك اخلاص ".

مطلب رقم  38353 - 16   

اسم امللك : " الطويلعة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوارايت اسراج.

وقع حتديده في : 04/02/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 09 آ 65 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 20111 - 16   .

شرقا : الطريق.

جنوبا : ورثة حتى بن غازي ، خلويط بنعاشير.

غربا : ورثة مالل ، مطلب 150 - 16   .

طالب التحفيظ : خالد قسمي بن حلسن.

مطلب رقم  38376 - 16   

اسم امللك : " جنان ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار اي حدو اوسعيد.

وقع حتديده في : 27/02/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آ 04 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحمان الدكالي.

شرقا : ايت هموشة اوحيزن .

جنوبا : حلسني فضيلة ، عبدالرحمان الدكالي.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : محمد اجغوغ بن محمد .

مطلب رقم  38434 - 16   

اسم امللك : " الفتح 467 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات حي الرتاحة .

وقع حتديده في : 03/09/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 71 س .

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بوهدي عبد السالم.

شرقا : جيراري محمد.

جنوبا : الزنقة.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : ادريس اهاوش بن محمد.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     

عزالدين شاكر      

محافظة العيون

مطلب رقم 5169 - 17

اسم امللك : " نوار".

موقعه: اقليم العيون، حي الوحدة زنقة الشريف االدريسي.

وقع حتديده في : 12 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 66 سنتيار .

نوعه: بناية من سفلي في جزء و أرض عارية محاطة بجدار في جزء 

آخر.

اجملاورون :

شماال : زنقة الشريف االدريسي؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 25180/17 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 10375/17 ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 13926/17 ؛ 

طالبة التحفيظ : خديجة نوار بنت محمد.

    احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

         محمد فاري
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محافظة خريبكة

مطلب رقم 39207 - 18
إسم امللك : "املرس " .

موقعه : دائرة خريبكة، جمعة الفقراء، دوارلغزاونة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 11 آ 12 س .
اجملاورون : 

*القطعة األولى:
شماال : الطريق.

جنوبا : واد سهب بالغراف.
شرقا : ورثة احلاج صالح بن اجلياللي السوداسي.

غربا : ورثة السداسي اجلياللي.
*القطعة الثانية:

شماال : الرسم العقاري عدد 79228/س.
جنوبا : الطريق.

شرقا : الرسم العقاري عدد 79228/س.
غربا : واد سهب بالغراف.

طالب التحفيظ : محمد السوداسي بن العربي. 

مطلب رقم 52971 - 18
إسم امللك : " ملك بدري" .

موقعه : مدينة أبي اجلعد، حي املصلى السانية.
نوعه : أرض يها دار للسكن من سفلي. 

مساحته : 01 آ 12 س .
اجملاورون : 

شماال : حديوي محمد، لبيدي أحمد؛
جنوبا : الزنقة؛

شرقا : ورثة كعيليل محمد ؛
غربا : مفيد بوزكري، بوشتى كوار

طالب التحفيظ : رشيد بدري بن رابحة. 

مطلب رقم 52973 - 18
إسم امللك : " بولكشاشر" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 14 آ 43 س .
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
جنوبا : ورثة بندوزان العربي؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 52976/18 ؛
غربا : مطلب التحفيظ عدد 52977/18.

طالبة التحفيظ : مباركة قبال بنت بوشتى ومن معها. 

مطلب رقم 52974 - 18
إسم امللك : " بولكشاشر" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 29 آ 99 س .

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة بندوزان العربي؛

شرقا : ورثة سباع عروب ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 52975/18.

طالب التحفيظ : سعيد سليكي بن اجلياللي. 

مطلب رقم 52975 - 18

إسم امللك : " بولكشاشر" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 30 آ 27 س .

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة بندوزان العربي؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد عدد 52974/18؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 52976/18.

طالب التحفيظ : صالح سليكي بن اجلياللي. 

مطلب رقم 52976 - 18

إسم امللك : " بولكشاشر" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 31 آ 49 س .

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة بندوزان العربي؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد عدد 52975/18؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 52973/18.

طالب التحفيظ : أحمد سليكي بن اجلياللي. 

مطلب رقم 52977 - 18

إسم امللك : " بولكشاشر" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1 هـ 45 آ 23 س .

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة بندوزان العربي؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 52973/18؛

 ،59835/18 العقاري عدد  الرسم   ، ورثة اجلمعاوي احلاج محمد   : غربا 

ورثة قبال احلاج العربي.

طالب التحفيظ : بوشتى سليكي بن اجلياللي ومن معه. 
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مطلب رقم 53017 - 18
إسم امللك : " الكدية" .

موقعه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 62 آ 35 س .
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 36955/18؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 36955/18؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 36955/18؛
غربا : الرسم العقاري عدد 55867/18؛.

طالب التحفيظ : عبد السالم نخلي بن صالح ومن معه.

مطلب رقم 53048 - 18
إسم امللك : " حيط بوزيان" .

موقعه : دائرة أبي اجلعد، جماعة أوالد كواوش، دوار أيت سعيد بن علي.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 05 آ 14 س .
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
جنوبا : الطريق.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 27665/18؛
غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : الزهرة املالكي بنت عبد السالم ومن معها. 

مطلب رقم 53049 - 18
إسم امللك : " فدان الدار" .

موقعه : دائرة أبي اجلعد، جماعة أوالد كواوش، دوار أيت سعيد بن علي.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 37 آ 19 س .
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 27384/18؛
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 27384/18.

شرقا : دوار ايت سعيد بن علي؛
غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : الزهرة املالكي بنت عبد السالم ومن معها.

مطلب رقم 53050 - 18
إسم امللك : " فدان الدار" .

موقعه : دائرة أبي اجلعد، جماعة أوالد كواوش، دوار أيت سعيد بن علي.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 50 آ 52 س .
اجملاورون : 

شماال : مفيد مصطفى بن قدور؛
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 27386/18.

شرقا : الطريق؛
غربا : مطلب التحفيظ عدد 27387/18.

طالبة التحفيظ : حفيظة خمريش بنت حمادي ومن معها. 

مطلب رقم 39270 - 18
إسم امللك : "السهب " .

موقعه : دائرة خريبكة، جمعة الفقراء، دوار شرقاوة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 02 هـ 14 آ 48 س .
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد/40643/18، ورثة شركان املعطي بن محمد.
جنوبا : معزوف صالح بن امليلودي.

شرقا : محمد بن إبراهيم.
غربا : الطريق.

طالبوا التحفيظ : خدوج محرى بنت عالل ومن معها. 

مطلب رقم 39271 - 18
إسم امللك : "لعصابة السهب " .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الفقراء، دوارالشرقاوة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 04 هـ 09 آ 15 س .
اجملاورون : 

شماال : معزوف صالح بن املولودي،.
جنوبا : ورثة الفايد املعطي بن قدور.

محمد  حنيش،  معطي  حنيش،  السالم  عبد  حنيش،  صالح   : شرقا 
حنيش.

غربا : الطريق.
طالبوا التحفيظ : خدوج محرى بنت عالل ومن معها. 

مطلب رقم 39275 - 18
إسم امللك : "دار الروح " .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الفقراء، دوارتوانسة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 02 هـ 15 آ 29 س .
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد16287/س.
جنوبا : احلاج امليلودي بن محمد.

شرقا : املعطي بن أحمد.
غربا : الطريق.

طالبوا التحفيظ : خدوج محرى بنت عالل ومن معها.
    احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

       عبد الكرمي بوسيف

محافظة تطوان

مطلب رقم 56162 - 19
إسم امللك : "رشيدة ".

خباز،  عني  املدعو:  احملل  لتطوان،  احلضرية  اجلماعة  تطوان،   : موقعه   
جتزئة الرباحي، رقم 31
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تاريخ التحديد : 24 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم :01 ار 01 س.

نوعــه : أرض بها بناء يتكون من سفل وأربع طوابق علوية

اجملاورون:

شماال : زنقة، 

شرقا : رسم عقاري عدد: 27031/19 

جنوبا : عبد الواحد الزكاري، رسم عقاري عدد: 27971/19

غربا : مطلب عدد: 32037/19،

طالب )ة( : رشيدة بنت احمد اشعاش.

مطلب رقم 55372 - 19

امللك: "جوار املسجد 1 ".

موقعه : إقليم وزان، قيادة مقريصات، جماعة عني بيضاء، احملل املدعو: 

دوار حرارة

تاريخ التحديد: 04 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم:09 ار 63 س.

نوعــه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: ممر ثم األحباس، 

شرقا: ادريدر محمد بن التهامي 

جنوبا : ممر عمومي، 

غربا: ورثة أحمد عبد السالم ادريدر،

طالب )ة( : األوقاف العامة بوزان.

مطلب رقم 16687 - 19

قيادة  الظواهر  دوار  مسجد  ألحباس  التابع  "السردف  امللك:  إسم 

ابريكشة جماعة ابريكشة ".

موقعه : إقليم وزان، قيادة وجماعة ابريكشة، احملل املدعو: دوار الظواهر 

السردف

تاريخ التحديد: 14 يناير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم:65 ار 89 س.

نوعــه: أرض فالحية.تتكون من قطعتني :

القطعة األولى:

اجملاورون:

شماال: أحمد حجاج، محمد متوري، 

شرقا: التهامي القزايني 

جنوبا : أحمد حجاج، 

غربا: طريق،

القطعة الثانية:

اجملاورون:

شماال: أحمد احلجاج، 

شرقا: الطريق 

جنوبا : التهامي متوري، 

غربا: التهامي متوري،

طالب )ة( : األوقاف العامة بوزان.

مطلب رقم 55547 - 19
إسم امللك: "كدية املسجد ".

 موقعه : إقليم وزان، قيادة وجماعة زومي، احملل املدعو: كدية املسجد
تاريخ التحديد: 03 يوليوز 2019

املساحة التي أظهرها التصميم:09 ار 23 س.
نوعــه: أرض عارية بجزء منها بناء يتكون من طابق أرضي.

اجملاورون:
شماال: عبد السالم النجامي، 

شرقا: ممر 
جنوبا : أحمد اشهيبو، مسجد

غربا: ممر،
طالب )ة( : األوقاف العامة بوزان.

مطلب رقم 55374 - 19
إسم امللك: "النيشان ".

موقعه : إقليم وزان، قيادة مقريصات، جماعة عني بيضاء، احملل املدعو: 
دوار بوعانوس

تاريخ التحديد: 04 مارس 2019
املساحة التي أظهرها التصميم:90 ار 10 س.

نباتات طبيعية. تتكون  الزيتون مع  نوعــه: أرض فالحية بها اشجار 
من قطعتني:

القطعة األولى:
اجملاورون:

شماال: ورثة العياشي محمد، ورثة محمد فضلي
شرقا: حسن فضلي ومن معه، 

جنوبا : ورثة حزاوي،
غربا: ممر عمومي،
القطعة الثانية:

اجملاورون:
شماال: ورثة العياشي محمد

شرقا: ممر عمومي، 
جنوبا : ورثة حزاوي،

غربا: الواد
طالب )ة( : األوقاف العامة بوزان.

إصالح خطأ - يتعلق باللك املسمى "حفيظة-اخملتار"
ذي مطلب التحفيظ عدد: 55015 - 19، والذي نشرت خالصة 
مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1016 بتاريخ 20 يونيو 2018 

وكذا اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد: 1092 
بتاريخ 04 يسمبر 2019

عوضا عن :
طالب التحفيظ :

اخملتار بن عبد السالم العروسي ومن معه.
إقرأ :

اخملتار بن عبد السالم العروسي الهبطي ومن معه.
والباقي بدون تغيير

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان    
        املصطفى طريفة
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محافظة بنسليمان

مطلب رقم 9924 - 25

اسم امللك : " اجلنان ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد اخليفة .

وقع حتديده في : 14 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 آ 61 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : احمد بن العربي بلقسيوية؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : احمد بن العربي بلقسيوية؛

غربا : احمد بن العربي بلقسيوية؛.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى بنشتوكية بن احمد.

مطلب رقم 9980 - 25

اسم امللك : " القرية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد خليفة .

وقع حتديده في : 17 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 28 آ 29 س.

ومسبح  آبار   3 و  ارضي  طابق  من  سكنى  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

واشجار الزيتون .

اجملاورون.

شماال : الركراكي بن عبد السالم، ورثة الغرباوي بوعزة، احمد احلجامي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 94260/س ؛

جنوبا : ورثة عبو بن اخلطاس ؛

غربا : بوعزة القسيوي .

طالب التحفيظ : السيد قسيوي محمد بن بوعزة .

مطلب رقم 10007 - 25

اسم امللك : " بوفراح ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار اوالد اجلياللي .

وقع حتديده في : 18 مارس 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 72 آ 61 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

بوشعيب،  احلاج  امحمد  32152/س،   : رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

بوشعيب بن امحمد ، اعملر بن محمد؛

شرقا : الطريق، بن حمية طيبي؛

جنوبا : ورثة بيضة بن عبد القادر ؛

غربا : حلسن بن لكبير ، ورثة صالح بن لكبير، ورثة بن اليعقوب.

طالبو التحفيظ : السيد عبد الرحيم الصديقي ومن معه .

مطلب رقم 10015 - 25

اسم امللك : " املرس ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد شميشة .

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 87 آ 48 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى ومقبرة وبئر .

اجملاورون.

شماال : عبد االاله لكداني ؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : عبد االاله لكداني .

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف الكداني .

مطلب رقم 10024 - 25

اسم امللك : " العربي صبار ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار اوالد بوجمعة .

وقع حتديده في : 06 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 32 آ 03 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 48157 - 25، زيد عائشة،ورثة صبار احمد؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق، ورثة ملليح بونادر، ورثة لكبي بن بوعزة ورثة بن موسى، 

بونادر حسن، ورثة ملليح بونادر ؛

غربا : ورثة صبار احمد .

طالب التحفيظ : السيد العربي صبار .

مطلب رقم 10043 - 25

اسم امللك : "اوالد العناك ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد طرفاية .

وقع حتديده في : 21 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 45 آ 07 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الشعبة؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : لطفي بواب .

طالب التحفيظ : السيد العناك حسن بن محمد.

مطلب رقم 10047 - 25

اسم امللك : " زمران".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف دوار اوالد اجحيش .

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 هـ 55 آ 64 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الدولة املغربية ، مقبرة، الشعبة؛ 

شرقا : الدولة املغربية ، الواد ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 7754 - 25، الشعبة ؛

غربا : عبد الرحيم تاغوتي .

طالبة التحفيظ : شركة الزيتون بروموسارل .

مطلب رقم 10052 - 25

اسم امللك : " بالد مروة "

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار البصاصلة .

وقع حتديده في : 03 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 06 آ 96 س .

نوعه : أرض فالحية تتكون بها بناء خفيف و3 آبار واسطبل واشجار 

من قطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 89 آ 34 س

اجملاورون.

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 36676/س ؛

شرقا : ورثة الهزيلي املعطي ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 30587 - 25.

القطعة الثانية مساحتها : 17 آ 62 س

اجملاورون.

شماال : الشعبة ؛

شرقا : لكبيرة الزيادي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 43045/س؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 20630/س

طالب التحفيظ : السيد عزالدين احلنشوض بن حلسن .

مطلب رقم 10054 - 25

اسم امللك : " العزوزيات ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار السحاتة .

وقع حتديده في : 04 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 28 آ 27 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : ورثة عمر بن ابراهيم؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9690 - 25؛ 

غربا : ورثة عمر بن ابراهيم .

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة الوفي .

مطلب رقم 10056 - 25

اسم امللك : "حمرية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد يونس .

وقع حتديده في : 09 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 16 آ 54 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 14984 - 25؛

شرقا : مرفوق احمد، الرسم العقاري رقم : 33072 - 25 ؛

جنوبا : الضاية؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم : 25391 - 25 .

طالبو التحفيظ : السيد بوشعيب مرفوق ومن معه.

مطلب رقم 10057 - 25

اسم امللك : "احلرشية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد يونس .

وقع حتديده في : 09 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 18 آ 28 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 14984 - 25؛

شرقا : مرفوق التهامي؛

جنوبا : ورثة احلاج امحمد بن حمادي؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم : 32862 - 25، مرفوق محمد .

طالبو التحفيظ : السيد بوشعيب مرفوق ومن معه .

مطلب رقم 10059 - 25

اسم امللك : " ضوحا ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد سعادة .

وقع حتديده في : 16 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 06 آ 90 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الفواكه وبئر .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

9805 - 25، احلاجة صفية بنت عبد   : شرقا : مطلب التحفيظ رقم 

السالم، الرسم العقاري رقم : 10084/س ؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : عبد اهلل بناني ومن معه ، عواطف عفو اهلل.

طالبو التحفيظ : السيد بناني عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 10060 - 25

اسم امللك : " الكعدة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار عني بوشني .

وقع حتديده في : 17 مارس 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 29 آ 06 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : سي نوح عبداهلل ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة لكبير امحمدي، ورثة عمر بن محمد، املعطي السرحاني ؛ 

غربا : زهير امليلودي، بوشعيب بن الساملي .

طالبو التحفيظ : السيد عبد الغني تباري ومن معه .

مطلب رقم 10063 - 25

اسم امللك : " أرض ملقيص محمد ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار الشعيبات .

وقع حتديده في : 18 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 44 آ 65 س .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 1 هـ 06 آ 70 س

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : العربي بن عبد السالم ؛

جنوبا : ورثة اجلياللي بن املعطي؛

غربا : ورثة اجلياللي بن املعطي .

القطعة الثانية مساحتها : 1 هـ 37 آ 95 س

اجملاورون.

شماال : ورثة احلاج اجلياللي؛

شرقا : زهرة بنت عبد السالم، ورثة احلاج كامل ؛

جنوبا : ورثة احلاج كامل ؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد احمد اخلياطي .

مطلب رقم 10064 - 25

اسم امللك : "مرس عبد اجمليد ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار الشعيبات .

وقع حتديده في : 18 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 آ 96 س .

نوعه : أرض فالحية بها واشجار .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : شهبون لكبير والعربي بن عبد السالم ؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد احمد اخلياطي .

احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان

مازي املصطفى    

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3782 - 26

اسم امللك : "الفتح ".

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي عبد النبي.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون و نافورة.

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 36 ار 49 سنتيار.

حدوده : 

شماال : مسلك عمومي عرضه 10 امتار .

جنوبا : ارتفاق مرور عرضه 05 امتار.

شرقا : ارتفاق مرور عرضه 03 امتار.

غربا : ورثة موسى بن امحمد بن املكي.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي فوحي بن بوشعيب.

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية.

    عبد احلميد سفيان. 

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 10123 - 27 

اسم امللك : " ثانوية محمد السادس 443 / ح ".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو امالو اغرينب . 

وقع حتديده في : 06 ماي 2005.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 54 آر 62 س.

نوعه : ارض بها بناياتcاجملاورون : 

شماال : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 19375 - 27 ؛ 

جنوبا : حديقة عمومية ) ملك حضري ( ؛

غربا : طالب التحفيظ .

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص (.

مطلب رقم 41090 - 27 

اسم امللك : " حمزة "

موقعه : اقليم حنيفرة، دائرة القباب ، جماعة تغسالني املكان املدعو 

احلي االداري . 

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ 98 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : بوصنصال رحو؛ 
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شرقا : كبيري سعيد ؛ 

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( . 

طالب التحفيظ : حمزة راقيبي بن مصطفى .

مطلب رقم 41161 - 27

اسم امللك : " اناس".

موقعه : اقليم حنيفرة، مدينة مريرت ، احملل املدعو حي املسجد اجلديد 

زنقة 48 رقم 558.

وقع حتديده في : 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر27 س. 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة مدني معدي ؛ 

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛ 

جنوبا : العلمي حسن ؛

غربا : ادريس باربو.

طالبةس التحفيظ : مينة برزكان بنت محمد.

مطلب رقم 41303 - 27 

اسم امللك : " ملك حلسن".

موقعه : مدينة حنيفرة، املكان املدعو حي جميلة. 

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر01 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 18657 - 27 ؛ 

شرقا : بركي حميد ؛ 

جنوبا : ممرمغلق ) ملك حضري ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( . 

طالب التحفيظ : حلسن عمراوي بن املصطفى.

مطلب رقم 41310 - 27 

اسم امللك : " الياس".

موقعه : مدينة حنيفرة املكان املدعو السيري. 

وقع حتديده في : 06 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : تعاونية االطلس ؛ 

جنوبا : العاطفي مصطفى ؛

غربا : العرش مولود.

طالب التحفيظ : امعزول عبد الواحد بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 41319 - 27

اسم امللك : "ملك فاطمة 01".

املدعو  املكان  ازكزا،  اكلمام  جماعة  حنيفرة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

مزارع تبركنت.

وقع حتديده في : 18 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 71 آر 15 س. 

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مازال محمد ؛ 

شرقا : مازال املصطفى ؛ 

جنوبا : خوالن محمد ؛

غربا : مازال محمد .

طالبة التحفيظ : فاطمة حدوش بنت املكي.

مطلب رقم 41322 - 27

اسم امللك : "باسو01".

موقعه : اقليم حنيفرة، دائرة اجلموس، ملحقة وجماعة احلمام، احملل 

املدعو مزارع ايت يوسي، ايت سي احمد العربي .

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 هـ 50 آر 20 س. 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الواد ) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : االواد ) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : حمودو فاطمة، التساوي امبارك، القادري احلاج ؛ 

غربا : التساوي امبارك. .

طالبوا التحفيظ : حـمودو فاطمة ومن معها.

مطلب رقم 14323 - 27

اسم امللك : "باسو02".

موقعه : اقليم حنيفرة، دائرة اجلموس، ملحقة وجماعة احلمام. احملل 

املدعو مزارع ايت يوسي، ايت سي احمد العربي .

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 72 آر 13 س. 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الواد ) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : ممر ) ملك عمومي (، حمودو يوسف ؛ 
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جنوبا : الواد ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الواد ) ملك عمومي (.

طالبو التحفيظ : حمــودو فاطمة ومن معها.

مطلب رقم 41325 - 27

اسم امللك : " باسو04 ".

موقعه : اقليم حنيفرة، دائرة اجلموس، ملحقة وجماعة احلمام. احملل 

املدعو مزارع ايت يوسي ايت سي احمد العربي 

وقع حتديده في : 25 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 هـ 47 آر 54 س. 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حمودو حمودو ؛ 

شرقا : شنامي حبيبي، بولغيث ناجم ؛

جنوبا : الواد ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : الواد، الشعبة ) ملك عمومي (، حمودو عمر.

طالب التحفيظ : محمد حمودو بن بسو .

مطلب رقم 41331 - 27

اسم امللك : "ملك مليكة".

موقعه : اقليم حنيفرة، دائرة القباب، جماعة ايت اسحاق، احملل املدعو 

حي املسيرة .

وقع حتديده في : 27 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 31 س. 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : منصور ميمون ؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم21034 - 27 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 41332 - 27 ؛ 

غربا : ورثة اوخلير.

طالبة التحفيظ : مليكة اليوسفي بنت محمد.

مطلب رقم 41332 - 27

اسم امللك : "ملك اليوسفي".

موقعه : اقليم حنيفرة، دائرة القباب، جماعة ايت اسحاق، احملل املدعو 

حي املسيرة .

وقع حتديده في : 27 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 35 س. 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 41331 - 27 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 21034 - 27 ؛

جنوبا : زروق الكبير ؛

غربا : ورثة اوخلير.

طالبة التحفيظ : مليكة اليوسفي بنت محمد.

مطلب رقم 31363 - 27 

اسم امللك : " ازيراري".

موقعه : مدينة حنيفرة، املكان املدعو حي مبروكة . 

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 12س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : بهمي عبد السالم ؛ 

شرقا : ورثة بدري املهدي ؛ 

جنوبا : ممر مغلق ) ملك حضري (، امنوي احلسني ؛

غربا : ساحة ) ملك حضري ( .

طالب التحفيظ : ادريس الزراري بن مولود.

مطلب رقم 41344 - 27

اسم امللك : " شامة".

موقعه : اقليم حنيفرة، مدينة مريرت، احملل املدعو حي بولشفار

وقع حتديده في : 16 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 51 س. 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلسني بركاوي؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛ 

غربا : ورثة العربي برعيش .

طالب التحفيظ : عبد اهلل االمغاري بن احلسان.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة. 

رمرام وسيم.     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 50002 - 28

اسم امللك : انغريف 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، اجلماعة الترابية لتازناخت، احملل 

املدعو مركز تازناخت.

مسـاحتـه : ) 27 ار 79 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الطريق الوطنية رقم 10 ؛
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شـرقـا : مطلب رقم 49997 - 28 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري 678 ؛

غـربـا : التحديد االداري 678 ؛

طالب التحفيظ : السـيد واغزي ابراهيم بن بال.

مطلب رقم 50003 - 28

اسم امللك : انغريف 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة الترابية لتازناخت، احملل 

املدعو مركز تازناخت.

مسـاحتـه : ) 03 ار 60 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري 678 ؛

شـرقـا : التحديد االداري 678 ؛

جـنـوبا : ممر و شعبة ؛

غـربـا : التحديد االداري 678 ؛

طالب التحفيظ : السـيد واغزي ابراهيم بن بال.

مطلب رقم 49998 - 28

اسم امللك : انغريف 6

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة الترابية لتازناخت، احملل 

املدعو مركز تازناخت.

مسـاحتـه : ) 06 ار 78 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الرسم العقاري 7035 ؛

شـرقـا : التحديد االداري 678 ؛

جـنـوبا : ممر و شعبة ؛

غـربـا : التحديد االداري 678 ؛

طالبو التحفيظ : السـيد واغزي ابراهيم بن بال و من معه.

مطلب رقم 49999 - 28

اسم امللك : انغريف 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة الترابية لتازناخت، احملل 

املدعو مزارع انغريف.

مسـاحتـه : ) 15 ار 73(.

و  ارضي  من طابق  منزل مكون  من  بها جزء  عارية  ارض   : امللك  نـوع 

طابق أول ؛

حــدوده : 

شمــاال : الرسم العقاري 7035 و التحديد االداري 678 ؛

شـرقـا : التحديد االداري 678 ؛

جـنـوبا : ممر و شعبة ؛

غـربـا : التحديد االداري 678 ؛

طالبو التحفيظ : السـيد واغزي ابراهيم بن بال و من معه.

مطلب رقم 50056 - 28

اسم امللك : ارتي الوسطاني

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة الترابية لتازناخت، احملل 

املدعو مزارع ايت داود.

مسـاحتـه : ) 09 ار 57 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري 678 ؛

شـرقـا : التحديد االداري 678 ؛

جـنـوبا : ممر و شعبة ؛

غـربـا : التحديد االداري 678 ؛

طالب التحفيظ : السـيد محمد زاهري بن احمد.

مطلب رقم 49803 - 28

اسم امللك : أسكا

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو تالت.

مسـاحتـه : ) 73 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف و التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : ؛

جـنـوبا : التحديد االداري 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري 677 ؛

ورزازات. أوقاف  ناظر  عنها  ينوب  العامة  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 

مطلب رقم 49811 - 28

اسم امللك : تغزوت 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو تالت.

مسـاحتـه : ) 02 ار 67 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري 677 ؛

جـنـوبا : الواد و التحديد االداري 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري 677 ؛

ورزازات. أوقاف  ناظر  عنها  ينوب  العامة  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 
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مطلب رقم 49812 - 28

اسم امللك : تغزوت 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو تالت.

مسـاحتـه : ) 02 ار 03 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري 677 ؛

جـنـوبا : الواد و التحديد االداري 678 ؛

غـربـا : التحديد االداري 678 ؛

ورزازات. أوقاف  ناظر  عنها  ينوب  العامة  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 

مطلب رقم 49816 - 28

اسم امللك : متسكني 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو تالت.

مسـاحتـه : ) 66 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري 677 ؛

ورزازات. أوقاف  ناظر  عنها  ينوب  العامة  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 

مطلب رقم 49817 - 28

اسم امللك : اغوناد

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو تالت.

مسـاحتـه : ) 01ار 17 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري 677 ؛

جـنـوبا : املصرف و التحديد االداري 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري 677 ؛

ورزازات. أوقاف  ناظر  عنها  ينوب  العامة  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 

مطلب رقم 43160 - 28

اسم امللك : اموساس

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو تالت.

مسـاحتـه : ) 02 ار 32  س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف و التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري 677 ؛

جـنـوبا : الواد و التحديد االداري 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري 677 ؛

ورزازات. أوقاف  ناظر  عنها  ينوب  العامة  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 

مطلب رقم 49802 - 28

اسم امللك : بومتاين

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو ثالت.

مسـاحتـه : ) 06 ار 94 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : الساقية ؛

شـرقـا : ايت بن عمر احمد ؛

جـنـوبا : ايت الطالب الطيب و بيال بويزراكن ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

ورزازات. اوقاف  ناظر  عنها  ينوب  العامة  االوقاف   : التحفيظ  طالبة 

مطلب رقم 50008 - 28

اسم امللك : لقحت داو سيدي محند عبد اهلل

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 7 ا ر 25 س(.

نـوع امللك : ارض محاطة بسور ؛

حــدوده : 

شمــاال : ارض جماعية ؛

شـرقـا : ارض جماعية ؛

جـنـوبا : ايت حامد اوفقير ؛

غـربـا : ارض جماعية ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها.

مطلب رقم 50015 - 28

اسم امللك : امزيز في الواد

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 03 ار 04 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : موسا العربي رقية ؛

شـرقـا : العربي رقية ؛

جـنـوبا : مطلب رقم 50035 - 28 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها..
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مطلب رقم 50022 - 28

اسم امللك : امزيز الكبير

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 32ار 97 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف و ايت الطالب ؛

شـرقـا : الكبير نايت احمد ؛

جـنـوبا : الواد و طالب التحفيظ ؛

غـربـا : ايت افكر و طالب التحفيظ ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 50024 - 28

اسم امللك : ابو الرجل

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 05ار 42 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : ايت الطالب ؛

غـربـا : بورحيم علي و بوزيد محمد ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 50025 - 28

اسم امللك : ابو الرجل االخرى

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 15ار 48 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : مطلب رقم 50023 - 28 ؛

شـرقـا : بورحيم علي ؛

جـنـوبا : ممر و مطلب رقم 50016 - 28 ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 50027 - 28

اسم امللك : جزومة ايت محمد اوسعيد

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 04 ار 87 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الطريق ؛

شـرقـا : االحباس و بورحيم علي و الرسم العقاري عدد 42734 - 28 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ايت رحو ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 50021 - 28

اسم امللك : ابو القصب حتت الشيخ

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 04 ار 09 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : املرابطني ؛

جـنـوبا : ارض جماعية ؛

غـربـا : ايت اومغار ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 50028 - 28

اسم امللك : غالنة فركاس

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 03 ار 72 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : املرابطة فاطمة ؛

جـنـوبا : ممر و واد ؛

غـربـا : ورثة املرابطني ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 50034 - 28

اسم امللك : جنان ايت رحو

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 23 ار 86 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مقبرة و الرسم العقاري 42667 - 28 ؛



6315 عدد 1147 - 08 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020(

جـنـوبا : محمد ايت الطالب و ممر و ساقية ؛

غـربـا : ايت حماد اوفقير ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 50035 - 28

اسم امللك : جزوم بن عمر متسنت

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 24 ار 38 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر و ايت الطالب امحمد ؛

شـرقـا : رقية نايت العربي و طالب التحفيظ ؛

جـنـوبا : طالب التحفيظ ؛

غـربـا : احلسني نوكرام ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 50037 - 28

اسم امللك : فدان بولعسر

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 05 ار 24 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : علي نايت رحو ؛

شـرقـا : ايت حماد افقير ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ايت حماد افقير ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 50038 - 28

اسم امللك : غالنة املنفود

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 03 ار 43 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : السعداوي ابراهيم ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ورثة املرابطني سعداوي ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 50042 - 28

اسم امللك : جزوم ابو الرجل و جزوم برني

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 18 ار 85 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر و ساقية ؛

شـرقـا : بورحيم علي ؛

جـنـوبا : ممر عمومي و مطلب رقم 50023 - 28 ؛

غـربـا : بوزيد ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 50054 - 28

اسم امللك : جزوم ابو الفيران

امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

دوار تزروت.

مسـاحتـه : ) 03 ار 51 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : طالب التحفيظ ؛

جـنـوبا : ممر و واد ؛

غـربـا : كرادي ؛

طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات.

املصطفى فخري.    

 

محافظة الرماني

مطلب رقم 5311 - 29

إسم امللك : " السرجة 3 ".

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرمـــــاني اجلماعة القروية الغوالم 

احملل املدعـو قبيلة أوالد رحو دوار آيت الكبير .

وقع حتديده في : 15 ابريل 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 82 آرا 80 س )ويتألف من قطعتني( .

نوعه : أرض فالحية بها بئر .

اجملاورون : 

القطعة األولى : مساحتها : 01 هـ 82 آرا 80 س .

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومية ؛
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 7108 - 29؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 7108 - 29 .

القطعة الثانية : مساحتها : 00 هـ 02 آرا 80 س .

شماال : طريق عمومية؛

شرقـا : طريق عمومية ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 7108 - 29؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 7108 - 29 .

طالب التحفيظ : امحمد لكصير بن البواب .

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

الشريف البقالي     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-17594

امللك املسمى : " اغنكن ".

موقعه : جماعة سيدي بوعبدالي قيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" دوار ادورجدال " ،

مساحته : 30 آ 48 س

نوعه : أرض بورية بجزء منها بها نبات الصبار ويخترقها ممر، 

اجملاورون : 

شماال : سي سعيد ،

شرقا : سي سعيد ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : موحا امبارك ،

طالب التحفيظ : السيد سعيد اغنكن بن أحمد.

مطلب رقم 31-61444

امللك املسمى : " بوفارنو "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" بوفارنو " ،

مساحته : 71 آ 58 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-61329 ،

شرقا : الطريق ومطلب التحفيظ رقم 31-61329 

والرسم   31-11107  -  31-18238 رقمي  التحفيظ  مطلبي   : جنوبا 

العقاري رقم 31-15405 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 61329-31 او ملك الغير ،

طالبو التحفيظ : السيد رشيد بلقاسم بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31-127154

امللك املسمى : " ستني "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تيرت 2 " ،

مساحته : 89 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ايت حلبيب حلسن ،

شرقا : اكرو بيهي ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : سافاك مولود ،

طالبة التحفيظ السيدة فاطمة ستني بنت احلسني.

مطلب رقم 31-128186

امللك املسمى : " اسيل "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  اوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار سنطيل " ،

مساحته : 06 هـ 65 آ 53 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ رقمي 7767-31 و 31-34603 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35871-31 و الرسم العقاري أرقام -31

114449 114936-31- 35099-31- وملك الغير،

جنوبا : الطريق ،

غربا : مطالب التحفيظ أرقام 35732-31-55683-31-7767-31 و 31-35682 ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم بن اسماعيل.

مطلب رقم 31-138711

امللك املسمى : " بيسكراد 44 "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  املعدر  جماعة   : موقعه 

املدعو" بيسكراد 44 " ،

مساحته : 01 هـ 94 آ 15 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-48561 ،

شرقا : بال ابراهيم ،

جنوبا : ورثة ابصور وحسني بن علي و الرسم العقاري رقم 31-72750 

ومطلب التحفيظ رقم 31-47563 

غربا : الطريق ،

طالبو التحفيظ السيدة كلثومة أجرار بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 31-139143

امللك املسمى : " منزل رضاوي بوجمعة "

دوار  املدعو"  باحملل  تيزنيت  اقليم  أنزي  ودائرة  وقيادة  : جماعة  موقعه 

تكديرت اشاخننت " ،
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مساحته : 06 آ 71 س

وطابق  أرضي  بها طابق حتت  منها  بجزء  بسور  أرض محاطة   : نوعه 

ومستودع  سفلية  بنايات  ثالث  آخر  وبجزء  واحد  علوي  وآخر  سفلي 

والباقي بها أشجار وبئر، 

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم اكوجيم ،

شرقا : ممر عمومي وساقية ،

جنوبا : ساقية ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد بوجمعة رضاوي بن أحمد.

مطلب رقم 31-139167

امللك املسمى : " دار اكوجيم "

دوار  املدعو"  باحملل  تيزنيت  اقليم  أنزي  ودائرة  وقيادة  : جماعة  موقعه 

تكديرت اشاخننت " ،

مساحته : 03 آ 93 س

وطابق  أرضي  بها طابق حتت  منها  بجزء  بسور  أرض محاطة   : نوعه 

سفلي وآخر علوي واحد ومطفية وبجزء آخر بناية سفلية ومستودع 

والباقي بها أشجار ويخترقها خط كهربائي دي اجلهد املنخفض ، 

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم بولهم وورثة ملالك محمد وطالب التحفيظ ،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 139143 ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم اكوجيم.

مطلب رقم 31-139227

امللك املسمى : " بوكناري "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" بوفارنو تدوارت " ،

مساحته : 01 آ 

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : رشيد ،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 50885-31 واداحلاج يامنة ،

غربا : ورثة شويخ أحمد ،

طالبو التحفيظ : السيدة لطيفة البدراري بنت موسى ومن معها.

مطلب رقم 31-139251

امللك املسمى : " احندوز "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" حي البالكة متدغوست " ،

مساحته : 81 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : جاردي أحمد واحلسني زكراوي ،

شرقا : مرآب ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : مليكة تامري ،

طالب التحفيظ : السيد سعيد احندوز بن احلسن.

مطلب رقم 31-139257

امللك املسمى : " مزوغ 2 "

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

مساحته : 05 آ 22 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : ورثة املقاول ،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31-75290 ،

غربا : ورثة ناصر اوعابد ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن مزوغ بن ناصر.

مطلب رقم 31-139269

امللك املسمى : " زكراوي "

باحملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  دائرة  اغير  أفال  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار كدورت " ،

مساحته : 08 آ 55 س ،

ومرافق  سفلية  بناية  بها  منها  بجزء  بسور  محاطة  أرض   : نوعه 

خطني  ويخترقها  مستودع  بها  منها  بجزء  عارية  والباقي  بالسطح 

كهربائيني دي اجلهد املنخفض وممر عرضه 4 أمتار وعمود كهربائي 

اجملاورون : 

شماال : ممر في عرض 4 أمتار وأحمد نايت زكير،

شرقا : حلسن بن احملفوظ بن شيخ ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : بلقاسم بن املكي ،

طالب التحفيظ : السيد زكراوي ابراهيم بن علي.

مطلب رقم 31-139271

امللك املسمى : " بوزاض "

موقعه : جماعة أملو قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل 

املدعو" ادوار ادونزار " ،

مساحته : 37 هـ 59 آ 07 س ،

نوعه : أرض عارية بها أشجار االركان ونباتات غابوية ويخترقها ممرات 

عمومية وخط كهربائي دي اجلهد املنخفض ، 

اجملاورون : 

شماال : ازيكينت وممر،

شرقا : ممر عمومي وواد ايت اعزاوهدا ،
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جنوبا : اهل شارى ،

غربا : ادوضبيب ، ممر،

طالبو التحفيظ : السيد احلسن انزار بن سليمان ومن معه.

مطلب رقم 31-139272

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1559 قروي مدرسة الكرمية "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مدرسة الكرمية " ،

مساحته : 02 آ 84 س

نوعه : أرض بها اشجار اخلروب مطفية ويخترقها خط هاتفي ، 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 31-28817 ،

شرقا : ممر ،

جنوبا : ممر ،

غربا : ممر ،

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن السيد مدير 

امالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

مطلب رقم 31-139274

امللك املسمى : " ناجح "

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

مساحته : 89 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مينة حدوش وايت حسون مبارك ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ورثة جعا حلسن ،

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان ناجح بن عبد الهادي.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت.

عبد القادر ابوحامد.    

 

محافظة الصويرة

اِعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 59185 - 35

امللك املسمى : اكزير رقم 12. 

الواقع : الكائن بإقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار العرايش.

طالبة التحفيظ : لبنى دبالل بنت أحمد.

تاريخ التحديد : 27 أبريل 2018.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 19 آر 16 سنتيار.

 1031 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا  إن 

مكرر املؤرخة في 03 أكتوبر 2018.

مطلب رقم 308 - 35

امللك املسمى : الشريف. 

الواقع : الكائن بإقليم ودائرة الصويرة، قيادة قيادة وجماعة أقرمود، دوار 

الشتيوات اوالد عيسى.

طالبو التحفيظ : الفرنوشي موالي احلسني بن احماد ومن معه.

تاريخ التحديد : 10 فبراير 1992.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 44 آر 80 سنتيار.

 617 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 27 أكتوبر 2010.

إصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى »ملك ظهر الزيتون.«

مطلب رقم 9949 - 35 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 505 املؤرخة في 03 سبتمبر 2008

بدال من : 

عبد احلي اكليد بن عبد اهلل

الزهرة بلبشير بنت محمد

فوزية اكليد بنت عبد اهلل

زكية اكليد بنت عبد اهلل

امية اكليد بنت عبد اهلل

محمد اكليد بن عبد اهلل

إدريس اكليد بن عبد اهلل

علي اكليد بن عبد اهلل

فردوس اكليد بنت عبد اهلل

اقرأ : 

عبد احلي اكليد بن عبد اهلل

الزهرة بلبشير بنت محمد

فوزية اكليد بنت عبد اهلل

زكية اكليد بنت عبد اهلل

أسية اكليد بنت عبد اهلل

محمد اكليد بن عبد اهلل

إدريس اكليد بن عبد اهلل

علي اكليد بن عبد اهلل

فردوس اكليد بنت عبد اهلل

وبدال من : 

رسم شراء عرفي مؤرخ في 31 يناير 2007.

رسم شراء عرفي مؤرخ في 23 ديسمبر 1988.

شهادة إدارية بتاريخ 08 يوليو 2008.



6319 عدد 1147 - 08 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020(

اقرأ : 

رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 15 سبتمبر 1989.

نظير رسم إراثة عدلية مؤرخة في 16 ماي 1998.

والباقي دون تغير.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة.

    ربيع شركي.

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32440 - 36

اسم امللك : " خطارة 1" 

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

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019.

مساحته : 42 ار 70 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار البرتقال. 

اجملاورون : 

شماال : ادريس اجلباري. 

الهواري-الرسم  احلق  –عبد  ميلودة   – الدومة  زنقة-احلسني   : جنوبا 

العقاري : 46538 - 36.

شرقا : اخملتار الهواري.

غربا : الرسم العقاري : 46538 - 36.

طالب التحفيظ : عبد الرزاق الهواري.

مطلب رقم 32447 - 36

اسم امللك : " مبروكة 98 مكرر" 

جتزئة   : املدعو  احملل  الكبير  القصر  مدينة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

مبروكة طريق تطوفت.

وقع حتديده في : 12 فبراير 2020.

مساحته : 83 س.

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 52850 - 36. 

جنوبا : طريق.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 52379 - 36.

غربا : محمد زكو – الرسم العقاري عدد : 28513 - 36.

طالبة التحفيظ : الشركة العقارية صوالرمي .ش.م.م.

مطلب رقم 32481 - 36

اسم امللك : " املكمدة " 

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

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019.

مساحته : 14 ار 60 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : احلراق العزيوز. 

جنوبا : مصطفى حلنوني.

شرقا : طريق عمومي.

غربا : محمد احلراق.

: ناظر أوقاف  النائب عنها السيد  : األوقاف العامة  طالبة التحفيظ 

القصرالكبير.

مطلب رقم 32494 - 36

اسم امللك : " سليمان" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة الساحل احملل املدعو : دوار الساحل.

وقع حتديده في : 06 ماي 2019.

مساحته : 01 ار 06 س.

نوعه : ارض عارية بها بناء خفيف. 

اجملاورون : 

شماال : زنقة. 

جنوبا : أحمد اجلباري.

شرقا : مصطفى الشنتوف.

غربا : حميد أخالل.

طالب التحفيظ : جنيب الشنتوف.

مطلب رقم 32540 - 36

اسم امللك : " السوق األسبوعي القدمي" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة خميس الساحل. 

وقع حتديده في : 09 يوليو 2019.

مساحته : 45 ار 12 س.

نوعه : ارض عارية )السوق األسبوعي القدمي خلميس الساحل(. 

اجملاورون : 

شماال : مجهولني – الرسم العقاري عدد : 33414 - 36 . 

جنوبا : حومة الشرفاء.

شرقا : حومة الشرفاء

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 15105 - -36

النائب عنها  الساحل  الساللية خميس  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

السيد : وزير الداخلية.

مطلب رقم 32553 - 36

اسم امللك : " زرقوش 2 بوبرقاق" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة سوق القلة احملل املدعو : دوار بوبرقاق. 

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019.

مساحته : 26 ار 59 س.

نوعه : ارض فالحية.
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اجملاورون : 

شماال : أحمد بلحاج – عبد العزيز احلراق – أحمد احلراق. 

جنوبا : أحمد الطنجاوي – األحباس..

شرقا : احلسن األحمدي.

غربا : وادي طوالطا.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32593 - 36

اسم امللك : " ظهر الرامون" 

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

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

مساحته : 07 ار 00 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : أحمد الطنجاوي.

جنوبا : أحمد الطنجاوي.

شرقا : اخلندق.

غربا : أحمد الطنجاوي.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32629 - 36

اسم امللك : " صالح" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة ريصانة الشمالية احملل املدعو : دوار اجلريديني. 

وقع حتديده في : 10 يناير 2020.

مساحته : 54 ار 38 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : امبارك الشحواطي – الرسم العقاري عدد : 29691 - 36.

جنوبا : ورثة بوسالم قبوعة.

شرقا : طريق.

غربا : أرض جماعية.

طالب التحفيظ :

1 -فاطمة كاعوش بنت اخملتار بنسبة 1/8.

2 -سميرة كعوش بنت صالح بنسبة : 1/8.

3 -خالد كعوش بن صالح بنسبة : 2/8.

4 -يوسف كعوش بن صالح بنسبة : 2/8.

5 -زكرياء كعوش بن صالح بنسبة : 2/8.

مطلب رقم 32638 - 36

اسم امللك : " السعادة" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة أربعاء عياشة احملل املدعو : دوار خندق حمار. 

وقع حتديده في : 10 اكتوبر 2019.

مساحته : 98 ار 20 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : أحباس العرائش – ورثة بن احلسني أغبالو.

جنوبا : ورثة احلسن اخلراز – ورثة أحمد أغبالو – ورثة عبد السالم أغبالو.

شرقا : طريق.

غربا : اخلندق.

طالبة التحفيظ : جليلة خربوش اليدري.

مطلب رقم 32663 - 36

اسم امللك : " العشيوش" 

موقعه : مدينة العرائش، احملل املدعو : زنقة طنجة.

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019.

مساحته : 01 ار 66 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

جنوبا : ورثة بوطناش.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 28603 - 36 - عبد السالم الراشيدي.

غربا : محمد العمراني.

طالب التحفيظ : عبد القادر بنعيسى العوش.

مطلب رقم 32767 - 36

اسم امللك : " الغزواني" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة عياشةاحملل املدعو : ظهر سلوان.

وقع حتديده في : 03 مارس 2020.

مساحته : 14 هكتار 95 ار 80 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون و أشجار التني وبئر وبناء يحتوي 

على سفلي وطابق أول و حوضني مائيني.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد الغرافي- املفضل محمد الوهابي – طريق.

جنوبا : ورثة أحمد بن عياد.

شرقا : أحمد عيسى العالق.

غربا : ورثة أحمد بوشتى الغرافي – ورثة عبد السالم بن عياد- أحمد 

الهاشمي الغرافي.

طالب التحفيظ : يونس الصرصري.

مطلب رقم 32772 - 36

اسم امللك : " ماجدة" 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير احملل املدعو : حي النهضة.

وقع حتديده في : 10 مارس 2020.

مساحته : 66 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.
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جنوبا : ادريس اليعقوبي..

شرقا : ادريس اليعقوبي – فاطمة القسماوي و نور الدين الزيات.

غربا : عبد اجمليد الكيدي.

طالبة التحفيظ : ماجدة بنادي احلراق بنت أحمد.

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31409 - 39

اسم امللك : » ضريح سيدي محمد اوعلي وحرمه « .

موقعه : دوار عني اكيدة جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 04 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 43 ار 00 س.

نوعه : ارض عارية في جزء منها بناية سفلية مهدمة.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31418 - 39

اسم امللك : » ملك دار القدمية « .

موقعه : دوار عريض جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 17 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 47 س.

نوعه : ارض عارية مبني في جزء منها بناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : ساحة الدوار؛ 

شرقا : بوحميد خديجة؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة بوعيش حلسن؛

طالب التحفيظ : السيد بوعيش عبد اهلل بن بلعيد.

مطلب رقم 31475 - 39

اسم امللك : » ملك اكبار 2 « .

موقعه : دوار بوخريص بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 ار 78 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق وبومصرف حسن؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 29288/س؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9202 - 39 ؛

غربا : الطريق وبومصرف حسن؛

طالبو التحفيظ : السيد الصافي صالح بن مبارك ومن معه.

مطلب رقم 31506 - 39

اسم امللك : » دار حنان « .

موقعه : حي النصر بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 03 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 62 س.

نوعه : دار للسكن بها طابق سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : عاديل فاطمة؛

جنوبا : رشيق خديجة واملامون علي؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 28629 - 39؛

طالبة التحفيظ : السيدة حنان قربال بنت احلسن.

مطلب رقم 31507 - 39

اسم امللك : » ملك دوتوريرت اغبالو « .

موقعه : دوار اغبالو جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى دائرة 

أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 03 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 هـ 51 ار 20 س.

نوعه : ارض عارية بها .

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 33158 - 39؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 1188 - 39؛

طالبة التحفيظ : شركة تكمي ديفلومبون.

مطلب رقم 31508 - 39

اسم امللك : » ملك فريفري 1 « .

موقعه : بوتاريالت البرانية بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 05 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 52 س.

نوعه : ارض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : اوملعلم فاطمة؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 8456/س ؛

جنوبا : بوسماحة اسماء؛

غربا : الطريق؛

طالبو التحفيظ : السيد فريفري محمد بن عبد الكبير ومن معه.

مطلب رقم 31509 - 39

اسم امللك : » انرارن « .

اقليم  تالوين  دائرة  سكتانة  قيادة  تاسوسفي  جماعة  اكز  دوار   : موقعه 

تارودانت.

وقع حتديده : 06 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 31 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ايت الكبير محمد وايت تابيا ابراهيم؛ 

شرقا : ايت تابيا ابراهيم واد حملاحر؛

جنوبا : اد عبد اهلل طيب وايت لكبير محمد؛

غربا : ايت لكبير محمد، اد موالي محمد واد حملاحر ؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31510 - 39

اسم امللك : » دو اكادير « .

موقعه : دوار اكز جماعة تاسوسفي قيادة سكتانة دائرة تالوين اقليم 

تارودانت.

وقع حتديده : 06 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 71 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مصرف وعبد الرحمان اد بوبكر؛ 

شرقا : اد حملاحر؛

جنوبا : اد حملاحر واحلسني توناست؛

غربا : احلسني توناست؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31514 - 39

اسم امللك : » ملك اكبار « .

موقعه : حي الرطيم بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 05 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 00 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : املدني بوكرين؛

غربا : الرسم العقاري عدد 48402 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد بوشوافة عمر بن احلاج ابراهيم.

مطلب رقم 31520 - 39

اسم امللك : » مسجد اكادير « .

موقعه : دوار اكز جماعة تاسوسفي قيادة سكتانة دائرة تالوين اقليم 

تارودانت.

وقع حتديده : 10 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 35 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : احلاج احمد ايت تابيا واد عبد اهلل حلسن؛

جنوبا : اد عبد اهلل حلسن والطريق؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31521 - 39

اسم امللك : » تابيا 1 « .

موقعه : دوار اكز جماعة تاسوسفي قيادة سكتانة دائرة تالوين اقليم 

تارودانت.

وقع حتديده : 10 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 05 س.

نوعه : ارض عارية بها شجرة اركان.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اد حلسن؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : حلسني املودن؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31522 - 39

اسم امللك : » تكاديرت « .

اقليم  تالوين  دائرة  سكتانة  قيادة  تاسوسفي  جماعة  اكز  دوار   : موقعه 

تارودانت.

وقع حتديده : 10 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 72 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة املودن مالك؛ 
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شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة مقبول؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31523 - 39

اسم امللك : » تابيا 2 « .

موقعه : دوار اكز جماعة تاسوسفي قيادة سكتانة دائرة تالوين اقليم 

تارودانت.

وقع حتديده : 10 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 42 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : حميريتس حجوب؛ 

شرقا : اد بوهو حلسن وممر؛

جنوبا : ممر؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31527 - 39

اسم امللك : » ملك الشاوي « .

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 48 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 28399 - 39 ؛ 

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد 5398 - 39 – 13108 - 39؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ : السيد الشاوي ميلود بن عبد القادر.

مطلب رقم 31670 - 39

اسم امللك : » دار عمر اعراب « .

بلدية  اكفاي  اخلير  جنان   15 رقم  اهلل  عبد  بن  عالل  شارع   : موقعه 

تارودانت.

وقع حتديده : 21 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 66 س.

نوعه : دار للسكن ذات طابق سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : احمد اضرضور؛ 

شرقا : ورثة إسماعيل هرماس؛

جنوبا : ورثة محمد هرماس؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : السيد اعراب عمر بن اخلضير.

مطلب رقم 31460 - 39

اسم امللك : » ملك طلعي « .

أوالد  دائرة  تافنكولت  قيادة  تكوكة  جماعة  تكوكة  مركز   : موقعه 

برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 مارس 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 ار39 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر وورثة الطالعي؛ 

شرقا : ورثة الطالعي وارض اجلماعة ؛

جنوبا : ارض اجلماعة؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز طلعي بن مبارك.

مطلب رقم 31534 - 39

اسم امللك : » ملك تالبورت نايت الهاوي « .

موقعه : دوار اوساغمل جماعة سيدي عبد اهلل اوسعيد قيادة اكلي 

دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 17 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 88 س.

نوعه : ارض عارية مبني في جزء منها دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : اكيوض عمر وبيهي احنيف؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق، ممر اكيوض بوجمعة؛

طالب التحفيظ : السيد الهاوي حلسن بن موليد.

مطلب رقم 31542 - 39

اسم امللك : » فدان الغدير « .

موقعه : دوار افريات أوالد سعيد جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 هـ 21 ار 99 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناية سفلية من تراب.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت جناح؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 8422 - 39 والطريق؛
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جنوبا : الطريق وممر؛

غربا : اجمري مبارك وورثة ايت جناح؛

طالب التحفيظ : السيد محمد الطور بن علي.

مطلب رقم 31556 - 39

اسم امللك : » ملك اخلير « .

موقعه : دوار بويحي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 59 ار 05 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : وورثة ضاوية باري؛

جنوبا : ساسي اوبلعيد؛

غربا : ساسي اوبلعيد؛

طالبو التحفيظ : السيد محمد كر بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 31675 - 39

اسم امللك : » ملك الفرح « .

موقعه : حي الشليوات بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 40 س.

نوعه : دار للسكن ذات طابق سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : موالي ميلود عودة؛ 

شرقا : موالي ميلود عودة؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : موالي ميلود عودة ؛

طالب التحفيظ : السيد موالي احمد عودة بن موالي ميلود.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31151 - 39

اسم امللك : " ملك الرحمة " 

موقعه : دوار تدناس جماعة و قيادة اساكي إقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019.

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بوفضيل بن ابراهيم.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

26 اغسطس 2020 عدد 1130. 

احملافظ على امللكية العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    

محافظة صفرو

مطلب رقم 30092 - 41

اسم امللك : "النزاهة 2".

يوسي، جماعة كندر سيدي  آيت  ودائرة صفرو،قيادة  إقليم   : موقعه 

خيار، احملل املدعو : "فدان بوكنت".

مساحته : 96 آ 67 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون واللوز؛

اجملاورون : 

شماال : أحمد بن عبد العالي؛

شرقا : الرسمان العقاريان عدد 18333ف و18377ف؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 30093 - 41 وطريق عمومية؛ 

غربا : الشعبة وطريق عمومية؛

: السيد محمد فؤاد بن محمد السرغيني ناجي و  طالبو التحفيظ 

من معه.

مطلب رقم 30093 - 41

اسم امللك : "النزاهة 1".

يوسي، جماعة كندر سيدي  آيت  ودائرة صفرو،قيادة  إقليم   : موقعه 

خيار، احملل املدعو : "فدان بوكنت".

مساحته : 99 آ 20 س.

نوعه : أرض فالحية بها 03 أشجار من اللوز وخزان املاء؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 30092 - 41؛

شرقا : الرسوم العقارية عدد18377ف، 18542ف، 9061 - 41؛

جنوبا : ورثة عبد العالي بن دحمان؛ 

غربا : الشعبة ؛

: السيد محمد فؤاد بن محمد السرغيني ناجي و  طالبو التحفيظ 

من معه.

مطلب رقم 30147 - 41

اسم امللك : "لعبارأمهاوش".

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

املدعو : "آيت عبو أومحمد".

مساحته : 06هـــ 81 آ 72 س.

من  بنايتني  بها  مثمرة  باشجار  مغروسة  فالحية  أرض   : نوعه 

سفلي،صهريج وبئر؛
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اجملاورون : 

شماال : سعيد مشهور؛

شرقا : حلسن واحلسني مشهور؛

جنوبا : عائشة مشهور؛ 

غربا : طريق ثم ساقية عموميتني؛

طالب التحفيظ : السيد حلسن بن احلسني مشهور.

مطلب رقم 30151 - 41

اسم امللك : "خربة التوامة".

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

احملل املدعو : "مزارع العالمة".

مساحته : 01 هـ 52 آ 91 س.

نوعه : أرض فالحية محجرة؛

اجملاورون : 

شماال : مقطع الريح؛

شرقا : أوالد بنعيسى السادني،األحباس،أوالد بنحدو؛

جنوبا : طريق عمومية ثم الرسم العقاري عدد 53963 - 41؛ 

غربا : حمادي بن بنعيسى و محمد بن بنعيسى؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بن بنعيسى الكعيدي.

مطلب رقم 30157 - 41

اسم امللك : "بقعة مسجد بوزوف القدمي".

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

احملل املدعو : "مغيلة".

مساحته : 01 آ 57 س.

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي متالشية؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الساقية؛ 

غربا : الساقية والزنقة؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بإقليم صفرو، النائب عنها السيد 

ناظر أوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30179 - 41

اسم امللك : "مدرسة عني جراح".

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

املدعو : "عني جراح".

مساحته : 20 آ 68 س.

نوعه : أرض بها مدرسة؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مقبرة؛

جنوبا : طريق عمومية؛ 

غربا : الطريق؛

السيد مندوب  اخلاص(،النائب عنها  )امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة بفاس.

مطلب رقم 30184 - 41

اسم امللك : "أجورو".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

أحمد، احملل املدعو : "أجورو".

مساحته : 08 آ 66 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار مثمرة بها ساقية خاصة وصهريج؛

اجملاورون : 

شماال : الصديق الريفي؛

شرقا : ساقية ثم ممر عموميني؛

جنوبا : صفية لصفر؛ 

غربا : ممر واحلسني لصفر؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن الكبير لصفر.

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

م  باإلعال  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

لبطاقة  احلامل  حماني  أحمد  بن  طارق  محمد  السيد  أن  للعموم 

إقامته  محل  واجلاعل  والساكن   ،A711163 رقم  الوطنية  التعريف 

الرباط  السويسي،  قاسم،  بوزيري،بئر  زنقة   ،26 برقم  معه  للمخابرة 

)مالك على الشياع(. طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 

بإقليم  الكائن  املدعو"حماني"  للملك  املؤسس   07  -  24464 رقم 

الذي  النظير  ضياع  بسبب  تبودة،وذلك  رأس  املنزل،قيادة  دائرة  صفرو، 

كان سلم ملورثيهم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي    
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محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 141659 - 44
اسم امللك : أرض احلطة. 

موقعه : اقليم ودائرة سيدي بنور قيادة العونات جماعة بني تسيريس 
احملل املدعو دوار أوالد أحمد. 

وقع التحديد في : 11 فبراير 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 ار 50 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية 
اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ رقم 109757 - 44 و 109800 - 44؛ 
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 109830 - 44 ؛ 

جنوبا : ممر عمومي؛ 
غربا : الرسم العقاري رقم 63625 - 44. 

طالب التحفيظ : أحمد شيبة بن الطيبي بن أحمد.

إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 2168 - 44
امللك املسمى : " أرض الطبيب".

الكائن : الكائن بإقليم ودائرة سيدي بنور منطقة الضم املسماة أوالد 
عمران بور ثالثا.

طالبو التحفيظ : محمد األزهري بن محمد ومن معه.
ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5015 

بتاريخ 24 يونيو 2002 في حدود املطلب املذكور أعاله.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

املصطفى بومهدي.    

 

محافظة عني الشق

 اعالنات ينص عليها الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية 

الشق  عني  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
املمضي أسفله بإعالم العموم أن األستاذ محمد تاج الدين محامي 
عن  نيابة   ،2020 اكتوبر   23 في  مؤرخ  بطلب  تقدم  السطات  بهيئة 
جديد  نظير  له  يسلم  أن  خالله  من  يطلب  حليمي  محمد  السيد 
 CHABBA C - 73011 املؤسس للملك املدعو:  للرسم العقاري رقم: 
الذي سلم  النظير  و ذلك بسبب ضياع  الشق  بالبيضاء عني  الكائن 

له سابقا.

وعليه فبإمكان كل شخص يهمه أمر هذا التسليم أن يدلي بتعرضه 

عليه قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

الشق  عني  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

املمضي أسفله بإعالم العموم أن األستاذ محمد شاعر محام بهيئة 

بالمني  ومحمد  بالمني  التهامي  السيدين  عن  النائب  البيضاء  الدار 

2020 يطلب من خالله  اكتوبر   20 تقييد مؤرخ في  مبقتضى مطلب 

املؤسس   47 -  4335 رقم:  العقاري  للرسم  له نظير جديد  أن يسلم 

ذلك  و  معروف  بالبيضاء سيدي  الكائن   1/47 فلوريدا  املدعو:  للملك 

بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.

وعليه فبإمكان كل شخص يهمه أمر هذا التسليم أن يدلي بتعرضه 

عليه قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

الشق  عني  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

املمضي أسفله بإعالم العموم أن السيد العباس علمي حسني النائب 

عن السيد سعد بنكيران ممثل شركة باب السعادة ش م م مبقتضى 

يسلم  أن  خالله  من  يطلب   2019 ابريل   15 في  مؤرخ  تقييد  مطلب 

له نظير جديد للرسم العقاري رقم : 142770 - 12 املؤسس للملك 

املدعو: TAKTAK الكائن بالبيضاء سيدي معروف و ذلك بسبب ضياع 

النظير الذي سلم له سابقا .

وعليه فبإمكان كل شخص يهمه أمر هذا التسليم أن يدلي بتعرضه 

عليه قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بعني الشق

محمد اخللطي    

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 8655 - 53

اسم امللك : حمرية 2 .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد عبو دوار لودادنة .

وقع حتديده في : 11  يونيو 2019 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 09 آر 62 س .

اجملاورين :  

شماال : ر ع عدد 4866/15 ؛

شرقا : زهير السعدية ؛

جنوبا : ر ع عدد 90134 - 53 ؛

غربا : طالب التحفيظ ؛

طالبة التحفيظ : السيد نعيمة رقيم بنت بوشعيب .
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مطلب رقم 16966 - 53

اسم امللك : الساكية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار اخليايطة .

وقع حتديده في : 19  اكتوبر 2015 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 آر 70 س .

اجملاورين :  

شماال : واد مرزك ؛

شرقا : الريح امينة ؛

جنوبا : ر ع عدد 1817/ت )ق3( ؛

غربا : واد مرزك ؛

طالب التحفيظ : السيد ميلودي دغوغي بن بوبكر .

مطلب رقم 17855 - 53

اسم امللك : يونس .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار اوالد مومن .

وقع حتديده في : 29  نوفمبر 2017 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها ممرين من 5 امتار . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هك 63 آر 46 س .

اجملاورين :  

شماال : ر ع عدد 22694/س )ق1( و ممر من 5 امتار ؛

شرقا : ورثة حمدي بن عبد اهلل ؛

جنوبا : ورثة فتيحي ؛

غربا : ورثة اوالد بن العنزة و ممرين من 5 امتار ؛

طالب التحفيظ : السيد مصطفى لداري بن املهدي .

مطلب رقم 18009 - 53

اسم امللك : ارض بن داود .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اوالد عمر اوالد رحال .

وقع حتديده في : 13 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها خطني كهربائيني من الضغط املنخفض. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 00 آر 47 س .

اجملاورين :  

شماال : حمزي حلسن ؛

شرقا : ر ع عدد 128961 - 53 و حمزي بوشعيب ؛

جنوبا : طريق من 10 امتار ؛

غربا : حمزي احلاج محمد ؛

طالبة التحفيظ : السيدة السعدية احلمزي بنت صالح .

مطلب رقم 18453 - 53

اسم امللك : ارض زيان .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الدروة دوار الكرارصة .

وقع حتديده في : 15  يوليو 2019 . 

نوعه : أرض عارية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 06 س .

اجملاورين :  

شماال : ر ع عدد 143718 - 53 ؛

شرقا : ر ع عدد 28701 - 53 ؛

جنوبا : ر ع عدد 29208 - 53 )ق5( و ر ع عدد 29208 - 53 )ما تبقى من امللك( ؛

غربا : ر ع عدد 19755 - 53 ؛

طالبو التحفيظ : السيد عطيف زيان بن احمد و من معه .

مطلب رقم 18652 - 53

اسم امللك : ارض البومرات .

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

وقع حتديده في : 15  سبتمبر 2020 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 آر 27 س .

اجملاورين :  

شماال : ر ع عدد 36091 - 53 ؛

شرقا : ر ع عدد 36091 - 53 ؛

جنوبا : ر ع عدد 36091 - 53 و ممر من مترين ؛

غربا : ر ع عدد 36091 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد عادل ماهر بن اجلياللي .

مطلب رقم 18754 - 53

اسم امللك : بوطويل .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد مالك .

وقع حتديده في : 24  سبتمبر 2020 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 62 آر 49 س .

اجملاورين :  

شماال : ر ع عدد 96169 - 53 ؛

شرقا : الطريق رقم 9 من 30 متر الرابطة بني سطات و برشيد ؛

جنوبا : مطلب عدد 15323 - 53 ؛

غربا : املكتب الوطني للسكك احلديدية ؛

طالب التحفيظ : السيد سعيد انحمي بن محمد .
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مطلب رقم 18763 - 53

اسم امللك : ارض البياسون .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد بن عبو .

وقع حتديده في : 21  سبتمبر 2020 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هك 57 آر 15 س .

اجملاورين :  

شماال : مطلب عدد 18764 - 53 و مطلب عدد 3114 - 53 ؛

شرقا : ر ع عدد 82672 - 53 و ر ع عدد 125812 - 53 ؛

جنوبا : مطلب عدد 12645 - 53 و ر ع عدد 78212 - 53 و ر ع عدد 19587 - 53؛

غربا : مطلب عدد 14829 - 53 ؛

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة ناجح بنت محمد .

مطلب رقم 18766 - 53

اسم امللك : احلفاري 4 .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد بن عبو .

وقع حتديده في : 21  سبتمبر 2020 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هك 44 آر 68 س .

اجملاورين :  

شماال : مطلب عدد 14829 - 53 و ر ع عدد 19587 - 53 ؛

شرقا : ر ع عدد 78212 - 53 ؛

جنوبا : ر ع عدد 78212 - 53 ؛

غربا : ر ع عدد 19586 - 53 و سليمان احلجاجي ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد حجاج بن عبد السالم .

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

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد رشيد سيلفان فيو ؛ الساكن ب : إقامة الياسمني 

شقة 1 س زنقة البنفسج حي الراحة الدارالبيضاء ، طلب أن يسلم 

للملك  املؤسس   53  -  18123 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له 

، وذلك بسبب ضياع  270/4” الكائن بجماعة برشيد  املدعو “ تيسير 

النظير الذي كان قد سلم له سابقا . في إمكان كل شخص يهمه 

هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا في أجل 15 يوما إبتداءا 

من نشر هدا االعالن . 

 احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد

فريد بدري     

محافظة ازيالل

مطلب رقم 23198 - 55 

إسم امللك : افزى اعمر 3 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 27 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 53 س 

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الرامي محمد 

شرقا : ورثة حرمة 

جنوبا : ورثة تغرمني وورثة أيت احلاج 

غربا : ورثة علي أو عبو

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل

عبد اللطيف ميموني     

 

محافظة إفران

مطلب رقم 3837 - 57

اسم امللك : "فدان توحريشني".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تكريكرة

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019.

مساحته : 9 هكتار 31 آر 12 سنتيار. 

نوعه : أرض جزء منها فالحي واجلزء اآلخر رعوي.

اجملاورو ن : 

شماال : قراش املكي.

شرقا : الساقية

جنوبا : الرسم العقاري رقم 5512 - 57

غربا : شعبة

احلقوق العينية والتحمالت : 

شعبة تخترق امللك

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مكناس.

مطلب رقم 3950 - 57

اسم امللك : "حمراوي" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، احملل املدعو بويغيال

وقع حتديده في : 17 مارس 2020.
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مساحته : 56 سنتيار. 

نوعه : بناية من سفلي وطابق أول

اجملاورون : 

شماال : ممر

شرقا : الرسم العقاري رقم 11087 - 57

جنوبا : مجاور غير معروف

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت : 

حائط مشترك على طول العالمات ب -3 ب4 -ب5 وب6

طالب التحفيظ : عبد اهلل حمراوي

مطلب رقم 6727 - 57

اسم امللك : "كهمو 2" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي احملل املدعو سيدي

عدي املركز.

وقع حتديده في : 03 مارس 2020.

مساحته : 01 آر 09 سنتيار. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وارتفاقات بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : مجاور غير معروف، مجاني بودا

جنوبا : محمد متالن 

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت : 

العالمتني  العالمتني ب2، ب3. وكذلك بني  حائط مشترك على طول 

ب4 وب4 مكرر.

طالبو التحفيظ : 

-عبد اهلل كهمو بن احملفوظ بنسبة 1/7

-عائشة كهمو بنت احملفوظ بنسبة 1/7

-محمد كهمو بنت محفوظ بنسبة 1/7

-خديجة كهمو بنت احملفوظ بنسبة 1/7

-رقية كهمو بنت احملفوظ بنسبة 1/7

-فاطمة كهمو بنت احملفوظ بنسبة 1/7

-زاينة كهمو بنت محفوظ بنسبة 1/7

مطلب رقم 6752 - 57

اسم امللك : "اندوان" .

ايت  املدعو  احملل  صميم  بن  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

موسى عدي.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2020.

مساحته : 12 آر 35 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : جعفر

شرقا : شعبة، مجاور غير معروف

جنوبا : طريق عمومي

غربا : الرسم العقاري رقم 12839 - 57

احلقوق العينية والتحمالت : 

شعبة تخترق امللك

طالب التحفيظ : يونس زواق بن العربي

مطلب رقم 3832 - 57

اسم امللك : "رشدي ".

موقعه : اقليم افران، دائرة ازرو، جماعة تكريكرة

مساحته اإلجمالية : 17 هكتار 65 آر 92 سنتيار.

نوعه : أرض جزء منها فالحي بها بناية واسطبل وبئر واجلزء اآلخر رعوي.

يتكون من أربع قطع : 

القطعة األولى : مساحتها 12 هكتار 69 آر 91 سنتيار

اجملاورون : 

شماال : سكينة خوشوف ومن معها، شعبة

شرقا : طريق عرضه 10 أمتار 

جنوبا : سعيد اوعيشة، محمد أشقيف 

غربا : مطلب التحفيظ )ملغى( عدد 23647/05

القطعة الثانية : مساحتها 01 هكتار 00 آر 10 سنتيار

اجملاورون : 

شماال : شعبة

شرقا : شعبة 

جنوبا : محمد أشقيف

غربا : طريق عرضه 10 أمتار

القطعة الثالثة : مساحتها 03 هكتار 74 آر 75 سنتيار

اجملاورون : 

شماال : عبد الواحد عفوفو، مقبرة

شرقا : عبد الواحد عفوفو 

جنوبا : شعبة، الرسم العقاري عدد 12005/ك

غربا : شعبة ، طريق عرضه 10 أمتار

القطعة الرابعة : 21 آر 16 سنتيار

اجملاورون : 

شماال : شعبة
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شرقا : الرسم العقاري عدد 12005/ك 

جنوبا : محمد أشقيف 

غربا : شعبة

احلقوق العينية والتحمالت : 

خط تيار كهربائي يخترق امللك

خمسة أعمدة كهربائية داخل امللك

شعبة تخترق امللك 

طالب التحفيظ : املصطفى رشدي بن عبد القادر

مطلب رقم 6732 - 57

اسم امللك : "ملك رقية" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي احملل املدعو امغاس

مساحته اإلجمالية : 23 آر 33 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : طريق عرضه 10 أمتار

شرقا : الطريق الوطنية رقم 712 

جنوبا : ساقية

غربا : ساقية

احلقوق العينية والتحمالت : 

ممر عرضه 5 أمتار يخترق امللك

خط تيار كهربائي يخترق امللك

طالب التحفيظ : 

1 -رقية بهداوي بنت عدي بنسبة 6/72

2 -محمد ناصري بن محمد بنسبة 28/72

3 -حمامة ناصري بنت محمد بنسبة 14/72

4 -حياة ناصري بنسبة 12/72

5 -امال هوسي بنت موحى بنسبة 12/72

مطلب رقم 6750 - 57

اسم امللك : "بولغنامي 1" .

ايت  املدعو  احملل  صميم  بن  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

موسى عدي

مساحته اإلجمالية : 85 ار 48 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 أمتار 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2840 - 57، زواق بلعيد 

جنوبا : رفاني ميمون

غربا : زواق العربي

احلقوق العينية والتحمالت : 

ممر عرضه مترين يخترق امللك

طالب التحفيظ : زواق يونس بن العربي

مطلب رقم 6751 - 57

اسم امللك : "بولغنامي 2" .

ايت  املدعو  احملل  صميم  بن  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

موسى عدي

مساحته اإلجمالية : 39 ار 74 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها بنايتني من سفلي

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 أمتار

شرقا : طريق عمومية عرضها 4 أمتار 

جنوبا : ريفاني ميمون

غربا : بلعيد زواق، ، العربي زواق

احلقوق العينية والتحمالت : )الشيء(

طالب التحفيظ : يونس زواق بن العربي

مطلب رقم 6767 - 57

اسم امللك : "تقموت عود املاء" .

أيت  املدعو  احملل  صميم  بن  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

موسى عدي

مساحته اإلجمالية : 8 ار 77 سنتيار 

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي ) اسطبل(

اجملاورون : 

شماال : طريق عرضه 6 أمتار

شرقا : لطفي محمد 

جنوبا : طريق عمومية

غربا : طريق عرضها 6 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت : 

حق املطل لفائدة لطفي محمد ما بني العالمتني ب3 وب4

حق املرور لفائدة لطفي محمد بني العالمتني ب3 وب4

طالب التحفيظ : نور الدين وانو بن عبد الرحمان

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "اورشي" 

ذي مطلب التحفيظ رقم 6807 - 57 املنشور إعالن عن

 خالصته  واإلعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1141 

املؤرخة في 11 نوفمبر 2020

بدال عن : 

مساحته االجمالية : 667 هكتار 82 آر 87 سنتيارا تقريبا.
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اقرأ : 
مساحته االجمالية : 07 هكتار 82 آر 87 سنتيارا تقريبا.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.
عبد اجلبار فرطاس.     

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 5530 - 63
اسم امللك : أرض اخلير.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة أوالد عزوز دوار أوالد بلحسن . 
وقع حتديده في : 23 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86 آر 80 سنتيار .
نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 
شماال : رسم عقاري رقم 49235 - 33 

شرقا : رسم عقاري رقم 4572 - 63 يليه طريق رقم 3001.
جنوبا : طريق عمومي يليه رسم عقاري رقم12064/د ) القطعة رقم 06 ( .

غربا : رسم عقاري رقم 4571 - 63.
طالبو التحفيظ : كباوي محمد بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 5438 - 63
اسم امللك : مغيزيلة.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة أوالد صالح دوار الهواورة . 
وقع حتديده في : 29 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86 آر69 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : رسم عقاري رقم 102172 - 63.

شرقا : رسم عقاري رقم 17329 - 53.
جنوبا : ورثة عباس بن عباس.

غربا : رسم عقاري رقم 17960 - 63.
طالب التحفيظ : عبد احلق بن الطيب بن إدريس.

مطلب رقم 5516 - 63
اسم امللك : أرض احلطة.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار القدادرة . 
وقع حتديده في : 17 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 61 آر42 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

شرقا : رسم عقاري رقم 96048 - 63.
جنوبا : شامة بنت عيسى.

غربا : عائشة بنت شامة.
طالب التحفيظ : عبد الرحمان شوقي بن محمد .

مطلب رقم 5544 - 63
اسم امللك : بالد الرميلة.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار اوالد ابن عمر . 
وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 آر03 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : واد بوسكورة .

شرقا : رسم عقاري رقم 6317 - 47.
جنوبا : رسم عقاري رقم 76267 س.
غربا : رسم عقاري رقم 9290 - 47.

طالب التحفيظ : رشيد اإلدريسي بن بوشعيب.
احملافظ على األمالك العقارية النواصر.

مصطفى بنحداوي.     

 

محافظة احلوز

مطلب رقم 12530 - 65
امللك املسمى : " تلغابت 7 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم دوار اكادير تساوت.
مساحته : 00 هك 90 آر 80 س .

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.  
نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 
شماال :  جومار احلسني .

شرقا : طريق رقم 2010 عرضها 30 متر .
جنوبا : بسطاني يونس.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11504 - 65 
طالب التحفيظ : السيد محمد احمد دادة .

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 12596 - 65
امللك املسمى : " ملك الراجي "

الكائن : إقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اغمات ، دوار اكودار. 
مساحته : 01 هك 57 آر 27 س .

وقع حتديده في : فاحت اكتوبر 2019. 
وبئر  وسطح  أول  وطابق  سفلي  من  بناية  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

ومحل تقني وصهريج وأشجار الزيتون.
طالب التحفيظ : السيد عمر الراجي بن عبد الرحمان. 

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1143 
املؤرخة في 25 نوفمبر 2020.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز
شرف محمد     
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محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 17959 - 68
اسم امللك : ملك أزري.

موقعه : اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي الرمود. 
وقع حتديده في : 12 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40 سنتيار.
نوعه : أرض عارية.

شماال : مطلب التحفيظ عدد 13497 - 68.
شرقا : زنقة.
جنوبا : زنقة.

غربا : صالح بن محمد.
طالبو التحفيظ : رحمة فتوحي بنت صالح ومن معها.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 
مصطفى العمري    

 

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 7286 - 72
اسم امللك : أسامة.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت دوار اوالد احمد بن ابراهيم.
تاريخ حتديده : 28 أغسطس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 14 آر 66 س. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شمـاال : مطلب التحفيظ رقم 21876 - 72؛

شـرقا : طريق؛
جـنوبا : مهدي متصدق؛

غـربا : مطلب التحفيظ رقم 21876 - 72.
طالب التحفيـظ : موالي جعفر بنسعود.

مطلب رقم 30644 - 72
اسم امللك : اليعقوبية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة احملرة دوار اوالد ناصر.
تاريخ حتديده : 28 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 99 آر 89 س. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شمـاال : ورثة جكري؛

شـرقا : عبد اهلل جكري؛
جـنوبا : طريق؛

غـربا : جكري جناة، جكري صوفيا
طالب التحفيـظ : حميد العطار بن محمد.

مطلب رقم 30762 - 72
اسم امللك : دار معروف.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير احلي اجلديد.
تاريخ حتديده : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 03 س. 
نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

اجملاورون : 
شمـاال : عبد الواحد معروف؛

شـرقا : عبد الكبير عفان، مطلب التحفيظ رقم 13760 - 72؛
جـنوبا : الزنقة؛

غـربا : مصطفى كنني.
طالب التحفيـظ : عبد اجلليل معروف بن محمد.

مطلب رقم 30770 - 72
اسم امللك : ملك الدرقاوي ثانيا.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار اوالد القطيف.
تاريخ حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 14 آر 72 س. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شمـاال : طريق؛

شـرقا : عبد النعيم السامعي؛
جـنوبا : عرانكو؛

غـربا : عبد اللطيف السامعي.
طالب التحفيـظ : عمر الدرقاوي بن محمد.

مطلب رقم 30773 - 72
اسم امللك : ملك مينة.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي اجملد.
تاريخ حتديده : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 59 س. 
نوعه : أرض بها سفلي من جتاري وطابق أول ومرافق بالسطح.

اجملاورون : 
شمـاال : مبارك معيط؛
شـرقا : مبارك معيط؛
جـنوبا : لطيفة كتاف؛

غـربا : الزنقة.
طالبة التحفيـظ : مينة ساليم بنت محمد.

مطلب رقم 30795 - 72
اسم امللك : فتيحة باسط.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار اوالد واسالم؛
تاريخ حتديده : 14 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 72 آر 35 س. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شمـاال : جالل نكير ومن معه؛
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شـرقا : رشيدة باسط؛
جـنوبا : طريق؛

غـربا : خديجة باسط.
طالبة التحفيـظ : فتيحة باسط بنت ادريس.

مطلب رقم 30797 - 72
اسم امللك : خديجة باسط.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار اوالد واسالم؛
تاريخ حتديده : 14 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 72 آر 23 س. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شمـاال : خالد بلعروشي ومن معه؛

شـرقا : مطلب التحفيظ رقم 30795 - 72؛
جـنوبا : طريق؛

غـربا : زبيدة باسط.
طالبة التحفيـظ : خديجة باسط بنت ادريس.

مطلب رقم 30802 - 72
اسم امللك : رشيدة باسط ثانيا.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار اوالد واسالم؛
تاريخ حتديده : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 70 آر 47 س. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شمـاال : جالل نكير ومن معه؛

شـرقا : ممر عمومي؛
جـنوبا : طريق؛

غـربا : مطلب التحفيظ رقم 30795 - 72.
طالبة التحفيـظ : رشيدة باسط بنت ادريس.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير.
محمد عطشة.    

 

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5006 - 77
اسم امللك : " خلوابي "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد النوالي ؛
مساحته : 65 ارا 31 س؛

نوعه : أرض فالحية مغروسة ببعض اشجار الزيتون ؛
اجملاورون : 

شماال : بلحواشي يحيى ؛
شرقا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

جنوبا : الرسمان العقاريان عدد : 38460 - 77 وعدد : 38937 - 77 ؛
غربا : ممر بعرض ستة امتار ؛

طالبو التحفيظ : ميينة خالدي بنت محمد ومن معها ؛

مطلب رقم 5030 - 77
اسم امللك : " الزريكة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد بلقاسم ؛
مساحته : 08 هـ 13 ارا 97 س؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون : 

شماال : الرسوم العقارية عدد : 95958 - 02 ، 95959 - 02، 95960 - 02 
،95961 - 02، 95962 - 02، 95963 - 02 و96253 - 02 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد95835 - 02 والصغير التير ؛
جنوبا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

غربا : واد ومطلبي التحفيظ عدد : 3176 - 77 و3580 - 77 ؛
طالبو التحفيظ : عبد الرحمان احمدي ومن معه ؛

مطلب رقم 5035 - 77
اسم امللك : " املغادر "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اسقاينة ؛
مساحته : 06 هــ 04 ارا 91 س؛

نوعه : ارض فالحية بها بناية ؛
اجملاورون : 

شماال : بوعبد اللوي رمضان ؛
شرقا : بوعبداللوي عبد القادر بن الطيب ؛
جنوبا : طريق معبدة بعرض عشرة امتار ؛

غربا : بوعبد اللوي محمد الضعيف ؛
طالب التحفيظ : محمد بوعبداللوي بن عيسى ؛

مطلب رقم : 5036 - 77
اسم امللك : " ملك املير جمال "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد النوالي ؛
مساحته : 01 هــ 11 ارا 98 س؛

نوعه : ارض فالحية ؛
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 35139 - 77 ؛
شرقا : واد طايرت ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 13639 - 77 ؛
غربا : الرسم العقاري عدد : 27102 - 77 ؛

طالب التحفيظ : املير جمال بن عمر ؛

مطلب رقم 5044 - 77
اسم امللك : " السكومة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار السناينة ؛
مساحته : 01 هـ 53 ارا 13 س؛

نوعه : ارض فالحية ؛
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 35831 - 77 ؛
شرقا : الرسم العقاري 3609 - 02 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 38414 - 77 ؛
غربا : طريق معبدة بعرض 20 متر ؛

طالبو التحفيظ : يتيم يوسف بن بلقاسم ومن معه ؛
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد

كمال عونة    
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محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 2859 - 80
اسم امللك : " فدان قبلة الدوار "

الترابية إنشادن إقليم أشتوكة  : مزارع دوار تيحيى، اجلماعة  موقعه 
- أيت باها.

وقع التحديد في 15 يوليو 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 63 ار 50 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 1374 - 80 ؛
شرقا : ورثة أحمد رامي ؛ 

جنوبا : أوبها أوسعيد و بادو احلاج احلسن ؛
غربا : ورثة أيت بال.

طالب التحفيظ : رامي احلسني بن أحمد.

مطلب رقم 963 - 80
اسم امللك : "القبلة الدوار "

موقعه : دوار تني مبارك، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة - أيت باها.
وقع التحديد في 29 ماي 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 هكتار 20 ار 92 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية بها بيوت بالستيكية و بناية من طابق سفلي.

اجملاورون : 
شماال : طريق ؛

شرقا : ورثة أيت تاخليص ؛ 
جنوبا : الرسم العقاري عدد 11773 - 60 و ورثة ايت المني؛

غربا : ورثة جامع صبير.
طالبو التحفيظ : الرايس إبراهيم و من معه. 

مطلب رقم 2647 - 80
اسم امللك : " ملك أيت وزدي "

موقعه : حي التوامة، اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة - أيت باها.
وقع التحديد في 03 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 93 سنتيار.
نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 
شماال : بنت رقية محند ؛

شرقا : احلسن بوكديد ؛ 
جنوبا : زنقة ؛

غربا : طريق.
طالبة التحفيظ : كلثومة أيت وزدي بنت إبراهيم.

مطلب رقم 2939 - 80
اسم امللك : " ملك موستيك "

إقليم  ماسة  الترابية  اجلماعة  الفضايل،  بو  سيدي  دوار   : موقعه 
أشتوكة - أيت باها.

وقع التحديد في 07 نوفمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 65 ار 86 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وطابق أول.
اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛
شرقا : إد عبد الرحمان ؛ 

جنوبا : احلسني بواحلليب ؛
غربا : احلسني بواحلليب و ممر.

طالب التحفيظ : احلسن بوحلليب بن رشيد. 

مطلب رقم 2943 - 80
اسم امللك : " ابيضار "

موقعه : دوار أيت عمر، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة - أيت باها.
وقع التحديد في 13 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 79 ار 99 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : عزيز الفاضلي ؛

شرقا : طريق ؛ 
جنوبا : ورثة بوعلي ؛
غربا : عزيز الفاضلي.

طالبو التحفيظ : أحمد أبيضار بن علي ومن معه.

مطلب رقم 2955 - 80
اسم امللك : " جنان البركة "

موقعه : دوار ادازن، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة - أيت باها.
وقع التحديد في 19 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 00 ار 22 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : طريق ؛

شرقا : ورثة أيت عبو ؛ 
جنوبا : طريق ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2857 - 80.
طالب التحفيظ : خالد أكنوك بن محمد. 

مطلب رقم 3099 - 80
اسم امللك : " ملك تاكري "

موقعه : دوار تني بن علي، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة 
- أيت باها.

وقع التحديد في 18 سبتمبر 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 ار 06 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.
اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛
شرقا : عائشة أحليان؛ 

جنوبا : مينة أحليان و فاطمة كرمي ؛
غربا : طريق.

طالبو التحفيظ : عبد اهلل تاكري بن خلضر ومن معه.
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 مطلب رقم 3102 - 80

اسم امللك : " ملير "

موقعه : دوار أيت داوود، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة - أيت باها.

وقع التحديد في 22 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 ار 49 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئر و حوض.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : أوحمو إبراهيم ؛ 

جنوبا : أوحمو إبراهيم ؛

غربا : ممر و بن يحيى حلسن و بن يحيى احلسن.

طالب التحفيظ : ملير احلسني بن امبارك.

مطلب رقم 3107 - 80

اسم امللك : " حوبان محمد 1 "

موقعه : دوار تيحيا، اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة - أيت باها.

وقع التحديد في 15 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 ار 11 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : أمني حوبان ؛

شرقا : طريق ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2862 - 80 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 59690 - 09.

طالب التحفيظ : حوبان مبارك بن إبراهيم. 

مطلب رقم 3112 - 80

اسم امللك : " أمني "

موقعه : درب أمزال، اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة - أيت باها.

وقع التحديد في 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن متجر بالطابق السفلي و طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛

شرقا : إبراهيم أوعبليك ؛ 

جنوبا : ورثة أمزال محمد بن علي ؛

غربا : أملو فريد.

طالبة التحفيظ : وعبو خديجة بنت بناصر.

مطلب رقم 3119 - 80

اسم امللك : " ملك نعمان "

موقعه : حي بوعالكة، اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة - أيت باها.

وقع التحديد في 15 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 62 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور بها خزان املياه.
اجملاورون : 

شماال : إيكودار عمر ؛
شرقا : ممر ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2972 - 80 ؛
غربا : طريق.

طالب التحفيظ : متوكل نعمان بن احلسني.

مطلب رقم 3124 - 80
اسم امللك : " ياسني "

موقعه : دوار ادازن، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة - أيت باها.
وقع التحديد في 21 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 64 سنتيار.
نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 
شماال : زنقة ؛

شرقا : محمد أيت لسل ؛ 
جنوبا : أوالريس سعيد ؛

غربا : أوالريس سعيد.
طالب التحفيظ : بن محجوبة ياسني.

مطلب رقم 3141 - 80
اسم امللك : " ملك عادل "

موقعه : حي تني بيوكرى، اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة - 
أيت باها.

وقع التحديد في 18 سبتمبر 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 82 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.
اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛
شرقا : إسماعيل حناني ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 10921 - 80 ؛
غربا : مطلب التحفيظ عدد 3076 - 80.

طالب التحفيظ : الوسيني عادل.

مطلب رقم 3142 - 80
اسم امللك : " ملك البشير "

موقعه : دوار تني همو اداوكران، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم 
أشتوكة - أيت باها.

وقع التحديد في 23 سبتمبر 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 88 ار 56 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : ورثة أيت معيوج ياسيني ؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 12163 - س ؛ 
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3143 - 80 ؛

غربا : طريق.
طالب التحفيظ : األنواري البشير بن محمد.
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مطلب رقم 3143 - 80
اسم امللك : " ملك فاحت "

موقعه : دوار تني همو أداوكران، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم 
أشتوكة - أيت باها.

وقع التحديد في 23 سبتمبر 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 58 ار 62 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3142 - 80 ؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 12163 - س ؛ 

جنوبا : األنواري عبد اهلل ؛
غربا : طريق.

طالب التحفيظ : االنواري فاحت بن محمد. 
احملافظ بالنيابة باشتوكة - ايت باها 

بلعيد ايت الرايس    

 

محافظة تيفلت

مطلب رقم 234 - 81
اسم امللك : "فدان عني حلميرة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو حواشات.
وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار ، بئر وبناية من سفلي. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 49 آر 35 س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 1154 - 81؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 1154 - 81، ممر خاص؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم 8885 - 81؛

غربا : واد اعويد املاء؛ 
طالب التحفيظ : عزيز لواني بن محمد.

مطلب رقم 4917 - 16
اسم امللك : "عويد املاء".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.
وقع حتديده في : 16 يونيو 1998.

نوعه : ارض فالحية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 74 آر في قطعتني.

القطعة األولى : 
مساحتها : 02 هـ 23 آر.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 20359 - 16؛

شرقا : بوغدوي العربي؛ بوغدوي لكبير؛ طريق عمومية؛
جنوبا : الرسم العقاري 17110 - 16؛ ورثة احلاج بن حلسن؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 37941 - ر؛ 

القطعة الثانية : 
مساحتها : 51 آر.

اجملاورون : 
شماال : ورثة احلاج بن حلسن؛

شرقا : طريق عمومية؛
جنوبا : حمادي هرميش؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 37941 - ر؛ 
طالب التحفيظ : عكادي احلسني بن بوعزة.

مطلب رقم 6427 - 16
اسم امللك : "التفاحة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو يدير.
وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2000.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار األوكالبتوس. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 46 آر 10 س.

اجملاورون : 
شماال : ورثة ملصدق بن محمد؛ محمد لشهب؛

شرقا : الرياحي بن اجلياللي ؛
جنوبا : حلبيب محمد بن قدور؛

غربا : حمداوي فاطنة بنت بوسلهام؛ 
طالب التحفيظ : امللودي حمداوي بن احميدة.

مطلب رقم 15781 - 16
اسم امللك : "بئر حلمر".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت حدو.
وقع حتديده في : 19 مارس 2004.

نوعه : ارض فالحية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 67 آر 31 س.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 69394 - 13) امللك الغابوي(؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3019 - 16؛ 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 36413 - 16؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 10192 - 81؛ 
طالب التحفيظ : حمادي ساسة بن حمو.

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 17086 - 16
اسم امللك : " منصبة الغول حمرة الراس2".

الكائن مبدينة تيفلت احملل املدعو حي االندلس اجلنوبي.
طالب التحفيظ : محمد الزياني بن احمد.

وقع حتديده في : 09 ابريل 2009.

مطلب رقم 26809 - 16
اسم امللك : " سيدي شواري".

الكائن بجماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.
طالبو التحفيظ : فاطمة بن يحيى بنت عبو ومن معها.

وقع حتديده في : 11 مارس 2013.
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 إعالن جديد عن انتهاء التحديد لبعض املطالب

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي

املدعوة : عني اجلوهرة سيدي بوخلخال

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بتيفلت  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

الواقعة  االتية  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 

اجلوهرة  عني  املدعوة  القروية  لألمالك  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة 

سيدي بوخلخال باجلماعة القروية عني اجلوهرة سيدي بوخلخال قيادة 

عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دائرة تيفلت عمالة أو إقليم اخلميسات 

ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن تطبيقا 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 174 - 69 - 1 بتاريخ 10 جمادى األولى 

1389 )25 يوليو 1969( بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية .

املطالب هي : 

 4182 - 3925 - 3401 - 3400 - 2935 - 2827 - 2825 - 2419 - 2418

 4197 - 4196 - 4195 - 4194 - 4192 - 4191 - 4190 - 4189 - 4188

 - 4208 - 4207 - 4205 - 4204 - 4203 - 4202 - 4201 - 4200 - 4199

.4368 - 4231 - 4230 - 4225 - 4224

جميع هذه املطالب على الرمز 81.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي     

 

محافظة أزمور 

مطلب رقم 104745 - 08

اسم امللك : ملك حمزاوي. 

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

دوار تكوران.

وقع حتديده في : 12 أبريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 13 آ 46 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 71433 - 08. 

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 71433 - 08.

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 71433 - 08.

غربا : مطلب حتفيظ رقم 71433 - 08.

طالبة التحفيظ : أمينة حمزاوي بنت بوشعيب.

مطلب رقم 106742 - 08

اسم امللك : بالد علي. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، العرابات.

وقع حتديده في : 23 أغسطس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 59 آ 60 س.

نوعه : أرض فالحية بها فيال 

اجملاورون : 

شماال : ورثة مزكوري بن شهبة. 

شرقا : حراث عبد الرحيم.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا : طريق عرضه 05 أمتار.

طالب التحفيظ : سعيد بوتاج بن امحمد.

مطلب رقم 118984 - 08

اسم امللك : ملك حبل حلرش. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار الهياملة 2.

وقع حتديده في : 21 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 09 آ 55 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة جهاد محمد، جهاد حسن و جهاد احمد. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

جنوبا : جهاد الزوهرة.

غربا : مطلب حتفيظ رقم 85206 - 08.

طالب التحفيظ : عبد السالم مهبي بن حمو.

مطلب رقم 132781 - 08

اسم امللك : بالد سديرة. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار الطلبة.

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 19 آ 20 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة برحال. 

شرقا : ورثة احلاج الزينان محمد.

جنوبا : ورثة بوشعيب بن الطاهر بن اجلياللي.

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

طالب التحفيظ : خالد أبو الهول بن املصطفى.

مطلب رقم 132783 - 08

اسم امللك : بالد بن الشلح. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة أوالد رحمون، دوار الطلبة.

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 72 آ 62 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد الزوزياني و ورثة اخملتار الدرداني. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

جنوبا : ورثة بوشعيب بن الطاهر بن اجلياللي.

غربا : بكار التباري بن اجملاهد و النيوة أحمد.

طالب التحفيظ : خالد أبو الهول بن املصطفى.
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مطلب رقم 132881 - 08

اسم امللك : أرض كدية ولد الطاهر. 

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

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم الع قاري : 33 آ 35 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 127612 - 08. 

شرقا : سيار بوشعيب و سلوان جنيب.

جنوبا : ورثة الغيساسي محمد.

غربا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

طالب التحفيظ : عبد العزيز مجتت بن بوشعيب.

مطلب رقم 132998 - 08

اسم امللك : بالد اجلمامي. 

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

دوار الدابوزية.

وقع حتديده في : 28 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 10 آ 52 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 206720 - 08. 

شرقا : رسم عقاري رقم 206720 - 08.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

طالبو التحفيظ : عبد االله اجلمامي بن عبد اهلل و من معه.

مطلب رقم 133035 - 08

اسم امللك : بالد حسن. 

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

وقع حتديده في : 12 فبراير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20 آ 87 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

جنوبا : رسم عقاري رقم 135327 - 08.

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

طالب التحفيظ : نور الدين القائم باهلل بن عبد العالي.

مطلب رقم 133060 - 08

اسم امللك : بلدة الضاية. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار أوالد داوود.

وقع حتديده في : 10 مارس 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ و 51 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : السعدية لزرق و من معه، ورثة محمد بن عبد الرحمان و لزرق 

بوشعيب بن عبد الرحمان. 

شرقا : رسم عقاري رقم 13 ز القطعة 2.

جنوبا : واد هويرة، ورثة محمد بن عبد الرحمان، ورثة بوشعيب بن عبد 

الرحمان و ورثة محمد لزرق.

غربا : ورثة محمد لزرق.

طالبة التحفيظ : السعدية لزرق بنت رحال.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور بالنيابة. 

محسن احلليوي.    


