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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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شرقا : طريق عمومي ؛ 

جنوبا : ورثة احلاج حمزاوي، طريق؛

غربا : واد؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 ـ نسخة موجزة من كناش اإلحصاء مؤرخة في 25 - 02 /2020.

على   2021 فبراير   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26932 - 02 

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها السيد ناظر أوقاف وجدة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ملك الزاوية متزكيدة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الزاوية متزكيدة. 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : عمالة إقليم جرادة، جماعة كفايت.

مساحته : 05 هـ 80 آ 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق؛

شرقا : واد؛ 

جنوبا : مهداوي فطوش، مصطفى حمزاوي، ورثة احلاج حمزاوي ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 117606 - 02 ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 ـ نسخة موجزة من كناش اإلحصاء مؤرخة في 25 /02 /2020.

على   2021 فبراير   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 26933 - 02 

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020.

السيد  النائب عنها  اخلاص(  )امللك  املغربية  الدولة  التحفيظ:  طالب 

مندوب أمالك الدولة بوجدة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الدرو. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : برج املراقبة. 

نوعه : قطعة أرضية.

سيدي  قيادة  القروية،  عصفور  رأس  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 

بوبكر-رأس عصفور القروية، مزرعة بني بوحمدون.

مساحته : 08 آ 62 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : السعودي الس؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 25129 - 02 ؛ 

جنوبا : احلبوس ؛

محافظة وجدة

مطلب رقم 26930 - 02 

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها السيد ناظر أوقاف وجدة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حبوس الزاوي. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حبوس الزاوي. 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه :إقليم جرادة، جماعة قنفودة القروية، قيادة بني يعلى القروية، 

دوار الدبابرة.

مساحته : 01 هـ 50 آ 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 25256 - 02 ؛

شرقا : طريق عمومي بعرض 10 أمتار؛ 

جنوبا : مقبرة)ملك األحباس( ؛

غربا : املاحي عبد الرحمان ومن معه؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 ـ نسخة موجزة من كناش اإلحصاء مؤرخة في 29/06/2020.

على   2021 فبراير   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26931 - 02 

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها السيد ناظر أوقاف وجدة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ملك الزاوية تدغاغة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الزاوية تدغاغة. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مثمرة.

موقعه : إقليم جرادة، جماعة كفايت القروية.

مساحته : 01 هـ 80 آ 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة أوالد بومدين، ورثة احلاج عبد الرحمان؛
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غربا : مطلب التحفيظ رقم 25129 - 02 ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدد 16 صحيفة 17 كناش 

للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2011 شتنبر   23 بتاريخ   80

االبتدائية بوجدة(.

رقم  األمالك  كناش   242 صفحة   224 عدد  عدلي  شراء  عقد  ـ   2

للمحكمة  التابع  االسرة  )قسم قضاء   2020 18 شتنبر  بتاريخ   174

االبتدائية بوجدة(.

3 - نسخة مطابقة لألصل من قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 2/2020 

محفظة   غير  أرضية  قطعة  اقتناء  في  اخلاص(  )امللك  للدولة  باإلذن 

بتاريخ 22 يناير 2020.

على   2021 فبراير   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

           احملافظ على األمالك العقارية بوجدة

             عمر أزرقان

محافظة مراكش - املنارة

مطلب رقم 44389 - 04 

تاريخ اإليـداع : 24 ديسمبر 2020

طالبة التحفيـظ : لطيفة النظيفي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لطيفة "

نوع امللك : ارض عارية 

موقعه:مراكش دائرة سعادة جماعة تسلطانت عني سونة تنشاشت

مساحتـه :00 هكتار 03 ار و00 س تقريبا.

حـدوده

شمـاال : فتاح محمد 

شرقا : الرسم العقاري عدد 28036/م. 

غربا : الرسم العقاري 104759/04 

جنوبا : ليلي جابر – واكرمي عبد اللطيف. 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ   4283 بعدد  اصله  حفظ  عدلي  شراء  عقد  من  نسخة   -

25/12/1990

بتاريخ   310 كناش   57 ص   70 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  عقد   -

17/09/2020

 - تصميم امللك..

التاسعة  الساعة  على   2021 فبراير   24 االربعاء  يوم  التحديد:  تاريخ 

صباحا. 

مطلب رقم 44390 - 04 

تاريخ اإليـداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيـظ : محمد مكرام.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اسامة "

نوع امللك : ارض عارية 

دوار  سونة  عني  تسلطانت  جماعة  سعادة  دائرة  مراكش   : مـوقعـه 

موالي عبد اهلل 

مساحتـه :00 هكتار 04 ار و00 س تقريبا.

حدوده

شمـاال : جزار ابراهيم 

شرقا : موالي التهامي بو الشوا – ابارهيم امرابط 

غربا : ممر عرضه تالتة امتار 

جنوبا : احلسن ايت جابر. 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 18/09/2002

- تصميم امللك.

احلادية  الساعة  على   2021 فبراير   24 االربعاء  يوم  التحديد:  تاريخ 

عشرة صباحا. 

 احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - املنارة 

      عزاوي عبد الباسط

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29641 - 05 

تاريخ االيداع : 15 ديسمبر 2020؛ 

عن  نيابة  مبكناس  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

الدولة ) امللك اخلاص(؛ 

شكيب  مدرسة   " للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

أرسالن"؛

نوعـه: مدرسة ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ، ويسالن ؛

مساحته : 6 آ 50 س؛

اجملاورون : 

شماال: رسم عقاري رقم : 05-61510؛ 

شرقا: رسم عقاري رقم : 05-91588 ؛ 

جنوبا: السيد حلسن الفياش؛ 

غربا : السيد مسعود الرفاس ؛

احلقوق العينية: الشئ . 
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الدولة مبكناس  أمالك  : مستخلص من سجل محتويات  امللك  أصل 

مؤرخ في 16 أبريل 2020 ؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 فبراير 2021 الساعة 

التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 29642 - 05 

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020؛ 

طالبة التحفيظ: السيدة عائشة زطيوى بنت الطيب؛ 

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك: " ماجدة"؛

نوعـه: دار للسكن بها سفلي ؛ 

زنقة   6 ، درب  ، حي األمل  ، جماعة ويسالن  : عمالة مكناس  موقعه 

إفران ، رقم 3؛

مساحته : 80 س ؛

اجملاورون : 

شماال: السادة محمد شاكر، حلسن شاكر، أحمد شاكر؛ 

شرقا: السد ماما ن جنيب ومن معه ؛ 

جنوبا: السادة ورثة محمد الفزازي؛ 

غربا : زنقة ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 23 صفر 1438 موافق 

23 نوفمبر 2016 ؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 فبراير2021 الساعة 

التاسعة صباحا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " بحيرات وجلة املنزه" 

ذي مطلب التحفيظ رقم 26447 - 05 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 899 املؤرخة في 23 مارس 2016

مبقتضى تقرير احلضور مصحح اإلمضاء بتاريخ 15 ديسمبر2020 فإن 

مسطرة حتفيظ امللك املدعو " بحيرات وجلة املنزه " مطلب التحفيظ 

احملل   ، فكران  بو  جماعة  مكناس،  بعمالة  الكائن   05  -  26447 رقم 

املدعو : " املنزه" تتابع بأسماء اجملاورين على الشكل التالي :

شماال : السادة ورثة موالي العربي بن محمد بدال من طريق؛

جنوبا : أحمد بن حليمة ومن معه ) طالبا التحفيظ( بدال من السادة 

ورثة موالي العربي بن محمد؛ 

غربا :رسم عقاري رقم05-97743 بدال من السيد عبد الرحمان بن حدو.

 والباقي دون تغيير.

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

والتصميم  ديسمبر2018   18 في  املؤرخ  التكميلي  التحديد  محضر 

العقاري املرفق به وتقرير احلضور املذكور أعاله.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

        بوشعيب دومار

محافظة طنجة

مطلب رقم 28167 - 06 

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : حسن بن محمد الزموري .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: املاء احلامل .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك . 

نوعه : أرض فالحية بهات بناء مكون من سفل واصطبالن وبئر واشجار ؛

موقعه : طنجة ، احملل املدعو الرهراه.

مساحته : 25 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية ؛

شرقا : حسن الزموري ؛

جنوبا : اوالد فراجي ؛

غربا : امللك الغابوي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2020،

2 - رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في 26 يوليوز 2017. 

على   2021 15فبراير  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28168 - 06 

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احسان ملعكشاوي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حومة القصاص .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: إحسان . 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه : طنجة ، مدشر الزياتن احملل املدعو حومة القصاص .

مساحته : 66س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عبد اهلل الصاحلي ؛

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : الطريق العمومية ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 184443 - 06 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 2008، 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ماي 2017.

3 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ماي 2017

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ماي 2015
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5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2013

في مؤرخ  عدلي  متخلف  اثبات  موجب  رسم  من  نسخة   -  6

04 نونبر2008

على   2021 فبراير   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28169 - 06 

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : سميرة بنت محمد االمني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:سميرة .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: سميرة . 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه : طنجة جماعة بوخالف احملل املدعو اجلبيلبة.

مساحته : 03آر 34 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عبد السالم بنعمر ؛ احمد العبادي

شرقا : عبد السالم بنعمر ؛

جنوبا : الطريق العمومية ؛

غربا : الطريق العمومية ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في 15 شتنبر 2006، 

2 - نسخة من رسم تنازل عدلي مؤرخ في 15 شتنبر 2006. 

3 - رسم تنازل عدلي مؤرخ في 15 شتنبر 2006

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 غشت 2018

مطلب رقم 28170 - 06 

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : منار السياف .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: أملاس. 

اول  وطابق  سفلي  وطابق  سرداب  من  مكون  منزل  بها  أرض   : نوعه 

ومرفق بالسطح ؛

موقعه : طنجة ، بوبانة احملل املدعو بومدارج.

مساحته : 01آر 20 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 157781 - 06 ؛

شرقا : يامنة ادغار؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 نونبر 2020،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 يناير 2008.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 شتنبر 2008

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 2013

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2018

6 - رسم تصريح ببناء عدلي مؤرخ في 13 نونبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت:18 فبراير على الساعة : 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم  28171 - 06 

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اجمليد رايس الفني ومن معه .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الفني. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه : طنجة ، السوق الدافل .

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد التمسماني ؛

شرقا : زنقة فيسينتي ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : شركة دار جميل ، حميد الزناكي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 2006،

2 - نسخة من رسم شراء حظوظ مؤرخ في 12 ديسمبر 2006. 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 شتنبر 2006

4 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 ماي 1997

5 - نسخة من رسم ثبوت متخلف عدلي مؤرخ في 28 ماي 1997

6 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ماي 1997

على   2021 فبراير   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 28172 - 06 

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ: مصطفى بن محمد امليموني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: امليموني. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه : طنجة مدشر اجزناية.

مساحته : 05 آر 56 س تـقـريـبـا.
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حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 87944 - 06 ؛

شرقا : الرسم العقاري 179270 - 06 ؛

جنوبا : الطريق العمومية ؛

غربا : الرسم العقاري 132217 - 06 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يناير 2007، 

2 - نسخة من رسم موجب احصاء متروك مؤرخ في 27 ديسمبر 2006. 

3 - رسم استمرار ملك عدلبي مؤرخ في 09 يوليوز 2020

على   2020 فبراير   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " دار طوس " 

مطلـب رقم 27480 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مطلب حتفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 953 املؤرخـة في : 05 ابريل 2017 

مسطرة  فإن   2020 فبراير   12  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " طوس  دار  املدعو"  امللك  حتفيظ 

الكائن ب، طنجة مدشر عزيب احلاج قدور زنقة ودراس.    06 - 27480

العقاري  التصميم  اظرها  التي  باملساحة  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع 

وهي 99 سنتيار . 

مضمن   2014 يونيو   18 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  حسب  والكل 

بكناش االمالك 368 صحيفة 333 عدد 333 بتاريخ 18 /06 /2014.

   احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

       محمد الزخوني

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 152317 - 08 

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد الرحمان حياطي بن أحمد 

الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الرمولة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الرمولة 

نوعه : أرض فالحية.

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

اجلغيوات 

مساحته : 21آ و 77س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 193211 - 08 

شرقا : الرسم العقاري عدد 192717 - 08 

جنوبا : ممر خاص يليه محمد بريسول 

غربا : املمر 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

االولى عام 1436 موافق ل  -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14جمادى 

 05/03/2015

موافق   1442 عام  اآلخر  ربيع   01 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

17/11/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 01/12/2019

على   2021 فبراير   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم 152318 - 08 

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :يوسف اجلنيبي بن البهالي بنسبة 2/1

-2بوشرى اجلنيبي بنت البوهالي بنسبة 2/1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض لوجوهة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض لوجوهة 

نوعه : دار للسكنى

اهلل,أرض  عبد  موالي  اجلديدة,جماعة  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

لوجوهة .

مساحته : 87س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : الطريق 

جنوبا : عبد العزيز منيب 

غربا : الرسم العقاري عدد 69787 - 08 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1441 عام  اخلير  صفر   10 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

09/10/2019

-شهادة إدارية مؤرخة في 08/10/2019

على  فبراير2021   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم 152319 - 08 

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : املصطفى بلعسل بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : جنان الطاهر 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان الطاهر

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقامي وعمالة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار القراقشة. 
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مساحته : 51 آر23س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد الكرمي كوريش وورثة الطاهر شهيد 

شرقا : عبد اللطيف القواربي وأحمد بلعسل 

جنوبا : ورثة حمو بن الطاهر وعبد اهلل بوحية 

غربا : ورثة بوحية بن اسماعيل 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1437 عام  الثاني  ربيع   11 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم 

 22/01/2016

-إشهاد مؤرخ في 21 رجب عام 1436 موافق ل 10/05/2015

-شهادة إدارية مؤرخة في 30/12/2015

على   2021 فبراير   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 صباحا. 

مطلب رقم 152320 - 08 

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : اسماعيل فليل بن أحمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : فدان القمح

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان القمح 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة سيدي عابد,دوار أوالد احلاج حلسن . 

مساحته : 27آر24س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة عبد القادر فضول

شرقا : فضولي حسن وسعيد بن حلسن

جنوبا : محمد ارميل 

غربا : هشام جقام 

احلقوق العينيــة : الشيء.

الثاني عام 1442  ربيع   15 امللك:-رسم ملكية عدلي مؤرخ في  أصل 

موافق ل 01/12/2020.

على   2021 فبراير   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 152321 - 08 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020

طالبو التحفيظ :

1 - خدوج شعلون بنت عباس بنسبة 24/264

2 -نعيمة شعلون بنت عباس بنسبة 24/264

3 -عبد اهلل شعلون بن عباس بنسبة 48/264

4 -عبد اهلل بن عباس بنسبة 48/264

5 -امينة شعلون بنت عباس بنسبة 24/264

6 -سعيد شعلون بن عباس بنسبة 48/264

7 -عبد الرحيم شعلون بن عباس بنسبة 48/264

8 -عائشة الفتح بنت اسماعيل بنسبة 06/264

9 -مرمي شعلون بنت محمد بنسبة 07/264

10 -يونس شعلون بن محمد بنسبة 14/264

11 -آية شعلون بنت محمد بنسبة 07/264

12 -عباس شعلون بن محمد بنسبة 14/264

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض السانية 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض السانية 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار شرقاوة. 

مساحته : 72آر54 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد اهلل شعلون 

شرقا : الرسم العقاري عدد 141128 - 08 وعبد اهلل شعلون والعلمي 

إسماعيل 

جنوبا : ممر عمومي عرضه 02 متر 

غربا : ممر عمومي 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

موافق   1415 شعبان   22 يناير   31 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

ل31/01/1995 

-رسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1437 )18 - 08 - 2016(

موافق   1433 عام  الثانية  جمادى   29 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  -رسم 

ل21/05/2012

موافق   1438 عام  االول  ربيع   19 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  -رسم 

ل19/12/2016 

على  فبراير2021   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة     

     عبد الرحمان دريوش

محافظة أكادير

مطلب رقم 43790 - 09 

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ: السعيد بن محمد والتيت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ملك السعيد والتيت ".

نوعه : أرض بها بنايات ؛

موقعه : احملل املدعو أرتي، جماعة وقيادة أورير، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 03 آر 56 سنتيار .
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حدوده : 

شماال : الزنقة ؛ 

شرقا : الشرافي وفاء ؛

جنوبا : الزنقة ؛ 

غربا : الزنقة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد تسليم عرفي مؤرخ في 09/05/2003 .

2 – عقد صدقة عدلي مؤرخ في 15/03/2007 .

مطلب رقم 43791 - 09 

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : مينة احوى بنت احمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مينة ".

نوعه : أرض عارية .

الدراركة، عمالة أكادير  : دوار تكاديرت نعبادو، جماعة وقيادة  موقعه 

إداوتنان.

مساحته : 64 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : محمد اوسي بيه ؛ 

شرقا : مبارك ابليد ؛

جنوبا : محمد اوسي بيه؛ 

غربا : الطريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 02 - 09 /2020؛

2 – نسخة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 08/10/2007.

3 – نسخة طبق األصل من عقد بيع عرفي مؤرخ في 19/11/2007.

4 – نسخة طبق األصل من عقد وكالة عرفي مؤرخ في 24 - 09 /2020 .

مطلب رقم 43792 - 09 

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : احلسني ايت سي عبو .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حلواش".

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : دوار بوزكار، جماعة وقيادة أمسكروض، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 02 هكتارا 28 آرا 24 سنتيار ا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : احلاج احلسني اوبلعيد ؛

جنوبا : مسلك ايت العربي ؛ 

غربا : مسلك .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل  امللك : 

1 – رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10/12/1974؛

2 – رسم اراثة عدلي مؤرخ في 07/03/1992؛

3 – عقود اشرية مؤرخة في 11/07/2008 و 02/01/1996 و 25/07/2001 .

4 – ملحق عقد بيع عرفي مؤرخ في 17/10/2007؛

مطلب رقم 43793 - 09 

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : املصطفى الفكار بن محمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فكار ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : دوار ايت بهي، جماعة وقيادة تغازوت، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 01 آرا 36 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عبد اهلل اكنان؛ 

غربا : ورثة محمد بوعدي .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 16/11/2006؛

2 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 02/02/2017؛

مطلب رقم 43794 - 09 

تاريخ اإليداع: 11 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : مماسة بخبيرين بنت محمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " إكر نتسدرمت ".

نوعه : أرض عارية .

أكادير  عمالة  تامري،  وقيادة  جماعة  نتسدرمت،  اكر  دوار   : موقعه 

إداوتنان.

مساحته : 05 آرا 30 سنتيار.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : احمد بومتسية ؛

جنوبا : احلاج محمد اكان ؛ 

غربا : فاطمة بنت محمد .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – صورة شمسية مطابقة لألصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 

24/01/2001 ؛

2 - رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 04/02/2002 .
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مطلب رقم 43795 - 09 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : مراد اشدودوا. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اشدودوا ".

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي وآخرين علويني .

موقعه : دوار اشدودوا، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 60 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : ورثة املرادي؛ 

شرقا : فاطمة؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : سعيد اشدودوا .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 05/06/2004؛

2 – عقد فسمة رضائية مصحح اإلمضاء مؤرخ في 06/08/2007.

 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " ازكار ايدير "

ذي مطلب رقم 43738 - 09 ، 

إشهاد  برسم  مرفق   15/09/2020 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

بتحديد حصص عدلي مؤرخ في 04/08/2020 ، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املدعو " ازكار ايدير " موضوع مطلب التحفيظ عدد 43738 - 09،الواقع 

بدوار تكاديرت، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان، ستتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم السادة طالب التحفيظ وذلك بالنسب التالية :

عبد  احلسني،  احلسن،  من  واحد  لكل  امزال  ايت  عائشة  ورثة  عن   -

اهلل، وابراهيم كنيتهم جميعا كوكلو 572 سهما وللسيدة فاطمة 

كوكلو 286 سهما، وعن ورثة محمد ايت امزال 10307 أسهم للسيد 

و1171  امزال،  ايت  اهلل  عبد  للسيد  سهما  و2342  امزال  ايت  احمد 

كنيتهم  وخديجة  عائشة، سعدية  يامنة،  فضمة،  من  لكل  سهما 

مجموع  من  اغشيم  فاطمة  للسيدة  سهما  امزال،و42  ايت  جميعا 

االسهم الكلية البالغة 21120 سهما.

والكل حسب نفس الرسوم املوضوعة استنادا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ذو تركة "

ذي مطلب رقم 41566 - 09 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 650 املؤرخة في 15/06/2011 :

بحكم  مرفق   ،  21/12/2020 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

إبتدائي عدد 7 مؤرخ في 15/01/2019 ملف عدد 17/202 وشهادة بعدم 

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،24/06/2019 في  املؤرخة  باالستئناف  الطعن 

امللك املدعو: " دو تركة " موضوع مطلب التحفيظ رقم 41566 - 09، 

الواقع بدوار تكاديرت، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان، 

ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد :

1 - عبد الرحمان خليفة بن سي احمد، ملساحة قدرها 1863 متر مربع،

2 - طالب التحفيظ االصليني ملا تبقى من امللك،

والكل حسب نفس الرسوم املوضوعة استنادا للمطلب املذكور.

    احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

       محمد أغوش

محافظة الناظور

مطلب رقم 43945 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : محمد موساوي بن حسن. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " موساوي ".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أركمان ، احملل املدعو دوار أوالد الطالب 

لهدارة.

مساحته : 04 آر 00 س.

حدوده :

شرقا : الطريق.

شرقا : محمد طوليس.

جنوبا : محمد الزهواني.

غربا : احلسن طوليس .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 - 11 /2018.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 27 - 11 /2013.

- شهادة إدارية عدد 1238 مؤرخة في 15 - 11 /2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 15 فبراير 2021 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 43946 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : بالل داحولي بن العربي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالل ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أركمان ، احملل املدعو أنزاغ بدوار أوالد 

احمد وعلي البوعالتيني.
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مساحته : 05 ار 47 س تقريبا.

حدوده :

شماال: ورثة لطرش .

شرقا : اجلوهري محمد.

جنوبا : أيراذ محمد احمد.

غربا : اجلوهري فاطمة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 - 11 /2014.

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 20/03/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 15 فبراير 2021 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43947 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة : نصيرة اجلرودي بنت عالل. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نصيرة ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد ميمون النباش.

مساحته : 95 س تقريبا.

حدوده :

شماال: ابن الطاهر جناة.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : املرابط بتولة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19/01/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 15 فبراير 2021 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43948 - 11 

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة : نزهة املير بنت محمد . 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ريان ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده :

شماال: الشارع.

شرقا : فيصل اريحي.

جنوبا : ميمونت درغال.

غربا : البشير زعنان.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2016.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 12/03/2007.

- نسخة عدلية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 20/08/2002.

- نسخة عدلية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 18/08/1989.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 24/04/1981.

- نسخة عدلية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 31/12/2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 15 فبراير 2021 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43949 - 11 

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : بلعيد املبطول بن ادخيسي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " واد حموتو ".

نوعه : ارض بورية تتكون من أربع قطع عبارة عن ارض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو دوار أوالد البشير.

العقاري هي: 04 هـ 29  التصميم  التي أظهرها  االجمالية  املساحة 

آر 89 س 

القطعة االولى:

مساحتها: 39 آر 30 سنتيار

اجملاورون

شماال: مبارك حموتي

شرقا : الشعبة

جنوبا : مبارك حموتي

غربا : ورثة اجملاطي و مسلك عمومي.

القطعة الثانية: 

مساحتها: 00 آر 53 سنتيار

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي و الشعبة .

شرقا : مسلك عمومي

جنوبا : مبارك حموتي

غربا : الشعبة

القطعة الثالثة:

مساحتها: 03 هـ 86 آر 61 سنتيار

اجملاورون

شماال: مسلك عمومي و مبارك حموتي .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 40097 - 11 
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جنوبا : مبارك حموتي

غربا : مسلك عمومي و الشعبة

القطعة الرابعة: 

مساحتها: 03 آر 45 سنتيار

اجملاورون:

شماال: مبارك حموتي

شرقا : مسلك عمومي

جنوبا : مسلك عمومي

غربا : ورثة اجملاطي

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 25 - 11 /2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 15 فبراير 2021 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 43950 - 11 

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : البشير مغنوج بن البشير. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مغنوج ".

نوعه : أرض عارية.

: إقليم الناظور ، جماعة البركانيني ، احملل املدعو بويشرشار  موقعه 

بدوار سيدي ابراهيم .

مساحته : 01 هـ 08 ار 43 س تقريبا.

حدوده :

شماال: ورثة عمرو مغنوج.

شرقا : محمد مغنوج.

جنوبا : املهدي محمد.

غربا : ورثة البشير مغنوج.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11/10/2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 15 فبراير 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43951 - 11 

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة : فريدة الشراك بنت اليماني. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفجر ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو تاوريرت بوستة 

الكشاضية.

مساحته : 01 ار 13 س تقريبا.

حدوده :

شماال: الزنقة .

شرقا : ميمونت واسعيد بنت محمادي.

جنوبا : ورثة تعدو.

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15/10/2019.

- رسم قسمة رضائية عدلي مؤرخ في 03/05/2018.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 18/04/2018.

- نسخة عدلية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 31/10/2007.

- نسخة عدلية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 03/04/2007.

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقة بيع و شراء عرفي 

مصحح االمضاء بتاريخ 06/05/1985 

- نسخة عدلية لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 23 فبراير 2018.

- نسخة عدلية لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 23/04/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 15 فبراير 2021 على الساعة 

30:14 صباحا.

مطلب رقم 43952 - 11 

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : محمد وزرف بن ميمون. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض بورية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو دوار تيزة.

مساحته : 14 ار 23 س تقريبا.

حدوده :

شماال: وزراف عبد القادر وممر .

شرقا : ورثة وزراف محمادي.

جنوبا : مسلك.

غربا : مسلك

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09/10/2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09/10/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 16 فبراير 2021 على الساعة 

00:11 صباحا.

مطلب رقم 43953 - 11 

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة : بنصديق فاطمة بنت احمد. 
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اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنصديق ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : مدينة الناظور ، حي ابوعجاجا براقة.

مساحته : 63 س تقريبا.

حدوده :

شماال: افارسي عبد القادر.

شرقا : الطريق.

جنوبا : طالبة التحفيظ.

غربا : اوراغ محمد اموح.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 - 11 /2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 16 فبراير 2021 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43954 - 11 

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : جمال املالكي بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املالكي ".

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال اجلبل ، احملل املدعو دوار 

تانوت الرمان.

مساحته : 09 آر 75 س.

حدوده :

شرقا : الزوشي مولود.

شرقا : الزوشي عبد العزيز.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06/12/2019

- رسم االراثة عدلي مؤرخ في 05/12/2019.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 16/06/2011.

- رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 30/10/2019.

- رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 15/10/2020.

- رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 07 - 11 /2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 16 فبراير 2021 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 43955 - 11 

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة : زليخة وعلي بنت احلاج محمادي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زليخة ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو حي عبد املومن.

مساحته : 02 ار 61 س تقريبا.

حدوده :

شماال: احمد العرباوي.

شرقا : ممر.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 20749 - 11 .

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28/01/2020.

- صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 12/01/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 17 فبراير 2021 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43956 - 11 

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : املصطفى قريشي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمزة أنس ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.

السكة  حي  املدعو  احملل   ، العروي  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

احلديدية.

مساحته : 02 ار 30 س تقريبا.

حدوده :

شماال: الشارع.

شرقا : الشارع.

جنوبا : اميان احلامدي.

غربا : دنيا احلامدي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 05/10/2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04/08/2006.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 17 فبراير 2021 على الساعة 

30:12 بعد الزوال.

مطلب رقم 43957 - 11 

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : احمد قريشي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قريشي 1".
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نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.

السكة  حي  املدعو  احملل   ، العروي  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

احلديدية.

مساحته : 02 ار 04 س تقريبا.

حدوده :

شماال: ظريفة احلامدي.

شرقا : الشارع.

جنوبا : الشارع.

غربا : زبيدة العيادي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 02/03/2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17/05/2010.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04/08/2006.

احلقوق العينية : ال شيء.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 17 فبراير 2021 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43958 - 11 

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : املصطفى بلهادي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " متالحني ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو متالحني.

مساحته : 12 ار 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال: سمير موساوي.

شرقا : الطريق.

جنوبا : ملدغري محمد.

غربا : الرسم العقاري عدد 29099 - 11 .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21/08/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/04/2016.

- نسخة عدلية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 04 - 11 /2010.

- نسخة عدلية لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2009.

- شهادة إدارية عدد 16 مؤرخة في 15/08/2019.

- شهادة إدارية عدد 26 مؤرخة في 13/04/2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 17 فبراير 2021 على الساعة 

00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43959 - 11 

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : ملنور كرميي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملنور ".

نوعه : أرض بورية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو حي الشاطىء 

األحمر.

مساحته : 35 آر 00 س.

حدوده :

شرقا : محمد قوبع.

شرقا : لطفي أيدي و مطلب التحفيظ عدد 43420 - 11 .

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 03/09/2018.

- شهادة إدارية عدد 56 مؤرخة في 11 - 11 /2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 17 فبراير 2021 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43960 - 11 

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : يحيى الصابري بن الطاهر. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صابري ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو دوار املرابطني 

أوالد احلاج.

مساحته : 01 ار 37 س تقريبا.

حدوده :

شماال: الطريق.

شرقا : عمرو مترابط.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 30566 - 11 .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 19948 - 11 .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 - 11 /2019.

- عقد قسمة عرفي مصحح االمضاء في 06/10/1980.

- صورة طبق األصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 13 فبراير 1979.
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- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 14/12/1978.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 13/12/1978.

- شهادة مطابقة االسم عدد 32 مؤرخة في 25/12/2020.

- صورة طبق األصل شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 01 - 11 - 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 17 فبراير 2021 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 43961 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : يحيى يحيى بن عبد السالم. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وهدانة ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو حي وهدانة.

مساحته : 01 ار 55 س تقريبا.

حدوده :

شماال: الرسم العقاري عدد 21583 - 11 .

شرقا : الطريق.

جنوبا : الرسم العقاري 67660 - 11 .

غربا : ال يوجد لكونها قطعة مثلثة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 04/09/2020.

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

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43962 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : عبد اجلليل الغازي بن حلبيب. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " إسالم ".

نوعه : أرض بورية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة البركانني ، احملل املدعو تيغدوين بدوار 

متاضت.

مساحته : 23 ار 90 س تقريبا.

حدوده :

شماال: مهداوي حبيبة.

شرقا : ورثة أوضريس عبد السالم التهامي.

جنوبا : ورثة أوضريس عبد السالم التهامي.

غربا : بولكدور شريفة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/01/2013

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04/10/2011.

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

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43963 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة : حبيبة الناصري بنت احلسني. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بني اوكيل ".

نوعه : أرض بورية.

املدعو حلويسية  احملل   ، اوكيل  بني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

مبزارع اقدورا.

مساحته : 01 هـ 03 ار 18 س تقريبا.

حدوده :

شماال: حسن الناصري.

شرقا : الطريق.

جنوبا : يوسف الناصري.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 01/10/2020.

في  مؤرخ  عدلي  مقابل  بدون  تنازل  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

.14/01/2019

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

00:12 زواال.

مطلب رقم 43964 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : عبد الكرمي قطوشة بن احلاج. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عشاوي ".

نوعه : أرض بورية.

حلسن  سيدي  املدعو  احملل   ، اعزانا  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

بتزانكت البرج ترانتمجاحت.

مساحته : 04 ار 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال: دودوح موح عيسى.

شرقا : حياة احلنفي.

جنوبا : الطريق و حياة احلنفي .

غربا : الورياشي بنعيسى.
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21/06/2013.

- صورة طبق األصل لرسم اعتراف ببيع عدلي مؤرخ في 04/10/2012.

- صورة طبق األصل لرسم بيع عدلي مؤرخ في 20/7/2010.

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

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43965 - 11 

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ السادة :

- سعيد سارو بن احمد.

- سعيدة قيشو بنت احميدة. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سارو ".

نوعه : أرض بورية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار أوالد عمرو احمو.

مساحته : 02 هـ 19 ار 98 س تقريبا.

حدوده :

شماال: الطريق.

شرقا : بنعيسى دودوح .

جنوبا : الواد.

غربا : احمد دودوح.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22/08/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 19 فبراير 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " اهرو 2 " 

ذي مطلب التحفيظ عدد 40035 - 11 ، والذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 1001، 

املؤرخة في 07/03/2018 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في13/11/2019، مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " اهرو 2 " ذي مطلب  رقم 40035 - 11 الكائن 

عالل  أوالد  مزارع  املدعو  احملل   ، ستوت  أوالد  جماعة  الناظور،  بإقليم 

موالي رشيد ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ 

بتاريخ 15  املذكور ستجرى  املطلب  أن عملية حتديد  إلى  اإلشارة  مع 

إلغاء  بعد  صباحا  النصف  و  التاسعة  الساعة  على   2021 فبراير 

عملية التحديد التي جرت بتاريخ 28/10/2020، وذلك بناء على نفس 

الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

    احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

       البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44291 - 12 

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة الشودالي الزوهرة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض بوجمعة ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض بوجمعة "، احملل 

املدعو "سيدي مسعود ".

نوعه : أرض فالحية ؛  

موقعه : دوار سيدي مسعود تيط مليل 

مساحته : 40 ار 20 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال : طريق ؛

جنوبا : احلاجة بنت العربي ؛

شرقا : العامري يامنة ؛

غربا : بقسوم السعدية ؛

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - نسخة لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 جمادى الثانية 1361 موافق 

14 يناير 1942 ؛

موافق  1366 شوال   23 في  مؤرخ  عدلي  بيع  لرسم  نسخة   -  2

7 غشت 1950 ؛

موافق   1415 االول  ربيع   27 في  عدلي  مخارجة  لرسم  نسخة   -  3

26 غشت 1995

4 - تصميم موقعي.

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: اليوم 17 فبراير السنة 2021 

على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 44292 - 12 

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلاج االشعري ايراهيم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بلحرامية الكبير ". 

 ،" الكبير  بلحرامية   "  : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

احملل املدعو "دوار اوالد حادة ".

نوعه : أرض فالحية ؛  

موقعه : جماعة سيدي حجاج واد حصار

مساحته : 50 ار تقريبا.

حدوده: 

شماال : ورثة الشعيبية غالم ؛

جنوبا : مليكة، فاطنة ، الزوينة غالم ؛
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شرقا : ورثة قانية امليلودي صالح ؛

غربا : طريق عرضها 4 امتار ؛

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 شوال 1369 ) غشت1950(؛

2 -صورة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 6 رمضان1397موافق 22/08/1977 

3 - عقد مخارجة عرفي مؤرخ في 06/12/2001 ،

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 1 شعبان 1438 موافق 28 يوليوز 2017

5 - تصميم موقعي.

 2021 السنة  فبراير   22 اليوم  التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض احلرشة" 

مطلب رقم 42689 - 12 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3998 املؤرخة في 14 يونيو 1989 ، متبوعة 

بخالصة اصالحية واعالن جديد عن انتهاء التحديد 

اجلريدة الرسمية عدد 809 مؤرخة في 2 يوليوز 2014.

مسطرة  فإن   ،2020 دجنبر   15 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " قزيبر  أرض   " املدعو  امللك  حتفيظ 

42689 - 12 الكائن بجماعة مديونة تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة 

 02 آر 34 سنتيار بعد حتفيظ جزئي ملساحة قدرها  املتبقاة وهي 48 

هكتار 48 آر 44 سنتيار موضوع رسم عقاري عدد 289385/12 . 

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

رسم تعويض مؤرخة في 17 ذي احلجة 1441 موافق 07 غشت 2020

   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

       طارق اشتوي.

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38566 - 16 

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : نعيمة شانا بنت ادريس.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسا جماعة سيدي الغندور دوار ايت ايشي قبليني.

مساحته : 2هـ 99 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 40501/16؛

جنوبا : الهاكور اجلياللي ؛

شرقا : صباحي ادريس ؛الهاكور فاطمة خشان ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 26ربيع االول 1440املوافق 04 ديسمبر 2018 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 04 فبراير2021 الساعة التاسعة 

صباحا.

مطلب رقم 38567 - 16 

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : فاطمة شانا بنت ادريس.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت ايشي قبليني.

مساحته : 2هـ 99 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 40501/16؛

جنوبا : سعدية شانا ؛ 

شرقا : شيحاني عزيز ؛ شيحاني احمد؛احمد بن حمادي ؛ ورثة شيحاني 

محمد بن ادريس؛ورثة اناصر ؛

غربا : الرسم العقاري 15271/16 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 08 دي القعدة1440املوافق 11يوليوز2019 ؛

- وكالة عدلية مؤرخة في 05ربيع الثاني 1440 ) 13 ديسمبر 2018(؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 04 فبراير2021 الساعة العاشرة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 38568 - 16 

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : نعيمة بنقاسم بنت بوعزة.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسا جماعة سيدي الغندور دوار ايت احمد يعقوب.

مساحته : 60آر تقريبا.

اجملاورون:

شماال : العربي بن ادريس؛

جنوبا : اخللوقي ميلود ومن معه؛ احلاج علي بن بوعزة ؛

شرقا : حلسن بن عزوز؛ الطريق؛
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غربا : احلاج محمد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

صفر1427املوافق   09 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

08 مارس 2006 ؛

- نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 20دي احلجة 1423 موافق 

22/02/2003 ؛

- نسخة من عقد شراء عدلي مؤرخ في 19صفر 1392) 14 ابريل 1972(؛

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 17محرم 1425موافق 09 مارس 2004؛

1412املوافق  21محرم  في  مؤرخ  ملكية  اثبات  عقد  من  نسخة   -

03غشت 1991؛

- نسخة من عقد شراء ورفع الشكل مؤرخ في 15محرم 1413موافق 

16/04/1992؛

- اراثة وإثبات متخلف مؤرخ في 21ربيع االول 1431 موافق 08/03/2010؛

- شهادة ادارية مؤرخة 11مارس 2014 عدد 29/2014؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 10/03/2010؛

- زكالة عرفية مؤرخة في 10/03/2010؛

الثانية  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 08 فبراير2021 الساعة 

عشرة زواال.

مطلب رقم 38569 - 16 

تاريخ االيداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : نعيمة بنقاسم بنت بوعزة.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسا جماعة سيدي الغندور دوار ايت احمد يعقوب.

مساحته : 04هـ 54 آر 02 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بلحسن محمد بن عمر؛ بنلحسن محمد بن عالل؛ بلحسن 

احلور ؛ورثة اجلياللي.

جنوبا : بلحوري فاكطنة ؛ ورثة السعيد يالكتاني؛ ؛

شرقا : احلاج عبد السالم ؛

غربا : محمد بلهواري ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك :

صفر1427املوافق   09 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

08 مارس 2006 ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02ربيع الثاني 1431 )19 مارس2010(؛

- نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 20دي احلجة 1423 موافق 

22/02/2003 ؛

- نسخة من عقد شراء عدلي مؤرخ في 19صفر 1392) 14 ابريل 1972(؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17محرم 1425موافق 09مارس 2004؛

- نسخة من عقد اثبات ملكية مؤرخ في 21محرم 1412املوافق

03 غشت 1991؛

االول  21ربيع  في  مرخ  متخلف  واثبات  اراثة  رسم  من  نسخة   -

1431موافق 08مارس2010؛

- نسخة من عقد شراء ورفع الشكل مؤرخ في 15محرم 1413موافق 

16/04/1992؛

- شهادة ادارية مؤرخة 11مارس 2014 عدد 30/2014؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 10/03/2010؛

- زكالة عرفية مؤرخة في 10/03/2010؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 08 فبراير 2021 الساعة الواحدة 

زواال.

مطلب رقم 38570 - 16 

تاريخ االيداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : زين العابدين اليساري.

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " اكلمامن ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت مسعود ايت عفي.

مساحته : 01هـ 06 آر 48 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : العمري محمد ؛ الرسم العقاري 23650/16؛

جنوبا : طريق ؛ ورثة طهور ابوعبد الفاضل ؛

 شرقا : ظهر ابو ادريس ؛

غربا : ظهربو مصطفى ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15صفر 1442موافق 03اكتوبر2020؛

- استدراك عدلي مؤرخ في 07ربيع الثاني 1442موافق 23نفمبر 2020؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08صفر 1442موافق 26سبتمبر2020؛

احلادية  الساعة  التحديد 09 فبراير2020  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

عشر صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

        عز الدين شاكر

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53359 - 18 

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : مرتبط جمعة بنت املولودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »الدشرة«.
نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة ابي اجلعد، جماعة عني قيشر، دواراحلرشة.
مساحته : 01 هـ 25 آ 97 س تقريبا.

حـدوده :
شمـاال : الطريق؛

شرقـا : البحراوي محمد بن صالح ؛ 
جنوبـا : احلاج العربي اجباري؛

غربـا : لكبيرة فضيلي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

الثانية  جمادى  من   04 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   : امللك  أصل 
1426 موافق 11 يوليو 2005.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 16 فبراير2021 على 
الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53360 - 18 
تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : مرتبط محمد بنت املعطي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

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

موقعـه : دائرة ابي اجلعد، جماعة عني قيشر، دواراحلرشة.
مساحته : 44 آ تقريبا.

حـدوده :
شمـاال : الطريق؛

شرقـا : لكبيرة فضيلي؛ 
جنوبـا : املعطي البحراوي؛

غربـا : عبد الكرمي الشعبي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 04 من جمادى الثانية 1426 موافق 

11 يوليو 2005.
- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 شعبان 1390 موافق 27 

اكتوبر1970.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 16 فبراير2021 على 

الساعة: 10 صباحا.

مطلب رقم 53361 - 18 
تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالبوا التحفيظ: 
-املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب –قطاع املاء- بنسبة 

.196074/302016
-صاميت فاطمة بنت محمد بنسبة 6296/302016.

-سركوح عبد الواحد بن املعطي بنسبة 14750/302016.
-سركوح عبد العزيز بن املعطي بنسبة 14750/302016.
-سركوح املصطفى بن املعطي بنسبة 14750/302016.

-سركوح عز الدين بن املعطي بنسبة 14750/302016.

-سركوح نعيمة بنت املعطي بنسبة 7375/302016.

-سركوح عبد احلق بن املعطي بنسبة 12012/302016.

-سركوح سمية بنت املعطي بنسبة 6006/302016.

-سركوح احمد بن املعطي بنسبة 12012/302016.

-ابتسام كموح بنت بلقاسم بنسبة 3245/302016.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » قناة تادلة خريبكة ق.369«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دواراملشاهرة.

مساحته : 17 آ 26 س تقريبا.

حـدوده :

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : ورثة القائد الكبير؛ 

جنوبـا : ورثة القائد الكبير ؛

غربـا : قدور بن احمد بن املعطي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

ذي   19 لنسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  االصل  -صورة طبق 

احلجة 1394 موافق 2 يناير1975.

06 من  -صورة طبق االصل لنسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 

جمادى االولى 1391 موافق 29 يونيو1971.

 1437 رجب   12 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  لرسم  االصل  طبق  -صورة 

موافق 20 ابريل 2016.

-محضري اتفاق بالتراضي مؤرخني في 16 يوليو2019. 

-ثالث محاضر اتفاق بالتراضي مؤرخني في 26 يوليو2019. 

-محضر اتفاق بالتراضي مؤرخ في 08 يوليو2019. 

-محضر اتفاق بالتراضي مؤرخ في 15 اغسطس 2019. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 16 فبراير2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53362 - 18 

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد حسني بن البخاري.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الطويل«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دواراملراهنة.

مساحته : 88 آ 56 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : حسني املصطفى؛

شرقـا : العقار اجلماعي 198/س؛ 

جنوبـا : محمد الصغير املرهوني؛

غربـا : محمد الصغير املرهوني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 ) 3 اغسطس 2018.(
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- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 رمضان 1436 موافق 4 يوليو 2015.
رمضان   17 في  مؤرخني  عدليني  ملكية  رسمي  االصل  طبق  صورة   -

1436 موافق 4 يوليو 2015.
- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 ) 3 اغسطس 2018.( 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 17 فبراير2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53363 - 18 
تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد اجمليد حسني بن البخاري.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الشئ«.

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

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دواراملراهنة.
مساحته : 02 هـ 24 آ 37 س تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : خياري بوشعيب؛

شرقـا : ورثة محمد بن أحمد، موالي ادريس بن احمد، ورثة محمد بن 
محمد؛ 

جنوبـا : حسني املصطفى؛
غربـا : موالي ادريس.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 ) 3 اغسطس 2018.(
 1436 رمضان   17 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

موافق 4 يوليو 2015.
- صورة طبق االصل رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 رمضان 1436 

موافق 4 يوليو 2015.
- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 ) 3 اغسطس 2018.( 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 17 فبراير2021 على 

الساعة: 10 و النصف صباحا.

مطلب رقم 53364 - 18 
تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محي الدين طاليب بن عزيز.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الشئ«.

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

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، اوالد احلاج.
مساحته : 44 آ 90 س تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : الطريق؛

شرقـا : بوشتى توفيق؛ 
جنوبـا : ورثة توفيق بلعباس؛

غربـا : فاطنة توفيق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
موافق  1442 الثاني  ربيع   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

10 ديسمبر2020.

- صورة لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 18 شعبان 1427 موافق
12 سبتمبر 2006.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 17 فبراير2021 على 
الساعة: 11 و النصف صباحا.

مطلب رقم 53365 - 18 
تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد احلجام بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بالد النخلة«.
نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوار اوالد عبو احلوازم.
مساحته : 2 هـ 17 آ 54 س تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : محمد الصالح؛

شرقـا : ممر؛ 
جنوبـا : ممر، ورثة بوعزة الصالح؛

غربـا : محمد احلجام، ورثة الكبير بن احمد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ذو القعدة 1441 موافق 7 يوليو2020.
موافق  1436 احلجة  ذي   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

10 اكتوبر2015.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 22 فبراير2021 على 

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53366 - 18 
تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 
- أحمد لشهب بن املعطي بنسبة 1/2.
- صالح لشهب بن املعطي بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الشئ«.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » رمل حلرش«.

نوعــه : ارض فالحية.
موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دواراوالد الشيخ علي.

مساحته : 65 آ 48 س تقريبا.
حـدوده : 

شمـاال : ربيع لشهب، مليكة لشهب، فاطنة لشهب؛
شرقـا : الرسم العقاري عدد 33541/18 ؛ 

جنوبـا : بسوي احلبيب؛
غربـا : ورثة ملفضل، ورثة صمطة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 6 ربيع الثاني 1440 ) 14 ديسمبر 2018.(
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ربيع االول 1440 ) 26 نوفمبر 2018.

- نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 21 شوال 1407 موافق 18 يونيو 1987.(
موافق  1442 االول  ربيع   05 في  مؤرخ  عدلي  مطابقة  موجب   -

22 اكتوبر2020.
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- نظير لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 16 ذي احلجة 1439 موافق
28 اغسطس 2018. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 22 فبراير2021 على 
الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53367 - 18 
تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى املنجلي بن امحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الشئ«.

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

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوارايت العوني لعشاشكة.
مساحته : 35 آ تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : عقار جماعي؛

شرقـا : الطريق ؛ 
جنوبـا : عوان محمد الصغير، عوان صالح ؛

غربـا : عقار جماعي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 5 ربيع الثاني 1436 موافق 26 يناير2015.

- نسخة لعقد بيع عرفي مؤرخ في 12 مايو 1999.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 22 فبراير2021 على 

الساعة: 11 صباحا.

مطلب رقم 53368 - 18 
تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالبتا التحفيظ : 
- فاطمة العطار بنت امحمد بنسبة 1/2.

- نزهة العطار بنت امحمد بنسبة 1/2.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الشئ«.

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

موقعـه : مدينة ابي اجلعد، درب القطاطر العليا رقم 52.
مساحته : 81 س تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : ورثة حمو بن صالح؛

شرقـا : الزنقة ؛ 
جنوبـا : الزنقة ؛

غربـا : ورثة الكاملي العربي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم هبة عدلي مؤرخ في 3 من ذو القعدة1441 موافق 25 يونيو2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 شوال 1416 موافق 2 مارس 1986.
- نسخة من رسم صلح عقاري عدلي مؤرخ في 21 ربيع الثاني 1410 

موافق 21 نوفمبر1989.
- نسخة من رسم رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1390 

موافق 27 اغسطس 1970.

- موجب حتقيق املساحة عدلي مؤرخ في 22 ذي احلجة 1439 موافق
3 سبتمبر2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 22 فبراير2021 على 
الساعة.

مطلب رقم 53369 - 18 
تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020. 

طالبوا التحفيظ :
- مليكة بنكيران بنت عبد السالم بنسبة 11/88.
- محمد املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة 14/88.

- نعيمة املنتصر باهلل بنت املعطي بنسبة 07/88.
- عز الدين املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة 14/88.
- بديعة املنتصر باهلل بنت املعطي بنسبة 07/88.

- خالد املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة 14/88.
- منير املنتصر باهلل بن املعطي بنسبة 07/88.

- لطيفة املنتصر باهلل بنت املعطي بنسبة 07/88.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

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

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة بني سمير، دوار الدحامنة.
مساحته : 02 هـ 18 آ 12 س تقريبا.

حـدوده :
شمـاال : مطلب التحفيظ عدد 38707/18؛

شرقـا : ورثة لكليني امحمد بن صالح ؛ 
جنوبـا : ورثة وازيدي بوعزة، مطلب التحفيظ عدد 38407/18؛

غربـا : مطلب التحفيظ عدد 38408/18، وثة العربي اوالد حدو.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك :
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 صفر 1442 موافق 12 اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 23 فبراير 2021 على 
الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53370 - 18 
تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : عبد الرزاق الصوفي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

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

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي، دوارالبعاعزة.
مساحته : 42 آ 50 س تقريبا.

حـدوده :
شمـاال : رحابي مرمي؛

شرقـا : الطريق ؛ 
جنوبـا : رحابي حمو؛

غربـا : اوالد العربي، رحابي عبد السالم، رحابي جواد بن عبد السالم.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك :
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ربيع الثاني 1442 ) 28 نوفمبر 2020(.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 9 من ربيع الثاني 1439 ) 28 ديسمبر 2017(.
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 7 من ربيع االول 1440 ) 15 نوفمبر 2018.(

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 رجب 1437 موافق 26 ابريل 2016.

- حكم ابتدائي مؤرخ في 30/09/2020.

- شهادة بعدم التعرض او اإلستئناف او النقض بتاريخ 26/11/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 23 فبراير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53371 - 18 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : عبد القادر العرمي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

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

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار قدور بلحاج.

مساحته : 69 س تقريبا.

حـدوده :

شمـاال : بقعة 36؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 61926/18؛ 

جنوبـا : بقعة 36 مكرر ؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 62203/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ربيع األول 1436 موافق 21 يناير 2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 رمضان 1432 ) 25 أغسطس 2011.(

- رسم إصالح شراء عدلي وعقد شراء وتسليم عرفيني مؤرخ في 19 

ذو القعدة 1434 موافق 26 سبتمبر2013.

- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 20 يونيو2011.

- شراء عرفي مؤرخ في 20 يونيو2011.

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

الساعة: 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53372 - 18 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : عبد اهلل الدرمومي بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »تبحرين«.

نوعــه : ارض فالحية.

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

مساحته : 03 هـ 91 آ 26 س تقريبا.

حـدوده :

شمـاال : الرسمني العقاريني عدد 11459/18، 31138/18؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 11459/18؛ 

جنوبـا : الرسم العقاري عدد 11459/18؛ 

غربـا : الرسم العقاري عدد 11459/18. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 من صفر1428 موافق 22 فبراير2007.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 رجب 1412 موافق 25 يناير1992.

- رسم إصالح عدلي مؤرخ في 21 شوال 1428 موافق 2 نوفمبر2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 23 فبراير 2021 على 

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53373 - 18 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : جمال محطة بن بنداود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الكعدة «.

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

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة حطان، حي بن عمر.

مساحته : 01 آ 14 س تقريبا.

حـدوده :

شمـاال : زنقة؛

شرقـا : زنقة؛ 

جنوبـا : ورثة احلاج محمد معافى؛ 

غربـا : بقعة. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ربيع االول 1442 موافق 14 نوفمبر2020.

االولى  جمادى   18 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

1397 موافق 6 يونيو 1977.

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

الساعة: 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53374 - 18 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020. 

طالبي التحفيظ : 

-حافظ احمد بن معطا اهلل بنسبة 1/2

-اكناو امبارك بن احلسني بنسبة1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »املكرط «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ملك اكناوي وحافظ«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة حطان، حي بن عمر.

مساحته : 05 آ تقريبا.

حـدوده :

شمـاال : طالبوا التحفيظ؛

شرقـا : زنقة؛ 

جنوبـا : كحيلي احمد، كحيلي محمد؛ 

غربـا : كحيلة املولودي. 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.
أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 صفر 1402 موافق 07 ديسمبر 1981.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 19 فبراير 2021 على 

الساعة: 11 والنصف صباحا.
   احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة 

      عبد الكرمي بوسيف

محافظة تطوان

مطلب رقم 71584 - 19 
تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : املرابط عبد السالم بن محمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سعد".

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

ظهر  املدعو:  احملل   ، املالليني  وجماعة  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 
الشجر وراء اجلامع املالليني. 

مساحته 4 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال : الطريق 
شرقا : الرسم العقاري رقم 85402 / 19 و عمر عنيقد 

جنوبا : الطريق 
غربا : الرسم العقاري رقم 112002 / 19 و محمد بنموسى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14أكتوبر 2015 . 
شهادة إدارية بتاريخ فاحت أكتوبر 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 23نونبر 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19فبراير 2021 على الساعة 12 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71585 - 19 
تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بوزان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السداد وسماللو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السداد وسماللو". 
مشتمالته : أرض فالحية بها أغراس وبنايات . 

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة مقريصات ، احملل املدعو: السداد 
و سماللو. 

مساحته 16 هـ 94 آ 72 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : واد املالح 
شرقا : محمد الشهيد و ورثة احلفيظ 

جنوبا : ورثة بزكول و بن حسن بن عبد القادر 

غربا : خندق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16فبراير 2021 على الساعة 12 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71586 - 19 

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بوزان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إمياتن دوار ازران ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إمياتن دوار زران ". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة احملل املدعو: إمياتن دوار ازران. 

مساحته 12 هـ 26 آ 99 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مسلك 

شرقا : محمد بعليلو 

جنوبا : الطريق 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16فبراير 2021 على الساعة 14 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71587 - 19 

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : الشبتي عبد الهادي بن عبد اهلل بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشبتي ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الشبتي". 

مشتمالته : أرض عارية . 

احملل   ، بنقريش  دار  جماعة   ، بنقريش  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 

املدعو: غرسة املاء . 

مساحته 1 آ 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : الطريق 

جنوبا : عز العرب افرون 

غربا : الزهرة بلحمر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26مارس 2019 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 30نونبر 2020

 نسخة من رسم عدلي موضوعه مقاسمة بتاريخ 7 ديسمبر 2020
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نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 10 ديسمبر 2020
شهادة إدارية بتاريخ 14ديسمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15فبراير 2021 على الساعة 14 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71588 - 19 
تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عزوزي علي بن أحمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عزوزي".

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

املدعو: كديوة  احملل   ، ابريكشة  وجماعة  قيادة   ، وزان  إقليم   : موقعه 
البعلولي دوار البلوطة. 

مساحته 54 آ 11 س تقريبا. 

حدوده :
شماال : ورثة محمد التهامي 

شرقا : الطريق 
جنوبا : الطريق 

غربا : الطيب بن احمد 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
شهادة إدارية بتاريخ 14أكتوبر 2020 . 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 5 نونبر 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17فبراير 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71589 - 19 
تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السفياني محمد بن محمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "األمني".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قياة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم ، 
احملل املدعو: خندق قاع مزرير مدشر املاء املسوس. 

مساحته 3 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال : علي كريش 
شرقا : الرسم العقاري رقم 74223 / 19 

جنوبا : الطريق 
غربا : الرسم العقاري رقم 89840 / 19 و جنوى اعرابو ومن معها 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 يوليوز 2010 . 
شهادة إدارية بتاريخ 17مارس 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 19نونبر 2020
نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 26نونبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18فبراير 2021 على الساعة 13 
و30 دقيقة.

مطلب رقم 71590 - 19 
تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالبتا التحفيظ : 
1 - هارون نبيلة بنت أحمد بنسبة 1 / 2. 

2 - هارون سلوى بنت احمد بنسبة 1 / 2. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "هبة".

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

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطون ، احملل املدعو: عني ملول ، 
حي الطوابل السفلى. 

مساحته 3 آ 41 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : مطلب عدد: 43861 - 19 
شرقا : الرسم العقاري رقم 70982 / 19 

جنوبا : الطريق 
غربا : الرسم العقاري رقم 5934 / 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 14مارس 1979
رسم اختصاص عدلي بتاريخ فاحت ابريل 2008 . 

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 13مارس 2014
شهادة إدارية بتاريخ 25نونبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18فبراير 2021 على الساعة 12 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71591 - 19 
تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : احلضري األمني بن احمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اليقني".

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

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: حجر العروسة. 
مساحته 1 آ 31 س تقريبا. 

حدوده : شماال: رحمة عطو 
شرقا : الطريق 
جنوبا : الطريق 

غربا : املرنيسي محمد 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17سبتمبر 1991 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19مارس 2008 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 ماي 2008 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19أغسطس 2019
شهادة إدارية بتاريخ 5 ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23فبراير 2021 على الساعة 09 
و00 دقيقة. 

    احملافظ عل االمالك العقارية بتطوان
        املصطفى طريفة
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محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28151 - 22 

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن األوقاف العامة

امللك املسمى : "مقبرة رقم 1"

نوع امللك : مقبرة.

موقعه : دوار بن الشيخ جماعة الواد اخلضر دائرة الصهريج صنهاجة 

إقليم قلعة السراغنة.

مساحته : هكتاران وأربعون آرا واثنان وثمانون سنتيارا )02 هك 40ار82 

س( تقريبا.

حدوده : 

شماال : خي عبد الواحد وعيا رحال بن عمر.

شرقا : الكحالوي عبد النبي. 

جنوبا : الواد اخلضر.

غربا : حرم الدوار والواد اخلضر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

شهادة إدارية عدد 925 مؤرخة في 22ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف   )09h30min( صباحا.

مطلب رقم 28152 - 22 

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن األوقاف العامة

امللك املسمى : "مقبرة رقم 2"

نوع امللك : مقبرة.

موقعه : دوار تاقايولت جماعة الواد اخلضر دائرة الصهريج صنهاجة 

إقليم قلعة السراغنة.

مساحته : اثنان وعشرون آرا واثنى عشر سنتيارا ) 22 ار12 س( تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي.

شرقا : حسن بن موفق. 

جنوبا : محمد بن حلبيب نوحي.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 27447 - 22.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

شهادة إدارية عدد 928 مؤرخة في 22ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة )11h00min( صباحا.

مطلب رقم 28153 - 22 

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020

طالب التحفيظناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن األوقاف العامة

امللك املسمى : "مقبرة رقم 3"

نوع امللك : مقبرة.

موقعه : دوار ايت اخملتار جماعة الواد اخلضر دائرة الصهريج صنهاجة 

إقليم قلعة السراغنة.

مساحته : خمسة وخمسون آرا وواحد وعشرون سنتيارا ) 55ار21 س( تقريبا.

حدوده : 

شماال : عايدة بنت املعطي.

شرقا : الطريق. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 27216 - 22.

غربا : الرسم العقاري عدد 22819 - 22.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

شهادة إدارية عدد 926 مؤرخة في 22ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة )12h00min( زواال.

مطلب رقم 28154 - 22 

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن األوقاف العامة

امللك املسمى : "مقبرة رقم 4"

نوع امللك : مقبرة.

الصهريج  دائرة  اخلضر  الواد  جماعة  املعروفي  ايت  دوار   : موقعه 

صنهاجة إقليم قلعة السراغنة.

مساحته : ستة وأربعون آرا وواحد وثالثون سنتيارا ) 46ار31 س( تقريبا.

حدوده : 

عدد  العقاري  والرسم   22  -  27043 عدد  التحفيظ  مطلب   : شماال 

22 - 22820

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد 27049 - 22 و27055 - 22. 

جنوبا : مطلبي التحفيظ عدد 27042 - 22 و 27050 - 22.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

شهادة إدارية عدد 927 مؤرخة في 22ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة  )13h00min( بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة بالنيابة

فتح اهلل سراج    
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محافظة احلسيمة
  

 

مطلب رقم 131340 - 24

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب  التحفيظ : احلسن العالوي بن محمد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلسن العالوي".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو  : "أنزاغ"

مساحته :  01 آر 10 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا :  الطريق؛

شماال :  العالوي عبد احلميد؛

جنوبا :  العالوي احمد،

غربا :  العالوي محمد ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 78 صحيفة 340 

عدد 329 بتاريخ 24 - 12 - 1978.

 56 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -  2

صحيفة 468 عدد 595 بتاريخ 31 - 10 - 2005.

بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  إراثة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  3

التركات رقم 37 صحيفة 153 عدد 106 بتاريخ 03 - 06 - 2013

بدفتر  مضمن  أصلها  عدلي  قسمة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  4

األمالك رقم 1 صحيفة 154 عدد 232 بتاريخ 29 - 10 - 1959

5 - شهادة إدارية مؤرخة في 08 - 07 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 فبراير 2021

 على الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131341 - 24

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالبة  التحفيظ : خدوج املسعودي بنت محمد.

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة،  بلدية اجدير، احملل املدعو  : "سارو"

مساحته :  03 آر 47 س  تقريبا 

حدوده : 

شرقا :  ورثة احمد عبد اهلل؛

شماال :  ورثة اشن محمد؛

جنوبا :  الساقية،

غربا :  الساقية ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رقم 74  الوثائق  باقي  امللكية عدلي مضمن بسجل  إثبات  - رسم   1

صحيفة 66 عدد 45 بتاريخ 01 - 11 - 2016.

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 21 - 10 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 فبراير 2021

 على الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 131342 - 24

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب  التحفيظ :  احمد فكري بن ميمون. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احمد".

ثالث  بناء من قبو وسفلي وطابقني علويني وطابق  : أرض بها  نوعـه 

بالتراجع.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو :  حي افزار.

مساحته : 1 آر 86 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا :  ورثة اجملوكي ؛

شماال :  ورثة لهيت فاظمة ،

جنوبا :  ورثة لهيت املدني ،

غربا :  الطريق ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 -  رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 45 صفحة 

487 عدد 536 بتاريخ 28 - 01 - 2011.

 127 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  2

صحيفة 001 عدد 001 بتاريخ 12 - 05 - 2017.

3 - نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة في 20 - 01 - 2020.

4 - نسخة من عقد إراثة بالفريضة مؤرخة في 10 - 07 - 2020.

5 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 10 - 07 - 2020.

6 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 10 - 07 - 2020.

7 - نسخة من رسم إراثة مؤرخة في 10 - 07 - 2020.

8 - وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 10 - 03 - 2017.

9 - وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 13 - 03 - 2017.

10 - رخصة البناء مؤرخة في 21 - 10 - 2019.

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 131343 - 24

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب  التحفيظ : حسن الوفراسي بن محمد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حسن الوفراسي".
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نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو  : "حي سيدي عابد"

مساحته :  90 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا :  الشارع؛

شماال :  مطلب التحفيظ عدد 47329 - 24؛

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 27128 - 24،

غربا :  الرسم العقاري عدد 12176 - 24 ؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 152 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -  1

صحيفة 180 عدد 154 بتاريخ 27 - 11 - 2020.

2 - صورة لرسم إثبات املوت وعدة الورثة عدلي أصلها مضمن بسجل 

بتاريخ  241 عدد   454 صحيفة   2 رقم  والتقدمي  والوصايا  التركات 

.1995 - 03 - 07

3 - صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 28 - 02 - 2002.

4 - صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 

42 صحيفة 463 عدد 533 بتاريخ 05 - 11 - 2009.

5 - صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 

40 صحيفة 192 عدد 241 بتاريخ 23 - 09 - 2008.

6 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن 27 - 05 - 2019.

7 - صورة لعقد بيع عرفي أصلها ثابت التاريخ في 13 - 11 - 2013.

8 - صورة حملضر تنفيذ أصلها مؤرخ في 15 - 12 - 1988.

9 - شهادة عدم التنافي مع القانون 90 - 25 مؤرخة في 14 - 12 - 2020.

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131344 - 24

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالبة  التحفيظ : السعدية بوعدي بنت محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوعدي".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة،  بلدية الرواضي، احملل املدعو  : "دوار اعثمانا"

مساحته :  05 آر 36 س  تقريبا 

حدوده : 

شرقا :  اعراص مصطفى؛

شماال :  الطريق؛

جنوبا :  اعراص عبد السالم،

غربا :  اعراص مصطفى؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 132 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 396 عدد 298 بتاريخ 30 - 03 - 2018.

2 - رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 082 صحيفة 

242 عدد 194 بتاريخ 16 - 03 - 2018.

3 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 082 صحيفة 267 عدد 212 بتاريخ 19 - 03 - 2018.

4 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 31 صحيفة 202 عدد 313 بتاريخ 12 - 09 - 2005.

5 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 26 - 05 - 2015.

6 - شهادة إدارية مؤرخة في 16 - 05 - 2018..

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131345 - 24

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالبة  التحفيظ : كرمية اوراغ بنت محمد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كرمية".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو  : "بوجيبار"

مساحته :  01 آر 14 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا :  الطريق؛

شماال :  جميلة وعلي؛

جنوبا :  اليزيد املرزكيوي،

غربا :  عبد العزيز وعلي؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 152 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 012 عدد 09 بتاريخ 08 - 09 - 2020.

بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  مقاسمة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  2

األمالك العقارية رقم 60 صحيفة 372 عدد 0457 بتاريخ 28 - 12 - 2006.

في التاريخ  ثابت  أصلها  عرفي  شراء  لعقد  األصل  طبق  صورة   -  3

.2003 - 07 - 14 

4 - صورة طبق األصل لنسخة من رسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 

.2020 - 08 - 07
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5 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 086 صحيفة 032 عدد 025 بتاريخ 07 - 09 - 2018.

6 - وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 01 - 10 - 2020. 

في التاريخ  ثابت  أصلها  عرفي  صلح  لعقد  األصل  طبق  صورة   -  7

.2004 - 07 - 23 

في التاريخ  ثابت  أصلها  عرفي  صلح  لعقد  األصل  طبق  صورة   -  8

.2004 - 07 - 23

في التاريخ  ثابت  أصلها  عرفي  صلح  لعقد  األصل  طبق  صورة   -  9

.1996 - 11 - 07

في  التاريخ  ثابت  أصلها  عرفي  لعقد صلح  األصل  - صورة طبق   10

.2000 - 11 - 07

11 - شهادة عدم التنافي مع القانون 90 - 25 مؤرخة في 24 - 11 - 2020.

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131346 - 24

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالب  التحفيظ : كمال اخلطابي بن عبد الغاني.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلطابي".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة،  جماعة اجدير، احملل املدعو  : "اجدير السفلي"

مساحته :  01 آر 25 س  تقريبا 

حدوده : 

شرقا :  زنبة اخلطابي؛

شماال :  الطريق؛

جنوبا :  نزيهة اخلطابي،

غربا :  خالد اخلطابي؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم تسليم باجملان عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 

143 صحيفة 448 عدد 405 بتاريخ 06 - 12 - 2019.

 145 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  قسمة  رسم   -  2

صحيفة 76 عدد 62 بتاريخ 14 - 10 - 2019.

3 - صورة طبق األصل لنسخة من رسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 

.2020 - 10 - 13

4 - صورة طبق األصل لنسخة من رسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 

.2020 - 10 - 13

5 - صورة طبق األصل لنسخة من عقد قسمة عدلي أصلها مؤرخ 

في 08 - 12 - 2020.

6 - شهادة إدارية مؤرخة في 23 - 12 - 2020.

على   2021 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131347 - 24

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالب  التحفيظ : عمر بنقدور بن عبد الرزاق. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنقدور".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق علوي ومرفق بالسطح.

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

مساحته :  01 آر 87 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا :  خدوج بوعزا؛

شماال :  محمد الرايس، عمر بوتزاختي؛

جنوبا :  ورثة سي محمد عمر البوزيدي،

غربا :  ورثة حمادي وليش؛

احلقوق  العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مضمن بسجل رقم 3 صحيفة 54 عدد 4053 

بتاريخ 14 - 11 - 1985.

2 - وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 06 - 08 - 2008.

3 - شهادة عدم التنافي مع القانون 90 - 25 مؤرخة في 16 - 12 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 فبراير 2021

 على الساعة 00 : 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان     

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3817 - 26

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020

طالبة  بصفتها  محمد  بنت  الصباري  رشيدة   : التحفيظ  )ة(  طالب 

التحفيظ الوحيدة.

االسم الذي يعرف به امللك : أرض دندون

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض دندون

نوعه : أرض فالحية

موقعه  : عمالة احملمدية ، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي عبد النبي

مساحته : 50 ار. 

حدوده :  

شماال : ورثة موسى مجدوب بن اجلياللي

 جنوبا :  طريق غير معبدة

شرقا : أحمد بودان 

غربا : ربيعة فاطنة بنت الكبير.

احلقوق العينية :  الشئ.

أصل امللك :

1 -  رسم ملكية عدلي عدد 244 كناش األمالك 76 بتاريخ 28 أكتوبر 2020
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2 -  شهادة ادارية عدد 17/م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة زناتة بتاريخ

14  نوفمبر  2018 .

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

الساعة 09 و 30 د صباحا.

مطلب رقم 3818  -  26

تاريخ اإليداع :  23 ديسمبر 2020

طالب  بصفته  محمد  بن  املصطفى  خاية   : التحفيظ  )ة(  طالب 

التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك :  أرض السانية

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  أرض الزهراء

نوعه : أرض عارية

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة بني يخلف دوار بني مغيث

مساحته : 03 ار 77 سنتيار.

حدوده : 

شماال : ورثة املكي بن محمد

 جنوبا : بوسلهام بوشعيب بن املقدم بن محمد

شرقا : بوسلهام بوشعيب بن املقدم بن محمد

غربا : الطريق الرئيسية املؤدية من بني يخلف الى جمعة فضاالت

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 -  رسم ملكية عدلي عدد 85 كناش األمالك 77 بتاريخ 04 ديسمبر 2020

2 -  رسم اصالح عدلي عدد 116 كناش األمالك 114 بتاريخ 14 ديسمبر 2020

2 -  شهادة ادارية عدد 151/م.ا صادرة عن قائد قيادة بني يخلف بتاريخ 

03 فبراير 2020

فبراير 2021 على   23  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 و 30 د صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية.

                                    عبد احلميد سفيان. 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 53499 - 28

تاريخ االيداع :  16  ديسمبر 2020.

طالب التحفيـظ السـيد : عبد العزيز اليعقوبي بن احلسن. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حاليا : ملك اليعقوبي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك اليعقوبي. 

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

مـوقـعـه : مدينة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : حي 

سيدي داود.

مسـاحتـه :  01ار 07س تقريبا.

حــدوده : 

شمــاال : الرسمني العقاريني 1204 - 28 و 4062 - 28 .

شـرقـا : الطريق .

جـنـوبا : املزوح محمد و الرسم العقاري 4089 - 28 .

غـربـا : الرسم العقاري 4062 - 28 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ماي 1999

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 نونبر 1991

-  رخصة اصالح مؤرخة في 02 مارس 2019

-  صورة شمسية لرخصة البناء مؤرخة في 08 مارس 2019

-  رسم موقعي للعقار ؛

عملية حتديده ستقع يوم   :  15  فبراير 2021 على الساعة التاسعة و النصف صباحا.

مطلب رقم 53500 - 28

تاريخ االيداع :  16  ديسمبر 2020.

طالب التحفيـظ السـيد : احلسني بالفارس بن عبد اهلل. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حاليا : ملك بالفارس.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك بالفارس. 

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق أرضي ؛

مـوقـعـه : مدينة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : حي 

ايت كظيف.

مسـاحتـه :  99سنتيار تقريبا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : بالفارس يوسف .

غـربـا : بالفارس يوسف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 سبتمبر 2020

-  نسخة لشهادة ادارية مؤرخة في 27 سبتمبر 2020

-  تصميم موقعي للعقار ؛

عملية حتديده ستقع يوم   :  15  فبراير 2021 على الساعة احلادية عشر  صباحا.

 احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     
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محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146300

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

- محمد كوكريد بن أحمد بحصة 70/840.

- فاطمة الطالبي بنت احلاج محمد بحصة 30/840.

- ءامنة كوكريد بنت احمد بحصة 35/840.

- حبيبة كوكريد بنت احمد بحصة 35/840.

- مليكة كوكريد بنت احمد بحصة 35/840.

- سناء كوكريد بنت احمد بحصة 35/840.

- عبد اهلل بولبرود بن احلسن بحصة 120/840.

- زينة ككرز بنت عبد اهلل بحصة 120/840.

- رقية الوكريزي بنت مبارك بحصة 30/840.

- عبد اهلل الوكريزي بن مبارك بحصة 60/840.

- محمد الوكريزي بن مبارك بحصة 60/840.

- احلسن الوكريزي بن مبارك بحصة 60/840.

- فاضمة الوكريزي بنت مبارك بحصة 30/840.

- محمد جبران بن احلسن بحصة 30/840.

- احلسن جبران بن محمد بحصة 18/840.

- علي جبران بن محمد بحصة 18/840.

- ابرهيم جبران بن محمد بحصة 18/840.

- فطمة جبران بنت محمد بحصة 9/840.

- عائشة جبران بنت محمد بحصة 9/840.

- احمد جبران بن محمد بحصة 18/840.

االسم الذي يعرف به امللك " اكي نكرارت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اكي نكرارت"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : جماعة املعدر قيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو 

" دوار املرس" ،

مساحته : 04 هـ 49 آ 70 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة عمارة وورثة العسري، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 49236 - 31، 44290 - 31 ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 44279 - 31، 

غربا : طريق عمومي، 

احلقوق العينية : قناة للماء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 أكتوبر 2019،

صورة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 12 ماي 2009.

اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر  صورة طبق االصل لرسم 

.2017

صورة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 19 يوليو 2019.

صورة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2019.

نسخة طبق االصل لرسم اجناز الفريضة مؤرخ في 11 نوفمبر 2009.

على   2021 فبراير   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146301

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : احلسني كفاس بن مبارك،

االسم الذي يعرف به امللك " مزارع تنعرت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "كفاس"

نوعه : أرض فالحية،

 " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  : جماعة  موقعه 

مزارع تنعرت" ،

مساحته : 01 هـ 50 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 62816 - 31، 

شرقا : ر ع عدد 55451 - 31، 

جنوبا : ورثة بلقاسم اككر، 

غربا : الطريق، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ديسمبر 2011.

نسخة عقد هبة عدلي مؤرخ في 16 ماي 2008،

نسخة من رسم بيع عدلي مؤرخ في 06 نوفمبر 2008،

نسخة رسم احصاء عدلي مؤرخ في 15 أبريل 2008،

على   2021 فبراير   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146302

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020 .

طالبتا التحفيظ : 

- رقية بوكان بنت احلسني،

- ملعيد بوكان بنت احلسني،

على الشياع بحصة النصف لكل واحدة منهما،

االسم الذي يعرف به امللك " تركا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تركا"

نوعه : أرض محاطة بسور بها بناية من غرفتني وصهريج وبئر وبعض 

أشجار الزيتون واخلروب،
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 " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  : جماعة  موقعه 

مزارع دوار أمايحا" ،

مساحته : 41 آ 04 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة أوبوهوش، 

شرقا : ورثة احلاج العربي واحلسني ندحلاج، 

جنوبا : طريق عمومية، 

غربا : ورثة امغارن، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146307

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : احلسني فقير بن مبارك،

االسم الذي يعرف به امللك " منزل فقير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "منزل فقير"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول،

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

مساحته : 01 آر 20 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : سليمان العيشاني، 

جنوبا : اد احلاج الطيب، 

غربا : الطريق، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم قسمة عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2016.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ماي 2014.

صورة طبق األصل لتعريف لرسم بيع قدمي مؤرخ في فاحت أكتوبر 2007.

صورة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخة في 31 ماي 2002.

صورة طبق األصل لوكالتني عرفيتني مؤرختني على التوالي في 26 – 

27 مارس 2014.

صورة طبق األصل لشهادة ادارية مؤرخة في 21 مارس 2014 حتت عدد 77.

على   2021 فبراير   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146308

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : سليمان العيشاني بن احلسن،

االسم الذي يعرف به امللك " منزل العيشاني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "منزل العيشاني"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول،

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

بنوار" ،

مساحته : 01 آر 20 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : ورثة بوعلي، 

جنوبا : اد احلاج الطيب، 

غربا : احلسني فقير، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم قسمة عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2016.

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ماي 2014.

صورة طبق األصل لتعريف برسم بيع قدمي املؤرخ في فاحت أكتوبر 2007.

صورة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخة في 31 ماي 2002.

صورة طبق األصل لوكالتني عرفيتني مؤرختني على التوالي في 26 – 

27 مارس 2014.

صورة طبق االصل لوكالة عرفية خاصة مؤرخة في 19 مارس 2014

صورة طبق األصل لشهادة ادارية مؤرخة في 21 مارس 2014 حتت عدد 77.

على   2021 فبراير   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146309

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : 

- عائشة أقشوش بنت احلسني،

- عبد اجلليل ديعز بن محمد،

- الياس ديعز بن محمد،

- فدوى ديعز بنت محمد،

- وجيه ديعز بن محمد،

على الشياع فيما بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك " حقلة لبديع الوالي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حقلة البديع الوالي"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " باب أكلو" ،

مساحته : 16 آر 13 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : بن الشيخ بال وورثة سي هم بن احلسني، 
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جنوبا : الطريق، 

غربا : الطاهر ادعزة، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة من رسم تسمية عدلي مؤرخ في 04 ماي 1995.

رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخة في 24 نوفمبر 2020.

صورة طبق االصل لرسم تسمية عدلي مؤرخ في 31 اغسطس 1961.

على   2021 فبراير   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 31-146310

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : 

- املنصوري محمد بن العربي بحصة 07/16،

- املنصوري احلسن بن العربي بحصة 07/16،

- فاطمة بن احلسن بنت ابراهيم بحصة 02/16،

على الشياع فيما بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك " البقعة الثانية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بومنصور 1"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو اقليم تيزنيت احملل املدعو " تلعة ادكرام"،

مساحته : 02 هكتار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : املنصوري فاطمة، 

جنوبا : الطريق، 

غربا : املنصوري احمد، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لعقد ملكية قدمي.

- نسخة طبق األصل لعقد قسمة ومخارجة عرفي مؤرخ في 

26 نوفمبر 2009.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة مؤرخ في فاحت مارس 1953.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم محاسبة مؤرخ في 23 اغسطس 1949.

- نسخة طبق األصل مللحق عدلي مؤرخ في 07 يونيو 2010.

- نسخة طبق االصل لنسخة رسم اراثة وفريضة مؤرخ في 15 

اغسطس 2003. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في 19 مارس 2012 عدد 25.

مع االشارة الى أن هذا املطلب مودع كتأكيد للتعرض على التحديد 

االداري للملك الغابوي قسم "بوغنجة " 

على   2021 فبراير   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31-146311

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : 

- املنصوري محمد بن العربي بحصة 07/16،

- املنصوري احلسن بن العربي بحصة 07/16،

- فاطمة بن احلسن بنت ابراهيم بحصة 02/16،

على الشياع فيما بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك " البقعة الثانية بثالث بني منصور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بومنصور 3"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو اقليم تيزنيت احملل املدعو " ثالث بني منصور" ،

مساحته : 27 آر تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : الطريق، 

جنوبا : الطريق، 

غربا : فاطمة املنصوري، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لعقد ملكية قدمي.

- عقد قسمة ومخارجة عرفي مؤرخ في 26 نوفمبر 2009.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة مؤرخ في فاحت مارس 1953.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم محاسبة مؤرخ في 23 اغسطس 1949.

- نسخة طبق األصل مللحق عدلي مؤرخ في 07 يونيو 2010.

- نسخة طبق االصل لنسخة رسم اراثة وفريضة مؤرخ في 15 

اغسطس 2003. 

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 19 مارس 2012 عدد 25.

مع االشارة الى أن هذا املطلب مودع كتأكيد للتعرض على التحديد 

االداري للملك الغابوي قسم "بوغنجة " 

على   2021 فبراير   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 31-146312

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : 

- املنصوري محمد بن العربي بحصة 07/16،

- املنصوري احلسن بن العربي بحصة 07/16،

- فاطمة بن احلسن بنت ابراهيم بحصة 02/16،

على الشياع فيما بينهم.
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االسم الذي يعرف به امللك " البقعة الثانية بتلعة نشكر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أمالل"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو اقليم تيزنيت احملل املدعو " تلعة نشكر"،

مساحته : 03 هكتار 12 آر تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : املنصوري أحمد، 

جنوبا : الطريق، 

غربا : املنصوري فاطمة، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لعقد ملكية قدمي.

- نسخة طبق األصل لعقد قسمة ومخارجة عرفي مؤرخ في 

26 نوفمبر 2009.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة مؤرخ في 01 مارس 1953.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم محاسبة مؤرخ في 23 اغسطس 1949.

- نسخة طبق األصل مللحق عدلي مؤرخ في 07 يونيو 2010.

- نسخة طبق االصل لنسخة رسم اراثة وفريضة مؤرخ في 15 

اغسطس 2003. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في 19 مارس 2012 عدد 25.

مع االشارة الى أن هذا املطلب مودع كتأكيد للتعرض على التحديد 

االداري للملك الغابوي قسم "بوغنجة " 

على   2021 فبراير   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31-146313

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : 

- املنصوري محمد بن العربي بحصة 07/16،

- املنصوري احلسن بن العربي بحصة 07/16،

- فاطمة بن احلسن بنت ابراهيم بحصة 02/16،

على الشياع فيما بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك " تلعة ادكرام البقة الثالثة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ادكرام1"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو اقليم تيزنيت احملل املدعو " تلعة ادكرام"،

مساحته : 80 آر تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : الطريق، 

جنوبا : املنصوري فاطمة، 

غربا : الطريق، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لعقد ملكية قدمي.

- نسخة طبق األصل لعقد قسمة ومخارجة عرفي مؤرخ في 

26 نوفمبر 2009.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة مؤرخ في 01 مارس 1953.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم محاسبة مؤرخ في 23 اغسطس 1949.

- نسخة طبق األصل مللحق عدلي مؤرخ في 07 يونيو 2010.

- نسخة طبق االصل لنسخة رسم اراثة وفريضة مؤرخ في 15 

اغسطس 2003. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في 19 مارس 2012 عدد 25.

مع االشارة الى أن هذا املطلب مودع كتأكيد للتعرض على التحديد 

االداري للملك الغابوي قسم "بوغنجة " 

على   2021 فبراير   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31-146314

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : 

- املنصوري محمد بن العربي بحصة 07/16،

- املنصوري احلسن بن العربي بحصة 07/16،

- فاطمة بن احلسن بنت ابراهيم بحصة 02/16،

على الشياع فيما بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك " البقعة االولى"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بومنصور 2"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو اقليم تيزنيت احملل املدعو " ثالث بني منصور" ،

مساحته : 05 هكتار 80 آر تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : املنصوري محمد، 

جنوبا : الطريق، 

غربا : املنصوري بوبكر، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لعقد ملكية قدمي.

- نسخة طبق األصل لعقد قسمة ومخارجة عرفي مؤرخ في 

26 نوفمبر 2009.
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- نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة مؤرخ في 01 مارس 1953.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم محاسبة مؤرخ في 23 اغسطس 1949.

.2010 يونيو   07 في  مؤرخ  عدلي  مللحق  األصل  طبق  نسخة   -

- نسخة طبق االصل لنسخة رسم اراثة وفريضة مؤرخ في

 15 اغسطس 2003. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في 19 مارس 2012 عدد 25.

مع االشارة الى أن هذا املطلب مودع كتأكيد للتعرض على التحديد 

االداري للملك الغابوي قسم "بوغنجة " 

على   2021 فبراير   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 31-146315

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة الزوهرة موجيت بنت حلسن،

االسم الذي يعرف به امللك " الكرماض"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الكرماض"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : جماعة وقيادة الساحل اقليم تيزنيت احملل املدعو " اكرار معتوك" ،

مساحته : 02 آر تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ممر عمومي، 

شرقا : محمد اخياط واحلسني عالية، 

جنوبا : ورثة احلسن بن احلسني، 

غربا : محمد أخياط، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2020.

- صورة طبق االصل لعقد شراء عدلي مؤرخ في 08 ماي 2009.

- نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 30 أكتوبر 2019.

- صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في 12 أكتوبر 2020 عدد 32.

على   2021 فبراير   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146316

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محمد ايت احماد بن عبد اهلل،

االسم الذي يعرف به امللك " تكمي نايت حمادي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تكمي نايت حمادي"

نوعه : أرض بها منزل محاطة بسور،

موقعه : جماعة تافراوت املولود دائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

دوار متزكلت" ،

مساحته : 08 آر تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : الطريق، 

جنوبا : الطريق، 

بوجمعة  احلاج  ابراهيم بعضا وملك  ايت حماد  وملك  الطريق   : غربا 

بعضا آخر، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 يناير 2019.

على   2021 فبراير   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146317

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد ياسني احوزين بن ابراهيم،

االسم الذي يعرف به امللك " تاركا 01"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تاركا 01"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " تركا اميان" ،

مساحته : 80 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ايت بلقايد منهم أحمد بيرك، 

شرقا : الطيب احوزين بعضا ومطلب التحفيظ 139305 - 31 بعضا آخر،

جنوبا : طريق ، 

غربا : طريق، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

- رسم موجب ملكية عدلي مؤرخ في 30 ماي 2014.

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 2014.

- صورة شمسية لوكالة مؤرخة في 16 اغسطس 2019.

على   2021 فبراير   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146318

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد راغب علي بن عبد اهلل،

االسم الذي يعرف به امللك " اغير اومكسو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اغير اومكسو"

نوعه : أرض عارية،

حي   " املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  وباشوية  بلدية   : موقعه 

اكرض اضاض" ،

مساحته : 08 آر 33 سنتيار تقريبا ،
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حدوده : 

شماال : ايت اعزا، 

شرقا : ممر، 

جنوبا : ايت الراجي، 

غربا : ممر، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 مارس 2018.

- وكالة عرفية مؤرخة في 09 يوليو 2019.

على   2021 فبراير   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146319

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020 .

طالبتا التحفيظ : 

- بدري جناة بنت حلسن.

- بدري مليكة بنت حلسن.

على الشياع بحصة النصف لكل واحدة منهما

االسم الذي يعرف به امللك " الدار السكنية السفلية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار بدري"

نوعه : دار من سفلي وطابق أول ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة و اقليم تيزنيت احملل املدعو " دوار ادرق" ،

مساحته : 03 آر 87 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن احمد الديخي،

شرقا : الطريق، 

جنوبا : عبد اهلل بولفول، 

غربا : ورثة ادبلخير وحلاج احمد ؤعلي أصواب ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

- نسخة من رسم بيع عدلي مؤرخة في 16 أبريل 1960.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2017.

- ملحقة اصالحي لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 25 ماي 2018.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 17 يناير 2020.

- صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 10 ماي 2019.

على   2021 فبراير   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 146320 - 31

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : محمد بلمودن بن بوجمعة،

االسم الذي يعرف به امللك : " تسقولت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "تسقولت"

نوعه : أرض عارية،

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

مساحته : 15 آ 20 س  تقريبا ،

حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري رقم 27757 - 31 ،  

شرقا : الطريق ،  

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  6771 - 31 بعضا وموالي جامع بعضا آخر ،  

غربا : موالي جامع ،  

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 فبراير 1977،

عقد بيع عرفي مؤرخ في 18 مارس 2009،

صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 19 يناير 2009.

شهادة ادارية مؤرخة في 15 سبتمبر 2020 عدد 89.

على   2021 فبراير   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09:30 صباحا.

مطلب رقم 146321 - 31

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : علي سلمى بن احلسن،

االسم الذي يعرف به امللك : " أفراض"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "افراض"

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بناية سفلية وبئرين،

موقعه : جماعة تاسريرت وقيادة أملن دائرة تافراوت احملل املدعو " دوار تلوست" ،

مساحته : 46 آ 07 س  تقريبا،

حدوده : 

شماال : سلمى أكصيب وسلمى آيت احلاج علي وسلمى علي،  

شرقا : الهاشم أعنوش بعضا وورثة بوشهبة أحمد،  

جنوبا : الطريق، 

غربا : سلمى آيت عدي اوعلي،  

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

رسم موجب ملكية عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10:00 صباحا.

مطلب رقم 146322 - 31

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : احمد بال بن محمد،

االسم الذي يعرف به امللك : " أفتاس 6"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أفتاس 6" نوعه : أرض عارية،

موقعه : جماعة وقيادة ميراللفت اقليم سيدي ايفني احملل املدعو " 

حي أفتاس"،

مساحته : 01 آ 07 س  تقريبا،

حدوده : 

شماال : طريق،  

شرقا : الرسم العقاري رقم 32197 - 31،  
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جنوبا : فاضمة أشنكل،  

غربا : الطريق، 

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

عقد صدقة عدلي مؤرخ في 26 نونبر 2020.

صورة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 أكتوبر 2015.

 27 في  مؤرخة  عدلية  مفوضة  وكالة  لعقد  االصل  طبق  صورة 

أغسطس 2020.

شهادة ادارية مؤرخة في 16 ديسمبر 2020 عدد 55/2020.

على   2021 فبراير   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12:30 زواال.

مطلب رقم 146323 - 31

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

 - احلسن عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - يامنة بن عمار بنسبة  16/128.

 - أحمد عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - ابراهيم عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - عائشة عالو بنت البشير بنسبة 7/128.

 - احلسن عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - عبد اهلل عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - العربي عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - جمال عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - فاضمة عالو بن البشير بنسبة 7/128.

االسم الذي يعرف به امللك : " العفرت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العفرت " نوعه : أرض عارية،

دوار   " املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  الساحل  وقيادة  جماعة    : موقعه 

سيدي بوالفضايل "،

مساحته : 54 آ 49 س  تقريبا،

حدوده : 

شماال : ورثة ابراهيم بن علي بن عالو،  

شرقا : أحمد أحندوز،  

جنوبا : ورثة احلسن بن محمد أعالو،  

غربا : الطريق، 

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت يونيو 2020.

صورة شمسية لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 21  سبتمبر  2017.

على   2021 فبراير   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11:30 صباحا.

مطلب رقم 146324 - 31

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

 - احلسن عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - يامنة بن عمار بنسبة  16/128.

 - أحمد عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - ابراهيم عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - عائشة عالو بنت البشير بنسبة 7/128.

 - احلسن عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - عبد اهلل عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - العربي عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - جمال عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - فاضمة عالو بن البشير بنسبة 7/128.

االسم الذي يعرف به امللك : " بن جاول"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بن جاول " نوعه : أرض عارية،

دوار   " املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  الساحل  وقيادة  جماعة    : موقعه 

سيدي بوالفضايل "،

مساحته : 19 آ 77 س  تقريبا،

حدوده : 

شماال : ورثة أبخشاش بن احلسن بعضا وورثة أحمد أحندوز بعضا آخر،  

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  128589 - 31،  

جنوبا : ورثة سي علي ندعالو،  

غربا : ورثة بن عالو احلسن بن محمد، 

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 يونيو 2020.

صورة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 21  سبتمبر  2017.

صورة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 21  سبتمبر  2017،

على   2021 فبراير   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11:00 صباحا.

مطلب رقم 146325 - 31

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

 - احلسن عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - يامنة بن عمار بنسبة  16/128.

 - أحمد عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - ابراهيم عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - عائشة عالو بنت البشير بنسبة 7/128.

 - احلسن عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - عبد اهلل عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - العربي عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - جمال عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - فاضمة عالو بن البشير بنسبة 7/128.
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االسم الذي يعرف به امللك : " العفرت ن هندا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العفرت  ن هندا"،

نوعه : أرض عارية،

دوار   " املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  الساحل  وقيادة  جماعة    : موقعه 

سيدي بوالفضايل "،

مساحته : 44 آ 72 س  تقريبا،

حدوده : 

شماال : ورثة علي بن محمد ومطلب التحفيظ رقم  19058 - 31،  

شرقا : إدبوضاض،  

جنوبا : اد شنايتي،  

غربا : إدعبيل، 

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت يونيو 2020.

صورة شمسية لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 21  سبتمبر  2017.

على   2021 فبراير   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12:30 صباحا.

مطلب رقم 146326- 31

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

 - احلسن عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - يامنة بن عمار بنسبة  16/128.

 - أحمد عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - ابراهيم عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - عائشة عالو بنت البشير بنسبة 7/128.

 - احلسن عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - عبد اهلل عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - العربي عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - جمال عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - فاضمة عالو بن البشير بنسبة 7/128.

االسم الذي يعرف به امللك : " بوملرار 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوملرار1  نوعه : أرض عارية،

دوار   " املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  الساحل  وقيادة  جماعة    : موقعه 

سيدي بوالفضايل "،

مساحته : 77 آ 61 س  تقريبا،

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد ابخشاش بن احلسن بعضا  وأحمد حندوز بعضا آخر،  

شرقا : فارق املاء،  

جنوبا : ورثة احلسن بن محمد عالو والرسم العقاري رقم 29793 - 31،  

غربا : الطريق، 

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت يونيو 2020.

صورة شمسية لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 21  سبتمبر  2017.

صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 21  سبتمبر  2017،

على   2021 فبراير   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13:30 بعد الزوال.

مطلب رقم 146327 - 31

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

 - احلسن عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - يامنة بن عمار بنسبة  16/128.

 - أحمد عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - ابراهيم عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - عائشة عالو بنت البشير بنسبة 7/128.

 - احلسن عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - عبد اهلل عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - العربي عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - جمال عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - فاضمة عالو بن البشير بنسبة 7/128.

االسم الذي يعرف به امللك : " بوملرار 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوملرار2

نوعه : أرض عارية،

دوار   " املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  الساحل  وقيادة  جماعة    : موقعه 

سيدي بوالفضايل "،

مساحته : 01 هـ 10 آ 16 س  تقريبا،

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد ابخشاش بن احلسن،

شرقا : فارق املاء،  

جنوبا : ورثة بن عالو احلسن بن محمد،  

غربا : الطريق، 

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت يونيو 2020.

صورة شمسية لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 21  سبتمبر  2017.

على   2021 فبراير   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15:30 بعد الزوال.

مطلب رقم 146328 - 31

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

 - احلسن عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - يامنة بن عمار بنسبة  16/128.

 - أحمد عالو بن البشير بنسبة 14/128.
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 - ابراهيم عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - عائشة عالو بنت البشير بنسبة 7/128.

 - احلسن عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - عبد اهلل عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - العربي عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - جمال عالو بن البشير بنسبة 14/128.

 - فاضمة عالو بن البشير بنسبة 7/128.

االسم الذي يعرف به امللك : " بوتسرفني"

 : نوعه  "بوتسرفني"    : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

أرض عارية،

دوار   " املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  الساحل  وقيادة  جماعة    : موقعه 

سيدي بوالفضايل "،

مساحته : 48 آ 74 س  تقريبا،

حدوده : 

بن  محمد  وورثة  بعضا   احلسن  بن  ابخشاش  أحمد  ورثة   : شماال 

ابراهيم بعضا آخر،  

شرقا : الطريق،  

جنوبا : ورثة بن عالو ابراهيم،

غربا : ممر عمومي، 

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت يونيو 2020.

صورة شمسية لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 21  سبتمبر  2017.

صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 21  سبتمبر  2017،

على   2021 فبراير   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14:30 بعد الزوال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" فدان اجلماعة" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4327 

بتاريخ 04 أكتوبر 1995

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 11 اغسطس 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   31  -  4025 رقم  التحفيظ  مطلب  اجلماعة"  املسمى"فدان  امللك 

اقليم  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة  اجلماعة"  املدعو"فدان  باحملل 

تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي 

العقود  وذلك مبقتضى نفس  آ 50 س   22 ملساحة قدرها 227 هكتار 

والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب،

والباقي بدون تغيير.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " فدان تدوارت "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 131 

بتاريخ 04 يوليو 2001 

2020 فإن مسطرة حتفيظ  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 14 ديسمبر 

الكائن   31  -  10276 رقم  التحفيظ  مطلب   " تدوارت  فدان  املسمى"  امللك 

باحملل املدعو" تدوارت "جماعة وقيادة أكلو اقليم تيزنيت.

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم ورثة العربي بولعلف بن مبارك وهم :

- فاضمة بولعلف – محمد بولعلف – اجو بولعلف – احمد بولعلف 

– فاطمة بولعلف – احلسني بولعلف – احلسن بولعلف – مينة بولعلف 

– عائشة بولعلف على الشياع بينهم، وذلك مبقتضى : 

- نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 أبريل 2006،

- حكم ابتدائي عدد 200/2014 ملف عدد 323/2013 املؤرخ في 

28 يوليو 2015 ،

مؤرخ   232/1403/2016 عدد  ملف  عدد239  استئنافي  قرار   -

في14 مارس 2017 ،

- قرار محكمة النقض عدد 297/7 ملف مدني عدد 5912/1/7/2017 

املؤرخ في 9 ابريل 2019،

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" حقلة مسجد ادشديد" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 634 

بتاريخ 23 فبراير 2011 

فإن مسطرة   2020 ديسمبر   22 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

حتفيظ امللك املسمى" حقلة مسجد ادشديد" مطلب التحفيظ رقم 

20971 - 31 الكائن باحملل املدعو"دوار امراغ" جماعة وقيادة اكلو اقليم 

تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي 

ملساحة قدرها 01 آ 92 س وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب،

والباقي بدون تغيير.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى"اوحليان" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1047 

بتاريخ 23 يناير 2019

فإن مسطرة   2020 ديسمبر   22 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

حتفيظ امللك املسمى" اوحليان" مطلب التحفيظ رقم 138595 - 31 

اقليم  تافراوت  وباشوية  بلدية  تافراوت"  مركز  املدعو"  باحملل  الكائن 

تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي 

وبنفس املساحة وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور وكـذا : 

- نسخة طبق األصل من عقد قسمة اتفاقية عرفي مؤرخ في 

18 ديسمبر 1992،

والباقي بدون تغيير.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" تيزنيت الدولة 1747 ق 

مدرسة ايت موسى اوحمو"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1071

بتاريخ 10 يوليو 2019

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

اوحمو"  موسى  ايت  مدرسة  ق   1747 الدولة  تيزنيت  املسمى"  امللك 

مطلب التحفيظ رقم 138991 - 31 الكائن باحملل املدعو" مدرسة ايت 

موسى اوحمو" جماعة اربعاء ايت احمد دائرة أنزي اقليم تيزنيت 
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تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي ملساحة 

قدرها 04 آ 52 س وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور وكـذا : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

27 نوفمبر 2020.

والباقي بدون تغيير.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" تيزنيت الدولة 1750 ق 

ملعب مدرسة العوينة" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1074 

بتاريخ 31 يوليو 2019 

مسطرة  فإن   2020 نوفمبر   30 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

مدرسة  ملعب  ق   1750 الدولة  تيزنيت  املسمى"  امللك  حتفيظ 

املدعو"  باحملل  الكائن   31  - رقم 139057  التحفيظ  العوينة" مطلب 

ملعب مدرسة العوينة" جماعة وقيادة أكلو اقليم تيزنيت تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي ملساحة قدرها 

10 آ 66 س وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا 

للمطلب املذكور وكـذا : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

27 نوفمبر 2020.

والباقي بدون تغيير.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" تيزنيت الدولة 1710 ق 

مدرسة التكن" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1082 

بتاريخ 25 سبتمبر 2019

مسطرة  فإن   2020 نوفمبر   30 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" تيزنيت الدولة 1710 ق مدرسة التكن" مطلب 

التكن"  مدرسة  املدعو"  باحملل  الكائن   31  -  139166 رقم  التحفيظ 

اآلن فصاعدا  من  تتابع  تيزنيت  اقليم  الساحل  اربعاء  وقيادة  جماعة 

آ 49 س   06 التحفيظ االصلي ملساحة قدرها  في اسم نفس طالب 

تأييدا للمطلب  املودعة سابقا  والوثائق  العقود  وذلك مبقتضى نفس 

املذكور وكـذا : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

27 نوفمبر 2020.

والباقي بدون تغيير.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" تيزنيت الدولة 1791 قروي 

مدرسة تيزي اسالن"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1127 

بتاريخ 05 اغسطس 2020

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في فاحت ديسمبر 2020 فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى" تيزنيت الدولة 1791 قروي مدرسة تيزي اسالن 

" مطلب التحفيظ رقم 146102 - 31 

مع  االصلي  التحفيظ  نفس طالب  اسم  في  اآلن فصاعدا  من  تتابع 

أنزي  دائرة  تيغمي  وقيادة  بجماعة  يتواجد  والذي  امللك  موقع  تعديل 

اقليم تيزنيت عوضا عن جماعة ايت ايسافن دائرة أنزي اقليم تيزنيت 

تأييدا للمطلب  املودعة سابقا  والوثائق  العقود  وذلك مبقتضى نفس 

املذكور وكذا : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

30 نوفمبر 2020.

والباقي بدون تغيير.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" تيزنيت الدولة 1790 قروي 

مدرسة توريرت يخلفن"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1127 

بتاريخ 05 اغسطس 2020

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في فاحت ديسمبر 2020 فإن مسطرة 

توريرت  مدرسة  قروي   1790 الدولة  تيزنيت  املسمى"  امللك  حتفيظ 

يخلفن " مطلب التحفيظ رقم 146103 - 31 تتابع من اآلن فصاعدا 

في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مع تعديل موقع امللك والذي 

عن  عوضا  تيزنيت  اقليم  أنزي  دائرة  املولود  تافراوت  بجماعة  يتواجد 

نفس  مبقتضى  وذلك  تيزنيت  اقليم  أنزي  دائرة  ايسافن  ايت  جماعة 

العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

30 نوفمبر 2020.

والباقي بدون تغيير.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" أشحرار 2"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 

الرسمية عدد 797 بتاريخ 09 ابريل 2014

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 26 يناير 2017 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى" أشحرار 2" مطلب التحفيظ رقم 23032 - 31. الكائن 

سيدي  اقليم  ميراللفت  وقيادة  جماعة  "تبلكوكت"  املدعو  باحملل 

بن  ادكغير  ابراهيم  السيد  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  ايفني. 

احلسني عوضا عن طالب التحفيظ االصلي أشحرار ابراهيم بن أحمد، 

والوثائق  العقود  نفس  مبقتضى  وذلك  س   02 آر   02 قدرها  ملساحة 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب وكذا : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ ف 26 يناير 2017،

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت.

                                             عبد القادر بوحامد.
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محافظة الصويرة

مطلب رقم 62454 - 35

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد احلق شعبي بن حسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك جنان حميتان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك جنان حميتان.

نوعه : أرض عارية.

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

الدرا، دوار التابية.

مساحته : 19 آر 54 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رشيد خلبير. 

شرقا : مسلك عمومي – مليكة عيش. 

جنوبا : مسلك عمومي - الطريق اإلقليمية رقم 2209.

غربا : الطريق اإلقليمية رقم 2209.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 أكتوبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 38/20/م.ت مؤرخة في 13 أكتوبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 12 فبراير 2021 على الساعة 13 : 30.

مطلب رقم 62455 - 35

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان اقويقة بن الرجراجي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الدوار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدوار.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة اخملاليف، براكة الراضي.

مساحته : 01 هـ 57 آر 29 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق اقليمية - ورثة املدني اخلرمالي.

شرقا : طريق إقليمية 3 أمتار.

جنوبا : بلخير لشهب.

غربا : طريق 3 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2020.

- شهادة ادارية عدد 39/م.ق.ج مؤرخة 04 سبتمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 12 فبراير 2021 على الساعة 11 : 00.

مطلب رقم 62456 - 35

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان اقويقة بن الرجراجي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الدوار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدوار.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة اخملاليف، براكة الراضي.

مساحته : 05 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : بلخير لشهب.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2017.

- نسخة طبقا األصل لشهادة ادارية عدد 94/م ق ج مؤرخة في 

10 نوفمبر 2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 اغسطس 2019.

- شهادة إدارية عدد 03/2019 مؤرخة في 26 اغسطس 2019

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 12 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62457 - 35

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : سكينة الوادع بنت عبد اجمليد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تدارت.

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

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

دوار الباشرة. 

مساحته : 30 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : طريق.
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جنوبا : طريق.

غربا : عبد العزيز مكوار.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة عدلية لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2001.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2001.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2016.

- نسخة عدلية لرسم هبة عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2018.

- شهادة ادارية عدد 03/2016 مؤرخة في 20 اغسطس 2016.

- وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 24 يناير 2018.

- وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 30 نوفمبر 2015.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 15 فبراير 2021 على الساعة 14 : 30.

مطلب رقم 62458 - 35

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : عائشة أزكاغ بنت مسعود.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تكمي نايت واشتوك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تكمي نايت واشتوك.

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم الصويرة، باشوية وجماعة آيت داود، دوار تخربني.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة آيت أزكي – ورثة آيت صرحان.

شرقا : حلسن سفيان.

جنوبا : حلسن سفيان.

غربا : أحمد املنصور.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 01/ م ش.ق مؤرخة في 07 سبتمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 15 فبراير 2021 على الساعة 10 : 00.

مطلب رقم 62466 - 35

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : قطعة قرب مسجد احلامول.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قطعة قرب مسجد احلامول.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وباشوية احلنشان، جماعة احلسينات، 

دوار آيت طالعة.

مساحته : 14 آر 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مسجد احلامول – أمالك الدولة اخلاصة.

شرقا : ورثة عمر السالك.

جنوبا : ورثة سعيد بوكطية.

غربا : الرسم العقاري 13797 - 35.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهاد إدارية عدد 1803 مؤرخة في 27 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد 16 فبراير 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62467 - 35

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : قطعة قرب لغدير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قطعة قرب لغدير.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وباشوية احلنشان، جماعة احلسينات، 

دوار آيت لعشير.

مساحته : 22 آر 37 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : يوسف رويبعة.

شرقا : الرسم العقاري عدد 26859 - 35.

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 2209.

غربا : عبد اهلل القصير.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهاد إدارية عدد 1802 مؤرخة في 27 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد 16 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30.

مطلب رقم 62468 - 35

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد النجعة بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اركان اجنار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اركان اجنار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار آيت تكروت.

مساحته : 05 هـ 01 آر 59 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : ورثة السيدة فاطمة شجاع.
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جنوبا : ورثة العربي بن علي – ورثة عمر الشيفة – طريق.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 08 يناير 2012.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 482/11 مؤرخة في 24 نوفمبر 2011.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 نوفمبر 2007.

- رسم قسمة عدلية مؤرخة في 13 اغسطس 2016.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 05 اغسطس 2016.

- نسخة موجزة من رسم الوالدة عقد رقم 194 مؤرخة في 18 يناير 2018.

- شهادة مطابقة اإلسم عدد 01/2011 مؤرخة في 18 يناير 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 16 فبراير 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62469 - 35

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد اد بال علي بن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تبحيرت أوموش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تبحيرت أوموش.

نوعه : أرض بها بناية بها مرآب، ومرآب ثاني ومنزل. 

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة اداوتغوما، جماعة متزكيدة 

أوفتاس، دوار تكركورت.

مساحته : 38 آر 33 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اد الشاطير – بعضا اد بال أحمد.

شرقا : ورثة اد الشاطير – بعضا الطريق.

جنوبا : ورثة ادبيكلفن.

غربا : انرار اد بال علي – بعضا ورثة اد الشاطير.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 12 ماي 2019.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 409/ق ش د مؤرخة في 

07 ماي 2019.

- رسم إشهاد برجوع في شهادة عدلي مؤرخ في 25 يوليو 2020.

- رسم تعويض شاهد عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2020.

- تصريح بالشرف عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 04 ديسمبر 2020.

 2017 ابريل   25 بتاريخ  اإلمضاء  مصححة  عرفية  خاصة  وكالة   -

ومسجلة بتاريخ 04 ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 16 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62470 - 35

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك مسجد آيت والل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك مسجد آيت والل.

نوعه : أرض بها مسجد وخربة، وأرض فالحية بها أشجار اللوز والزيتون، 

وشجرة الكرم. 

جماعة  بيزضاض،  قيادة  داوود،  آيت  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

تاكوشت، دوار آيت والل.

مساحته : 29 آر 21 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : ورثة محمد احلسني.

جنوبا : اعطور اعراب – ورثة محمد اعطور.

غربا : ورثة حماد آيت بلة او علي.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهاد إدارية عدد 1953 مؤرخة في 10 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد 17 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30.

مطلب رقم 62471 - 35

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : قطعة وراء املسجد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قطعة وراء املسجد.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة آيت داوود، قيادة وجماعة بيزضاض، دوار أسايس.

مساحته : 08 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : حلسن كرمة.

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 214.

جنوبا : مسجد أسايس.

غربا : حلسن كرمة.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهاد إدارية عدد 1952 مؤرخة في 10 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد 17 فبراير 2021 على الساعة 13 : 30.

مطلب رقم 62472 - 35

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : موالي عمر متسعوت بن موالي محند.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بوتزارت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار أفنان.
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نوعه : أرض عارية. 

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

دوار آيت ياسني.

مساحته : 14 آر 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 25329 - 35.

شرقا : الرسم العقاري 20653 - 35.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 20 اغسطس 2020.

- شهادة إدارية عدد 81/2020/ ق.ق.ج.

تاريخ التحديد 17 فبراير 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62473 - 35

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : حميد امباركي ابن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : القلعة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : القلعة.

نوعه : أرض فالحية من قطعتني بها أشجار الزيتون وبئر وصهريج. 

جماعة  مسكالة،  قيادة  احلنشان،  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

املواريد، دوار القلعة.

مساحته : 01 هـ 12 آر 08 س تقريبا.

حدوده : 

القطعة األولى : مساحتها : 68 آ 90 س.

حدودها : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 28442 - 35.

شرقا : طريق بعرض 20 مترا.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 28598 - 35.

غربا : مجرى مائي )شعبة(.

القطعة الثانية : مساحتها : 43 آ 18 س.

حدودها : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 28442 - 35.

.P.675/M4 – 35 - 28454 شرقا : مطلب التحفيظ عدد

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 28502 - 35.

غربا : طريق بعرض 20 مترا.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 25/ ق.ق.ج/ش.ق مؤرخة في 08 اكتوبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 26/ ق.ق.ج/ش.ق مؤرخة في 08 اكتوبر 2020.

- تصميمني موقعيني.

تاريخ التحديد 18 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62474 - 35

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : موالي إدريس ملعاشي بن موالي بوجمعة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ثالث ايير احلرش أزنادة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثالث ايير احلرش أزنادة.

نوعه : أرض فالحية. 

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

جماعة أوالد أمرابط، دوار الواد.

مساحته : 01 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة خليفة املعاشي.

شرقا : ورثة خليفة املعاشي.

جنوبا : خليفة أرصيم – عبد اهلل الباري.

غربا : ورثة أحمد أبيدار.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- نسخة عدلية لرسم إستمرار عدلي مؤرخ في 02 يناير 2015.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 65/ م.ت.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر 2018.

- شهادة إدارية عدد 05/2020 مؤرخة في 08 اكتوبر 2020.

تاريخ التحديد 18 فبراير 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62475 - 35

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : حليمة الرصيم بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ثالث ايير احلرش أزنادة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثالث ايير احلرش أزنادة.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون. 

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

جماعة أوالد أمرابط، دوار الواد.

مساحته : 01 هـ 50 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد ابيدار أمبيرك.

شرقا : موالي بوجمعة املعاشي.
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جنوبا : طريق.

غربا : عبد اهلل الباري.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- نسخة عدلية لرسم إستمرار عدلي مؤرخ في 02 يناير 2015.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 65/ م.ت.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 16 فبراير 2015.

- شهادة إدارية عدد 06/2020 مؤرخة في 08 اكتوبر 2020.

- صورة شمسية لوكالة عدلية مؤرخة في 11 اغسطس 2020.

تاريخ التحديد 18 فبراير 2021 على الساعة 13 : 30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : تبحرين 2.

مطلب رقم 12583 - 35 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 793 املؤرخة في 12 مارس 2014.

امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن   2020 ديسمبر   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

املسمى " تبحرين 2 " ذي مطلب التحفيظ عدد 12583 - 35، الكائن ببلدية الصويرة، 

دوار الغزوة، ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالبة التحفيظ األصلية السيدة 

نيكول سيلني آلني واالرت، مللك عبارة عن أرض عارية مساحتها اإلجمالية 35 آرا، بها دار 

للسكن من طابقني وسطح مساحته 180 مترا، وبئر، بناء على نفس العقود املودعة 

سابقا تدعيما للمطلب املذكور أعاله، وكذا مطلب إيداع مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 

عدلي  شراء  ورسم   ،2020 ديسمبر   08 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح  عرفي  بإلتزام  مرفق 

مؤرخ في 18 يناير 2003، ووكالة عدلية مؤرخة في 10 فبراير 2000، وعقد موثق مؤرخ 

في 23 يونيو 2005، وملحق عقد موثق مؤرخ في 23 يونيو 2005، ومطلبي إيداع مؤرخني 

على التوالي في 05 اكتوبر 2005، و09 سبتمبر 2005، ونسخة عدلية لرسم قسمة 

عدلية مؤرخة في 28 اغسطس 1998، وشهادة إدارية عدد 101/03 م.م.ب مؤرخة في 

حسب  اإلجمالية  للمساحات  تلخيصي  وجدول  موقعي،  وتصميم   ،2003 يونيو   11

املشتمالت وآخر حسب مستويات البناء.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي    

محافظة العرائش

مطلب رقم 32902 - 36

تاريخ اإليداع : 21  ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :  االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العنقية 70701"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العنقية 70701 "

نوعه : ارض فالحية.

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

الصاف،احملل املدعو "العنقية 70701

مساحته : 60 ار 84 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احباس ؛

جنوبا : واد؛

شرقا : احباس 

غربا : مصطفى الوات و ورثة امشيش و الدريوش الوات

احلقوق العينية:ال شيء

أصل امللك:

احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 12 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32903 - 36

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار القبي 70662"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار القبي 70662 "

نوعه : ارض فالحية

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

الصاف،احملل املدعو   "دار القبي 70662"

مساحته : 23 ار 58 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد الرحمان الشادي ؛

جنوبا : احباس و مصطفى الوات؛

شرقا : احباس 

غربا : احباس

احلقوق العينية:ال شيء

أصل امللك:

احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 14 و النصف بعد الزوال ؛

مطلب رقم 32904 - 36

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد احمد حراشي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العيون "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العيون "
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نوعه : ارض فالحية

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

مساحته : 15 ار 41 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق ؛

جنوبا : محمد البقالي القسيريسي ؛

شرقا : احلاج عبد السالم الكنوني 

غربا : سيدي محمد البقالي القسيريسي

احلقوق العينية:ال شيء

أصل امللك :

ديسمبر 1986   10 تاريخ  -رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 5572 

بتوثيق العرائش.

-رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 2 ف صحيفة 140 عدد 

122 بتاريخ 08 أكتوبر 2015.

-رسم صدقة عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 2 ف صحيفة 142 

عدد 124 بتاريخ 13 أكتوبر 2015.

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

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32905 - 36

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزاوية الصديقية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزاوية الصديقية "

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن زاوية

موقعه : مدينة العرائش،احملل املدعو   درب الغريسة

مساحته : 01 ار 50 س تقريبا

حدوده : 

شماال : االحباس ؛

جنوبا : االحباس ؛

شرقا : االحباس 

غربا : االحباس 

احلقوق العينية:ال شيء

أصل امللك:

احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 09 و النصف صباحا .

مطلب رقم 32906 - 36

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزاوية العيساوية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزاوية العيساوية "

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن زاوية

موقعه : مدينة العرائش،احملل املدعو   قبيبات الصدر االعظم

مساحته : 45 س تقريبا

حدوده : 

شماال : االحباس ؛

جنوبا : االحباس ؛

شرقا : االحباس 

غربا : االحباس 

احلقوق العينية:ال شيء

أصل امللك:

احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 10 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32907 - 36

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزاوية التيجانية القصبة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزاوية التيجانية القصبة "

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن زاوية

موقعه : مدينة العرائش،احملل املدعو "الزاوية التيجانية القصبة "

مساحته : 01 ار 50 س تقريبا

حدوده : 

شماال : االحباس ؛

جنوبا : االحباس ؛

شرقا : االحباس 

غربا : االحباس 

احلقوق العينية:ال شيء

أصل امللك:

احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 23 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32908 - 36

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

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

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن زاوية

موقعه : مدينة العرائش،احملل املدعو  الزاوية املصباحية

مساحته : 01 ار 50 س تقريبا

حدوده : 

شماال : االحباس ؛

جنوبا : االحباس ؛

شرقا : االحباس 

غربا : االحباس 

احلقوق العينية:ال شيء

أصل امللك:

احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 23 فبراير 2021 على 

الساعة 10 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32909 - 36

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد سعيد بن عبد اهلل ابرا

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني قدح "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني قدح"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم العرائش، جماعة بني جرفط، احملل املدعو   عني قدح

مساحته : 04 هـ 27 ار 20س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد السالم الشقاف ؛

جنوبا : احمد الغربي ؛

شرقا : اخلندق 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك:

-رسم موجب ملكية عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 655 صحيفة 

328 عدد 370 بتاريخ 23 يوليو 2020.

655 صحيفة  رقم  األمالك  بكناش  -رسم عقد شراء عدلي مضمن 

369 عدد 415 بتاريخ 27 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 23 فبراير 2021 على 

الساعة 12 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32910 - 36

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية النائب و الوصي عن اجلماعة 

الساللية دوار العنصار .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر د الرحى "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر د الرحى "

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش، قيادة تطفت، جماعة بوجديان

مساحته : 19 هـ تقريبا

حدوده:

شماال : نادر العسري و الكارة ؛

جنوبا : الواد ؛

شرقا :الواد؛

غربا : خندق املكاين؛

احلقوق العينية:ال شيء.

أصل امللك:

احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 23 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32911 - 36

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوعويدة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوعويدة

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش،دائرة واد اخملازن، جماعة الطلبة،احملل املدعو   "بوعويدة "

مساحته : 43 ار 16 س تقريبا

حدوده : 

شماال : شعبة ؛

جنوبا : اخلاوة احمد؛

شرقا : املعيزة محمد 

غربا : ورثة الصغير عبد السالم 

احلقوق العينية:ال شيء.

أصل امللك:

احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 24 فبراير 2021 على 

الساعة 13 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32912 - 36

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار قبي 70702"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار قبي 70702" 

نوعه : ارض فالحية

املدعو    احملل  القلة،  جماعة  اللوكوس،  العرائش،دائرة  اقليم   : موقعه 

دوار الصاف، دار قبي 70702

مساحته : 80 ار 67 س تقريبا

حدوده : 

شماال : شعبة ؛

جنوبا : العياشي احلنيني 

شرقا : مصطفى الوات 

غربا : حمزة الوات و مصطفى احلنيني 

احلقوق العينية:ال شيء

أصل امللك :

احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32913 - 36

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الطبلية الدماني 70699"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الطبلية الدماني 70699"

نوعه : ارض فالحية

املدعو    احملل  القلة،  جماعة  اللوكوس،  العرائش،دائرة  اقليم   : موقعه 

دوار الصاف، الطبلية الدماني 70699

مساحته : 02 ار 06 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد السالم احلنيني ؛

جنوبا : عبد السالم احلنيني 

شرقا : مصطفى الوات 

غربا : عبد السالم احلنيني 

احلقوق العينية:ال شيء

أصل امللك :

احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 11 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32914 - 36

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية النائب و الوصي عن اجلماعة 

الساللية فدان الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الرمل السهولي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرمل السهولي "

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش، قيادة تطفت، جماعة بوجديان

مساحته : 33 هـ تقريبا

حدوده :

شماال : احلرث؛

جنوبا : خندق الليمونة ؛

شرقا :ارض احلبوس؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية:ال شيء.

أصل امللك :

احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 24 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش.

                                           العربي الظريف.

محافظة تاونات
 

مطلب رقم 77769 - 37 

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : احمد املسعودي بن عبدالسالم.

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ازيزي"؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ازيزي ؛

مشتمالته : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو دوار فناسة ؛ 

مساحته : 49 ار 11 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : محمد كماز بن كماز و العياشي الغولو و احمد الصبار 

 شرقا : رسم عقاري رقم 7641 - 37؛ 

جنوبا : ورثة احمد بن الصغير اللبار و ورثة محمد بن الصغير اللبار و 

ورثة عبدالسالم عبوش، 

 غربا : ورثة عبدالسالم عبوش؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية بتاريخ 17 يوليو 2019 ، 

شهادة إدارية بتاريخ 15 سبتمبر 2020

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

مطلب رقم 77770 - 37 

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : احمد الدافي بن علي .

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

مشتمالته : أرض عارية؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بني وليد احملل املدعو البطحاء؛ 

مساحته : 10 ار تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق

 شرقا : احلاج احمد بن علي بن محمد ؛ 

جنوبا : احميدو الفضيل، 

 غربا : فطيمة بنت عمرو ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 9 يوليو 1985 ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ 9 يوليو 1985 ؛ 

 .h 10 30 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 فبراير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77773 - 37 

تاريخ اإليداع : 22  ديسمبر 2020 .

طالبو التحفيظ : 

حادة داني بنت علي.

فاطمة داني بنت احمد،

فؤاد داني بن احمد،

سمير داني بن احمد،

سهام داني بنت احمد،

منير داني بن احمد،

محمد داني بن احمد، على الشياع حسب قواعد الشريعة اإلسالمية 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الزرارة   " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الزرارة ؛

مشتمالته : أرض فالحية؛

املدعو  احملل  تيسة  جماعة عني عائشة  دائرة  تاونات  اقليم   : موقعه 

أوالد عمران  ؛ 

مساحته : 60 ار 00 س  تقريبا. 

حدوده :

شماال : الشعبة ؛ 

 شرقا : الطريق الوطنية؛   

جنوبا : ورثة الدني امحمد ،   

 غربا  :  محمد زهرة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 21 أبريل 1996، 

رسم اراثة  عدلي بتاريخ 6 يناير 2005 

رسم إحصاء متروك و تنازل عن واجب عدلي بتاريخ 4 فبراير 2005 

رسم وكالة بتاريخ 7 يناير 2005 

ملحق إصالحي لرسم إحصاء متروك و تنازل بتاريخ 3 ديسمبر 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 23 أكتوبر 2020

 .h 9   التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19 فبراير   2021 على الساعة

مطلب رقم 77774 - 37 

 تاريخ اإليداع : 22  ديسمبر 2020 .

طالبا التحفيظ :

كالطي محمد بن احمد 

كالطي احمد بن علي بنسبة متساوية بينهما.

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حوض الشلحة" ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حوض الشلحة؛

مشتمالته : أرض فالحية؛

املدعو  احملل  لكدح  عني  جماعة  تيسة  دائرة  تاونات  اقليم   : موقعه 

حوض الشلحة مزارع القليعة من االغوال ؛ 

مساحته : 2 هـ 50 ار   تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : احمد بن اجلاللي؛ 

 شرقا : ورثة سيدي محمد بن احلسن الوزاني    

جنوبا : ورثة عبد القادر بن كيران  ،   

 غربا : سيدي ادريس بن عبد القادر الوزاني ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي بتاريخ 21 أكتوبر 1992 

رسم شراء عدلي بتاريخ 11 أغسطس 2018 

رسم شراء عدلي بتاريخ 19 مارس 2019.

 h 12 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19 فبراير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77775 - 37 

تاريخ اإليداع : 24  ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عمر ربح بن علي.   

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : باب النصارى؛

مشتمالته : أرض عارية  ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات  جماعة تاونات احملل املدعو باب النصارى  ؛ 

مساحته : 17 ار  48 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

 شرقا : عبداهلل مزوز بن احمد ؛    

جنوبا : اخلمار املرزوقي بن عبد السالم  ،   

 غربا : بوزيد العبادي اقشيبل  ؛
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 11 أغسطس 2014 

رسم شراء عدلي بتاريخ 24 سبتمبر 2014 

. h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 فبراير   2021 على الساعة

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " محطة الضخ"   

مطلب رقم 54767 - 37 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1006 املؤرخة في 11 ابريل  2018

شراء  ورسم   2020 ديسمبر   24 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 2017 ماي   8 بتاريخ  عاملي  قرار  و   2017 سبتمبر   20 بتاريخ  عدلي 

ونسخة   2016 أبريل   4 بتاريخ  ملكية  لرسم  األصل  طبق  ونسخة 

طبق األصل لرسم اصالح رسم ملكية بتاريخ 11 أبريل 2017 وشهادة 

إدارية بتاريخ بتاريخ 7 فبراير 2019 ومذكرة حول ضبط سجل األمالك 

مسطرة  فإن  طوبغرافي  وتصميم   2019 فبراير   6 بتاريخ  اجلماعية 

حتفيظ امللك املدعو " محطة الضخ  " موضوع مطلب التحفيظ رقم 

54767 - 37 الكائن باقليم وبلدية تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات  

احملل املدعو حيط يدو،فعوضا عن املساحة املصرح بها 4 ار 35 س. 

اقرا : املساحة احلقيقية 9 ار 51 س. 

 والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات.

                                         بن طامة يوسف.

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31957 - 39

تاريخ اإليداع :  17 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ :  

- السيد اشنيظ اسماعيل بن محمد  بنسبة 1247616 - 132578.

- السيد اشنيظ سعيد بن محمد  بنسبة 1247616 - 132578.

- السيد اشنيظ سالم بن محمد  بنسبة 1247616 - 132578.

- السيد اشنيظ احمد بن محمد  بنسبة 1247616 - 132578.

- السيد اشنيظ ابراهيم بن محمد  بنسبة 1247616 - 132578.

- السيد اشنيظ ميلود بن محمد  بنسبة 1247616 - 132578.

- السيد اشنيظ البشير بن محمد  بنسبة 1247616 - 132578.

- السيد اشنيظ عبد الغني بن محمد  بنسبة 1247616 - 132578.

- السيدة اشنيظ خديجة بنت محمد  بنسبة 1247616 - 66289.

- السيدة اشنيظ رقية بنت محمد  بنسبة 1247616 - 66289.

- السيد اشقيوي بوجمعة بن ابراهيم  بنسبة 1247616 - 14364.

- السيد اشقيوي إسماعيل بن بوجمعة بنسبة 1247616 - 8900.

- السيد اشقيوي عبد الكرمي بن بوجمعة بنسبة 1247616 - 8900.

- السيد اشقيوي رشيد بن بوجمعة بنسبة 1247616 - 8900.

- السيدة اشقيوي زبيدة بنت بوجمعة بنسبة 1247616 - 4450.

- السيدة اشقيوي زبيدة بنت بوجمعة بنسبة 1247616 - 4450.

- السيدة اشقيوي سعدية بنت بوجمعة بنسبة 1247616 - 4450.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » أمروسة «.    

نوعـه :  ارض فالحية.

موقعه :   دوار عيسى جماعة وقيادة سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته :  56 ار 59 س تقريبا.

حدوده :  

شماال :  مطلب التحفيظ عدد 3448 - 39؛ 

شرقا :  الطريق؛ 

جنوبا :  الربوع عيسى؛

غربا :  مطلب التحفيظ عدد 3448 - 39؛

احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 

 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2020.

 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 مارس 2020.

 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 يناير 2020.

تاريخ التحديد :  17 فبراير 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31958 - 39

تاريخ اإليداع :  17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :  السيد ميلود بولعينني بن امبارك.

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

نوعـه :  دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه :   حي الرطيم بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته :  70 س تقريبا.

حدوده :  

شماال :  الطريق؛ 

شرقا :  حميدوش ميلود؛ 

جنوبا :  اخملتار ايت حيدة؛

غربا :  السكان ادريس؛
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احلقوق العينية  :  الشئ.
أصل امللك  : 

 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 1996.
تاريخ التحديد :  17 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31959 - 39
تاريخ اإليداع :  17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :  السيد موحى أجور بن حدو.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الفضل «.    

نوعـه :  دار للسكن ذات طابق سفلي وطابقني علويني.
موقعه :   دوار عني شعيب جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.
مساحته :  01 ار 00 س تقريبا.

حدوده :  
شماال :  مازوز عبد اهلل؛ 

شرقا :  الرسم العقاري عدد 38602 - 39؛ 
جنوبا :  الطريق؛

غربا :  الطريق؛
احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 
- عقد شراء عدلي مؤرخ في 11 يونيو 2013.

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 06  مارس 2008.
- صورة شمسية لنسخة استمرار عدلي محرر اصلها في 05  يوليو 1993.

 - نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 14  فبراير 2008.
تاريخ التحديد :  17 فبراير 2021 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 31960 - 39
تاريخ اإليداع :  18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :  السيد غربال محمد بن علي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار غربال «.    

نوعـه :  دار للسكن سفلية ذات طابق اول .
موقعه :   حي الكرسي بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته :  57 س تقريبا.
حدوده :  

شماال :  املعلم أبشرى؛ 
شرقا :  بلحو محمد؛ 

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 27034 - 39؛
غربا :  الطريق؛

احلقوق العينية  :  الشئ.
أصل امللك  : 

 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 30 يناير 1992.
 - رخصة بناء عدد 313 - 84 مؤرخة في 26 سبتمبر 1984.

تاريخ التحديد :  18 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31961 - 39
تاريخ اإليداع :  21 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ :  
- السيد شكري حسن بن عباس بنسبة 1 - 2.
- السيد شكري ميلود بن عباس بنسبة 1 - 2.

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

نوعـه :  ارض عارية.

موقعه :   دوار قصبة اولشكر جماعة ايت ايكاس قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته :  01 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  الطريق؛ 

شرقا :  احلاج موسى شكري؛ 

جنوبا :  احلاج موسى شكري؛

غربا :  الطريق؛

 احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 نونبر 1990.

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 11 ماي 2000.

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 04  يونيو 2014.

- نسخة طبق االصل لنسختني موجزتني من رسم الوالدة مؤرختني 

في 22  سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد :  22 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31962 - 39

تاريخ اإليداع :  22 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  السيدة أسماء تلوسي بنت علي.

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

نوعـه :  ارض عارية.

موقعه :   تافالكت بلدية تارودانت.

مساحته :  02 ار 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  الرسم العقاري عدد 19583 - 39؛ 

شرقا :  جنيب إبراهيم و الرسم العقاري عدد 18733 - 39؛ 

جنوبا :  كسرير العربي؛

غربا :  طالبة التحفيظ؛

احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 

 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.

 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد :  22 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31963 - 39

تاريخ اإليداع :  22 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  السيدة أسماء تلوسي بنت علي.

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

نوعـه :  ارض عارية.

موقعه :   طريق أوالد عرفة احملايطة بلدية تارودانت.

مساحته :  02 ار 77 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال :  الساقية؛ 

شرقا :  الطريق؛ 

جنوبا :  الطريق؛

غربا :  كسرير محمد؛

 احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 

 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.

 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2012.

تاريخ التحديد :  22 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31664 - 39

تاريخ اإليداع :  22 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  السيدة أسماء تلوسي بنت علي.

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

نوعـه :  دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

موقعه :  جنان ابال تافالكت بلدية تارودانت.

مساحته :  01 ار 31 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  الطريق وباحو حسن؛ 

شرقا :  كسرير العربي؛ 

جنوبا :  السكراتي موالي العياشي؛

غربا :  الطريق؛

احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2010.

تاريخ التحديد :  22 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31965 - 39

تاريخ اإليداع :  22 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ :  

 - السيد كلود كاي الندولفي بن الندولفي كاي بن رافاييل بنسبة 1 - 2.

 - السيدة سيلفي مارسيل بيتو بنت يوتوروجي بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » املياه املتدفقة «.    

نوعـه :  دار للسكن ذات طابق  سفلي.

موقعه :  ايت ايعزة القدمية بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته :  05 ار 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  االدريسي والدريوش املعلم علي؛ 

شرقا :  احيضر احلسن؛ 

جنوبا :  ورثة خديجة احلاج؛

غربا :  الدريوش املعلم علي؛

احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 30 ابريل 2008.

 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 ماي 1986.

تاريخ التحديد :  22 فبراير 2021 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 31966 - 39

تاريخ اإليداع :  22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :  السيد هشام اقلمون بن احلسن

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

نوعـه :  ارض عارية.

موقعه :  درب العفو بلدية تارودانت.

مساحته :  75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  ورثة محمد السوسي والصاحلي عبد اجلليل؛ 

شرقا :  الطريق؛ 

جنوبا :  ورثة شنطنان منهم عبد السالم؛

غربا :  ورثة شنطنان منهم عبد السالم؛

 احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 08 يوليو 2014.

- شهادة إدارية مؤرخة في 17 سبتمبر 2013.

- نسخة طبق االصل لنسخة قسمة عدلية مؤرخة في 13  يناير 1975.

 - وكالة عرفية مؤرخة في 04 يونيو 2014.

تاريخ التحديد :  22 فبراير 2021 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 31967 - 39

تاريخ اإليداع :  22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :  السيد مصطفى ناجي بن عبد السالم.

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

نوعـه :  ارض عارية بها دار للسكن ذات طابق سفلي وطابق اول.

موقعه :   دوار أيت حمو جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني شعيب 

دائرة أوالد تامية تارودانت.

مساحته :  02 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  ورثة ناجي مسعود؛ 

شرقا :  عبد اجمليد بن سلمان؛ 

جنوبا :  الطريق؛

غربا :  التهامي ناجي؛

 احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 

 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 نونبر 2020.

تاريخ التحديد :  22 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا.
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مطلب رقم 31968 - 39

تاريخ اإليداع :  23 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ :   السيدة مليكة احلياني بنت موالي احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مزارع الدوار «.    

نوعـه :  ارض عارية.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته :  70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  الكيحل عبيد؛ 

شرقا :  رماش احمد؛ 

جنوبا :  الطريق؛

غربا :  ورثة خلسيتي الركراكي بن ابريك؛

 احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 

 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 مارس 2020.

 - نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 22 مارس 2016.

 - نسخة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 14 اكتوبر 1994.

 - نسخة طبق األصل لعقد بيع تابث التارخ مؤرخ في 30 اكتوبر 2017.

 - شهادة إدارية مؤرخة في 04 يونيو 2014.

تاريخ التحديد :  23 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31969 - 39

تاريخ اإليداع :  23 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  السيدة آسية نصيح بنت املصطفى.

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

نوعـه :  بناية بها طابق سفلي وطابقني علويني .

موقعه :   بوكيضو احملايطة بلدية تارودانت.

مساحته :  01 ار 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  عبد اهلل بها؛ 

شرقا :  الرسم العقاري عدد 18767 - 39؛ 

جنوبا :  الطريق؛

غربا :  الرسم العقاري عدد 21282 - 39؛

 احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 

 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 10 ماي 2010.

 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 09 يونيو 1994.

 - صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 04 ماي 2010.

 - صورة شمسية رخصة البناء رقم 18 - 2011 مؤرخة في 12 يناير 2011.

تاريخ التحديد :  23 فبراير 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31970 - 39

تاريخ اإليداع :  23 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :  السيد الغول سعيد بن احلسن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دوار اجلديد «.    

نوعـه :  ارض بها دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

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

مساحته :  04 ار 27 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  الطريق؛ 

شرقا :  اخراز محمد؛ 

جنوبا :  الطريق؛

غربا :  الطريق؛

 احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 

 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 26 نونبر 2013.

 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 1992.

تاريخ التحديد :  23 فبراير 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31971 - 39

تاريخ اإليداع :  24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :  السيد حسن بحيد بن احمد

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

نوعـه :  ارض بها دار للسكن سفلية وطابقني علويني.

موقعه :  دوار عني شعيب جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته :  90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  الطريق؛ 

شرقا :  بلعظيم حلسن؛ 

جنوبا :  بلعظيم حلسن؛

غربا :  الطريق؛

احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 

 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 26 اغسطس 2020.

 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 31 ماي 2011.

 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 09 يونيو 2010.

 - شهادة إدارية مؤرخة في 12 ديسمبر 2010.

 - نسخة طبق األصل لنسخة استمرار عدلي محرر اصلها في 05  يوليو 1993.

تاريخ التحديد :  24 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31972 - 39

تاريخ اإليداع :  24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :  السيد احلسن كرباس بن علي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك السطاح «.    
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نوعـه :  ارض فالحية.

موقعه :  دوار ايت كروم جماعة ايت مخلوف قيادة متالوكت اقليم تارودانت.

مساحته :  91 ار 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  الرسمني العقاريني عدد 21515 - 39 – 6577 - 39؛ 

شرقا :  السهب؛ 

جنوبا :  كبور املاسي؛

غربا :  الطريق؛

 احلقوق العينية  :  الشئ.

أصل امللك  : 

 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 06 مارس 2020.

 - عقد صدقة عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2020.

 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 يناير 2020.

تاريخ التحديد :  24 فبراير 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى »  خليجة  « 

مطلب رقم 17600 - 39

والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 731 

املؤرخة 02 يناير 2013.

ان مسطرة حتفيظ امللك املسمى" خليجة" موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 17600 - 39 الكائن دوار النواجي التحتانيني جماعة زاوية سيدي 

الطاهر قيادة احمر اقليم تارودانت، 

ستتابع من االن فصاعدا في اسم السيد عبد اهلل غنماوي بن احلسني 

ولقطعتني بدال من قطعة واحدة كما سبق التصريح بذلك ابان إيداع 

املطلب  هذا  حتفيظ  مسطرة  ستصبح  وعليه  التحفيظ،  مطلب 

مجزأة على الشكل التالي : 

حتت االسم اجلديد املسمى * خليجة 1 * 

ولكافة القطعة األولى البالغة مساحتها 01 هكتار 06 آر 14 سنتيار 

محددة كما يلي : 

شماال :  الطريق

شرقا  :  سمار عبد اهلل والسهب

جنوبا  :  الرسم العقاري عدد 35540 - 39

غربا  :  الرسم العقاري عدد 35540 - 39

الثانية  القطعة  من  املتكون  امللك  من  تبقى  وملا  القدمي  االسم  حتت 

مساحتها 02 هـكتار 93 آر 76 سنتيار محددة كما يلي : 

شماال :  الطريق

شرقا  :  الرسم العقاري عدد 35540 - 39

جنوبا  :  طالب التحفيظ والسهب

غربا  :  السهب

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

 06 بتاريخ  العقاري  التحفيظ  ظهير  من   84 للفصل  طبقا  االيداع 

نشر  بعد  الغيا  سيصبح  والذي   836 عدد   19 كناش   2019 ديسمبر 

هذه اخلالصة اإلصالحية.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

ارمو عبد اهلل    

محافظة ابركان

مطلب رقم 8345   - 40
تاريخ اإليداع : 30 نونبر 2020.

طالبو التحفيظ  : 
1 - فاطنة اقشيري بنت محمد بنسبة 01 - 12 جزء.
2 - فريدة اقشيري بنت محمد بنسبة 01 - 12 جزء.
3 - احلسن اقشيري بن محمد بنسبة 02 - 12 جزء .
4 - عيسى اقشيري بن محمد بنسبة 02 - 12 جزء

5 - عبد الرحيم اقشيري بن محمد بنسبة 02 - 12 جزء.
6 - رقية اقشيري بن محمد بنسبة 01 - 12 جزء.

7 - رحمة اقشيري بنت محمد بنسبة 01 - 12 جزء.
8 - عبد احلفيظ اقشيري بن محمد بنسبة 02 - 12 جزء.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار اقشيري ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك " دار اقشيري ".          

نوعه : ارض بها منزل قدمي يتكون من طابق ارضي .
موقعه : مدينة بركان حي السالم زنقة الريف .

مساحته : 01 آ 84 س تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : قطعة ارضية غير مبنية ؛ العراس
شرقا : بناية ورثة العراس  ؛   

جنوبا : بناية ورثة العراس عبد القادر  ؛ 
غربا :  زنقة الريف حي السالم ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1. رسم ثبوت ملكية عدلي  عدد 103  كناش االمالك رقم 32 بتاريخ 
21 - 10 - 2020  توثيق بركان .

2.رسم اراثة بفريضة عدد 921 صحيفة 132 ضمن بكناش 3 رقم 24 
بتاريخ 25 - 04 - 2006 توثيق بركان.

3.وكالة عرفية مؤرخة في 23 - 10 - 2020
على   2021 فبرابر   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 8346 - 40
تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ  : 
1 -  جميلة عرابي بنت بوعرفة بنسبة 05 - 40.

2 -  دحماني محمد بن عبد اهلل بنسبة 14 - 40.
3 -  دحماني يوسف بن عبد اهلل بنسبة 14 - 40.

4 -  دحماني اسماء بنت عبد اهلل بنسبة 07 - 40.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تافزة ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك " تافزة ".          
نوعه : أرض فالحية  بورية.

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار اوالد علي بن دحمان.
مساحته : 33 آ ر10س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : الطريق ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2318 - 40؛   
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جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2318 - 40 ؛ 
غربا :  ورثة دحماني الزهراء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1.صورة شمسية لعقد ملكية عدد 519 صحيفة 471 كناش االمالك 
رقم 6 بتاريخ 08 - 08 - 2011 توثيق احفير.

2.صورة شمسية لرسم اراثة بفريضة عدد 230 صحيفة 328 كناش 
03 رقم 37 بتاريخ 08 - 11 - 2010 توثيق بركان.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 فبراير 2021 على الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 8347 - 40
تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ   : 
5 -  جميلة عرابي بنت بوعرفة بنسبة 05 - 40.

6 -  دحماني محمد بن عبد اهلل بنسبة 14 - 40.
7 -  دحماني يوسف بن عبد اهلل بنسبة 14 - 40.

8 -  دحماني اسماء بنت عبد اهلل بنسبة 07 - 40.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدمنة ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك " الدمنة ".          
نوعه : أرض فالحية  بورية.

موقعه : اقليم بركان  دائرة أحفير جماعة اغبال دوار اوالد علي بن دحمان  .
مساحته : 58 ار 19 س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : دحماني عائشة ؛ 

شرقا : الطريق   ؛   
جنوبا : ورثة دحماني الزهراء  ؛ 

غربا :  ورثة طيبي محمد ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
1. رسم ملكية عدد 519 صحيفة 471 كناش االمالك رقم 6 بتاريخ 

08 - 08 - 2011 توثيق احفير.
2. رسم اراثة بفريضة عدد 230 صحيفة 328 كناش 03 رقم 37 بتاريخ 

08 - 11 - 2010 توثيق بركان.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 فبراير 2021 على الساعة 11  : 30 د.

مطلب رقم 8348  - 40
تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : عمرو ميري بن خلضر  . 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تسمغونت".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك " تسمغونت ".          
نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد املير .
مساحته : 98 آ ر 80س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري 6147 - 02 ؛ الرسم العقاري 18411 - 02

شرقا : الرسم العقاري 6147 - 02؛ طريق عمومية بعرض 05 امتار.
جنوبا : ميري رابح  ؛ 

غربا :  الرسم العقاري عدد 18411 - 02؛ ملحة امبارك بن عيسى.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي عدد 37  صحيفة 36 كناش االمالك رقم 176 
بتاريخ 10 - 11 - 2020  توثيق وجدة .

على   2021 فبراير   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 8349  - 40
تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ  : 
1 -  فطيمة االحمادي بنت موالي حمزة بنسبة 09 - 72 جزء .

2 -  طاهري زعيمة بنت ادريس بنسبة 07 - 72 جزء.
3 -  طاهري رشيد بن ادريس بنسبة 14 - 72 جزء.

4 -  طاهري احالم بنت ادريس بنسبة 07 - 72 جزء.
5 -  طاهري سهام بنت ادريس بنسبة 14 - 72 جزء.

6 -  طاهري زكرياء بن ادريس بنسبة 07 - 72 جزء.
7 -  طاهري منال بنت ادريس بنسبة 07 - 72 جزء.

8 -  طاهري تورية بنت ادريس بنسبة 07 - 72 جزء. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك طاهري".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك " ملك طاهري ".          
نوعه : أرض بها بناية .

موقعه  : مدينة بركان حي العيون.
مساحته : 01 آ ر01 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : ملرابط رقية.
شرقا : ورثة طاهري.

جنوبا : طريق عرضها 10 امتار  ؛ 
غربا :  ورثة طاهري عبد السالم ؛ الرسم العقاري عدد 20850 - 40. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

رقم 31  االمالك  بكناش  224 ضمن  بحيازة هبة عدد  اشهاد  1.رسم 
بتاريخ 12 - 10 - 2020 توتيق بركان.

2.نسخة مصححة االمضاء لعقد قسمة مؤرخة في 19 - 03 - 1999.
3.عقد هبة عرفي مؤرخ في 12 - 03 - 1999.

4.نسخة مطابقة لالصل لرسم ملكية على دار عدد 78 صحيفة 75 
بتاريخ 12 - 01 - 1999 توثيق بركان.

بركان  بلدية  عن  صادرة  ادارية  لشهادة  لالصل  مطابقة  5.نسخة 
مكتب التصاميم والبناءات مؤرخة في 22 - 03 - 1999.

6.صورة شمسية الراثة بفريضة عدد 77 ضمن بكناش التركات رقم 
62 بتاريخ  22 - 09 - 2017 توثيق بركان.

7.صورة شمسية الراثة بفريضة عدد 164 ضمن بكناش التركات رقم 
73 بتاريخ 17 - 03 - 2020 بتوثيق بركان.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 18 فبراير 2021 على الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 8350 - 40
تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ  : 
1. عبد القادر الكداني بن محمد بنسبة  03 - 08 جزء.

2. جناة اخللوفي بنت مصطفى بنسبة 03 - 08 جزء.
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3. سمير اخللوفي بن مصطفى بنسبة 02 - 08 جزء . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكداني واخللوفي ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك " الكداني واخللوفي ".          

نوعه : ارض بها بناية قدمية من سفلي وطابق اول .

موقعه : مدينة بركان احلي احلسني .

مساحته : 01 آ 25 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 36601 - 02 ؛ 

شرقا : رفيق وعلي  ؛ محمودي الصديق  

جنوبا : طريق عرضها 10 امتار  ؛ 

 o - 5712  ؛o - 8848 غربا : الرسمني العقاريني عدد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.عقد بيع تابث التاريخ محرر من طرف محامي مقبول للترافع امام 

محكمة النقض مؤرخ في 18 - 04 - 2013

2. رسم ملكية عدد 37 صحيفة  بتاريخ 10 - 08 - 1935 .

3. نسخة طبق االصل من عقد هبة مؤرخة في 08 - 08 - 1981.

4.وكالة صادرة عن قنصلية سانت ميداغ بفرنسا مؤرخة في 19 - 03 - 2013.

5. صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 27 - 03 - 2013.

على   2021 فبرابر   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 30 د.

مطلب رقم 8351 - 40

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : عبد القادر رامي بن ميمون

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك رامي عبد القادر ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك " ملك رامي عبد القادر ".          

نوعه : أرض بها منزل من سفلي وطابق اول..

موقعه : مدينة بركان حي املقاومة.

مساحته : 01آ ر12 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بنوية محمد ؛ 

شرقا : زنقة العيون؛   

جنوبا : امجني احلسني ؛ 

غربا :  حباني اخلثير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدد 112 ضمن بكناش االمالك رقم 32 بتاريخ 28 - 10 - 2020 

توثيق بركان.

2. ملحق اصالحي عدلي عدد 65 ضمن بكناش اخملتلفة رقم 75 بتاريخ 

14 - 12 - 2020 توثيق بركان.

االدارية  امللحقة  بركان  باشوية  عن  مادي صادر  3.قرار تصحيح خطا 

الثالثة عدد 1441 بتاريخ 03 - 12 - 2020.

على   2021 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 8352 - 40
تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر2020.

طالبا التحفيظ : 
1 -  بنعيسى قماد بن بنعلي بنسبة ½ جزء.
2 -  امجون محمد بن العيد بنسبة ½ جزء.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حساين ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك " حساين ".          

نوعه : أرض فالحية  .
موقعه : دائرة اكليم جماعة رسالن دوار رسالن.

مساحته : 16 آ ر45س تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 1582 - 40 ؛ مسجد
شرقا : الطريق؛ مسجد .  

جنوبا : الطريق ؛ 
غربا :  شعبة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

- رسم امللكية عدد 73 ضمن بكناش االمالك رقم 28 بتاريخ 10 - 10 - 2018 
توثيق بركان.

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 8353 - 40
تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : البشير العراس بن الطيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار العراس ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ  للملك " دار العراس ".          
نوعه : منزل للسكنى املتكون من سفلي وطابق اول.

موقعه : مدينة بركان حي سالم
مساحته : 01 آ ر67س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : ملك حمدون العراس
شرقا : ملك ورثة عبد القادر  
جنوبا : ملك اخلتير العراس ؛ 

غربا :  مركوم بوزيان
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
1.رسم ملكية عدلي عدد 201 صحيفة 270 ضمن بكناش االمالك 

رقم 18 بتاريخ 14 - 07 - 2014 توثيق بركان.
 25 رقم  االمالك  بكناش  ضمن   400 عدد  الشياع  في  شراء  2.رسم 

بتاريخ 01 - 11 - 2017 توثيق بركان.
 74 رقم  اخملتلفة  بكناش  ضمن   424 عدد  عدلي  استدراكي  3.ملحق 

بتاريخ 14 - 12 - 2020 توثيق بركان.
على   2021 فبراير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 00 د.
احملافظ على االمالك العقارية بابركان 

بنموسى محمد     
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محافظة ميدلت      

مطلب رقم 35859 - 42

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : رشيد الطوالي بن موحى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  ملك طوالي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك طوالي. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة ايتزر جماعة ايت بن يعقوب، احملل 

املدعو سهب الروى.

مساحته : 01 هـ 18آ69 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد حشالف والطريق وادريس موخرص؛

شرقا : محمد حشالف والساقية؛

جنوبا : طالب التحفيظ والساقية ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 75 االمالك  كناش   277 ص   171 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 16 أكتوبر 2018

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 107-56 ص 116 كناش 

االمالك 56 بتاريخ 18 مارس 2007

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 13 : 00 بعد الزوال.

       

مطلب رقم 33860 - 42

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : سارة طيبي بنت موالي الصالح

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : متدي نزرى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : متدي نزرى. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو ايت الربع.

مساحته : 01آ20س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلوش؛

شرقا : الطالبي محمد؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : عباسي ادريس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 82 عدد  االمالك  كناش   388 ص   361 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 18 سبتمبر 2020

نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 229 كناش التركات 

 عدد 11 بتاريخ 10 أكتوبر 1981

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 278 ص 490 كناش التركات عقد 1278/35

بتاريخ 02 ماي 2016

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35861 - 42

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : مولود اعسيس بن موحى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الرحمة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الرحمة. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو مزرعة اوسروتو.

مساحته : 09هـ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : احديدو حدو؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 30 رقم  االمالك  كناش   277 ص   303 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 30 نوفمبر 2008

 30 رقم  االمالك  كناش   100 ص   113 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 30 يوليو 2008

رسم شراء عدلي عدد 2189 بتاريخ 07 نوفمبر 1988

 31 6 بتاريخ  465 سجل العقاري رقم  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

أكتوبر 1996

عقد نسخة رسم شراء عدلي رقم 1842/2 بتاريخ 10 أكتوبر 1991

عقد شراء عدلي رقم 570/2 بتاريخ 20 مارس 1989

عقد شراء عدلي عدد 586 وصل عدد 92/64 بتاريخ 08 أبريل 1992

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 207 ص 214 سجل العقار رقم 9 بتاريخ 

22 أغسطس 1997

 24 بتاريخ   13 رقم  العقار  210 سجل  بعدد  عقد شراء عدلي ضمن 

نوفمبر 1998

بتاريخ   60/61 191 وصل رقم  نسخة نصيبي في قسمة عدلي عدد 

21 مارس 1996

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35862 - 42

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى الطالب بن علي

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

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو مزرعة تاشويت.

مساحته : 80آ 86س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة حلو واحلاج؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : ورثة باعدي فوزي ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 77 عدد  االمالك  كناش   26 ص   19 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  رسم 

بتاريخ 23 أكتوبر 2019

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا

        

مطلب رقم 35863 - 42

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : مونية الهاتوت بنت عسو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البركة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البركة. 

نوعه : أرض عارية مسيجة؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو متوس وعليت تاعكني.

مساحته : 04آ 10س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة علي وداود؛

شرقا : عياد باشا؛

جنوبا : ايت عويشي جلول ؛

غربا : ورثة احلاج زايد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 221 كناش االمالك 24 بتاريخ 31 أكتوبر 2001

صورة شمسية لنسخة من رسم ثبوت متخلف ضمن أصلها حتت 

عدد 51 ص 91 كناش التركات عدد 14 بتاريخ 24 يوليو 2001

على   2021 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35864 - 42

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :

1( الشريف احلمداوي بن موالي عبد اهلل

2( محمد طالبي بن احماد . سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اخلير

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اخلير. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو متدى نزري ايت الربع.

مساحته : 02آ23س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 24735 - 42؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ايت حمو والطاهر اربعة ؛

غربا : باحيدي مصطفى؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 76 عدد  االمالك  كناش   454 ص   404 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 04 يونيو 2019

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 67 ص 82 كناش االمالك عدد 71 بتاريخ 

21 فبراير 2017

 78 عدد  االمالك  كناش   367 ص   304 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 18 أبريل 2019

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 93 ص 120 كناش االمالك عدد 69 بتاريخ 

07 يونيو 2016

 67 عدد  االمالك  كناش   112 ص   77 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ13أبريل 2016

 209 229 ص  نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

كناش التركات عدد 11 بتاريخ 10 أكتوبر 1981

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 42 ص 50 كناش 

االمالك عدد 69 بتاريخ 02 ماي 2016

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 302 ص 343 كناش االمالك 84 بتريخ 11 

نوفمبر 2020

ملحق لعقد شراء عدلي ضمن بعدد 332 ص 356 كناش االمالك عدد 

82 بتاريخ 28 يوليو 2020

ملحق لعقد شراء عدلي ضمن بعدد 333 ص 357 كناش االمالك عدد 

82 بتاريخ 28 يوليو 2020

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35865 - 42

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : منزل 29 زنقة واد اخملازن ميمالل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : منزل 29 زنقة واد اخملازن ميمالل. 

نوعه : أرض بها بناء؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو ميمالل.

مساحته : 50س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بوطيب أحمد؛
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شرقا : الزنقة؛

جنوبا : عبد الرحيم الصحراوي ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35866 - 42

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بولوح 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بولوح 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 03آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصرف؛

شرقا : بودربة حمو؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35867 - 42

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بولوح 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بولوح 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 06 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : شيخي موالي امبارك؛

شرقا : بوزيت حمو؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ايت موالي الطاهر؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30 صباحا.

       

مطلب رقم 35868 - 42

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بولوح 3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بولوح 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 02آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ايت موالي الطاهر؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : حمو احلو ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 12 : 00 زواال.

      

مطلب رقم 35869 - 42

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بولوح 4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بولوح 4. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 01آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ايت موالي الطاهر؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مزياني عسو ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 
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حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35870 - 42

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بولوح 5

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بولوح 5. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 35آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساقية اسمنت؛

شرقا : مصرف مع ملول احساين؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35871 - 42

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تكدميت 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تكدميت 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 06آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصرف؛

شرقا : اورحمان علي؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

        مطلب رقم 35872 - 42

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تكدميت 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تكدميت 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 06آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اورحمان علي مع طالب التحفيظ؛

شرقا : اورحمان علي؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35873 - 42

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تلعلولت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تلعلولت. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 04آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : موعلي حدو؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : مصرف مع شيخي موالي امبارك؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2021على  مارس  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "البركة 1" 

مطلب رقم 33505 - 14 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 596 املؤرخة في 02 يونيو 2010

2020، فإن مسطرة  10 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى " البركة 1" ذي املطلب رقم 33505 - 14، الكائن 

بإقليم ميدلت دائرة الريش، جماعة كرس تعاللني، احملل املدعو فوتيس،
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 تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ باملساحة التي 

اظهرها التصميم العقاري وهي : 12هـ 67 آ 29 س بدال من املساحة 

املصرح بها سابقا وهي11 هـ  وذلك بناءا على رسم شراء عدلي ضمن 

 25 في  و عقد شراء عرفي مؤرخ   2020 ديسمبر   02 بناريخ   43 بعدد 

2020 و صورة شمسية لنسخة ملكية طبقا لألصل عدد  سبتمبر 

388 بتاريخ 22 يوليو 1967 و كذا مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا.

 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك موحى" 

مطلب رقم 35400 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1087 املؤرخة في 30 أكتوبر 2019

2020، فإن مسطرة  14 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

 ،42 - 35400 حتفيظ امللك املسمى " ملك موحى " ذي املطلب رقم 

قصر  املدعو  احملل  ازدك،  ايت  جماعة  ميدلت،  ودائرة  بإقليم  الكائن 

التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  سمورة، 

باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي : 01 آ 29 س بدال من 

أ و05س وذلك مبقتضى نفس   01  : املساحة املصرح بها سابقا وهي 

العقود املودعة سابقا.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                                حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9452 - 43

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020 ؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد الوسطى"؛

نوعه : مسجد؛ 

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، حارة الصورة ؛

مساحته : 05 آر تقريبا؛

حدوده : 

شماال : قاع بناهيض؛

شرقا : قاع بناهيض؛

جنوبا : قاع بناهيض؛

غربا : قاع بناهيض؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : شهادة حبسية امللك رقم 1444 بتاريخ 05 نوفمبر 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 15 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 9453 - 43

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020 ؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد بوحربة"؛

نوعه : مسجد؛ 

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، حارة الصورة ؛

مساحته : 03 آر 20 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : محمد ابراهيمي؛

شرقا : علي زرول؛

جنوبا : حارة الصورة؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : شهادة حبسية امللك رقم 1446 بتاريخ 05 نوفمبر 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 15 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30.

مطلب رقم 9454 - 43

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020 ؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرافق مسجد بوحربة"؛

نوعه : مرافق صحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، حارة الصورة ؛

مساحته : 02 آر تقريبا؛

حدوده : 

شماال : جواد رفيع؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : حارة الصورة؛

غربا : جواد رفيع؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : شهادة حبسية امللك رقم 1445 بتاريخ 05 نوفمبر 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 15 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30.

مطلب رقم 9455 - 43

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020 ؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

مسجد  مرافق   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الوسطى"؛

نوعه : مرافق صحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، حارة الصورة ؛

مساحته : 01 آر 50 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : ابرهيم الراوي؛

شرقا : محمد غالب؛
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جنوبا : االحباس؛

غربا : زنقة بوحربة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : شهادة حبسية امللك رقم 1447 بتاريخ 05 نوفمبر 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 15 فبراير 2021 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 9456 - 43

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020 ؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرافق مسجد بن يوسف"؛

نوعه : مرافق صحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، زاوية حلضر ؛

مساحته : 03 آر تقريبا؛

حدوده : 

شماال : زاوية حلضر؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 116201 - 43؛

جنوبا : مسجد بن يوسف؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : شهادة حبسية امللك رقم 1448 بتاريخ 05 نوفمبر 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 15 فبراير 2021 على الساعة 13 : 30.

مطلب رقم 9457 - 43

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : محمد الزويتني بن احميدة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الزويتني"؛

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

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة اوالد حسون، دوار اخلميالت؛

مساحته : 01 آر 12 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : جنيب برا وعبد العزيز الدكالي؛

شرقا : زنقة الدوار؛

جنوبا : عبد الواجب بوجان و بوجمعة بوجان؛

غربا : ابو نسيم عباس؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

اشهاد بتصرف ضمن بعدد 510 صحيفة 462 كناش اخملتلفة رقم 230 

بتاريخ 26 يوليو 2019 بقسم قضاء االسرة مبراكش ؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 177 صحيفة 168 كناش االول عدد 300 

بتاريخ 13 يونيو 2020؛

شهادة ادارية رقم 17/2020 بتاريخ 02 ديسمبر 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 16 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 9458 - 43

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

عبد الرحمان الغنجاوي حضرة بنسبة 930/13824؛

خديجة الغنجاوي حضرة بنسبة 2697/13824؛

زبيدة الغنجاوي حضرة بنسبة 2697/13824؛ 

حجيبة الغنجاوي حضرة بنسبة 216/13824؛

امينة الغنجاوي حضرة بنسبة 216/13824؛

رشيدة ايت عبد اهلل ابراهيم بنسبة 1116/13824؛

فاضلة الغنجاوي حضرة بنسبة 1984/13824؛

مرمي الغنجاوي حضرة بنسبة 1984/13824؛

سناء الغنجاوي حضرة بنسبة 1984/13824؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك اخلير 1"؛

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

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، رياض لعروس درب تيزكارين رقم 88؛

مساحته : 01 آر 98 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم  32594 - 04؛

شرقا : الرسم العقاري  رقم 46338 - 04؛

جنوبا : الرسم العقاري  رقم 18564 م؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   438 صحيفة   534 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 287 بتاريخ 06 يناير 2019 توثيق مراكش؛

ملحق استمرار عدلي ضمن بعدد 38 صحيفة 36 كناش اخملتلفة عدد 263 

بتاريخ 10 ديسمبر 2020 توثيق مراكش؛ 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 34 صحيفة 366 رقم 367 كناش االول رقم 14 ؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن اصلها بعدد 1125 صحية 68 كناش 

الثاني رقم 93 بتاريخ 25 يونيو 1951 بتوثيق املنشية مركش؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 276 صحيفة 262 كناش 

التركات رقم 38 توثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 120 صحيفة 118 كناش التركات رقم 5 

بتاريخ 24 يوليو 2009؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 445 صحيفة 489 كناش عدد 42 بتاريخ 

20 يونيو 2000؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 16 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30.

مطلب رقم 9459 - 43

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020 ؛

طالبي التحفيظ : 

اميان فريوشن بنت محمد بنسبة ½؛
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حنان فريوشن بنت محمد بنسبة ½؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك فريوشن"؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي و طابق أول ؛ 

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، رياض املوخى، درب الصهريج رقم 11؛

مساحته : 63 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : درب الصهريج والصابة؛

شرقا : بناية؛

جنوبا : بناية؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

 261 335 كناش االمالك رقم  193 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 08 فبراير 2018 توثيق مراكش؛

رسم استمرر عدلي ضمن بعدد 287 صحيفة 251 كناش االمالك رقم 100 

بتاريخ 20 يونيو 2006؛ 

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصله بعدد 165 صحيفة 179 كناش 

التركات رقم 93 بتاريخ 15 يناير 2009 توثيق مراكش؛

وكالة متبثة االمضاء بتاريخ 28 اكتوبر 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 16 فبراير 2021 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 9460 - 43

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020 ؛

طالبة التحفيظ : فتيحة بجغاتي بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بجغاتي"؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي و وسطح به مرافق ؛ 

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، باب دكالة، درب العكة رقم 18؛

مساحته : 35 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : محمد بنيس؛

شرقا : زينب الدميعي؛

جنوبا : لزنقة؛

غربا : درب اهل اقة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 416 صحيفة 412 كناش االمالك رقم 

213 بتريخ 28 اغسطس 2015 توثق مراكش؛

 333 336 صحيفة  بعدد  أصلها  عدلي ضمن  استمرار  رسم  نسخة 

كناش االمالك رقم 213 بتريخ 11 يونيو 2015 توثيق مراكش؛

شهادة ادارية رقم 75 بتاريخ 12 مارس 2015؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 17 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30.

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي

خالد احليطي   

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157796 - 44

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : العربي امللسي بن عبدالسالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلرشة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  : "احلرشة".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار الشدادنة الدوم جماعة أوالد بوساكن قيادة مطران إقليم

ودائرة سيدي بنور،

مساحته  : 88  ار 92 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون :

شماال : ورثة العربي عمران؛ 

شرقا : ورثة محمد بن الفاطمي؛

جنوبا : املعيزي محمد ومطلب التحفيظ رقم 23372 - 44؛

غربا : ورثة العربي عمران ومطلب التحفيظ رقم 23372 - 44.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2007.

- شهادة ادارية مؤرخة في 05  أكتوبر  2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 22 فبراير 20021 على الساعة 09 و30 د صباحا.

مطلب رقم 157797 - 44

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : العربي امللسي بن عبدالسالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الطويلعات".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "الطويلعات".

 نوعه : أرض فالحية.

إقليم  مطران  قيادة  بوساكن  أوالد  جماعة  الشدادنة  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور،

مساحته : 22 ار 23 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : امللسي العربي؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 63820 - 44؛
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جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 63820 - 44؛

غربا : امللسي العربي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 نوفمبر 1990.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 نوفمبر 1995.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 1995.

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 يوليو 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 22 فبراير 2021 على الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 157798 - 44

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : العربي امللسي بن عبدالسالم.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "أرض السكوم".

نوعه : أرض فالحية.

إقليم  مطران  قيادة  بوساكن  أوالد  جماعة  الشدادنة  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور،

مساحته : 01 هكتار 56 ار 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 21311 - 44 وورثة العربي بن حمادي؛ 

شرقا : العربي بن أحمد؛

جنوبا : امللسي العربي؛

غربا : الرسم العقاري رقم 5855 - 44.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 أغسطس 2006.

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 أكتوبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 22 فبراير 2021 على الساعة 10 و30 د صباحا.

مطلب رقم 157799 - 44

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : العربي امللسي بن عبدالسالم.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " بقعة السكوم ".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار العجانة جماعة أوالد بوساكن قيادة مطران إقليم ودائرة 

سيدي بنور،

مساحته : 01 هكتار 46 ار 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : محمد بن محمد بن علي؛ 

شرقا : محمد بن محمد بن علي ؛

جنوبا : ورثة سعيد بن سعيد؛

غربا : اجلياللي بن أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2006.

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : 22 فبراير 2021 على الساعة 11 و30 د صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بالد بحار"

مطلب رقم 36298 ج

مسطرة  فإن   .2020 مارس   02 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "بالد بحار" ذي مطلب التحفيظ رقم 36298 ج 

الكائن بسيدي بنور املركز إقليم ومدينة سيدي بنور والبالغ مساحته 

01 هكتار 60 ار 70 سنتيار واملتكون من أرض عارية بها بنايات مساحتها 

67 متر مربع تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن فصاعدا في اسم : 

شركة العمران بنسبة 1/1 سهما.

وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا :

- عقد توتيقي مؤرخ في 11 ماي 2010.

- عقد توتيقي مؤرخ في 30 يونيو 2010.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور. 

                                            املصطفى بومهدي.

 

محافظة الدارالبيضاء - عني الشق

مطلب رقم 1022 - 47

تاريخ االيداع :  02 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل ايت حدو بن عبد العزيز  

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ارض سبيطة

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : ارض سبيطة 

نوعه : أرض بها بنايات مخصصة للسكن 

موقعه : الدار البيضاء عني الشق سيدي مسعود. 

مساحته : 03 أر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ومار العربي، وورثة سعيد،

شرقا : ممر مشترك عرضه متران،

جنوبا : ورثة ومار محمد،
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غربا : طريق عرضه 4 أمثار 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :  الشيء.

اصل امللك.

- شهادة إدارية عدد 17/2018 بتاريخ 12 سبتمبر 2020، 

- رسم ملكية مضمن بعدد 55 كناش 538 مؤرخ في 07 صفر 1420 

املوافق ل 25  سبتمبر  2020. 

- ملحق رسم ملكية مضمن بعدد 539 كناش 467 مؤرخ في 30 ربيع 

األول 1442 املوافق ل 16   نوفمبر 2020،

- تصميم متوقع أولي يتضمن مساحة البنايات،

مطلب رقم 1023 - 47

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السعدية معزوز بنت املعطي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ارض جنان

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض جنان

نوعه : أرض عارية 

موقعه : الدار البيضاء عني الشق دوار املكانسة 

مساحته : 08 أر 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : معزوز عزيزة، 

شرقا : ممر عرضه 3 أمتار،

جنوبا : مطلب رقم 1000 - 47،

غربا : الرسم العقاري 22318 - 47. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

اصل امللك.

- شهادة إدارية عدد 08/2020 بتاريخ 04 فبراير 2020. 

- رسم ملكية مضمن بعدد 435 كناش 140 مؤرخ في 26 ربيع األول 

1442 املوافق 12  نوفمبر  2020. 

خالصة إصالحية - مطلب حتفيظ 1563 - 33

الذي نشرت اخلالصة اإلصالحية بشأنه باجلريدة 

الرسمية عدد 1017 بتاريخ 27  يونيو  2018

مبقتضى قائمة إحالة من احملافظ على األمالك العقارية بالدار البيضاء 

 33  -  1563 رقم  حتفيظ  ملطلب   2020 يوليوز   09 بتاريخ  النواصر 

الكائن دوار أوالد رحو الذي نشرت اخلالصة اإلصالحية بشأنه باجلريدة 

الرسمية عدد 1017 بتاريخ 27  يونيو  2018 والذي أصبح تابعا لنفود 

احملافظة على األمالك العقارية بالدار البيضاء عني الشق فإن مسطرة 

التحفيظ تتابع من اآلن فصاعدا في إسم السادة : 

- لطيفة العلوي الشريفي بنسبة 11/176

- محمد عمر بنجلون بنسبة 14/176

- محمد بنجلون بنسبة 14/176

- نوفل بنجلون بنسبة 14/176

- علية بنجلون بنسبة 7/176

- وفاء بنجلون بنسبة 7/176

- بشرى بنجلون بنسبة 7/176

- أسماء بنجلون بنسبة 7/176

- حنان بنجلون بنسبة 7/176

- ربيعة بنكيران بنسبة 88/176

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا لتدعيم مطلب التحفيظ.

احملافظ على األمالك العقارية الدار البيضاء - بعني الشق.

               محمد اخللطي.

 

محافظة تاوريرت

مطلب رقم 13611 - 51

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف وجدة؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حبس حمداي" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حبس حمداي ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تاوريرت، جماعة سيدي حلسن، دوار ارمضانن؛ 

مساحته : 30 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة علي بن بركة؛

شرقا : ورثة علي بن بركة؛

جنوبا : ورثة علي بن بركة؛

غربا : ورثة علي بن بركة؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- نسخة موجزة من كناش االحصاء مؤرخة 16 ديسمبر 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 23 فبراير 2021 على 

الساعة العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بحيرة اجلراطيط "

 مطلب رقم 7308 - 51  الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 951 املؤرخة في 22 مارس 2017 واإلعالن 

عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 992 

املؤرخة في 03 يناير 2018

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 22 سبتمبر 2020 ومطلب إصالحي

مؤرخ في 17 ترفمبر 2020 ، فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو " بحيرة 

اجلراطيط " موضوع مطلب التحفيظ رقم 7308 - 51. الكائن بإقليم 

اسم  في  تتابع  القصبة،  املدعو  احملل  دبدو  احلضرية  اجلماعة  تاوريرت 
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العقاري  التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  التحفيظ  طالب  نفس 

والتي هي 02 آر 87 سنتيار بدل املساحة املصرح بها والتي هي 01 آر

الشرق  جهة  و  اجلنوب  جهة  من  اجملاور  اسم  وتغيير  س،   69

على  بناء  وذلك  القبيلة؛  ملك  بدل  فاطنة  غميريش  ورثة 

: وكذا  املذكور  للمطلب  تدعيما  إيداعها  السابق  العقود 

- نسخة موجزة من كناش االحصاء مؤرخة في 04 يونيو 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

                                    فوزي متون.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18928 - 53

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( املصطفى محفوظ بن احملفوظ. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض السانية. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض السانية.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة.

مساحته : 02 آر تقريبا.

يحده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 8558 - 53 ؛

شرقا : مسلك من 3 امتار ؛

جنوبا : الرفاقي حسن ؛

غربا : مطلب رقم 13843 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي.

أصل امللك :

 72 93 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 24 أكتوبر 2019.

 - شهادة ادارية عدد 07 مؤرخة في 19 يونيو 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 17 فبراير 2021 على الساعة التاسعة و النصف صباحا.

مطلب رقم 18929 - 53

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( املصطفى عبد الباسط بن محمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : عبد الباسط. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عبد الباسط.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة.

مساحته : 02 آر 43 س تقريبا.

يحده : 

شماال : عبد الرحيم بلكارة ؛

شرقا : مسلك من 3 امتار ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 8559 - 53 ؛

غربا : ورثة التهامي بن املكي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 71 92 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 24 أكتوبر 2019.

 - شهادة ادارية عدد 08 مؤرخة في 19 يونيو 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 17 فبراير 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18930 - 53

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( بوشعيب جلناودي بن املكي. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد املرس. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد املرس.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد الفرجية.

مساحته : 33 آر تقريبا.

يحده : 

شماال : طريق من 30 متر؛

شرقا : مطلب رقم   17198 - 53 و ورثة احمد بن محمد ؛

جنوبا : ورثة ولد الفرجية احليمر ؛

غربا : جوهري بوشعيب ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي من الضغط املنخفض.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 46 صحيفة 126 

كناش األمالك عدد 150 بتاريخ 25 أبريل 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 19 مؤرخة في 21 فبراير 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 18 فبراير 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18931 - 53

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

محمد روان بن سيف االسالم بنسبة 14/400

ادريس روان بن احمد بنسبة 120/400

فاطمة روان بنت احمد بنسبة 40/400

الزهرة روان بنت احمد بنسبة 40/400

سكينة روان بنت احمد بنسبة 40/400

عائشة روان بنت احمد بنسبة 40/400

جناة روان بنت احمد بنسبة 40/400

زهرة العناية بنت عبد القادر بنسبة 10/400
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مصطفى روان بن سيف االسالم بنسبة 14/400

يوسف روان بن سيف االسالم بنسبة 14/400

حمزة روان بن سيف االسالم بنسبة 14/400

منصف روان بن سيف االسالم بنسبة 14/400

االسم الذي كان يعرف به امللك : املرس. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املرس.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد باشوية برشيد امللحقة االدارية الثانية دوار امليمنات.

مساحته : 03 هك 67 آر 14 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة بن قاسم ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 9412 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 33420 - 53 ؛

غربا : طريق مارة من 5 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي من الضغط املتوسط.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 372 صحيفة 391 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 08 أكتوبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 21 مؤرخة في 17 يناير 2020.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 15 ديسمبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 18 فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18932 - 53

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

محمد روان بن سيف االسالم بنسبة 14/400

ادريس روان بن احمد بنسبة 120/400

فاطمة روان بنت احمد بنسبة 40/400

الزهرة روان بنت احمد بنسبة 40/400

سكينة روان بنت احمد بنسبة 40/400

عائشة روان بنت احمد بنسبة 40/400

جناة روان بنت احمد بنسبة 40/400

زهرة العناية بنت عبد القادر بنسبة 10/400

مصطفى روان بن سيف االسالم بنسبة 14/400

يوسف روان بن سيف االسالم بنسبة 14/400

حمزة روان بن سيف االسالم بنسبة 14/400

منصف روان بن سيف االسالم بنسبة 14/400

االسم الذي كان يعرف به امللك : املكملة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املكملة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد باشوية برشيد امللحقة االدارية الثانية دوار امليمنات.

مساحته : 02 هك 04 آر تقريبا.

يحده : 

شماال : طريق مارة من 10 امتار ؛

شرقا : طريق من 5 امتار ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 5881 د و مطلب رقم 920 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 920 - 53 و ورثة بوشعيب بن احلاج الطاهر ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي من الضغط املتوسط.

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 373 صحيفة 392 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 08 أكتوبر 2020.

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

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 15 ديسمبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 18 فبراير 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18933 - 53

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( منصف القباج بن احمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : امحمد الطويل. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : منصف القباج.

نوعه : أرض فالحية بها بئرين.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العصاصدة.

مساحته : 86 آر 02 س تقريبا.

يحده : 

و  املكي  الطاهري  و  احمد  الطاهري  و  احلق  عبد  الطاهري   : شماال 

الطاهري حسن ؛

شرقا : بوشعيب بن محمد حلمي ؛

جنوبا : احلاج العربي امال ؛

غربا : الطريق االقليمية رقم 3007 الرابطة بني القصيبة و دار القايد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 302 صحيفة 345 

كناش األمالك عدد 145 بتاريخ 01 أكتوبر 2018.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 295 صحيفة 223 

كناش األمالك عدد 147 بتاريخ 21 فبراير 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 175 مؤرخة في 07 سبتمبر 2018.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في 24 سبتمبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 22 فبراير 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18934 - 53

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( جمال ناجح بن بوشعيب. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : خريشفة. 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : خريشفة.

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار العيايدة.

مساحته : 98 آر 75 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ولد دامي احلاج محمد ؛

شرقا : ولد دامي احلاج محمد و فاطمة ناجيح ؛

جنوبا : رشيدة ناجيح و مسلك من 4 امتار ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 77812 - 53 و مطلب رقم 17454 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 530 صحيفة 362 

كناش األمالك عدد 158 بتاريخ 11 نوفمبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 47 مؤرخة في 28 أكتوبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 22 فبراير 2021 على الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 18935 - 53

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

محمد عدنان بن احلسني بنسبة 14/72

نفيسة كامت بنت حم بنسبة 09/72

ليلى عدنان بنت احلسني بنسبة 07/72

ناصر عدنان بن احلسني بنسبة 14/72

كمال عدنان بن احلسني بنسبة 14/72

طارق عدنان بن احلسني بنسبة 14/72

االسم الذي كان يعرف به امللك : الزهراوية 2. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الزهراوية 2.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار اوالد الباشا.

مساحته : 03 هك 50 آر تقريبا.

يحده : 

شماال : محمد بن الغزواني و مطلب رقم 73 - 53 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 7845 - 53 ؛

جنوبا : الطريق من برشيد الى الكارة ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 17775/س و مطلب رقم 7447 - 15 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي من الضغط املرتفع.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 342 صحيفة 29 

كناش األمالك عدد 104 بتاريخ 15 ديسمبر 1991.

 - عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 01 يناير 2000.

 - صورة شمسية لنسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد 

بعدد 175 صحيفة 36 كناش اخملتلفة عدد 34 بتاريخ 22 أكتوبر 2007.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 23 فبراير 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18936 - 53

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

محمد عدنان بن احلسني بنسبة 14/72

نفيسة كامت بنت حم بنسبة 09/72

ليلى عدنان بنت احلسني بنسبة 07/72

ناصر عدنان بن احلسني بنسبة 14/72

كمال عدنان بن احلسني بنسبة 14/72

طارق عدنان بن احلسني بنسبة 14/72

االسم الذي كان يعرف به امللك : الزهراوية. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الزهراوية 1.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار اوالد الباشا.

مساحته : 07 هك تقريبا.

يحده : 

شماال : طريق ؛

شرقا : مطلب رقم 6141 - 53 و الرسم العقاري رقم 502/د ؛

جنوبا : طريق من 10 امتار ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 641/د ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي من الضغط املرتفع.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 342 صحيفة 29 

كناش األمالك عدد 104 بتاريخ 15 ديسمبر 1991.

 - عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 01 يناير 2000.

 - صورة شمسية لنسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد 

بعدد 175 صحيفة 36 كناش اخملتلفة عدد 34 بتاريخ 22 أكتوبر 2007.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 23 فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18937 - 53

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

فاطمة بزنوني بنت التهامي بنسبة 1/8

ابوشعيب خوادري بن الكتاني بنسبة 2/8

نورة خوادري بنت الكتاني بنسبة 1/8

محمد خوادري بن الكتاني بنسبة 2/8

رضوان خوادري بن الكتاني بنسبة 2/8
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االسم الذي كان يعرف به امللك : احلرش الكتاني. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلرش الكتاني.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار الصوافة.

مساحته : 92 آر 21 س تقريبا.

يحده : 

شماال :  الرسم العقاري رقم  6693/د )ق 2( و مصطفى لزرق و الرسم 

العقاري رقم 90923 - 53 و الرسم العقاري رقم 6693/د )ق1( و الرسم 

العقاري رقم 108123 - 53 و احلاج عبد القادر باحلمدية و العشي مبارك ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 6693/د ؛

جنوبا : ورثة ادريس عوم بحرو ؛

غربا : ورثة احلوزية و ورثة احلاج بن امهاية ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشئ.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 441 صحيفة 307 

كناش األمالك عدد 158 بتاريخ 07 أكتوبر 2020.

الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -  

بعدد 07 كناش التركات عدد 225 بتاريخ 11 يونيو 2014.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 96 مؤرخة في 04 سبتمبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 23 فبراير 2021 على الساعة الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 18938 - 53

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

يوسف ارصالن بن محمد بنسبة 312/1980

عبد الكرمي ارصالن بن محمد بنسبة 312/1980

ابراهيم ارصالن بن محمد بنسبة 312/1980

هشام ارصالن بن محمد بنسبة 312/1980

امينة ارصالن بنت محمد بنسبة 156/1980

عائشة ارصالن بنت محمد بنسبة 156/1980

مرمي ارصالن بنت محمد بنسبة 156/1980

كرمية برامي االدريسي بنت سيدي محمد بنسبة 33/1980

امني ارصالن بن املصطفى بنسبة 77/1980

انس ارصالن بن املصطفى بنسبة 77/1980

محمد ارصالن بن املصطفى بنسبة 77/1980

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد البير. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد البير 2.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار العرارصة.

مساحته : 09 آر 28 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة اجلياللي بن بوشعيب ؛

شرقا : وهيب احلسني بن بوشعيب ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 51421/س )ق1( ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 51421/س )ق1( ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشئ.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 214 صحيفة 227 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 02 يوليو 2020.

الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -  

بعدد 62 كناش عدد 262 بتاريخ 05 أغسطس 2016.

الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -  

بعدد 63 كناش عدد 262 بتاريخ 05 أغسطس 2016.

الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -  

بعدد 835 كناش عدد 293 بتاريخ 22 فبراير 2019.

الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -  

بعدد 77 كناش التركات عدد 175 بتاريخ 25 يونيو 2012.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 27 مؤرخة في 02 مارس 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18939 - 53

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

يوسف ارصالن بن محمد بنسبة 312/1980

عبد الكرمي ارصالن بن محمد بنسبة 312/1980

ابراهيم ارصالن بن محمد بنسبة 312/1980

هشام ارصالن بن محمد بنسبة 312/1980

امينة ارصالن بنت محمد بنسبة 156/1980

عائشة ارصالن بنت محمد بنسبة 156/1980

مرمي ارصالن بنت محمد بنسبة 156/1980

كرمية برامي االدريسي بنت سيدي محمد بنسبة 33/1980

امني ارصالن بن املصطفى بنسبة 77/1980

انس ارصالن بن املصطفى بنسبة 77/1980

محمد ارصالن بن املصطفى بنسبة 77/1980

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد البير. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد البير 1.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار العرارصة.

مساحته : 25 آر 95 س تقريبا.

يحده : 

شماال : طريق عرضها 5 امتار ؛

شرقا : طريق عرضها 5 امتار و ورثة اجلياللي بن بوشعيب ؛
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 51421/س )ق1( ؛

غربا : طريق عرضها 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشئ.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 213 صحيفة 225 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 02 يوليو 2020.

الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -  

بعدد 62 كناش عدد 262 بتاريخ 05 أغسطس 2016.

الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -  

بعدد 63 كناش عدد 262 بتاريخ 05 أغسطس 2016.

الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -  

بعدد 835 كناش عدد 293 بتاريخ 22 فبراير 2019.

الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -  

بعدد 77 كناش التركات عدد 175 بتاريخ 25 يونيو 2012.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 26 مؤرخة في 02 مارس 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2021 على الساعة الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 18940 - 53

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

يوسف ارصالن بن محمد بنسبة 312/1980

عبد الكرمي ارصالن بن محمد بنسبة 312/1980

ابراهيم ارصالن بن محمد بنسبة 312/1980

هشام ارصالن بن محمد بنسبة 312/1980

امينة ارصالن بنت محمد بنسبة 156/1980

عائشة ارصالن بنت محمد بنسبة 156/1980

مرمي ارصالن بنت محمد بنسبة 156/1980

كرمية برامي االدريسي بنت سيدي محمد بنسبة 33/1980

امني ارصالن بن املصطفى بنسبة 77/1980

انس ارصالن بن املصطفى بنسبة 77/1980

محمد ارصالن بن املصطفى بنسبة 77/1980

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد البير. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد البير 3.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار العرارصة.

مساحته : 07 آر 83 س تقريبا.

يحده : 

شماال : طريق عرضها 5 امتار ؛

شرقا : طريق عرضها 5 امتار ؛

جنوبا : طريق عرضها 5 امتار ؛

غربا : طريق عرضها 10 امتار ؛
احلقوق العينية والتحمالت : الشئ.

أصل امللك:
 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 213 صحيفة 225 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 02 يوليو 2020.
الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -  

بعدد 62 كناش عدد 262 بتاريخ 05 أغسطس 2016.
الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -  

بعدد 63 كناش عدد 262 بتاريخ 05 أغسطس 2016.
الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -  

بعدد 835 كناش عدد 293 بتاريخ 22 فبراير 2019.
الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -  

بعدد 77 كناش التركات عدد 175 بتاريخ 25 يونيو 2012.
 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 26 مؤرخة في 02 مارس 2020.

 - تصميم هندسي.
تاريخ التحديد : 24 فبراير 2021 على الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 18941 - 53
تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( أسماء اجلالوي بنت عبد القادر. 
االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الشويكية. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الشويكية.
نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار اوالد علي امحمد.
مساحته : 33 آر 30 س تقريبا.

يحده :  شماال : الرسم العقاري رقم 64109 - 53 ؛
شرقا : طريق من 10 امتار ؛

جنوبا : ورثة محمد االشهب ؛
غربا : ورثة امحمد بن احمد االشهب ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي.
أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 471 صحيفة 318 
كناش األمالك عدد 158 بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

 - رسم صدقة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 577 صحيفة 393 
كناش األمالك عدد 158 بتاريخ 26 نوفمبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 50 مؤرخة في 18 أغسطس 2020.
 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2021 على الساعة الثانية و النصف زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض حبل بوكليب "
 مطلب رقم 9810 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة
 الرسمية  عدد 456 بتاريخ 26 سبتمبر 2007 و كذا االعالن 

عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1000 
بتاريخ 28 فبراير 2018 

مسطرة  فان  2020؛  نوفمبر   10 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى " ارض حبل بوكليب "  املطلب 9810 - 53، تتابع 
من اآلن فصاعدا في إسم احمد الغماري بن موسى؛ وذلك مبقتضى 

العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا : 
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 - رسم اصالح عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 569 صحيفة 455 

كناش اخملتلفة عدد 66 بتاريخ 20 مارس 2019.

295 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  - رسم   

368 كناش اخملتلفة عدد 73 بتاريخ 21 فبراير 2020.

 - رسم اشهاد عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 250 صحيفة 172 

كناش اخملتلفة عدد 71 بتاريخ 02 مارس 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض الطالع "

 مطلب رقم 9811 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية عدد 456 بتاريخ 26 سبتمبر 2007

2020؛ فان مسطرة  10 نوفمبر   مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى " ارض الطالع " موضوع املطلب 9811/ 53 .تتابع 

من اآلن فصاعدا في إسم احمد الغماري بن موسى؛ وذلك مبقتضى 

العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا : 

 - رسم اصالح عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 569 صحيفة 455 

كناش اخملتلفة عدد 66 بتاريخ 20 مارس 2019.

295 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  - رسم   

368 كناش اخملتلفة عدد 73 بتاريخ 21 فبراير 2020.

 - رسم اشهاد عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 250 صحيفة 172 

كناش اخملتلفة عدد 71 بتاريخ 02 مارس 2020.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                             فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 18468 - 54                     

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ السيدين :

1 -  جواد لعميم بن عبدالقادر على الشياع بنسبة 1/2؛

2 -  ابراهيم لعميم بن عبدالقادر على الشياع بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلاسي.

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

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه  : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي كدارة.

مساحته : 07 ا 50 س تقريبا.

حدوده :

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

 غربا : طالب التحفيظ.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

1 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يناير 2020؛

2 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28  نوفمبر 2019؛

3 -  وكالة عدلية مؤرخة في 12 أبريل 2019؛

4 -  شهادة إدارية مؤرخة في 27 أغسطس 2020.

5 -  نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 11 ديسمبر 2020

18 فبراير  : يوم اخلميس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

2021  على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18469 - 54      

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد جواد لعميم بن عبدالقادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلاسي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلاسي 3".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي كدارة.

مساحته : 16 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : طالب التحفيظ؛ رسم عقاري رقم 5379 - 54؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

 غربا : الرسم العقاري رقم 5345 - 54.

 احلقوق العينية : الشيء.      

 أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يناير 2020؛

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 27 أغسطس 2020؛

4 - نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 11 ديسمبر 2020.

18 فبراير  : يوم اخلميس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

2021 على الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18470 - 54   

 تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ السيدين :

1 - جواد لعميم بن عبدالقادر على الشياع بنسبة 1/2؛

2 - ابراهيم لعميم بن عبدالقادر على الشياع بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلاسي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلاسي 4".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي كدارة.

مساحته : 16 آ تقريبا.

حدوده : 
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شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : املطلب التحفيظ رقم 5869 - 54؛ طالب التحفيظ؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 5345 - 54.

احلقوق العينية : الشيء      

 أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يناير 2020؛

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019؛

3 - وكالة عدلية مؤرخة في 12 أبريل 2019؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 27 أغسطس 2020.

5 - نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 11 ديسمبر 2020.

18 فبراير  : يوم اخلميس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

2021 على الساعة الثانية زواال. 

مطلب رقم 18471 - 54   

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ السيدين :

1 - جواد لعميم بن عبدالقادر على الشياع بنسبة 1/2؛

2 - ابراهيم لعميم بن عبدالقادر على الشياع بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلاسي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلاسي 5".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي كدارة.

مساحته : 07 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املطلب التحفيظ رقم 5869 - 54؛ طالب التحفيظ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

 غربا : طالب التحفيظ.

 احلقوق العينية : الشيء      

 أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يناير 2020؛

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019؛

3 - وكالة عدلية مؤرخة في 12 أبريل 2019؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 27 أغسطس 2020.

5 - نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 11 ديسمبر 2020.

فبراير   19 اجلمعة  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة صباحا. 

مطلب رقم 18472 - 54   

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ السيدين :

1 - جواد لعميم بن عبدالقادر على الشياع بنسبة 1/2؛

2 - ابراهيم لعميم بن عبدالقادر على الشياع بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلاسي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلاسي 6".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي كدارة.

مساحته : 07 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

 غربا : طالب التحفيظ.

 احلقوق العينية : الشيء      

 أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يناير 2020؛

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019؛

3 - وكالة عدلية مؤرخة في 12 أبريل 2019؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 27 أغسطس 2020.

5 - نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 11 ديسمبر 2020.

فبراير  19 اجلمعة  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18473 - 54   

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ السيدين :

1 - جواد لعميم بن عبدالقادر على الشياع بنسبة 1/2؛

2 - ابراهيم لعميم بن عبدالقادر على الشياع بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلاسي.

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

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي كدارة.

مساحته : 16 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة العربي العيماني؛

شرقا : ورثة أحمد العيشي؛ طالب التحفيظ؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

 غربا : الرسم العقاري رقم 5345 - 54.

 احلقوق العينية : الشيء      

 أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يونيو 2020؛

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 31 يناير 2020؛

3 - نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي بتاريخ 16 ديسمبر 2020؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 27 أغسطس 2020.

5 - نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 11 ديسمبر 2020.

فبراير   19 اجلمعة  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2021 على الساعة الثانية عشرة صباحا. 
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خـالصـة إصـالحيـة - تتعلق بامللك املسمى "بالد بالعني

 بعني باردة " مطلب رقم 18275 - 54 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1131

 املؤرخة في 02 سبتمبر 2020

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 17 ديسمبر2020. فإن مسطرة

حتفيظ امللك املسمى " بالد بالعني بعني باردة " موضوع املطلب رقم 

18275 - 54، الكائن بإقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة البيبان، دوار 

عني باردة، تتابع من اآلن فصاعداً في اسم السيدين :

 1 - أحمد شاكر بن أحمد.

2 - محمد هشام فراسي بن محمد؛ وذلك استناداً إلى نفس الوثائق 

 2020 27 سبتمبر  املودعة سابقا و كذا رسم شراء عدلي مؤرخ في 

مضمن بعدد 364 صحيفة 534 سجل األمالك 61 مشفوع بشهادة البيع 

في الشياع مؤرخة في 15 ديسمبر 2020 على الشياع سوية بينهما.  

خـالصـة إصـالحيـة- تتعلق بامللك املسمى " مقبرة اجللوزي "

مطلب رقم 18226 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1107 املؤرخة في 18 مارس 2020

2020. فإن مسطرة  07 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى " مقبرة اجللوزي " موضوع املطلب رقم 18226 - 54،

الكائن بإقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو بوليد، 

"وأصبح  اجللوزي  "مقبرة  املسمى  امللك  اسم  تغيير  مت  أنه  مفادها 

يسمى "مقبرة اجلزولي".

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

                                     يوسف بوكنيفي.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 23021 - 56

تاريخ اإليداع : 15ديسمبر2020

طالب التحفيظ : البتول عبيدة بنت حماد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البتول عبيدة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البتول عبيدة 

نوعه : أرض محاطة بسور )حوش(

موقعه : احملل املدعو : حي سيدي الغازي ، مدينة كلميم

مساحته : 82 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مبارك برشيل

شرقا : امباركة لطافي 

جنوبا : محرم الزنقة بعضا و بالل بلحوس في البعض األخر؛

غربا : بالل بلحوس ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 24 فبراير 2020 مضمن بعدد 267 

سجل األمالك رقم 73 بتاريخ 11  مارس  2020.

 97 2020 مضمن بعدد  14  سبتمبر   2 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 

سجل األمالك رقم 75 بتاريخ 09 أكتوبر 2020.

3 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 12 نوفمبر 2020.

 2020 07 فبراير  إدارية مؤرخة في  4 - صورة طبق األصل من شهادة 

مضمن بعدد 07 

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 15 : 30

مطلب رقم 23022  - 56

تاريخ اإليداع : 17ديسمبر2020

طالب التحفيظ : 

 1 - سداتي عبرات بن محمد بنسبة 14/96

 2 - فنينة عبرات بنت محمد بنسبة 7/96

 3 - السالكة عبرات بنت محمد بنسبة 7/96

 4 - سالم عبرات بن محمد بنسبة 14/96 

 5 - ابراهيم السالم عبرات بن محمد بنسبة 14/96

6 - عائشة تكزي بنت الراحل بنسبة 12/96

7 - احمد عبرات بن محمد بنسبة 14/96

8 - فضيلي عبرات بن محمد بنسبة 14/96

9 - فالة عبرات بنت محمد بنسبة 7/96 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تلمعدرت - محمد2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تلمعدرت - محمد2.

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو تلمعدارت جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم

مساحته : 01 هكتار75 آر 55 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ’طريق

شرقا : بريش ابراهيم 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 11977  - 56؛

غربا : ورثة ميليد ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد استمرار عدلي مؤرخ في 04  نوفمبر  2020 مضمن بعدد 431 

سجل األمالك رقم 75 بتاريخ 30 نوفمبر 2020.

2 - صورة طبق األصل من رسم إراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 29 

 31 بتاريخ   31 عدد  التركات  سجل   314 بعدد  مضمن   2019 أكتوبر 

أكتوبر 2019 .
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3 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 14 سبتمبر 2020 

حتت عدد 09/2020 

:  17 فبراير 2021 على   التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة  : 11 : 00

مطلب رقم 23023  - 56

تاريخ اإليداع : 17ديسمبر2020

طالب التحفيظ : 

 1 - سداتي عبرات بن محمد بنسبة 14/96

 2 - فنينة عبرات بنت محمد بنسبة 7/96

 3 - السالكة عبرات بنت محمد بنسبة 7/96

 4 - سالم عبرات بن محمد بنسبة 14/96 

 5 - ابراهيم السالم عبرات بن محمد بنسبة 14/96

6 - عائشة تكزي بنت الراحل بنسبة 12/96

7 - احمد عبرات بن محمد بنسبة 14/96

8 - فضيلي عبرات بن محمد بنسبة 14/96

9 - فالة عبرات بنت محمد بنسبة 7/96 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : توفليت - محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : توفليت - محمد

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو توفليت جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم.

مساحته : 04 هكتار19 آر 31 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ’واد صياد

شرقا : مطلب رقم 12178  - 56 

جنوبا : شعبة؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 11580  - 56 ؛

احلقوق العينية : امللك به شعبات

أصل امللك : 

1 - عقد استمرار عدلي مؤرخ في 04  نوفمبر  2020 مضمن بعدد 425 

سجل األمالك رقم 75 بتاريخ 30 نوفمبر 2020.

2 - صورة طبق األصل من رسم إراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 29 

 31 بتاريخ   31 عدد  التركات  سجل   314 بعدد  مضمن   2019 أكتوبر 

أكتوبر 2019.

 3 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 14 سبتمبر 2020 

حتت عدد 07/2020 

فبراير2021على   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 30

مطلب رقم 23024  - 56

تاريخ اإليداع : 17ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : 

 1 - سداتي عبرات بن محمد بنسبة 14/96

 2 - فنينة عبرات بنت محمد بنسبة 7/96

 3 - السالكة عبرات بنت محمد بنسبة 7/96

 4 - سالم عبرات بن محمد بنسبة 14/96 

 5 - ابراهيم السالم عبرات بن محمد بنسبة 14/96

6 - عائشة تكزي بنت الراحل بنسبة 12/96

7 - احمد عبرات بن محمد بنسبة 14/96

8 - فضيلي عبرات بن محمد بنسبة 14/96

9 - فالة عبرات بنت محمد بنسبة 7/96 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تلمعدرت - محمد1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تلمعدرت - محمد1

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو تلمعدارت جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم.

مساحته : 96 آر 44 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : شعبة

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 11582 - 56 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 11977 - 56؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 11893 - 56 ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد استمرار عدلي مؤرخ في 04  نوفمبر  2020 مضمن بعدد 428 

سجل األمالك رقم 75 بتاريخ 30 نوفمبر 2020.

2 - صورة طبق األصل من رسم إراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 29 

 31 بتاريخ   31 عدد  التركات  سجل   314 بعدد  مضمن   2019 أكتوبر 

أكتوبر 2019.

3 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 14 سبتمبر 2020 

حتت عدد 08/2020 

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00

احملافظعلى األمالك العقارية بكلميم.

                                             محمد عرظاوي.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 6828  - 57 

تاريخ اإليداع : 22 فبراير 2020

أمالك  عن  )النائب  مبكناس  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

الدولة امللك اخلاص(:

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قطعة رقم 159 –أضاروش"

نوعه : أرض عارية 
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موقعه : إقليم  إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي 

مساحته :  هكتار وثالثون آرا  ) 01 هكتار 30 آر( تقريبا

حدوده :

شماال : ملك الدولة اخلاص

شرقا : ملك الدولة اخلاص

جنوبا : ورثة بن الطاهر أوسيدي

غربا : ملك الدولة اخلاص

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- مستخلص من كناش احملتويات

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 22 فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا:

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

عبد اجلبار فرطاس.    

 

محافظة مكناس االسماعيلية

مطلب رقم4607  - 59

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص ؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار الدبغ " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار الدبغ"

 نوعه : أرض بها بناية عبارة عن دار للدبغ؛

موقعه : مدينة مكناس  املدينة العتيقة ذار الدبغ  ؛  

مساحته : 99آ80 س تقريبا؛

حدوده : 

 شماال : الرسوم العقارية أعداد 1148/ك- 17455/ك34127/05- ؛

شرقا : الرسم العقاري 8303/ك ؛

جنوبا : الرسم العقاري 17165/ك؛ 

غربا : الرسوم العقارية أعداد 46600 - 59 - 46601 - 59-78557-05 ؛ 

احلقوق  العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

-مستخلص من سجل احملتويات مؤرخ في 17أبريل 2020

على   2021 فبراير   11 يوم  هو  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بوملهيل"

 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية 

عدد 4361 املؤرخة 29 مايو 1996 

مسطرة  فان   .2020 نوفمبر   02 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو " بوملهيل" ذي مطلب التحفيظ رقم 20902 - 05 

تتابع من اآلن فصاعدا بالشكل التالي : 

البالغة  للجزء  بالنسبة  علي"؛  بنت  فضيلة   " السيدة  اسم  في   -

مساحته 02هـ32 آ20 س حتت تسمية "فضيلة" 

اسم  في  "بوملهيل"  االصلية  تسميته  حتت  امللك  من  تبقى  ما   -

السيدين :

 1 -املرفح احمد بن عاشور؛

2 -املرفح الغازي بن عاشور؛

بصفتهما مالكني على الشياع سوية بينهما؛ وذلك زيادة على العقود 

املودعة سابقا تدعيما  ملطلب التحفيظ : 

-حكم ابتدائي مؤرخ في 20 ماي 2020؛

-نسخة تنفيذية لقرار استئنافي عدد 1411 املؤرخ في 17أبريل 2003؛

-شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 29 يونيو 2020؛

-رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14يناير 2004.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية

البوراحي عبد الواحد    

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26734 - 61

تاريخ اإليداع : 07  ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد الباقي بن عبد اهلل الطلحاوي؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبد الباقي"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه  : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو احرارين؛

مساحته : 22أر73  س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : ملك عثمان الهيشو؛

شرقا : اميان الفرشم ؛

جنوبا  : مطلب التحفيظ 11907 - 61؛

غربـا :عثمان الهيشو؛

احلقوق العينية :  الشيء.

أصل امللك :

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 06  سبتمبر 2018؛

عليه  مصادق  عدلي  بفريضة  اراثة  موجب  من  شمسية  صورة   -  2

مؤرخ في 18  نوفمبر 2015؛

 29 بتاريخ   229 3 - صورة من قرر صادر عن محكمة االستئناف قرار 

يونيو 2000؛

4 - صورة من تقرير خبرة بتاريخ 28  فبراير 2014؛

5 - صورة من محضر اجراء قسمة عينية بواسطة قرعة بتاريخ 09 

مارس 2012؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 08  فبراير  2021 على الساعة 

العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 26735 - 61

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : احمد اللحافي بن محمد؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اللحافي "

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو غدير الدفلة؛

مساحته : 65 أر 59 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال  : الرسم العقاري 50447 - 61 ؛

شرقا :  الرسم العقاري 52094 - 61؛

جنوبا : خديجة التوزاني؛

غربـا : مطلب التحفيظ 18328 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك  : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ابريل 1985؛

2 - نظير شراء عدلي مؤرخ في 13  فبراير 1985؛

3 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 10 فبراير 2020؛

4 - شهادة ادارية مؤرخ في 13 فبراير 2020؛

الساعة  على   2021 فبراير   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم  26736 - 61

 تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر  2020؛

طالب التحفيظ : محمد بن محمد العفاقي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املصلى"

نوعه : ارض فالحية  بها اشجار؛ 

القروية القصر  : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة  موقعه 

الصغير، احملل املدعو دوار غوجني؛

مساحته :  04 أر تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال  : البيطار حسن ؛

شرقا :  عمر بولعيش؛

جنوبا  : البيطار حسن؛

غربـا : طريق من 05 امتار؛

احلقوق العينية :  الشيء.

أصل امللك  : 

1 - شهادة ادارية مؤرخة في 05  نوفمبر 2020؛

2 - صورة شمسية من رسم رشراء عدلي مؤرخ في 04 مارس 1978؛

3 - نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 2007؛

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2007؛

5 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 13 اكتوبر 2020؛

6 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2020؛

الساعة  على   2021 فبراير   09 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26737 - 61

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : صفاء وردي بنت محمد؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الوردي 1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الوردي 1

نوعه : ارض عارية؛ 

قصر  القروية  اجلماعة  اجنرة،  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

اجملاز، احملل املدعو ديردعليلو؛

مساحته :  01أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري 34335 - 61 ؛

شرقا : صفاء الوردي ؛

جنوبا : طريق عمومية ؛

غربـا : محد العجيبي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر 2017

2 - صورة من نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 2006؛

3 - نسخة من رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 13 يوليو 1991؛

4 - صورة من شهادة ادارية 05 فبراير 2020 ؛

الساعة  على   2021 فبراير   09 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26738 - 61

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : صفاء وردي بنت محمد ؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الوردي2 "

نوعه : ارض عارية ؛ 

قصر  القروية  اجلماعة  اجنرة،  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

اجملاز ، احملل املدعو دير دعليلو؛

مساحته : 96 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 34335 - 19؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : صفاء الوردي ؛ طريق عمومية؛

غربـا : صفاء الوردي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد راء عدلي مؤرخ في 13 دييسمبر 2017؛
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2 - نسخة من رسم راء عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 2006؛

3 - نسخة من رسم مناقلة عدلي مؤرخة بتاريخ 13 يوليو 1991؛

4 - شهادة ادارية مؤرخة في 05 براير2020

الساعة  على   2021 فبراير   09 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.

مطلب رقم 26739 - 61

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ :  احمد بن محمد الدراوي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدراو ي2"

نوعه : ارض فالحية؛ 

القصر  الروية  اجلماعة  اجنرة،  الفحص  والية طنجة، عمالة   : موقعه 

الصغير ، احملل املدعو الكزيرة؛

مساحته : 29أر 82 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة احمد صالح؛

جنوبا : ورثة احمد الغماري اخلياط؛

غربـا : ورثة احمد الغماري اخلياط؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 1985؛

رسم ابراء عدلي مؤرخ في 07 ديسمبر 1985؛

3 - رسم تولية عدلي مؤرخ في 07 نوفمبر 1985؛ 

الساعة  على   2021 فبراير   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26740 - 61

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : احمد بن محمد الدراوي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مناصر "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير ، احملل املدعو كربة دراويش؛

مساحته : 09أر60  س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل الشرايح؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مصطفى بولعيش؛

غربـا : عبد السالم احمد صالح؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

موجب ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2017؛

2 - صورة شمسية من شهادة ادارية بتاريخ 16 اغسطس 2017؛

الساعة  على   2021 فبراير   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26741 - 61

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ :  محمد بن قاسم منيوة؛ مرمي امليموني على الشياع 

مناصفة بينهما؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رزق "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو السويحل مدشر عني بلوط؛

مساحته : 01أرتقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد الصوفاني؛

شرقا : احمد اخلمليشي؛

جنوبا : الطريق العمومية؛

غربـا : الطريق العمومية؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 2017؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 20  اكتوبر 2017؛

3 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 28  يوليو 2015؛

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرح في 19 ديسمبر 2017؛

5 - نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 21 مارس 2008؛

الساعة  على   2021 فبراير   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26742 - 61

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : ليلى احلضري؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السويحل" "  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلير "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو مدر عني بلوط السويحل؛

مساحته : 65  س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد العمراني؛

شرقا : عماد مشالح؛

جنوبا : الطريق من اربع امتار؛
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غربـا : الطريق العمومية؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر 2017؛

  20 بتاريخ  عليه  مصادق  عدلي  شراء  عقد  من  شمسية  صورة   -  2

اكتوبر 2017 ؛

3 - نسخة من رسم شراء مصادق عليه مؤرخ في 19 ديسمبر 2017؛

4 - نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 21 مارس 2008؛

5 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 19 ديسمبر 2017؛

الساعة  على   2021 فبراير   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26743 - 61

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد الصمد جوبيج؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبد الصمد جوبيج "

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير ، احملل املدعو فرديوة؛

مساحته : 11أر32  س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة االمني شابو؛

شرقا : رضوان الصيد؛

جنوبا : فاطمة الدواس؛محمد الدواس؛

غربـا : جوبيج دوليزاد؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2020؛

رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2020؛

صورة شمسية من رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2011؛

4 - صورة شمسية من نسخة من رسم ثبوت تصرف عدلي مصادق 

عليه بتاريخ 15  يوليو  2001؛

  28 5 - نسخة من رسم اعتراف ببيع عدلي مصادق عليه مؤرخ في 

يوليو  2001؛

6 - صورة شمسية من شهادة ادارية مصادق عليها بتاريخ 02 ديسمبر 2020؛

الساعة  على   2021 فبراير   11 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عر زواال.

مطلب رقم 26744 - 61

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : رضوان الصيد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رضوان الصيد" "  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رضوان الصيد "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو فرديوة؛

مساحته : 11أر32  س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة امني شابو؛

شرقا : اخملتار الدواس؛

جنوبا : محمد الدواس؛رحمة احلساني؛

غربـا : جوبيج عبد الصمد؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2020؛

2 - *رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2020؛

3 - نسخة من رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2011؛

4 - نسخة من رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2011؛

5 - نسخة من رسم ثبوت تصرف عدلي مؤرخة في 15 يوليو  2001؛

6 - نسخة من رسم اعتراف ببيع عدلي مؤرخ في 28  يوليو  2001؛

الساعة  على   2021 فبراير   11 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.

 

مطلب رقم 26745 - 61

 تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : دوليزاد جوبيج؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دوليزاد جوبيج"

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية  القصر 

الصغير، احملل املدعوفرديوة؛

مساحته : 11 أر32  س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة االمني شابو؛

شرقا   : عبد الصمد جوبيج؛

جنوبا  : فاطمة الدواس؛ علي دواس ورثة احمد الدواس؛

غربـا : اخملتارالدواس ؛

احلقوق العينية :  الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم اراثة فريضة عدلي مصادق عليها مؤرخ في 16  

ديسمبر 2011؛

2 -  صورة شمسية من نسخة رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في 

16 نوفمبر2011 مصادق عليه؛

3 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2020؛
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4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21  نوفمبر 2020؛

5 - صورة شمسية من نسخة رسم ثبوت تصرف عدلي مؤرخ في 15 

يوليو 2001؛

 28 ببيع عدلي مؤرخ في  اعتراف  6 - صورة مسية من نسخة رسم 

يوليو 2001؛

7 - صورة من شهادة ادارية مصادق عليها مؤرخة في 02  ديسمبر 2020؛

الساعة  على  فبراير2021   11 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26746 - 61

تاريخ اإليداع : 11 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : فائزة اليعقوبي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بولويز2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بولويز 2"   

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير ،احملل املدعو طالع لقرع؛

مساحته :  04أر67  س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 2771  -  61؛

شرقا   : الطريق العمومية؛

جنوبا  : الطريق العمومية؛

غربـا : مطل التحفيظ 25289  -  61؛

احلقوق العينية :  الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2008؛

موجب احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 21  نوفمبر 2007؛

3 - شهادة ادارية مؤرخة في 27 اكتوبر2020؛

الساعة  على   2021 فبراير   11 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26747  -  61

 تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020؛ 

طالب التحفيظ : فؤاد الطويل؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مدريد "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعوبني توزين؛

مساحته : 01أر  تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : فؤاد الطويل؛

شرقا  : الطريق 12 متر مربع؛

جنوبا : فؤاد الطويل؛

غربـا : ورثة املرحوم عبد السالم الطويل؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة طبق الصل من تقرير خبرة مصادق عليه بتاريخ 08 يناير 2019؛

2 - صورة شمسية من نسخة رسم تنازل بدون عوض عدلي مصادق 

عليها مؤرخة في 12 ديسمبر 2012؛

3 - صورة من ملحق بفرز حصص مؤرخ في 10 فبراير 2017؛

4 - صورة من دوين حكم قاسمة عدلي مؤرخ في 24 ديسمبر 2012؛

5 - صورة من محضر تفيذي باجراء مقاسمة عينية بتاريخ 24 نوفمبر 2011؛

6 - صورة من حكم صادر عن احملكمة االبتدائية بتاريخ 04 ديسمبر 1994؛

7 - صورة من احصاء متروك عدلي مؤرخ في 11 يوليو 1979؛

الساعة  على  فبراير2021   15 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26748 - 61 

تاريخ اإليداع : 14 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ :

1 - فطيمة الشعيري؛

2 - ثريا الرهوني؛

3 - حليمة الرهوني؛

4 - حسناء الرهوني؛

5 - مرمي الرهوني؛

نوعه : ارض فالحية؛ 

القروية القصر  : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة  موقعه 

الصغير،احملل املدعو غوجني؛

مساحته :  20 أر 39 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 436 - 61؛

شرقا  : مطلب التحفيظ 436 - 61؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : مطلب احلفيظ 10487 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة  من  شمسية  –صورة   1

اغسطس 1991؛

2 - ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 2020؛

3 - ضم قطع االرضية مؤرخ في 12 اكتوبر2020؛

4 - رسم تنازل دون عوض عدلي مؤرخ في 03 فبراير2017؛

5 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 03 فبراير2017؛



6417 عدد 1148 - 15 جمادى األولى 1442 )30 ديسمبر 2020(

6 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 03 فبراير2017؛

7 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 03 فبراير2017؛

8 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 03 فبراير2017؛

9 - صورة شمسية من نسخة رسم موجب اراثة بفريضتها مؤرخ في 

29 مارس 2012 مصادق عليها؛

الساعة  على   2021 15فبراير  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26749 - 61

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : ليلى برواك؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني دالية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "برواك "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية العوامة

احملل املدعو عني دالية الصغيرة؛

مساحته :  02 أر  تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : سعد برواك؛

شرقا  : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : خديجة غزال؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم راء عدلي مؤرخ في 15 يناير2014؛

2 - نسخة من رسم موجب اختصاص عدلي مؤرخ في 28 براير 2012؛

3 - نسخة من رسم راء عدلي مؤرخ في 08 ابريل 2013؛ 

4 - نسخة من رسم راء عدلي مؤرخ في 21 مارس 2012؛

الساعة  على   2021 فبراير   15 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26750 - 61

 تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : societe m.k promo SARL؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ام ك برومو "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة

احملل املدعو بني توزين؛

مساحته : 04أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 49178 - 61؛

شرقا  : الطريق؛

جنوبا : شارع غير مسمى؛

G/19920 : غربـا

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - صورة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 مايو 2004؛

2 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2020؛

الساعة  على  15فبراير2021  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 26751 - 61

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : احمد بوترفاس؛ كرمية االدريسي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بور احلسن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سرين "

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعوبور احلسن؛

مساحته : 0 هــ 25أر  تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق من اربع امتار؛

شرقا  : الطريق الرئيسية؛

جنوبا : ورثة احمد اجلبار؛

غربـا : عبد القادر العاقل؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد تنازل دون عوض عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2020؛

عقد تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2020

شهادة ادارية مؤرخة في 30 سبتمبر 2020

عقد شراء عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2019؛

5 - نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 05 مايو 2008؛

6 - تصريح بضم قطع وضبط مساحتها مؤرخة في 03  سبتمبر 2020؛

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ديسمبر 2017؛

8 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2017؛

الساعة  على  15فبراير2021  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.

مطلب رقم 26752 - 61

تاريخ اإليداع : 15 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ؛ مرمي النجاري؛ 

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية البحراويني 

احملل املدعو دوار النوينويش؛

مساحته :  05 أر 11 س تقريبا؛

اجملاورون : 
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شماال : مطلب التحفيظ 1451 - 61؛
شرقا  : ملك البائع؛

جنوبا : الرسم العقاري G /10803؛
غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

1 - نسخة من استمرار امللك عدلي مؤرخ في 13 يناير 2019؛
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 يوليو 2020؛

3 - نسخة رسم اثبات مخارجة عدلي مؤرخ في 13 يناير 2019؛
الساعة  على   2021 15فبراير  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة زواال

 مطلب رقم 26753 - 61
 تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد احلليم القجيري؛ 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الغروب"
نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة، 
احملل املدعو احرارين؛

مساحته :  05 أر  تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : الطريق اخلاصة؛
شرقا  : رسم عقاري 70423 - 61

جنوبا : ورثة محمد القجيري
غربـا : عبد السالم القجيري؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2019
رسم تنازل عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 2017؛

 1995 يونيو   16 في  مؤرخة  عدلي  اراثة  رسم  من  شمسية  صورة 
مصادق عليه؛

رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 2016؛
الساعة  على   2021 فبراير   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26754 - 61
 تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : يوسف ايت يحي بن محمد؛ 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يوسف
نوعه : ارض عارية؛ 

: والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر  موقعه 
الصغير، احملل املدعو طالع الريف؛

مساحته :  04 أر 75 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : عبد السالم العاقل؛

شرقا  : فاطمة العاقل؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : اخملتار العاقل؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 يونيو 2012؛

نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 04 سسبتمبر  1996

نسخة من رسم اراثة واحصاء عدلي مؤرخ في 01 اغسطس 1996؛

الساعة  على  16فبراير2021  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرصباحا.

مطلب رقم 26755 - 61

 تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : اخلراز شعة؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شعة

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول؛

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية باصيلة، 

احملل املدعو شارع بن عياد ر 09؛

مساحته :  00 أر 75 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد بن اخملتار سعيد؛

شرقا  : احمد غيالن؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربـا : احمد بن محمد البسيري؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 سبنتمبر1998؛

عقد هبة عدلي مؤرخ في 05 سسبتمبر  1998؛

صورة من تقارر بالزوجية مؤرخ في 23 ديسمبر 1996؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 08 ديسمبر 2020 على الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26756 - 61

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : ثريا بنت عيسى دحمان؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " "دحمان"

نوعه : ارض عارية؛

: والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر  موقعه 

الصغير، احملل املدعو بور بن فلوس؛

مساحته :  07 أر 12 س تقريبا؛



6419 عدد 1148 - 15 جمادى األولى 1442 )30 ديسمبر 2020(

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا  : عبد الرحمان الدهدوه؛

جنوبا : ورثة احمد فطومة؛

غربـا : عبد اهلل املهدي اللغميش؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2019؛

رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر2019؛

3 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 2013؛

4 - نسخة من رسم احصاء عدلي مؤرخ في 17 يناير 2003؛

5 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ابريل 2017

الساعة  على   2021 فبراير   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

 

مطلب رقم 26757 - 61

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : مصطفى اجويد؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجويد

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو قنيفذة؛

مساحته :  08 أر 11 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد اخلالق الدهدوه؛

شرقا  : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : بن يحي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 مايو 2020

2 - صورة شمسية من نسخة رسم موجب مخارجة عدلي مؤرخ في 

11 ديسمبر 2007 مصادق عليها

3 - صورة من شمسية من نسخة رسم موجب احصاء متروك عدلي 

29 اغسطس 2007؛ مصادق عليه؛

الساعة  على   2021 فبراير   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26758 - 61

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : عمر بوزيد؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني صميغا"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوزيد

نوعه : ارض عارية؛

: والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر  موقعه 

الصغير، احملل املدعو دوار الدهاده عني ضميغا؛

مساحته :  54 أر 72 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ارض اخلياط؛

شرقا  : االحباس؛مسجد فرديوة؛

جنوبا : خدوج الدهدوه؛

غربـا : ورثة محمد بن عجيبة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 20 فبراير 2018؛

2 - موجب ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 06 فبراير2018؛

3 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 20 فبراير 2018؛

4 - شهادة ادارية مؤرخة في 22 يوليو 2015؛

الساعة  على   2021 فبراير   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26759 - 61

 تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : رشيد بن محمد حبيب؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حبيب

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي، احملل املدعو دوار مجالو الرصافات؛

مساحته :  03 أر  تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا  : عبد السالم العبدي؛

جنوبا : عبد السالم العبدي؛

غربـا : عبد السالم العبدي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء االرض مؤرخة في 10 يوليو 1964؛

الساعة  على   2021 فبراير   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " "اللي2 " 

مطلب رقم 13656 - 61 و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 924 مؤرخة في 14 سبتمبر 2016   

2020. فإن مسطرة  16 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى "اللي2 " موضوع مطلب التحفيظ رقم 13656 - 61؛ 

الصغير؛احملل  القصر  القروية  اجلماعة  اجنرة؛  الفحص  بعمالة  الواقع 

املدعو طالع القرع؛ تتابع إلى غاية يومه في اسم السيد سعيد اللي 

ار68 س بدل   06 ابان عنها التصميم العقاري و هي  وباملساحة التي 

املساحة املصرح بها عند ايداع املطلب؛ وذلك مبوجب العقود السابق 

إيداعها تدعيما للمطلب املذكور وكذا : 

- رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 17 مايو 2017؛
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "رقم 03 بوحجر"

 مطلب رقم 15557 - 06 والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 3963 مؤرخة في 12 اكتوبر 1988 

مسطرة  فإن   .2020 ديسمبر  في09  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "رقم 03 بوحجر" موضوع مطلب التحفيظ رقم 

القصر القروية  اجلماعة  اجنرة؛  الفحص  بعمالة  الواقع  06؛   -  15557

 الصغير؛احملل املدعو مليش السفلي؛ تتابع من االن فصاعدا في اسم 

السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على اجلماعات الساللية ملدشر 

غوجني؛ باملساحة التي ابان عنها التصميم العقاري و هي 02 هـ 45 ار

مبوجب  وذلك  املطلب؛  ايداع  عند  بها  املصرح  املساحة  بدل  س   66

العقود السابق إيداعها تدعيما للمطلب املذكور وكذا : 

- حكم صادر عن احملكمة االبتدائية بتاريخ 05 مارس 2002 ملف رقم 

02/01/16؛

 - نسخة تنفيذية من قرار محكمة االستئناف بتاريخ 08 مايو 2008 

ملف 49 - 06/8؛

 24 بتاريخ  االستئناف  محكمة  قرار  من  لألصل  مطابقة  نسخة   -  

يوليو 2003 قرار 504 - 2003/8؛

قرار صادر عن اجمللس االعلى الغرفة املدنية - ملف 3061 - 1 - 1 - 2008 

بتاريخ 04 مايو 2010؛

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى  "بئر نوادر " 

مطلب رقم 14332 - 61 و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 948مؤرخة في 01 مارس 2017

مسطرة  فإن  اكتوبر2020؛   27  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " نوادر  "بئر  املسمى  امللك  حتفيظ 

14332 - 61؛الواقع بعمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو احرارين؛ تتابع إلى غاية يومه في اسم السيد عبد القادر 

العقاري  التصميم  ابان عنها  التي  باملساحة  و  بالدرقاوي؛  بن محمد 

و هي 02 هـ 55 ار68 س بدل املساحة املصرح بها عند ايداع املطلب؛ 

وذلك مبوجب العقود السابق إيداعها تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الرهوني2"

مطلب رقم 24612 - 61 والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1039مؤرخة في 28 نوفمبر 2018

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 30 يناير2020؛ فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "بئر نوادر " موضوع مطلب التحفيظ رقم  24612 - 61

الواقع بعمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية بقصر اجملاز؛احملل املدعو 

التحفيظ  طالبة  نفس  اسم  في  يومه  غاية  إلى  تتابع  لوييد؛  دوار 

حليمة الرهوني باملساحة التي ابان عنها التصميم العقاري وهي 02 

ار22 س بدل املساحة املصرح بها عند ايداع املطلب؛ وباملوقع املذكور 

اعاله؛ وذلك مبوجب العقود السابق إيداعها تدعيما للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                       عبد احلي السباعي.

محافظة الداخلة

مطلب رقم 233 - 62

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدولة 185/ ق".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة 185/ ق". 

نوعه : نوعه أرض عارية.

موقعه : جماعة بئركندوز.

مساحته : 100 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : امللك اخلاص للدولة.

شرقا : امللك اخلاص للدولة.

جنوبا : الرسم العقاري 3830 - 62 القطعة الثانية.

غربا : الطريق الوطنية رقم 01.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك :

- نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة مؤرخ في 07 

ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

2021 على الساعة  19 فبراير   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشر و النصف صباحا 11 س 30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 234 - 62

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدولة 186/ق".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة 186/ق". 

نوعه : نوعه أرض عارية.

موقعه : موقعه جماعة بئركندوز.

مساحته : مساحته 114 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : امللك اخلاص للدولة.

شرقا : الطريق الوطنية رقم 01.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3830 - 62 القطعة األولى.

غربا : امللك اخلاص للدولة.

احلقوق العينية : احلقوق_العينية الشيء

أصل امللك :

 07 في  مؤرخ  الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  موجزة  نسخة   -

ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

2021 على الساعة  19 فبراير   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف صباحا 12 س 30 دقيقة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة

رشيد الوردي    
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12956 - 65 

تاريخ اإليداع  :  18ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  :  األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :  "تالمومن 5".

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

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه  :  اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو 

تالمومن . 

مساحته : 1هـ 62 آ 60 س تقريبا. 

حدوده  :  

شماال :  كبور و ايت حمان و سي حلسن بولعجاج 

شرقا :  ايت موالي حفيظ 

جنوبا :  ايت موالي حفيظ 

غربا :  بيا موالي احسني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

سند التملك  :  التصرف الطويل األمد. 

2021 على الساعة  19فبراير    : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12957 - 65 

تاريخ اإليداع  :  18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  :  األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :  "توخربني لوطا 5".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :  "توخربني لوطا 5". 

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه  :  اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو تالمومن . 

مساحته : 1هـ 3 آ 60 س تقريبا. 

حدوده  :  

شماال :  موالي دريس بطاس و بوكايو ايت احلسني 

شرقا :  الشعبة 

جنوبا :  الشعبة 

غربا :  ورثة موالي احلسني بيا 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

سند التملك  :  التصرف الطويل األمد.

2021 على الساعة  19فبراير    : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12958 - 65

تاريخ اإليداع  :  18ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  :  األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :  "توخربني لوطا 6".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :  "توخربني لوطا 6". 

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه  :  اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو تالمومن . 

مساحته  :  8 آ 70 س تقريبا. 

حدوده  :  

شماال :  الشعبة 

شرقا :  ايت حمان 

جنوبا :  ايت حمان 

غربا :  ايت لديب احلسني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

سند التملك  :  التصرف الطويل األمد.

2021 على الساعة  19فبراير    : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 12959 - 65

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  :  األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :  "توخربني لوطا 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :  "توخربني لوطا 1". 

مشتمالته  :  أرض فالحية . 

موقعه  :  اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو تالمومن . 

مساحته : 3 آ 20 س تقريبا. 

حدوده  :  

شماال :  موالي حلسن كورية 

شرقا :  اوالد بيا 

جنوبا :  اوالد بيا 

غربا :  حد الزين بن موالي عبد السالم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

سند التملك  :  التصرف الطويل األمد. 

2021 على الساعة  19فبراير    : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

12 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12960 - 65

تاريخ اإليداع  :  22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  :  النكالي محمد بن علي بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :  "بقعة متسورين ".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :  "النكالي". 

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه  :  اقليم احلوز دائرة وجماعة امزميز دوار تيمسورين . 

مساحته : 6 آ 34 س تقريبا. 

حدوده  :  

شماال :  الطريق 

شرقا :  الطريق 

جنوبا :  عائشة املرابط 

غربا :  عبد العزيز املرابط 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

سند التملك  :  

 -  رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 54 صحيفة 56 كناش األمالك رقم 

248 بتاريخ 19 أكتوبر 2016 توثيق مراكش.

 -  نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 24 صحيفة 16 كناش 

رقم 27 بتاريخ 26 ماي 1972 توثيق امزميز.

 -  رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 169 صحيفة 237 كناش رقم 6 بتاريخ 

04 ديسمبر 2007 توثيق امزميز.

 -  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 251 صحيفة 268 كناش األمالك رقم 

279 بتاريخ 28 مارس 2019 توثيق مراكش.

 -  صورة شمسية  لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد 259 صحيفة 445 

كناش التركات 2 بتاريخ 02 أبريل 2003  توثيق امزميز.

 - وكالة عرفية مؤرخة في 04 - 06 - 2020.

 - شهادة إدارية عدد 07 - 2020 مؤرخة في 11 - 05 - 2020.

 - صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 05 شتنبر 2016.

2021 على الساعة  23فبراير    : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12961 - 65

تاريخ اإليداع  :  22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  :  مجدولني احلسن بن محمد بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :  

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

مشتمالته :  أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح . 

موقعه  :  اقليم احلوز بلدية ايت اورير احملل املدعو امزارن . 

مساحته1  :  آ تقريبا. 

حدوده  :  

شماال :  موالي العربي رزين 

شرقا :  الطريق 

جنوبا : احمد بريك 

غربا :  ورثة عالل بن أحمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

سند التملك  :  

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 21 صحيفة 14 كناش األول رقم 107 

بتاريخ 12 أكتوبر 2006 توثيق مراكش.

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 20 صحيفة 22 كناش رقم 10 بتاريخ 

05 ماي 2008 توثيق ايت اورير.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 24فبراير 2021 على الساعة 13 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12962 - 65

تاريخ اإليداع  :  22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  :  ايت الطالب احمد بن محمد بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :  "تيزاغرين ".

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

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه  :  اقليم احلوز دائرة اسني قيادة ويركان جماعة امكدال دوار اميضل . 

مساحته  :  1 هـ 87 آ 21 س تقريبا. 

حدوده  :  

شماال :  ورثة امزيلني 

شرقا :  الطريق الوطنية رقم 07 

جنوبا :  ورثة احماد بن بوجمعة ايت الطالب 

غربا :  الساقية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

سند التملك  :  

 -  رسم استمرار بنظيرين عدلي ضمن بعدد 315 صحيفة 309 سجل 

األول رقم 276 بتاريخ 09 يناير 2019 توثيق مراكش.

 -  ملحق رسم  استمرار بنظيرين  عدلي ضمن بعدد 180 صحيفة 

211 سجل 4 رقم 238 بتاريخ 27 نوفمبر 2019 توثيق مراكش.

 - صورة شمسية لشهادة إدارية رقم 03 - 2018 مؤرخة في 29 أكتوبر 2018.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 25فبراير 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12963 - 65

تاريخ اإليداع  :  23 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  :  زبيري عبد اهلل بن املهدي بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :  "تالبورت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :  "تالبورت". 

مشتمالته :  أرض فالحية بها أشجار مختلفة . 

موقعه  :  اقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت دوار تكديرت القاضي . 

مساحته : 1 هـ 5 آ تقريبا. 
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حدوده  :  

شماال :  الرسم العقاري عدد 5297 - م 

شرقا :  مطلبي التحفيظ عدد  :  4671 - 65و 7646 - 65 

جنوبا :  الشعبة 

غربا :  الرجراجي حسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

سند التملك  :  

-  رسم استمرار عدلي ضمن  بعدد 220 صحيفة 252 كناش رقم 267 

بتاريخ 23 مارس 2018 توثيق مراكش.

- شهادة إدارية عدد 132 -  ق ت  -  ق ش ق مؤرخة في 18 يناير2018.

- تقرير احلضور مؤرخ في 17 دجنبر 2020.

2021 على الساعة  26فبراير    : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " احسينو " 

موضوع مطلب عدد 5626 - 65.

مبقتضى تقرير احلضور مؤرخ في 21 ديسمبر 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " احسينو " موضوع مطلب التحفيظ عدد 5626 - 65 

تتابع  امزرو،  دوار  متازوزت  جماعة  اورير  ايت  دائرة  احلوز  بإقليم  الكائن 

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

33 ار 22 سنتار عوضا عن تلك املصرح بها و ذلك بناء على نفس الوثائق 

و الرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6206  - 67

تاريخ االيداع : 30 نوفمبر 2020.

طالبو التحفيظ السيد)ة( :

عبده ادريس بن عال بنسبة  1/4.

عبده حميد بن عال بنسبة  1/4.

عبده زهرة بنت عال بنسبة  1/4.

بولعمايل يطو بنت احلسني بنسبة  1/4.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : عبده.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبده ".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح، دوار القشلة.

مساحته : 02 هكتار 53 ار 13 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بزاري وورثة اوجيل والعايدي.

شرقا : ورثة امحمد عبده.

جنوبا : طريق.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 12195 ك.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2018 يوليو   14  : في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

األمالك 64 عدد 447 صحيفة 453 بتاريخ  31 يوليو 2018.

2021 على  فبراير  : فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6207  - 67

تاريخ االيداع : 03  ديسمبر  2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( سعيدة اسد بنت عمر.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك اسد.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك اسد ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير، دوار ايت حسي اعثمان.

مساحته : 05 ار 46 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : احمد الكرش.

شرقا : محمد الصحراوي.

جنوبا : طريق.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

2020 مضمن بكناش  29 سبتمبر   : - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

األمالك 72 عدد 25 صحيفة 21 بتاريخ : 12 أكتوبر 2020.

2021 على  فبراير   04   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6208  - 67

تاريخ االيداع : 03  ديسمبر  2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( ادرييس بنعلي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : سيدي عيسى.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي عيسى ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة اقدار، دوار ايت سعيد. 

مساحته : 07 هكتار 34 ار 02 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : سعيد اقشور ومن معه.

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 617 - 67.



عدد 1148 - 15 جمادى األولى 1442 )30 ديسمبر 2020(6424

جنوبا : ورثة انبابا موحى.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

-  رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 04 مارس 2020 مضمن بكناش 

األمالك 70 عدد 267 صحيفة 301 بتاريخ 29 يونيو 2020.

- رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في  14 مارس 2020 مضمن بكناش 

التركات 44 عدد 318 صحيفة 418 بتاريخ 01 يوليو2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في  06 مارس 2020 مضمن بكناش األمالك 

70 عدد 319 صحيفة 353 بتاريخ 14 يوليو 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في  24 يونيو 2020 مضمن بكناش األمالك 

72 عدد 11 صحيفة 09 بتاريخ 23 يوليو 2020.

على   2021 فبراير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب. 

                                         يوسف مختري.

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18116 - 68

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - أحمد وحيدي بن موسى.

2 - عبد اهلل وحيدي بن احمد.

بصفتهما شريكني على الشياع بنسبة متساوية بينهما.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "موسى".

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 61 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 5421 - 68؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17241 - 68؛              

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

  أصل امللك : 

- نسخة من رسم إراثة عدلي بتاريخ 14 ديسمبر 2020 أصله بتاريخ 

14 يناير 1993 عدده الترتيبي 45 - 93.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 09 فبراير 2020 مضمن بعدد 142 صحيفة 243.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 28 يونيو 1991 عدده الترتيبي 3479 - 91.

 2020 يناير   30 بتاريخ  أصله  عدلي  وكالة  لرسم  شمسية  صورة   -

لألصل  مطابقتها  على  مشهود   308 صحيفة   197 بعدد  مضمن 

بتاريخ 12 مارس 2020.

- شهادة إدارية عدد 049 - 2020 بتاريخ 30 يونيو 2020.

- موافقة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 19 أغسطس 2020. 

2021 على  فبراير   22  : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18117 - 68

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - احلسن وضيف بن عبد اهلل.

2 - بوزكري وضيف بن عبد اهلل.

3 - ادريس وضيف بن عبد اهلل.

4 - الكبير وضيف بن عبد اهلل.

5 - محمد وضيف بن عبد اهلل.

6 - حميد وضيف بن عبد اهلل. بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 

سهم واحد من أصل 07 أسهم لكل واحد من األول و الثاني و الثالث 

و الرابع و اخلامس وبنسبة سهمني من اصل ذلك للسادس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزنيدية".

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه  : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة بني وكيل احملل 

املدعو لشهب النواصر.

مساحته : 03 هكتار 50 آر 92 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

عدد  العقاري  الرسم   -  10  -  22936 عدد  التحفيظ  : مطلب  شماال 

26879 - 68 و الرسم العقاري عدد 27068 - 68؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 27061 - 68؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11489 - 68 – مطلب التحفيظ عدد 

11372 - 68 – الرسم العقاري عدد 27221 - 68.              

غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : طريق عمومية عرضها 06 أمتار تخترق امللك املذكور 

من جهة اجلنوب املوالية للغرب.           

أصل امللك : 

 95 بعدد  مضمن   2020 أغسطس   26 بتاريخ  عدلي  شراء  رسم   -

صحيفة 144.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 05 أكتوبر 2006 مضمن بعدد 264 صحيفة 374.
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- رسم استمرار عدلي بتاريخ 20 يونيو 2002 مضمن بعدد 81 صحيفة 83.

- شهادة إدارية عدد 04 - 2020 بتاريخ 19 أغسطس 2020.

- تصريح عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 13 اكتوبر 2020.

2021 على  فبراير   22  : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية زواال.

مطلب رقم 18118 - 68

تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - محمد وافق بن اجلياللي.

2 - الزوبير وافق بن اجلياللي.

3 - عبد الرحيم وافق بن اجلياللي.

4 - سعيد وافق بن اجلياللي.

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة متساوية بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

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

نوعه : أرض عارية.

موقعه  : إقليم و مدينة  الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت بنسعيد.

مساحته : 01 آر 91 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : خليفة حيضار و من معه؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 2326 - 68 و الرسم العقاري عدد 2327 - 68؛

جنوبا : زنقة.              

غربا : مطلب عدد 8822 - 68؛

احلقوق العينية : ال شيء           

  أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 17 مارس 2020 مضمن بعدد 226 صحيفة 385.

- رسم استمرار عدلي بتاريخ 09 مايو 1991 عدده الترتيبي 2631 - 91.

 280 بعدد  مضمن   2020 مارس   02 بتاريخ  عدلي  إصالحي  ملحق   -

صحيفة 397.

- شهادة إدارية عدد 048 - 2020 بتاريخ 29 يونيو  2020.

- صورة شمسية لوكالة عدلية أصلها بتاريخ 27 فبراير 2020 مشهود 

مبطابقتها لألصل بتاريخ 06 أغسطس 2020.

- صورة شمسية لوكالة عرفية أصلها بتاريخ 27 يوليو 2020 مشهود 

مبطابقتها لألصل بتاريخ 06 أغسطس 2020.

2021 على  فبراير   25  : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق مبطلب التحفيظ رقم 8819 ب

مبقتضى مطلب مصحح اإلمضاء بتاريخ 18 ديسمبر 2020 فإن مسطرة 

حتفيظ امللك  املدعو ''مشبوح'' موضوع مطلب التحفيظ عدد 8819 - ب 

الكائن بإقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ''ايت بن احمد زنقة 

شعيب الدكالي'' املنشور خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 3386 

بتاريخ 21 - 09 - 1977 تتابع من اآلن فصاعدا في اسم  : 

1 - عالل مشبوح بن محمد بنسبة 09 أسهم من أصل 16

2 - محمد مشبوح بن محمد بنسبة 07 أسهم من أصل 16

و ذلك بناءا على العقود املودعة تأييدا ملطلب التحفيظ و كذا : 

 -رسم إراثة و فريضة بنظير عدلي بتاريخ 25 أغسطس 2018 مضمن 

بعدد 18 صحيفة 27.

- رسم إراثة عدلي بتاريخ 09 سبتمبر 2019 مضمن بعدد 176 صحيفة 281.

 189 بعدد  مضمن   2019 نوفمبر   27 بتاريخ  إصالحي  ملحق  رسم   -

صحيفة 191 .

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري   

محافظة زواغة - موالي يعقوب

خـالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "دوم " 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية املؤرخة 

في 04 - 03 - 2010.

إن مسطرة حتفيظ امللك املسمى : "دوم "

 موضوع مطلب التحفيظ عدد : 3481 - 69، 

الكائن بإقليم موالي يعقوب، دائرة أوالد جامع ملطة،

 جماعة سيدي داود، احملل املدعو "دوار أوالد الطاهر؛

ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم السادة :

1( أنيسة زجلي علمي بنت محمد بنسبة 5 - 40؛

2( عزيزة البغدادي بنت عبد االاله بنسبة 7 - 40؛

3( محمد البغدادي بن عبد االاله بنسبة 14 - 40؛

4( ياسني البغدادي بن عبد االاله بنسبة14 - 40.

تدعيما ملطلب  إيداعها سابقا  مت  التي  الوثائق  نفس  على  بناء  الكل 

التحفيظ وكذا :

- مطلب مثبت االمضاء بتاريخ 20 - 11 - 2020؛ 

- رسم إراثة وفريضة )نظير( مضمن أصلها بعدد 11 ص 17 التركات 

114 بتاريخ 25 - 06 - 2020؛

- نسخة من رسم  الوفاة حتت رقم 49 لسنة 2020 بتاريخ 18 - 03 - 2020. 

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

زكرياء الدغمي     

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30859 - 72

تاريخ اإليداع :  21 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

- جميعة زرو بنت عمر، بنسبة 16 - 128 ؛
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- محمد ملساني بن ادريس، بنسبة 14 - 128؛

- عبد العالي ملساني بن ادريس، بنسبة 14 - 128 ؛

- يوسف ملساني بن ادريس، بنسبة 14 - 128 ؛

- سمير ملساني بن ادريس، بنسبة 14 - 128؛

- مراد ملساني بن ادريس، بنسبة 14 - 128؛

- خديجة ملساني بنت ادريس، بنسبة 07 - 128؛

- عبد اهلل ملساني بن ادريس، بنسبة 14 - 128؛

- عبد القادر ملساني بن ادريس، بنسبة 14 - 128؛

- عزيزة ملساني بنت ادريس، بنسبة 07 - 128؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "بالد لعراض"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "البركة"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة اوالد حسون دوار اوالد حسون؛

مساحته :  08 هكتار 38 آر 30 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : الطريق؛

شرقـا : عبد الرحيم نادر، عبد الرزاق نادر؛

جـنوبا :  الطريق؛

غربـا : عبد الغني اوالد ارحيماني؛

اصل امللك :

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 307 صحيفة 302 كناش األمالك 

رقم 275 بتاريخ 10 أكتوبر 2018 توثيق مراكش؛

- رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 250 كناش 161 بتاريخ 09 ماي 2012 

توثيق الدار البيضاء؛

 2021 فبراير   22 يـوم    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30860 - 72

تاريخ اإليداع :  24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :  محمد حالوي بن ابيه؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "املنزل الواقع بجنان الكرمة ابن جرير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "ملك احلالوي"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

موقعه :  اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي اجملد؛

مساحته :  92 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : الزنقة؛

شرقـا : الزنقة؛

جـنوبا :  يوسف بن فارس؛

غربـا : عمر اخلضيري؛

اصل امللك :

 111 67 سجل األمالك  94 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 20 يناير 2016 توثيق ابن جرير؛

ـ نسخة من رسم شراء عدلي ضمن بعدد 264 صحيفة 211 سجل 

األمالك رقم 86 بتاريخ 30 ديسمبر 2009 توثيق ابن جرير؛

 15 صحيفة   17 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

سجل األمالك رقم 99 بتاريخ 13 ديسمبر 2012 توثيق ابن جرير؛

 2021 فبراير   25 يـوم    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30861 - 72

تاريخ اإليداع :  24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد النبي طشري بن مبارك؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "دار عبد النبي"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه :  اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير احلي اجلديد قرب السوق؛

مساحته :  01 آر 09 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : ورثة البكاري احملجوب؛

شرقـا : الزنقة؛

جـنوبا :  الزنقة؛

غربـا : أحمد الهماز؛

اصل امللك :

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 213 صحيفة 223 سجل االمالك رقم 

16 بتاريخ 28 ديسمبر 1995 توثيق ابن جرير؛

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 343 صحيفة 389 سجل األمالك رقم 

04 بتاريخ 17 ماي 1994 توثيق ابن جرير؛

- ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 69 صحيفة 89 سجل األمالك 

العقارية 129 بتاريخ 25 غشت 2020 توثيق ابن جرير؛

- وكالة عرفية  قصد التحفيظ مصححة اإلمضاء بتاريخ 12 مارس 2020.

 2021 فبراير   25 يـوم    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة احلادية عشر صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة    

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5125 - 77

تاريخ اإليداع : 23  ديسمبر  2020

طالب  التحفيظ : املصطفى الدباني بن عمر ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » ملطامر «.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  » ملطامر«؛ 

نوعه :  أرض فالحية ؛

موقعه :  عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ،  دوار تانوت ؛

مساحته :  01 هـ 38 ارا 15 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده : 

شماال : طريق عمومية بعرض خمسة امتار ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 33840 - 02 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم o/5718 وجالب البشير وخلضر عبد القادر ؛

غربا : ورثة محمد اخملتار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

  أصل امللك : 

 488 131 صحيفة  365 كناش  1 – رسم ملكية  ضمن اصلها بعدد 

مؤرخ في 18  أغسطس  2016  ؛

 132 428 كناش  338 صحيفة  بعدد  اصلها  - نسخة شراء ضمن   2

بتاريخ: 23 سبتمبر 2016 ؛

3 - وكالة عرفية بتاريخ 15 ديسمبر 2016 ؛ 

4 – وكالة عرفية بتاريخ فبراير 2016 ؛

5 - نظير اراثة عدد 178 صحيفة 199 كناش 99 بتاريخ 30 يوليو 2009 ؛

6 - رسم اراثة عدد 58 صحيفة 63 بتاريخ 22 يونيو 2011 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 23 فبراير 2021 على الساعة التاسعة  

والنصف  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد 

عونة كمال.    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 984 - 78

تاريـخ اإليداع :  16 اكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

- محمد ضياء البرنوسي بن احلاج محمد   بنسبة ½.

- محمد اجنار بن سعيد بنسبة ½. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » حلجر «

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حلجر«

نوعه: أرض فالحية 

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة الصباح،  أوالد غامن. 

مساحته : 37  آر  50 س تقريبا.

حدوده :

شماال : إدامية إبراهيم.

شرقا : ادامية ابراهيم

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 630 - 38.

غربا : محمد ضياء البرنوسي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

19 بتاريخ 25 صحيفة  62 عدد  -  رسم شراء عدلي ضمن حتت رقم 

10 صفر اخلير 1428 املوافق 02 - 03 - 2007.

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املعني  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

      

مطلب رقم 985 - 78

تاريـخ اإليداع :  16 اكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

- محمد ضياء البرنوسي بن احلاج محمد½

- محمد اجنار بن سعيد ½

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » حلجر 2 «

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حلجر2«

نوعه : أرض فالحية

غامن.     أوالد  الصباح،   جماعة  متارة،  الصخيرات-  عمالة   : موقعه 

مساحته: 12  آر  50 س تقريبا.

حدوده :

شماال  : املليح مرمي.

شرقا  : طريق .

جنوبا : بلة نعيمة.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

56 بتاريخ 82 صحيفة  60 عدد  -  رسم شراء عدلي ضمن حتت رقم 

26 صفر اخلير 1427  املوافق 27 - 03 - 2006.

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املعني  التاريخ 

الساعة ااحلادية عشرة والنصف صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخبرات

عبد احلكيم عرفي    

محافظة جرسيف

اعالن عن ايداع بيان جتزيئي تعديلي خاص مبنطقة التحفيظ

 اجلماعي أوالد بورمية يتعلق بامللك املسمى " الدمية"

 

مطلب رقم 2633 - 79

ليكن في علم العموم أنه مت ايداع بيان جتزيئي تعديلي خاص مبنطقة 

التحفيظ اجلماعي أوالد بورمية مبكتب قائد قيادة مزكيتام  بناء على 

الفصل 10 من الظهير املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 ) 25/07/1969( 

املتعلق بالتحفيظ اجلماعي لألمالك القروية مضمون التعديل ما يلي:



عدد 1148 - 15 جمادى األولى 1442 )30 ديسمبر 2020(6428

عوضا عن :

امللك الكائن مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "أوالد بورمية"، جماعة 

أوالد بورمية، قيادة مزكيتام، دائرة تادرت، اقليم جرسيف، احملل املدعو " 

دوار أوالد محند الغرب".

اقرأ :

بورمية"،  "أوالد   : املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الكائن  امللك 

جماعة أوالد بورمية، قيادة مزكيتام، دائرة تادرت، اقليم جرسيف، احملل 

املدعو " دوار عروس".

احملافظ على االمالك العقارية بجرسيف.

                                 ادريس املصلح.

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 5753 - 80

تاريخ اإليداع :  18 ديسمبر 2020

 طالب التحفيظ :   بيرفان الطاهر.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " الطاهر 1 "

 نوعه :  أرض فالحية بورية ،

موقعه : دوار السطايح ، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت 

باها

مساحته : 02 هكتار 06 ار 31 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق ؛   

جنوبا : طريق ؛  

غربا :  إبراهيم بن احلسن؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 258 صحيفة 174  كناش األمالك 

رقم 89 بتاريخ 04 - 04 - 2020.

 452 بعدد  ضمن  عدلية  خاصة  وكالة  لنظير  األصل  طبق  صورة   -

صحيفة 334 سجل اخملتلفة 75 بتاريخ 03 - 03 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 17 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم  5754 - 80

تاريخ اإليداع :  21 ديسمبر 2020

 طالب التحفيظ :   أبوعدي إبراهيم بن أحمد.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك أبوعدي 2 "

 نوعه :  أرض عارية،

موقعه : دوار تن همو ، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 75 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مدرسة تن همو؛

شرقا : طريق ؛   

جنوبا : أحمد حكيمي ؛  

غربا :  أبوعدي إبراهيم؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 88   كناش األمالك رقم 48 بتاريخ 

.2017 - 06 - 20

بتاريخ  45 األمالك  كناش   353 بعدد  ضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

.2017 - 04 - 13

سجل    467 بعدد  ضمن  عدلي  صدقة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

األمالك 43 بتاريخ 02 - 11 - 2016.

تاريخ التحديد املؤقت 22 فبراير 2021 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم  5755 - 80

تاريخ اإليداع :  21 ديسمبر 2020

 طالب التحفيظ :   أبو عدي إبراهيم بن أحمد.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك أبوعدي 1 "

 نوعه :  أرض عارية ،

موقعه : دوار تن همو، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 75 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مدرسة تن همو؛

شرقا : أبوعدي إبراهيم ؛   

جنوبا : احلسني حكيمي ؛  

غربا :  طريق؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

48 بتاريخ  164 كناش األمالك رقم  - رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 

.2017 - 07 - 12

بتاريخ  45 األمالك  كناش   355 بعدد  ضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

.2017 - 04 - 13

سجل    467 بعدد  ضمن  عدلي  صدقة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

اخملتلفة 43 بتاريخ 02 - 11 - 2016.

تاريخ التحديد املؤقت 22 فبراير 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم  5756 - 80

تاريخ اإليداع :  22 ديسمبر 2020

 طالب التحفيظ :   هاللي علي بن محمد.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " متكرط نتكديرت "
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 نوعه :  أرض عارية في جزء منها بناية من سفلي وطابق اول،

إقليم  باها  ايت  الترابية هاللة، قيادة  دوار تكديرت، اجلماعة   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 46 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : أيت شنا و أيت إبدان؛

شرقا : أيت شنا و أيت بك ؛   

جنوبا : هاللي احلاج أحمد؛  

غربا :  أيت أوبدان؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 25 - 03 - 2003.

- صورة شمسية لعقد وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 24 - 12 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 22 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5757 - 80

تاريخ اإليداع :  22 ديسمبر 2020

 طالب التحفيظ :   شكري عبد الرحيم بن أحمد.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك عبد الرحيم "

 نوعه :  أرض محاطة بسور ،

موقعه : حي بوعالكة 2 ، اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : األنواري إبراهيم؛   

جنوبا : األنواري إبراهيم ؛  

غربا :  الرسم العقاري عدد 13854 - 80؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   52 رقم  األمالك  كناش   292 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

.2018 - 03 - 29

557 صحيفة  - صورة طبق األصل لرسم صدقة  عدلي ضمن بعدد 

506 سجل األمالك 44 بتاريخ 17 - 02 - 2017.

- صورة طبق األصل لرسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 270 صحيفة 

228 كناش األمالك 32 بتاريخ 13 - 10 - 2014.

تاريخ التحديد املؤقت 22 فبراير 2021 على الساعة 15 : 30

مطلب رقم  5758 - 80

تاريخ اإليداع :  22 ديسمبر 2020

 طالبو التحفيظ :

1 - بوعلي عمر ، بنسبة 772 - 3532.

2 - رضا إيجة بنت محمد ، بنسبة 444 - 3532.

3 - بوعلي أحمد بن سالم ، بنسبة 772 - 3532.

4 - بوعلي عبال بن سالم، بنسبة 772 - 3532.

5 - بوعلي خليجة بنت سالم ، بنسبة 386 - 3532.

6 - بوعلي عائشة بنت سالم ، بنسبة 386 - 3532.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " بوعلي 1 "

نوعه :  أرض فالحية ،

إقليم  إنشادن  الترابية  اجلماعة   ، إبراهيم  الشيخ  تن  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 35 ار 32 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بايش عباد؛

شرقا : أزكون محمد ؛   

جنوبا : طريق ؛  

غربا :  بوهندة عبد النبي؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد محرر ثابت التاريخ ملبادلة بتاريخ 04 - 12 - 2020.

- عقد مخارجة عرفي مؤرخ في 03 - 10 - 2011.

- ملحق عقد مخارجة عرفي مؤرخ في 04 - 12 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 22 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 5759 - 80

تاريخ اإليداع :  22 ديسمبر 2020

طالبو التحفيظ :

1 - بوعلي محمد بن سالم ، بنسبة 772 - 3970.

2 - رضا إيجة بنت محمد ، بنسبة 496 - 3970

3 - بوعلي حلسن بن سالم ، بنسبة 772 - 3970.

4 - بوعلي احلسني بن سالم، بنسبة 772 - 3970.

5 - بوعلي زاينة بنت سالم ، بنسبة 386 - 3970.

6 - بوعلي فاطمة بنت سالم ، بنسبة 386 - 3970.

7 - بوعلي سعدية بنت سالم ، بنسبة 386 - 3970.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " بوعلي 2 "

 نوعه :  أرض فالحية ،

إقليم  إنشادن  الترابية  اجلماعة   ، إبراهيم  الشيخ  تن  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 39 ار 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : الهوى احلسني ؛   
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جنوبا : حنان رقية ؛  

غربا :  طريق؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد محرر ثابت التاريخ ملبادلة بتاريخ 04 - 12 - 2020.

- عقد مخارجة عرفي مؤرخ في 03 - 10 - 2011.

- ملحق عقد مخارجة عرفي مؤرخ في 04 - 12 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 22 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم 5760 - 80

تاريخ اإليداع :  22 ديسمبر 2020

طالبا التحفيظ :

1 - أحمد الكعبوز بن محمد ، بنسبة 1 - 2.

2 - سعيد أمشغال بن أحمد ، بنسبة 1 - 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " دار سيدي وساي "

 نوعه :  أرض بها بناية من طابق سفلي و ثالث طوابق علوية،

إقليم  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة   ، وساي  سيدي  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 68 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حسن الباز؛

شرقا : طريق ؛   

جنوبا : محمد الباز ؛  

غربا :  فضمة الباز؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم إستمرار ضمن بعدد 423 مكرر سجل األمالك رقم 66 بتاريخ 

.2020 - 06 - 22

تاريخ التحديد املؤقت 22 فبراير 2021 على الساعة 12 : 30

مطلب رقم  5761 - 80

تاريخ اإليداع :  22 ديسمبر 2020

.K Z IMMO طالب التحفيظ :  شركة 

" K Z IMMO االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك 

 نوعه :  أرض عارية،

موقعه : دوار إمجاض ، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 43 ار 53 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد السرحاني؛

شرقا : ورثة علي أيت وحلسني ؛   

جنوبا : طريق ؛  

غربا :  طريق؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 427 صحيفة 483 كناش األمالك 47 

بتاريخ 09 - 11 - 2020.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 284 صحيفة 217 سجل األمالك رقم 

21 بتاريخ 05 - 08 - 2011.

- صورة شمسية لعقد بيع عرفي مؤرخ في 18 - 03 - 2009.

- صورة شمسية لتفويض اإلمضاء موثق مؤرخ في 18 - 08 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 22 فبراير 2021 على الساعة 13 : 30

مطلب رقم  5762 - 80

تاريخ اإليداع :  23 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :  عبد الرحمان ضرار بن أحماد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك ضرار "

نوعه :  أرض عارية،

موقعه : حي معال ، اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت باها

مساحته : 96 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد الرايس؛

شرقا : الرايس رقية ؛   

جنوبا : طريق ؛  

غربا :  الرايس احلسني؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم قسمة رضائية ضمن بعدد 144 صحيفة 

132 كناش األمالك 28 بتاريخ 23 - 09 - 2013.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 466 صحيفة 477 

كناش التركات عدد 20 بتاريخ 20 - 06 - 2011.

بتاريخ   58 عدد  األمالك  193 سجل  بعدد  عدلي ضمن  رسم شراء   -

.2019 - 02 - 07

تاريخ التحديد املؤقت 22 فبراير 2021 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم  5763 - 80

تاريخ اإليداع :  23 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :   عبد الرحمان العصار بن حلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك العصار "

نوعه :  أرض عارية ،

موقعه : حي تن بيوكرى ، اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 01 ار 19 سنتيار تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 11897 - 60 ؛   

جنوبا : فاضمة العصار ؛  

غربا :  طريق؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 84 كناش األمالك 59 بتاريخ 01 - 04 - 2019.

- صورة طبق األصل لنسخة رسم مخارجة عدلية ضمنت بعدد 292  

صحيفة 228 سجل التركات رقم 19 بتاريخ 22 - 02 - 2008.

- صورة طبق األصل لرسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 164 ص 222 

سجل األمالك عدد 03 بتاريخ 15 - 05 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت 22 فبراير 2021 على الساعة13 : 30

مطلب رقم  5764 - 80

تاريخ اإليداع :  24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :   شيكو أحمد.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك شيكو "

 نوعه :  أرض بها بنايات من سفلي و طابقني علويني ،

موقعه : دوار النواصر، اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 02 ار 03 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حمال رقية؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 27369 - 60 ؛   

جنوبا : خرين ابراهيم ؛  

غربا :  طريق؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم إستمرارعدلي ضمن بعدد 204 ص 250  كناش األمالك رقم 54 

بتاريخ 22 - 12 - 2020.

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي ضمن بعدد 96 ص 103 كناش 

اخملتلفة 97 بتاريخ 24 - 09 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 23 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم  5765 - 80

تاريخ اإليداع :  24 ديسمبر 2020

طالبو التحفيظ :

1 - حسن أعراب ، بنسبة 1 - 4.

2 - أعراب أحمد ، بنسبة 1 - 4.

3 - أعراب املهدي ، بنسبة 1 - 4.

4 - أعراب رشيد ، بنسبة 1 - 4.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " البحيرة "

نوعه :  أرض عارية ،

إقليم  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  وساي،  سيدي  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 ار 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : خليجة الكادي؛

شرقا : ورثة فاطمة الكادي ؛   

جنوبا : طريق ؛  

غربا :  طريق؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم إستمرارعدلي ضمن بعدد 302 صحيفة 321  كناش األمالك 

رقم 45 بتاريخ 04 - 06 - 2019.

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 01 - 11 - 2018.

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 31 - 10 - 2018.

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 31 - 10 - 2018.

- تصريح والتزام عرفي مؤرخ في 18 - 03 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 23 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم  5766 - 80

تاريخ اإليداع :  24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :   املعناوي عبد العزيز بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " فدان تلعينت "

نوعه :  أرض فالحية بها بئر و بيوت بالستيكية و بنايات سفلية،

موقعه : مزارع إنشادن، اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 06 هكتار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : احليان رشيد ؛   

جنوبا : احليان رشيد ؛  

غربا :  خماش أحمد؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 - 03 - 2006.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 - 03 - 2006.
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- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 172 صحيفة 105 سجل األمالك رقم 

32 بتاريخ 18 - 02 - 2010.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 461 صحيفة 466 سجل األمالك رقم 

59 بتاريخ 08 - 06 - 2016.

تاريخ التحديد املؤقت 23 فبراير 2021 على الساعة 11 : 00

احملافظ على االمالك العقارية باشتوكة - ايت باها

محمد بلقايد    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5117 - 81

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد اوعبيد بن سعيد.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان بوسدرة ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوشو.

مساحته : 01 هـ 08 آر 33 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حداوي حفيظ مطلب التحفيظ رقم 6801 - 16؛

شرقا : ورثة الراضي بن عبو؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 7599 - 16؛

 غربا : مطلب التحفيظ رقم 6023 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 230 ص 300 كناش االمالك رقم 193 

بتاريخ 02 - 12 - 2020 توثيق اخلميسات.

عن جماعة خميس سيدي   2020  - ت  م   -  99 عدد  إدارية  2. شهادة 

يحيى مؤرخة في 07 - 12 - 2020 .

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12  : 00 د.

مطلب رقم 5118 - 81

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : مينة احلنان بنت بنداوود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ودادية السعادة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " السعادة 285 ".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السعادة رقم 285.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ساحة؛

شرقا : احلراق عبد الرحيم؛ 

جنوبا : احملجوب اجلياللي؛

 غربا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 250 ص 301 كناش العقار رقم 51 

بتاريخ 12 - 07 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم استخالف شاهد ضمن بعدد 459 ص 383 كناش باقي الوثائق 

رقم 29 بتاريخ 19 - 11 - 2020 توثيق تيفلت.

3.شهادة إدارية عدد 360 عن مصلحة التعمير بجماعة تيفلت مؤرخة 

في 19 - 10 - 2020 .

4.نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت لألشغال ومن قرار 

تسليم األشغال رقم 167 بتاريخ 23 - 09 - 2020 .

على   2021 فبراير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 30 د.

مطلب رقم 5119 - 81

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : العربي السباعي بن اخلياطي.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك العربي".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخاخلال  دوار ايت بناصر.

مساحته : 01 هـ 16 آر 20 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 13396 - 16؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 8776 - 16؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 8776 - 16؛

 غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 58 رقم  العقار  كناش   93 ص   84 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

بتاريخ 17 - 09 - 2020 توثيق تيفلت.

على   2021 فبراير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 30 د.
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان السخون" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 5070 - 81 الذي نشرت

 خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1138 

بتاريخ 21 - 10 - 2020.

فان مسطرة   2020 ديسمبر   22 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

حتفيظ امللك املسمى "فدان السخون" موضوع مطلب التحفيظ رقم 

5070 - 81 الكائن بدائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال 

دوار أوالد غامن ستتابع من االن فصاعدا في إسم : 

1. اعريبة العزيوي بنت محمد بنسبة 08 - 64 .

2. فتيحة البلي بنت محمد بنسبة 07 - 64 .

3.خاليد البلي بن محمد بنسبة 14 - 64  .

4.مليكة البلي بنت محمد بنسبة 07 - 64  .

5.كرمية البلي بنت محمد بنسبة 07 - 64  .

6.عائشة البلي بنت محمد بنسبة 07 - 64  .

7.يوسف البلي بن محمد بنسبة 14 - 64.

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

1. رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 232 ص 425 كناش التركات 

رقم 31 - 19 بتاريخ 08 - 12 - 2020 توثيق سال.

2.نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 2343 - 1574 - 2020 عن امللحقة 

اإلدارية 12 ملقاطعة اكدال الرياض الرباط مؤرخة في 14 - 12 - 2020.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "سيدي العربي"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 14314 - 16  الذي نشر اإلعالن

 عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 472 بتاريخ

 16 - 01 - 2008  واملتبوع بخالصة إصالحية منشورة باجلريدة 

الرسمية عدد 1054  املؤرخة في 13 - 03 - 2019.

مسطرة  فان   2020 اكتوبر   05 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  موضوع  العربي"  "سيدي  املسمى  امللك  حتفيظ 

رقم 14314 - 16 الكائن بدائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار 

ايت قسو ستتابع من االن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم 

العقاري : 03 هـ 52 آر 54 س بدال من املساحة املصرح بها حني إيداع 

مطلب التحفيظ.

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

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 307 ص 291 كناش العقار رقم 54 

بتاريخ 07 - 02 - 2020 توثيق تيفلت.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بئر الشارف"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 15235 - 16

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 62 

بتاريخ 05 - 03 - 2000.

فان مسطرة   2020 ديسمبر   18 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

رقم  التحفيظ  الشارف" موضوع مطلب  "بئر  املسمى  امللك  حتفيظ 

15235 - 16 الكائن بدائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت 

بنعيسى ستتابع من االن فصاعدا في إسم : 

1. عيادة مشعار بنت محمد بنسبة 13 - 104 .

2. محمد مشعر بن عالل بنسبة 14 - 104 .

3.اسماعيل مشعر بن عالل بنسبة 14 - 104 .

4.عزيز مشعر بن عالل بنسبة 14 - 104 .

5.فوزية مشعر بنت عالل بنسبة 07 - 104 .

6.حياة مشعر بنت عالل بنسبة 07 - 104 .

7.زوبيدة مشعر بنت عالل بنسبة 07 - 104 .

8.احمد مشعر بن عالل بنسبة 14 - 104 .

9.يوسف مشعر بن عالل بنسبة 14 - 104.

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

1. رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 239 ص 368 كناش التركات 

رقم 26 بتاريخ 07 - 02 - 2020 توثيق تيفلت.

جماعة  عن   2012 لسنة   36 رقم  الوفاة  رسم  من  موجزة  2.نسخة 

سيدي عبد الرزاق مؤرخة في 16 - 12 - 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي     

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2131 - 82

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 . 

طالبا التحفيظ  :

1 - ناصر ارسكال بن محماد بنسبة ½؛

2 - حافظة بعيد بنت بوزكري بنسبة ½؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " إميان"

االسم الذي أعطاه  طالب التحفيظ للملك: " إميان"

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول.

املدعو  احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

"حي اإلنبعاث ".

مساحته:  01 آر تقريبا. 



عدد 1148 - 15 جمادى األولى 1442 )30 ديسمبر 2020(6434

حدوده : 

اجملاورون :

شماال : الشفيق محمد ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ  عدد 19777 - 10؛ الرسم العقاري عدد 2971 - 82؛

جنوبا : الغزواني احلسني؛

غربا : زنقة.

احلقوق العينية : الشيء            

  أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ماي 1986؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 فبراير 1986؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في  04 سيبتمبر 2007؛

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 1993؛

- تصريح عرفي مصحح اإلمضاء في 17 ديسمبر 2020؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 09 ديسمبر 2020؛ 

- صورة طبق األصل من  رخصة البناء مؤرخة في 06 أكتوبر 1993؛

على   2021 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09:30  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت -  أوالد النمة                     

كرمي ناجيم   

محافظة ازمور

مطلب رقم 98 - 84

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : حبيبة الكوط بنت محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الكرمة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض العماري 

نوعه :  أرض فالحية بها دار للسكن.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور،  جماعة شتوكة، دوار السدراوة.

مساحته : 12 آ 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 71121 - 08.

شرقا : اقطوف سعيد. 

جنوبا : طريق عمومية. 

غربا : الكشاشي محمد.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 شوال 1435 موافق)05 - 08 - 2014(.

2021 على  فبراير   15   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 99 - 84

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 

طالبو التحفيظ :

1 - بوشعيب حميوني بن عبد اهلل بنسبة ¼.

2 - بشرى حميوني بنت عبد اهلل بنسبة ¼.

3 - حليمة حميوني بنت عبد اهلل بنسبة ¼.

4 - سامية حميوني بنت عبد اهلل بنسبة ¼.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلمري 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلمري 1

نوعه :  أرض فالحية.

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

مساحته : 50 آ 53 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : حسن بدير. 

 .RP 3449  جنوبا : الطريق رقم

غربا : ورثة الطيبي، زهرة احلميوني و مطلب عدد 66936 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 رجب 1438 موافق)31 - 03 - 2017(.

2 - شهادة إدارية عدد 88 - 2016 مؤرخة في 22 - 04 - 2016.

2021 على  فبراير   17   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 100 - 84

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 

طالبو التحفيظ : 

1 - بوشعيب حميوني بن عبد اهلل بنسبة ¼.

2 - بشرى حميوني بنت عبد اهلل بنسبة 1 - 4

3 - حليمة حميوني بنت عبد اهلل بنسبة 1 - 4

4 - سامية حميوني بنت عبد اهلل بنسبة 1 - 4

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلمري 2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلمري 2

نوعه :  أرض فالحية.

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

مساحته : 25 آ 18 س تقريبا.

حدوده : 

.RP3449 شماال : طريق رقم

شرقا : الطاهر التومي و مطلب عدد 66936 - 08. 
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جنوبا : مطلب عدد 66936 - 08. 

غربا : مطلب عدد 66936 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 رجب 1438 موافق)31 - 03 - 2017(.

2 - شهادة إدارية عدد 89 - 2016 مؤرخة في 22 - 04 - 2016.

2021 على  فبراير   17   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 101 - 84

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 

طالبو التحفيظ :

1 - بوشعيب حميوني بن عبد اهلل بنسبة ¼.

2 - بشرى حميوني بنت عبد اهلل بنسبة 1 - 4

3 - حليمة حميوني بنت عبد اهلل بنسبة 1 - 4

4 - سامية حميوني بنت عبد اهلل بنسبة 1 - 4

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد احلروشة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد احلروشة

نوعه :  أرض فالحية.

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

مساحته : 01 هـ 66 آ 01 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوشعيب احلميوني و رسم عقاري عدد 94300.

شرقا : جناة حميوني و زهرة بنت احلاج وحمو. 

جنوبا : طريق. 

غربا : عبد اهلل العروي، ورثة ملهرمش و ورثة بنمحمد.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 رجب 1438 موافق)31 - 03 - 2017(.

2 - شهادة إدارية عدد 90 - 2016 مؤرخة في 22 - 04 - 2016.

2021 على  فبراير   17   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 102 - 84

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : ادريس لعميري بن احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد االقنار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بلعياشي 6

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة ازمور، جماعة هشتوكة، دوار النعيمات.

مساحته : 08 آ 99 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 7991 - ز.

شرقا : طريق منجورة. 

جنوبا : ادريس لعميري. 

غربا : ادريس لعميري.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

موافق  1441 الثانية  جمادى   09 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

.)2020 - 02 - 04(

موافق  1434 االولى  جمادى   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  2

.)2013 - 04 - 05(

3 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 118 مؤرخة في 20 - 02 - 2013.

مؤرخة في ج  أ  م   -  78 عدد  إدارية  لشهادة  األصل  - نسخة طبق   4

.2013 - 01 - 04 

2021 على  فبراير   17   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 103 - 84

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020 

طالبو التحفيظ : 

1 -عبد احلق بوعروة بن محمد بنسبة 06 - 39.

2 - بوشعيب بوعروة بن محمد بنسبة 06 - 39.

3 - رشيد بوعروة بن محمد بنسبة 06 - 39.

4 - يوسف بوعروة بن محمد بنسبة 06 - 39.

5 - فوزية بوعروة بنت محمد بنسبة 03 - 39.

6 - عبد القادر بوعروة بن الطاهر بنسبة 02 - 39.

7 - وفاء بوعروة بنت الطاهر بنسبة 01 - 39.

8 - يونس بوعروة بن الطاهر بنسبة 02 - 39

9 - هناء بوعروة بنت الطاهر بنسبة 01 - 39

10 - مجدولني بوعروة بنت ادريس بنسبة 02 - 39.

11 - كاميليا بوعروة بنت ادريس بنسبة 02 - 39.

12 - مرمي بوعروة بنت ادريس بنسبة 02 - 39.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الهنيوي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الهنيوي

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة ازمور، بلدية أزمور ليراك.

مساحته : 10 آ 66 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 117045 - 08.

شرقا : رسم عقاري عدد 146010 - 08. 

جنوبا : رسوم عقاري عدد :  189676 - 08، 189677 - 08، 151945 - 08. 

غربا : رسم عقاري عدد 137353 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 24 شوال 1431 موافق)03 - 10 - 2010(.

موافق  1438 الثانية  جمادى   14 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -  2

.)2017 - 03 - 13(

 1441 األولى  جمادى   21 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نظير   -  3

موافق)17 - 01 - 2020(.
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4 - شهادة إدارية عدد 01 - 2020 مؤرخة في 14 - 01 - 2020.

2021 على  فبراير   22   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 104 - 84

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020 

طالبا التحفيظ   : 

1 - حميد قشار بن أحمد بنسبة ½.

2 -سناء حيبي بنت محمد بنسبة ½.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الفقير

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الفقير

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار الدحامنة.

مساحته : 81 آ 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سمير املصطفى، ورثة عوبيد أحمد و خروبة حنان.

شرقا : ورثة عوبيد أحمد. 

جنوبا : مصطفى مزياري و عبد اهلل بورقية. 

غربا : الطريق املعبدة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 ربيع األول 1434 موافق)14 - 01 - 2013(.

2 - موجب ملكية عدلي مؤرخ في 07 محرم 1442 موافق)27 - 08 - 2020(.

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 06 ذو احلجة 1441 موافق)27 - 07 - 2020(.

4 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 12 محرم 1442 موافق)01 - 09 - 2020(.

5 -  شهادة إدارية عدد 1326 -  م أ ج  مؤرخة في 04 - 12 - 2012.

6 - شهادة إدارية مؤرخة في 26 - 08 - 2020.

7 -  شهادة إدارية عدد 82 - 2020 مؤرخة في 01 - 09 - 2020.

8 - اشهاد عرفي مؤرخ في 04 - 12 - 2020.

2021 على  فبراير   22   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 105 - 84

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020 

طالبو التحفيظ : 

1 - خديجة اكنو بنت محمد بنسبة 3 - 24.

2 - أمني الرواي بن محمد بنسبة 14 - 24.

3 - ملياء الرواي بنت محمد بنسبة 7 - 24.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض حملاكن

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض حملاكن

نوعه :  أرض فالحية.

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

دوار الدابوزية.

مساحته : 13 آ 31 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرواي فاطمة.

شرقا : الطريق العمومية عرضها 05 أمتار. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 185719 - 08. 

غربا : أحمد الوشيني.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 رجب 1441 موافق)06 - 03 - 2020(.

2 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 06 مؤرخة في 24 - 02 - 2020.

2021 على  فبراير   22   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 106 - 84

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020 

طالبةالتحفيظ : سميرة البستاني بنت الوعدودي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : طبطب

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : طبطب

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار سواني املوس.

مساحته : 74 آ 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : ورثة احلاج احلوير. 

جنوبا : مصطفى بن احلاج العربي. 

غربا : رسم عقاري عدد 64691 - 08.

احلقوق العينيــة : خط كهربائي. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 شوال 1439 موافق )10 - 07 - 2018(.

2021 على  فبراير   23   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

 مطلب رقم 107 - 84

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : موالي بوشعيب املتوكل االدريسي بن موالي اخملتار

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض املتوكل

نوعه :  أرض بها سكنى و بنايات مختلفة.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار اشراقة.

مساحته : 06 آ 26 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : ورثة قربال التباري.

شرقا : قربال بوشعيب و قربال علي. 

جنوبا : حجيلة محمد و حجيلة مسعود. 

غربا : مسلك عمومي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :  

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 صفر 1442 موافق)26 - 09 - 2020(.

2 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 185 مؤرخة في 10 - 09 - 2020.

2021 على  فبراير   23   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 108 - 84

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : فاطمة معروف بنت الزموري

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك معروف

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك معروف

نوعه :  أرض عارية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، دوار غمس سواني املوس.

مساحته : 01 آ 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر.

شرقا : رسم عقاري عدد 138781 - 08. 

جنوبا : الوجلاوي و رسم عقاري عدد 138782 - 08. 

غربا   : الوجلاوي محمد و التيابي حسن.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 صفر 1442 موافق)12 - 10 - 2020(.

د  ز - م ش  ا   2020 - 02 إدارية عدد  2 - نسخة طبق األصل لشهادة 

مؤرخة في 05 - 10 - 2020

2021 على  فبراير   23   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 109 - 84

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : محمد رضا البركي بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد حايط البصلة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك إياد

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار السراغنة.

مساحته : 41 آ 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن عبد اهلل.

شرقا : فاطمة تقني و السعدية حداني. 

جنوبا : ورثة محمد بن عبد اهلل. 

غربا : لكبيرة صوان.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :  

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 رجب 1438 موافق)20 - 04 - 2017(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 محرم 1442 موافق)15 - 09 - 2020(.

2021 على  فبراير   23   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 110 - 84

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : نور الدين علمان بن بوشعيب

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض صفية بنت عبد السالم

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض صفية بنت عبد السالم

نوعه :  أرض بورية.

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

الركيوكني جواولة.

مساحته : 01 هـ 13 آ 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة علمان عبد اهلل بن عبد السالم.

شرقا : صبار العربي، ورثة علمان عبد اهلل بن عبد السالم، ورثة علمان 

العياشي بن عبد اهلل و رفيع ولهنة. 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار. 

غربا : ورثة علمان عبد اهلل بن عبد السالم و ناصح عمر.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 ربيع الثاني 1440 موافق)29 - 12 - 2018(.

2021 على  فبراير   24   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى "بالد الرمل"

مطلب عدد 34 - 84 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1138 املؤرخة في 21 - 10 - 2020

فان مسطرة   2020 ديسمبر   15 في  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ 

حتفيظ امللك املدعو "بالد الرمل" موضوع مطلب عدد 34 - 84، الكائن 

اجلديدة،  إقليم  أزمور  دائرة  رحمون  أوالد  جماعة  احلوالة  شعبة  بدوار 

تتابع من االن فصاعدا في اسم : 

- ابتسام اللفاف بنت يوسف بنسبة ½.

- سعدية داشري بنت املصطفى بنسبة ½.

و ذلك استنادا على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ربيع األول 1442 موافق )14 - 11 - 2020(. 

- شهادة ادارية حتت عدد 106 - 2020 مؤرخة في 10 - 11 - 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور 

املعطي زديد       



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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اجملاورون: 

شماال: الطريق؛

شرقا: فتيحة الشاه؛

جنوبا: ادريس قريقب؛

غربا: الطريق؛

طالب التحفيظ السيد:احسان بنت عبد السالم العلوي.

مطلب رقم 28050 - 06 

اسم امللك: دار بوقجة.

موقعه: طنجة اجلماعة احلضرية طنجة احملل املدعو القصبة، 

وقع حتديده في: 11 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 29س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل وطابقني اثنني وطابق مقلص؛

اجملاورون: 

شماال: مصطفى السوسي؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: زنقة؛

غربا: الرسم العقاري 161610/06؛ مطلب التحفيظ 28051/06

طالب التحفيظ السيد: محمد بن عبد السالم الزنان

مطلب رقم 28057 - 06 

اسم امللك : خبابة.

موقعه : طنجة اجلماعة احلضرية طنجة احملل املدعو العومة الشرقية ، 

وقع حتديده في: 12 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 63س

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: محسن زروق؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا: محمد األونيغي؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد : رحمة بنت محمد وشام.

مطلب رقم 27480 - 06

اسم امللك : دار طوس .

موقعه : طنجة ، مدشر عزيب احلاج قدور ، زنقة ودراس، 

وقع حتديده في : 22 ماي 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 س.

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل وطابق اول ومرفق ؛

اجملاورون : 

شماال : محمد البقالي ، ملك الغير؛

شرقا : الرسم العقاري 101849/06، ادريس بوراس؛

محافظة طنجة

مطلب رقم 27989 - 06 

اسم امللك: بوعجاج .

موقعه: طنجة ، اجلماعة احلضرية طنجة ، احملل املدعو مرشان ، 

وقع حتديده في: 24 دجنبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 54س00آر.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل وطابق اول ؛

اجملاورون: 

شماال: الدولة امللك اخلاص؛

شرقا: الدولة امللك اخلاص؛

جنوبا: الدولة امللك اخلاص ؛

غربا: الدولة امللك اخلاص ؛

طالب التحفيظ السيد: الدولة امللك اخلاص 

مطلب رقم 28045 - 06 

اسم امللك: اخلير.

موقعه: طنجة مدشر عزيب احلاج قدور، 

وقع حتديده في: 06 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 76س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل وطابقني اثنني ومرفق؛

اجملاورون: 

شماال: مصطفى بولنب؛

شرقا: عبد السالم اشرقي ، ملك الغير ؛

جنوبا: طيطوم الكريوي؛

غربا: زنقة 3 امتار ؛

طالب التحفيظ السيد : عبد اهلل بن حلسن صدقي.

مطلب رقم 28048 - 06 

اسم امللك: العلوي.

موقعه: طنجة مدشر اجلبيلة، 

وقع حتديده في: 09 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05آر20س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل وطابق اول ؛
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جنوبا : الرسم العقاري 140385/06،محمد بناني، زنقة ودراس ؛

غربا : ملك الغير،مطلب التحفيظ عدد21719/06 

طالب التحفيظ السيد : ماري لوري شيفارا. 

 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 

أن يسلم له نظير  الشنتوف طلب  اللطيف  السيد عبد  ان  للعموم 

املدعو  للملك  املؤسس   G  -  17598 عدد  العقاري  للرسم  جديد 

"أسعود" الكائن بطنجة حي الدرادب وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

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.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

نظير  له  أن يسلم  املفضل طلب  احلاج  الدين  نور  السيد  ان  للعموم 

املدعو  للملك  املؤسس   06  -  120087 عدد  العقاري  للرسم  جديد 

"العرفان GH17-E6 A19" الكائن بطنجة طريق الرباط وذلك بسبب 

ضياع النظير الذي 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 االمالك العقارية بطنجة

         محمد الزخوني

محافظة فاس

مطلب رقم 25048 - 07

اسم امللك : " شيماء "

موقعه : فاس ، امللحقة االدارية اللويزات، سهب الورد، الطاهريني البير

وقع حتديده في : 28/09/2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 آ 20 س.

نوعــه : أرض عارية

اجملاورون:

شمـاال : زنقة – رسم عقاري عدد: 94896/07

شرقـا : رسم عقاري عدد: 94896/07

جنوبـا : قمر اليعقوبي

غربـا : ممر

طالب التحفيظ : محمد بن محمد التازي.

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
نظير  له  يسلم  أن  طلب  لطفي   احمد  بن  السالم  عبد  السيد  أن 
املدعو  املؤسس للملك   07 -  149849 العقاري عدد  الرسم  جديد من 
"حنان11" والكائن بفاس،طريق صفرو، وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

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

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن .
    احملافظ على األمالك العقارية بفاس

       حدو اواحلسن 

محافظة اجلديدة

 
مطلب رقم 132841 - 08

اسم امللك : أرض الكرضة
أوالد  دوار  اهلل,  عبد  موالي  اجلديدة,جماعة  وإقليم  عمالة  موقعه: 

الراكراكي 
وقع حتديده في : 23/09/2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 09 آر 52 س
نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون:
شماال : طريق

شرقا :مستعني أنور 
جنوبا : مطلب عدد 132840/08
غربا : املطلب عدد 132840/08

طالب التحفيظ : عبد اهلل خمري بن محمد 
    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

     عبد الرحمان دريوش 
 

محافظة اكادير

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم  41566 - 09
امللك املسمى :  " ذو تركة ".

الواقع : دوار تكاديرت، اجلماعة القروية الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان. 
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طالب التحفيظ : السادة ورثة العربي اديوان بن احلسن والسيد عبد 

الرحمان خليفة بن سي احمد .

تاريخ التحديد:  20/11/2014 .

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية 

احملافظ على األمالك العقارية بأكادير    

          محمد أغوش 

محافظة الناظور

مطلب رقم 33548 - 11 

اسم امللك : رشيد.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 50 ار 74 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : فارح محمد وفارح محمادي.

شرقا : ورثة اشواشن. .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2568 - 11 .

غربا : الرسم العقاري عدد 2567 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : فائز عمرو بن ميمون.

مطلب رقم 34475 - 11 

اسم امللك : النخيل 2.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة البركانيني، دوار سيدي ابراهيم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 17 آر 05 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة قرقاش .

شرقا : طالب التحفيظ .

جنوبا : طالب التحفيظ .

غربا : طالب التحفيظ .

طالب التحفيظ السيد : عبد املالك بوحشير بن حماد ومن معه.

مطلب رقم 34591 - 11 

اسم امللك : قيلول ووشن .

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 99 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق والبصري عبد القادر.

شرقا : البصري عبد القادر.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 34590 - 11 .

غربا : البصري عبد القادر والطريق.

طالب التحفيظ السيد : جالل قيلولي بن ميمون.

مطلب رقم 34949 - 11 

اسم امللك : اندرارا 8.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة ازغنغان، احملل املدعو اندرارا حي أوالد يحيى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 05 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 34947 - 11 .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 34950 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : محمد مزاحي بن محمد.

مطلب رقم 35050 - 11 

اسم امللك : تعرابت .

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ه 30 ار 65 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : احمد تعرابت ومن معه.

شرقا : ممر.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28176 - 11 .

غربا : ممر والرسم لبغقاري 8726 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : يوسف تعرابت بن عبد القادر.

مطلب رقم 40975 - 11 

اسم امللك : الزويني .

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني وكيل أوالد محند احملل املدعو دوار 

أوالد رحو بنعيسى .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 04 ه 19 آر 60 س.

نوعه : ارض فالحية يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون : 

شماال : بغدادي بوزيان و بن عالل.

شرقا : بن صاهة وورثة الدويري حماد

جنوبا : الرسم العقاري عدد 50481 - 11 .

غربا : مسلك عمومي

طالب التحفيظ السيد : عبد الكرمي الزويني بن حماد

مطلب رقم 41190 - 11 

اسم امللك : الهروني 1.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني أنصار، احملل املدعو دوار أوالد عيسى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 40 آر 23 س.



6441 عدد 1148 - 15 جمادى األولى 1442 )30 ديسمبر 2020(

نوعه : ارض عارية يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون : 

شماال : حدو محمد.

شرقا : موح معنان.

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : ورثة امحمد عليتو. .

طالب التحفيظ السيد : ميلود الهروني بن لكبير.

مطلب رقم 42813 - 11 

اسم امللك : يونس 3.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة العروي .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 ار 50 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

التحفيظ  واملاللي موسى وطالب   11 -  24237 املطلب عدد   : شماال 

واملطلب عدد 3947 - 11 .

شرقا : محمد امخزني واملطلب عدد 3941 - 11 .

جنوبا : ممر واملطلب عدد 3941 - 11 .

غربا : ممر واملطلب عدد 3941 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : ادريس بن سعيد االدريسي.

مطلب رقم 42881 - 11 

اسم امللك : عدو.

موقعه : مدينة الناظور، حي بوعرورو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 98 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير.

شرقا : الطريق .

جنوبا : احمد هوماني.

غربا : محمد بوقصري ومحمد عيادي .

طالب التحفيظ السيد : احمد عدو بن علي محند.

مطلب رقم 42890 - 11 

اسم امللك : بشاو 1 .

موقعه : مدينة الناظور، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 83 س.

نوعها: أرض عارية يخترقها مسلك عمومي.

اجملاورون : 

شماال : عمرو قريش.

شرقا : ملك الغير.

جنوبا : ملك الغير.

غربا : مسلك عمومي.

طالبة التحفيظ السيدة: ثميمونت امليموني بنت محمد.

مطلب رقم 42906 - 11 

اسم امللك : الهملي.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة سلوان، حي الوفاق.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 12 س.

نوعها: بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون : 

شماال : الشافعي لكبيرة.

شرقا : ملك الغير واملطلب عدد 17703 - 11 .

جنوبا : الويزة.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ السيد : محمد الهملي بن عبد القادر.

مطلب رقم 43011 - 11 

اسم امللك : الفردوس.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة اركمان، احملل املدعو ششات.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 آر 61 س.

نوعه : أرض بها فيال مكونة من سفلي وطابق علوي وشرفتني.

اجملاورون : 

شماال : اجملال البحري.

شرقا : احمد ملقدم.

جنوبا : الشارع

غربا : ممر واملطلب عدد 15888 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : عزوز الشالوي اخملتار ومن معه.

مطلب رقم 43013 - 11 

اسم امللك : بولوم.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة ازغنغان حي اجواهرة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 22 س.

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : زنقة.

جنوبا : احلاج عيسى.

غربا : الرسم العقاري 22773 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : محمادي بولوم بن الهادي.

مطلب رقم 43025 - 11 

اسم امللك : علي 1.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 07 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر عمومي.

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد 43030 - 11 .
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شرقا : الطريق. 

جنوبا : املطلب عدد 43029 - 11 .

غربا : املطلب عدد 43028 - 11 .

طالبة التحفيظ: شركة ديار السوسي في شخص ممثلها القانوني 

فؤاد السوسي بن علي.

مطلب رقم 43026 - 11 

اسم امللك : علي 3.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 10 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : املطلب عدد 43030 - 11 .

جنوبا : املطلب عدد 43028 - 11 .

غربا : الشارع.

طالبة التحفيظ: شركة ديار السوسي في شخص ممثلها القانوني 

فؤاد السوسي بن علي.

مطلب رقم 43027 - 11 

اسم امللك : علي 4.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 08 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر عمومي.

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد 43028 - 11 .

شرقا : املطلب عدد 43029 - 11 .

جنوبا : ورثة عبد السالم حدو بن الصديق.

غربا : الشارع.

طالبة التحفيظ: شركة ديار السوسي في شخص ممثلها القانوني 

فؤاد السوسي بن علي.

مطلب رقم 43028 - 11 

اسم امللك : علي 5.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 08 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر عمومي.

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد 43026 - 11 .

شرقا : املطلب عدد 43025 - 11 .

جنوبا : املطلب عدد 43027 - 11 .

غربا : الشارع.

طالبة التحفيظ: شركة ديار السوسي في شخص ممثلها القانوني 

فؤاد السوسي بن علي.

مطلب رقم 43029 - 11 

اسم امللك : علي 6.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 09 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد 43025 - 11 .

شرقا : الطريق. 

جنوبا : ورثة عبد السالم حدو بن الصديق.

غربا : املطلب عدد 43027 - 11 .

طالبة التحفيظ: شركة ديار السوسي في شخص ممثلها القانوني 

فؤاد السوسي بن علي.

مطلب رقم 43030 - 11 

اسم امللك : علي 2.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 08 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر عمومي.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : الشارع.

جنوبا : املطلب عدد 43025 - 11 .

غربا : املطلب عدد 43026 - 11 .

طالبة التحفيظ: شركة ديار السوسي في شخص ممثلها القانوني 

فؤاد السوسي بن علي.

مطلب رقم 43089 - 11 

اسم امللك : الصاحلي 2.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 04 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الصاحلي رشيد.

شرقا : املطلب عدد 43091 - 11 .

جنوبا : الطريق.

غربا : الصاحلي رشيد.

طالب التحفيظ السيد : علي الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43090 - 11 

اسم امللك : الصاحلي 1.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 17 س.



6443 عدد 1148 - 15 جمادى األولى 1442 )30 ديسمبر 2020(

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : مزوز ميمون.

غربا : املطلب عدد 43092 - 11 .

طالب التحفيظ: علي الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43091 - 11 

اسم امللك : الصاحلي 3.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 05 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الصاحلي رشيد.

شرقا : املطلب عدد 43093 - 11 .

جنوبا : الطريق.

غربا : املطلب عدد 43089 - 11 .

طالب التحفيظ: علي الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43092 - 11 

اسم امللك : الصاحلي 4.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 05 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : املطلب عدد 43090 - 11 .

جنوبا : مزوز ميمون.

غربا : املطلب عدد 43094 - 11 .

طالب التحفيظ: علي الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43093 - 11 

اسم امللك : الصاحلي 6.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 06 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الصاحلي رشيد.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : املطلب عدد 43091 - 11 .

طالبة التحفيظ السيدة: حياة بوعبدالوي بن عمرو.

مطلب رقم 43094 - 11 

اسم امللك : الصاحلي 5.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 05 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : املطلب عدد 43092 - 11 .

جنوبا : مزوز ميمون.

غربا : الصاحلي رشيد.

طالبة التحفيظ السيدة: حياة بوعبدالوي بن عمرو.

مطلب رقم 43096 - 11 

اسم امللك : بالد لكموش.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بوعرك احملل املدعو دوار لكماش.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 11 أر 67 س.

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر.

اجملاورون : 

شماال : مسلك والرسم العقاري عدد 59857 - 11 .

شرقا : ملك الغير.

جنوبا : ملك الغير.

غربا : ملك الغير.

طالبة التحفيظ السيدة: عائشة امعاريج بنت عيسى ومن معها.

مطلب رقم 43097 - 11 

اسم امللك : جاد.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بني أنصار، احملل املدعو أوالد عيسى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 10 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وملحق.

اجملاورون : 

شماال : عيسى محمد.

شرقا : طريق غير معبدة عرضه 8 أمتار.

جنوبا : طريق معبدة.

غربا : اوتابداها محمد.

طالب التحفيظ السيد : توفيق ابريش بن عبد النبي.

مطلب رقم 43102 - 11 

اسم امللك : الزروالي 2.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بني أنصار، حي اغماريا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 97 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : بلغازي ميمون.
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شرقا : طريق غير معبدة.

جنوبا : طريق غير معبدة.

غربا : ورثة عمرو عالل يحيى.

طالبة التحفيظ السيدة: ميمونت الزروالي بنت ادريس.

مطلب رقم 43103 - 11 

اسم امللك : الزروالي 1.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بني أنصار، حي اغماريا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 01 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 43104 - 11 .

شرقا : طريق غير معبدة.

جنوبا : سليمان.

غربا : ملك الغير.

طالبة التحفيظ السيدة: ميمونت الزروالي بنت ادريس.

مطلب رقم 43104 - 11 

اسم امللك : الزروالي 3.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بني أنصار، حي اغماريا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 01 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : ميمون شوقي ومن معه.

شرقا : طريق غير معبدة.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 43103 - 11 .

غربا : ملك الغير.

طالبة التحفيظ السيدة: ميمونت الزروالي بنت ادريس.

مطلب رقم 43177 - 11 

اسم امللك : احميان 1.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض . سكتور 3.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 72 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 43179 - 11 .

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : احميان ضريفة.

غربا : طريق عرضه 10 امتار.

طالبة التحفيظ السيدة: حسبية احميان بنت عالل.

مطلب رقم 43178 - 11 

اسم امللك : احميان 2.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض . سكتور 3.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 39 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 43180 - 11 .

شرقا : طريق عرضه 10 امتار. 

جنوبا : احميان ضريفة.

غربا : الرسم العقاري عدد 16534 - 11 .

طالبة التحفيظ السيدة: حسبية احميان بنت عالل.

مطلب رقم 43179 - 11 

اسم امللك : احميان 3.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض . سكتور 3.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 48 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : احميان كرمية.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 43177 - 11 .

غربا : طريق عرضه 10 أمتار.

طالبة التحفيظ السيدة: فضمة احمياني بنت عالل.

مطلب رقم 43180 - 11 

اسم امللك : احميان 4.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض . سكتور 3.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 57 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : احميان كرمية.

شرقا : طريق عرضه 10 أمتار.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 43178 - 11 .

غربا : الرسم العقاري 16534 - 11 .

طالبة التحفيظ السيدة: فضمة احمياني بنت عالل.

مطلب رقم 43186 - 11 

اسم امللك : الزهني.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بني بويفرور، احملل املدعو دوار افرا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 25 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : عبد القادر بودو.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : فاطمة بودو.

طالب التحفيظ السيد : محمد الزهني بن ميلود.
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مطلب رقم 43260 - 11 

اسم امللك : احلمزاوي.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 74 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الرحموني ومطلب التحفيظ عدد 14472 - 11 .

شرقا : طريق متوقع.

جنوبا : الفراعي شريفة.

غربا : بنيونس الدرفوفي ومحمد الدرفوفي.

طالب التحفيظ السيد : سفيان احلمزاوي بن احمد.

مطلب رقم 43262 - 11 

اسم امللك : روان.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة سلوان احملل املدعو ضرضورة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 03 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : سعيد الكتبي.

شرقا : مسلك.

جنوبا : فاطمة الزهراء الكتبي.

غربا : لبنى الكتبي.

طالب التحفيظ السيد : عبد االله الكهان بن املفضل.

مطلب رقم 43265 - 11 

اسم امللك : الفارسي.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو مزارع البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 27 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 43139 - 11 .

شرقا : طريق عرضه 8 أمتار.

جنوبا : لهمام ميمون.

غربا : الرسم العقاري عدد 54734 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : مصطفى الفارسي بن محمد.

مطلب رقم 43284 - 11 

اسم امللك : رشيد 2.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 91 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ )طريق متوقع(

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 43296 - 11 .

التحفيظ عدد  - 11 ومطلب   43283 التحفيظ عدد  : مطلب  جنوبا 

. 11 - 43289

غربا : مطلب التحفيظ عدد 43285 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43285 - 11 

اسم امللك : رشيد 3.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 89 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ )طريق متوقع(.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 43284 - 11 .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 43289 - 11 .

غربا : حائط.

طالب التحفيظ السيد : رشيد الصاحلي بن محمد.

 مطلب رقم 43286 - 11 

اسم امللك : رشيد 4.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 95 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ )طريق متوقع(.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 43098 - 11 .

التحفيظ عدد  - 11 ومطلب   43091 التحفيظ عدد  : مطلب  جنوبا 

. 11 - 43089

غربا : مطلب التحفيظ عدد 43296 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43287 - 11 

اسم امللك : رشيد 5.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 04 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 43478 - 11 .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 43288 - 11 .

جنوبا : طالب التحفيظ )طريق متوقع(.
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غربا : مطلب التحفيظ عدد 43311 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43289 - 11 

اسم امللك : رشيد 7.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 02 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

43285 - 11 ومطلب التحفيظ عدد  شماال : مطلب التحفيظ عدد 

. 11 - 43284

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 43283 - 11 .

جنوبا : طالب التحفيظ )طريق متوقع(.

غربا : حائط.

طالب التحفيظ السيد : رشيد الصاحلي بن محمد.

 مطلب رقم 43301 - 11 

اسم امللك : احملجوبي 1.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 17 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : احميان محمادي.

شرقا : الطريق.

جنوبا : احميان محمادي.

غربا : التوهامي امجاهد.

طالب التحفيظ السيد : حسن احملجوبي بن احمد.

مطلب رقم 43306 - 11 

اسم امللك : قيس.

موقعه : مدينة الناظور، حي بوسردون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 92 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بلحاج احمد وملك الغير وورثة ميمونت بنت املعطي.

شرقا : الرسم العقاري 65742 - 11 .

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة كلموع امليلود.

طالب التحفيظ السيد : امحمد انطوحي بن محمد.

مطلب رقم 43308 - 11 

اسم امللك : ميمون احلمداوي.

موقعه : مدينة الناظور، حي الترقاع.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 32 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر.

اجملاورون : 

شماال : الزياني ميمون.

شرقا : الرسم العقاري 62476 - 11 .

جنوبا : الطريق.

غربا : الزياني ميمون.

طالب التحفيظ السيد : ميمون احلمداوي بن امحند.

مطلب رقم 43333 - 11 

اسم امللك : النجاح 3.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 04 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي في طور البناء.

اجملاورون : 

شماال : الشارع.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 43334 - 11 .

غربا : الشارع.

طالب التحفيظ السيد : خالد الزياني بن محمد.

مطلب رقم 43334 - 11 

اسم امللك : النجاح 4.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 04 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي في طور البناء.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 43333 - 11 .

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : حميد بلحسن.

غربا : الشارع.

طالب التحفيظ السيد : خالد الزياني بن محمد.

مطلب رقم 43341 - 11 

اسم امللك : بيقبعا.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 02 س.

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : محمد الدرقاوي.

جنوبا : محمد بوحجار.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ السيد : حسن بيقبعا بن عبد القادر ومن معه.
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مطلب رقم 43346 - 11 

اسم امللك : العالوي.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة ازغنغان حي اجواهرة السفلى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 19 س.

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : إبراهيم اسباغي.

شرقا : ورثة غربي محمد.

جنوبا : ممر.

غربا : املطلب عدد 43349 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : جميلة العالوي بنت الهادي. 

مطلب رقم 43371 - 11 

اسم امللك : ملزرع -الطالب.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض بلوك 1.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 09 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوطالب حدو ومحمد بوطالب شيلح.

شرقا : حسن ملزرع.

جنوبا : الشارع.

غربا : الشارع.

طالب التحفيظ السيد : احمد ملزرع بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 43374 - 11 

اسم امللك : اسباغي.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة ازغنغان حي العمال.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 91 س.

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : عبد الصمد اسباغي.

شرقا : ورثة عبد القادر بنعلي.

جنوبا : عبد الناصر اسباغي.

غربا : الشارع عرضه 10 أمتار.

طالب التحفيظ السيد : إبراهيم اسباغي بن محمد. 

مطلب رقم 43375 - 11 

اسم امللك : عبد اجمليد 1.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 25 س.

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد 43376 - 11 .

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : املطلب عدد 43311 - 11 .

غربا : طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد : عبد اجمليد الفهمي. 

مطلب رقم 43376 - 11 

اسم امللك : عبد اجمليد 2.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 24 س.

نوعه : أرض عارية بجزء منها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الفهمي.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : املطلب عدد 43375 - 11 .

غربا : طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد : عبد اجمليد الفهمي. 

مطلب رقم 43386 - 11 

اسم امللك : بوعيسى 1.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة اركمان احملل املدعو البوعالتيني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 أر 00 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ياسني.

شرقا : املطلب عدد 42887 - 11 .

جنوبا : مسلك.

غربا : مليكة دبو.

طالب التحفيظ السيد : توفيق بوعيسى بن عبد الرحمان ومن معه. 

مطلب رقم 43395 - 11 

اسم امللك : املاحي.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 13 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر عمومي.

اجملاورون : 

شماال : بلحسن االزرق.

شرقا : ورثة حمو شيكر.

جنوبا : عمراوي اخملتار.

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ السيد : بوشتى املاحي بن قدور.
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مطلب رقم 43398 - 11 

اسم امللك : اعناني

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 07 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : حسن بولكاز.

شرقا : الشارع.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 60748 - 11 .

غربا : حلبيب بولكاز.

طالب التحفيظ السيد : محمد امني اعناني بن احمد. 

مطلب رقم 43400 - 11 

اسم امللك : بلقاسمي.

موقعه : اقليم الدريوش، جماعة دار الكبداني احملل املدعو ساحل احلطارين.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ه 87 أر 05 س.

: أرض فالحية يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر وشعبة  نوعه 

وجرف رملي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة البوحساني احمد القاضي.

شرقا : واد.

جنوبا : الطريق.

غربا : بوهرو سليمان.

طالب التحفيظ السيد : محمد بلقاسمي بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 43404 - 11 

اسم امللك : ميمون.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة العروي شارع سطات.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 05 أر 68 س.

نوعه : أرض بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : ورثة العثماني وخلوفي موسى

شرقا : الشارع.

جنوبا : املوسايي مصطفى

غربا : العثماني محمد وارشيد امحند وبوحاميد محند واحمد احلد.

طالب التحفيظ السيد : احلالوي ميمون بن مموح 

مطلب رقم 43405 - 11 

اسم امللك : امير 1.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة ازغنغان احملل املدعو امشروبا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 01 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد 17494 - 11 .

شرقا : الشارع.

جنوبا : الطريق.

غربا : طالب التحفيظ.

طالبة التحفيظ السيدة: وئام حاكم بنت محمد.

مطلب رقم 43406 - 11 

اسم امللك : حاكم 4.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة ازغنغان احملل املدعو امشروبا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 90 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : املطلب عدد 42808 - 11 .

جنوبا : هشام حاكم.

غربا : نسمة حاكم.

طالب التحفيظ السيد : حاكم هشام بن محمد.

مطلب رقم 43407 - 11 

اسم امللك : غرماوي 1.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 33 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني ومرفق.

اجملاورون : 

شماال : مشراحي محمد.

شرقا : ابركان زينب واوحلي اخملتار.

جنوبا : احمد غرماوي.

غربا : الشارع.

طالب التحفيظ السيد : محمد غرماوي بن حمادي. 

مطلب رقم 43409 - 11 

اسم امللك : احميان 1.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني سيدال لوطا دوار ازرورة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 18 أر 27 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أوالد مورير.

شرقا : ورثة أوالد مورير.

جنوبا : ورثة أوالد العادك.

غربا : ورثة أوالد مورير.

طالب التحفيظ السيد : حسن ارهوني بن محمد.
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مطلب رقم 43418 - 11 

اسم امللك : ابوعرفاتن.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة البركانيني احملل املدعو ابوعرفاتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 09 أر 95 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : لطفي ايدمي.

شرقا : ممر والرسم العقاري عدد 32914 - 11 .

جنوبا : املطلب عدد 43124 - 11 .

غربا : ملنور كرميي ومن معه.

طالبة التحفيظ السيدة: مليكة البهالي بنت احمد.

مطلب رقم 43421 - 11 

اسم امللك : العزاوي.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 06 س.

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : عيسى بلكوس واملطلب عدد 3941 - 11 .

شرقا : اجريس وملك الغير واملطلب عدد 3941 - 11 .

جنوبا : ملك الغير واملطلب عدد 3941 - 11 .

غربا : الطريق واملطلب عدد 3941 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : احمد العزاوي بن ميلود.

مطلب رقم 43423 - 11 

اسم امللك : اشن.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 20 أر 13 س.

واشجار  سفلي  من  مكونة  بناية  منها  بجزء  فالحية  أرض   : نوعه 

الزيتون وجب.

اجملاورون : 

شماال : الشارع.

شرقا : ميمون امجوض.

جنوبا : مجوتي عبد الرحمان والعربي حفيظ وفريد تيري واخملتاري عبد 

الواحد.

غربا : حسن احريش وموالي احلسني املاموني عبد الرحمان وممر.

طالب التحفيظ السيد : عمر اشان بن محمد.

مطلب رقم 43435 - 11 

اسم امللك : طويل 1.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني شيكر دوار واد ملرابطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 08 آر 47 س.

نوعه : ارض وعرة عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة موح اومانكو.

شرقا : ورثة محمد بن عمر.

جنوبا : ورثة عمر دادوح.

غربا : ورثة احلاج ميمون.

طالب التحفيظ السيد : سعيد طويل بن عمرو.

مطلب رقم 43438 - 11 

اسم امللك : بوحامد.

موقعه : مدينة الناظور، حي بوعرورو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 أر 34 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 53966 - 11 .

شرقا : مطلب التحفيظ 14010 - 11 .

جنوبا : طريق عرضه 10 أمتار.

غربا : طريق عرضه 10 أمتار.

طالب التحفيظ السيد : عبد احلميد بوحامد بن بنعيسى.

مطلب رقم 43442 - 11 

اسم امللك : الرحموني.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة العروي حي املسيرة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 52 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الشارع واملطلب عدد 3941 - 11 .

شرقا : محمد بورزمة واملطلب عدد 3941 - 11 .

جنوبا : بولفداف عبد الرحمان وملك الغير واملطلب عدد 3941 - 11 .

غربا : املرابيط ميمون واملطلب عدد 3941 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : محمد الرحموني بن مولود.

مطلب رقم 43444 - 11 

اسم امللك : العكيوي 1.

موقعه : اقليم الدريوش، جماعة ميضار احملل املدعو اتفالكت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 07 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وثالثة طوابق علوية وملحق.

اجملاورون : 

شماال : االسروتي ابراهيم.

شرقا : الشارع.

جنوبا : الشارع.

غربا : الشارع.

طالب التحفيظ السيد : محمادي العكيوي بن عمرو.
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مطلب رقم 43445 - 11 

اسم امللك : العكيوي 2.

موقعه : اقليم الدريوش، جماعة ميضار احملل املدعو اتفالكت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 79 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وثالثة طوابق علوية وملحق.

اجملاورون : 

شماال : الشارع.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : ورثة الروضي.

غربا : الشارع.

طالب التحفيظ السيد : محمادي العكيوي بن عمرو.

مطلب رقم 43450 - 11 

اسم امللك : رحمة.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 48 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني وملحق.

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد 43235 - 11 .

شرقا : الشارع.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 63728 - 11 .

غربا : ورثة ابركان الويزة.

طالب التحفيظ السيد : ميمون اظهشور بن عبد السالم. 

مطلب رقم 43451 - 11 

اسم امللك : اخلتوتي.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة سلوان احملل املدعو الوفاق.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 19 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : حموتي مصطفى.

جنوبا : عزوزي حسن.

غربا : مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد : احلسني اخلتوتي بن حسن.

مطلب رقم 43456 - 11 

اسم امللك : سميرة 1.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو دهر الناظور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 أر 52 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : قيلولي احمد.

جنوبا : قيلولي احمد.

غربا : املطلب عدد 43457 - 11 .

طالبة التحفيظ السيدة: سميرة قيلول بنت احمد.

مطلب رقم 43457 - 11 

اسم امللك : فاطمة 1.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو دهر الناظور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 أر 50 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : املطلب عدد 43456 - 11 .

جنوبا : قيلولي احمد.

غربا : املطلب عدد 43458 - 11 .

طالبة التحفيظ السيدة: فاطمة قيلول بنت احمد.

مطلب رقم 43458 - 11 

اسم امللك : يحيى زيكو.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو دهر الناظور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 أر 51 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : املطلب عدد 43457 - 11 .

جنوبا : قيلولي احمد.

غربا : قيلولي احمد.

طالب التحفيظ السيد : يحيى قيلول بن احمد.

مطلب رقم 43469 - 11 

اسم امللك : ميمونت.

موقعه : مدينة الناظور، حي املطار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 أر 22 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة شمالل عالل حمو.

طالب التحفيظ السيد : عبد اهلل شمالل بن عالل.

مطلب رقم 43476 - 11 

اسم امللك : السالم 1.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد ميمون.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 24 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 63154 - 11 .

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : مسلك عمومي.

غربا : ربيع اعاشي.

طالب التحفيظ السيد : انوار املاحي بن عبد الكرمي.

مطلب رقم 43483 - 11 

اسم امللك : الهدراج.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة احدادا، احملل املدعو بني بوغمارن الغربية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 07 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بوزيان زريوح.

شرقا : الطريق.

جنوبا : بوزيان زريوح.

غربا : وفية زريوح.

طالب التحفيظ السيد : محمد الهدراج بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 43484 - 11 

اسم امللك : الهواري.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت، دوار عزوزات بني وكيل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 آر 00 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عبد القادر لوكيلي.

شرقا : ورثة لوكيلي رابحة والطريق عرضه 6 امتار.

جنوبا : لوكيلي محمد.

غربا : لوكيلي رابحة.

طالبة التحفيظ السيدة: مليكة بالهواري بنت محمد.

مطلب رقم 43496 - 11 

اسم امللك : احلداوي.

موقعه : اقليم الدريوش، جماعة امطالسة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 آر 56 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : حسن الطوري وحبيبة الطوري.

شرقا : جمال.

جنوبا : طريق عرضه 6 أمتار.

غربا : املنصوري مامة.

طالب التحفيظ السيد : محمد احلداوي بن عبد اهلل.

مطلب رقم 43502 - 11 

اسم امللك : يحيا 28.

موقعه : مدينة الناظور، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 45 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 43503 - 11 .

شرقا : الرسم العقاري عدد 67693 - 11 .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 67692 - 11 .

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ السيد : قمر يحيى بن الكبير.

مطلب رقم 43503 - 11 

اسم امللك : يحيا 30.

موقعه : مدينة الناظور، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 26 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 70130 - 11 .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 43504 - 11 .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 43502 - 11 .

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ السيد : قمر يحيى بن الكبير.

مطلب رقم 43504 - 11 

اسم امللك : يحيا 29.

موقعه : مدينة الناظور، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 23 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 69011 - 11 .

شرقا : الطريق.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 67693 - 11 .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 43503 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : قمر يحيى بن الكبير.

مطلب رقم 43505 - 11 

اسم امللك : يحيا 42.

موقعه : مدينة الناظور، حي عريض.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 29 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق مهجورة.

شرقا : طريق مهجورة.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 68998 - 11 .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 43506 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : قمر يحيى بن الكبير.

مطلب رقم 43506 - 11 

اسم امللك : يحيا 41.

موقعه : مدينة الناظور، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 28 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق مهجورة.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 43505 - 11 .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 69003 - 11 .

غربا : طريق مهجورة.

طالب التحفيظ السيد : قمر يحيى بن الكبير.

مطلب رقم 43507 - 11 

اسم امللك : نادية.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة ازغنغان حي العمال.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 22 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون : 

شماال : ممر.

شرقا : ورثة ادريس بنعلي.

جنوبا : ورثة الويزة عاللي.

غربا : بلعيد بنعلي.

طالبة التحفيظ السيدة: نزهة شنوف بنت محمد.

مطلب رقم 43509 - 11 

اسم امللك : عواد 1.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء حي القدس.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 06 أر 42 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5934 - 11 .

شرقا : فاطمة وشريفة البشيري.

جنوبا : ميينة عواد.

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ السيدة: فظمة عواد بنت محمد.

مطلب رقم 43511 - 11 

اسم امللك : بنعياد.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة ازغنغان حي العمال.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 07 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : ورثة بنعلي.

جنوبا : ورثة بنعلي.

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ السيدة: ميمونت بنعياد بنت عبد القادر.

مطلب رقم 43512 - 11 

اسم امللك : ادريس.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 11 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلسني اوحلي.

شرقا : الطريق.

جنوبا : سفيان املوساوي.

غربا : فاطمة تريكة.

طالب التحفيظ السيد : ادريس املوساوي بن احمد.

مطلب رقم 43513 - 11 

اسم امللك : ميلودة.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 02 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 43514 - 11 .

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : موساوي احمد.

طالبة التحفيظ السيدة: ميلودة بعلوي بنت عبد القادر.

مطلب رقم 43514 - 11 

اسم امللك : مراد 1.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 33 س.
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نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : سفيان املوساوي.

شرقا : الطريق.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 43513 - 11 .

غربا : سفيان املوساوي.

طالب التحفيظ السيدة: ميلودة بعلوي بنت عبد القادر.

مطلب رقم 43515 - 11 

اسم امللك : مراد 2.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 23 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة تريكة.

شرقا : سفيان املوساوي.

جنوبا : سفيان املوساوي.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ السيد : مراد املوساوي بن احمد.

مطلب رقم 43516 - 11 

اسم امللك : الزياني.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة سلوان حي الوفاق.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 32 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : ميينة بوزكو.

جنوبا : عبد اهلل بوغرضاين.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ السيد : حسن الزياني بن محمد.

مطلب رقم 43518 - 11 

اسم امللك : عبد اجمليد 4.

موقعه : مدينة الناظور، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 02 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : ورثة فهيمي ارض عارية شارع متوقع.

جنوبا : ورثة فهيمي.

غربا : ورثة فهيمي.

طالب التحفيظ السيد : عبد اجمليد الفهمي.

مطلب رقم 43520 - 11 

اسم امللك : احلمام.

موقعه : اقليم الدريوش، جماعة الدريوش احملل املدعو دوار أوالد علي بنحمو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 42 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : محمد اجعادة.

شرقا : ملك الغير.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ السيد : محمد ابريهمي بن عبد السالم.

مطلب رقم 43523 - 11 

اسم امللك : عاللي.

موقعه : مدينة الناظور، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 06 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون : 

شماال : محند وملك الغير.

شرقا : ملك الغير.

جنوبا : ورثة عبد الرحمان.

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ السيدة: فاطمة عاللي بنت حمو.

مطلب رقم 43526 - 11 

اسم امللك : شجرة الرضوان.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة ازغنغان احملل املدعو جوهرة السفلى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 21 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الكاللي بومدين ومن معه.

جنوبا : الطريق.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 43528 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : رضوان حمعمري بن حدو ومن معه.

مطلب رقم 43533 - 11 

اسم امللك : الشامي.

موقعه : مدينة الناظور، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 22 س.
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نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 44849 - 11 .

شرقا : الرسم العقاري عدد 18907 - 11 .

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ السيدة: عبد احلق الشامي بن محمد.

مطلب رقم 43541 - 11 

اسم امللك : مرمي.

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 87 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 33753 - 11 .

شرقا : الرسم العقاري عدد 36161 - 11 .

جنوبا : رشيد احكيم.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ السيد : علي مزياني بن عبد السالم.

مطلب رقم 16140 - 11 

اسم امللك : احفير4 

موقعه : اقليم الناظور، دائرة الريف، جماعة ميضار، دوار احفير

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 آر 67 س

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون

شماال : مطلب عدد 16142/11

شرقا : لعميري احمد

جنوبا : البودهاني عبد السالم

غربا : محمد اومعزا

طالب التحفيظ السيد: ناظر اوقاف اقليمي الناظور والدريوش.

مطلب رقم 16406 - 11 

اسم امللك : امـــل 

املدعو:  احملل  املاء،  راس  جماعة  لوطا،  دائرة  الناظور،  اقليم   : موقعه 

حاسي العدوى 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 

نوعه : ارض بها بناية سفلية 

اجملاورون

شماال : الفراعي شريفة

شرقا : الصادقي علي

جنوبا : الفراعي شريفة

غربا : زنقة

طالب التحفيظ السيد: الزناكي ميمون بن اخملتار.

مطلب رقم 18874 - 11 

اسم امللك : مدرسة براقة 

موقعه : مدينة الناظور، حي براقة 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر33 س 

نوعه : ارض عارية

اجملاورون

شماال : مطلب عدد18873/11 ومطلب عدد 18433/11

شرقا : مطلب عدد 20024/11

جنوبا : زنقة

غربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ السيد: مندوب امالك الدولة )مللك اخلاص(

مطلب رقم 29095 - 11 

اسم امللك : اعدادية تفرسيت القطعة رقم 9 

موقعه : اقليم الناظور، جماعة تفرسيت. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 آر54 س 

نوعه : ارض عارية بها حديقة.

اجملاورون

شماال : زنقة

شرقا : مدرسة

جنوبا : ممر ، مطلب عدد 29096/11

غربا : مدرسة

طالب التحفيظ السيد: مندوب امالك الدولة )مللك اخلاص(

مطلب رقم 29096 - 11 

اسم امللك : اعدادية تفرسيت القطعة رقم 5

موقعه : اقليم الناظور، جماعة تفرسيت. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 04 آر 33 س

نوعه : ارض بها بناية سفلية 

اجملاورون

شماال : ممر ، مطلب عدد 29095/11

شرقا : مدرسة

جنوبا : ملك الغير

غربا : مدرسة

طالب التحفيظ السيد: مندوب امالك الدولة)امللك اخلاص(.

مطلب رقم 30168 - 11 

اسم امللك : الياس

موقعه : اقليم الناظور، جماعة ازغنغان، احملل املدعو : اوالد يحيى. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 62 س
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نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني 

اجملاورون

شماال : طريق

شرقا : بوحجار محمادي

جنوبا : بوحجار محمادي

غربا : بوحجار محمادي

طالب التحفيظ السيد: محمد بوحجار بن احميدة.

مطلب رقم 31418 - 11 

اسم امللك : الطاهري 

موقعه : اقليم الناظور، حي اوالد بوطيب. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 88 س 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق 

اجملاورون

شماال : ملك الغير

شرقا : ملك الغير

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة

طالب التحفيظ السيد: محمد الطاهري بن احمد

مطلب رقم 33074 - 11 

اسم امللك : العمراوي 

اوالد  مزارع  املدعو:  احملل  اوالد ستوت،  الناظور،جماعة  اقليم   : موقعه 

البشير 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 12 هـ 97 آر 83 س

نوعه : ارض عارية يخترقها ممر وخطني وعمودين كهربائيني. 

اجملاورون

شماال : ممرعمومي، محمادي بن علي بن بوعرفة

شرقا : محمادي بن علي بن بوعرفة

جنوبا : طريق، داري محمد ، حماد شوحو 

غربا : طريق، مطلب عدد 33488/11 

طالب التحفيظ السيد: ميمون العمراوي بن االخضر.

مطلب رقم 33623 - 11 

اسم امللك : احلنفي 

موقعه : اقليم الناظور، جماعة اعزانن. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 05 هـ 61 آر 31 س 

نوعه : ارض عارية بها منخفض

اجملاورون

شماال : مطلب عدد 23747/11، الغول ميمون

شرقا : طريق

جنوبا : شعبة، طالب التحفيظ ، ملك االحباس
غربا : امللك الغابوي

طالب التحفيظ السيد: حيات احلنفي بنت احمد.

مطلب رقم 33842 - 11 
اسم امللك : بوحبس 

موقعه : اقليم الدريوش، جماعة تزغني، احملل املدعو: بوحبس دوار اجرايا 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 13آر 18 س 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون
اجملاورون

شماال : ورثة ربيع حمادي موح
شرقا : اركيزة احلسن

جنوبا : ورثة عالل كروم
غربا : شعبة ، ورثة الطلحاوي محمد

طالب التحفيظ السيد: محمد الربطة بن سالم

مطلب رقم 39944 - 11 
اسم امللك : عبد اهلل 

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 88 س 

نوعه : ارض عارية 
اجملاورون

شماال : مطلب عدد 40439/11
شرقا : مطلب عدد 2669/11 ومطلب عدد 23581/11

جنوبا : زنقة
غربا : لزعر بوليغمان، مطلب عدد 2669/11

طالب التحفيظ السيد: عبد الرحمان مشبال بن محمد ومن معه

مطلب رقم 41089 - 11 
اسم امللك : دنيا 1

موقعه : اقليم الناظور، جماعة العروي، شارع احلسن الثاني 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 96 س

نوعه : ارض بها بناية مكونة من حتت ارضي وسفلي 
اجملاورون

شماال : زنقة ، مطلب عدد 3941/11
شرقا : ممر ، مطلب عدد 3941/11

جنوبا : شارع ، مطلب عدد 3941/11
غربا : مختار الطاهري، ورثة ابركان

طالب التحفيظ السيد: محمد ابركان بن البشير.

مطلب رقم 41145 - 11 
اسم امللك : املالكي 1 

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني شيكر، احملل املدعو: دوار اغزازا
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 44 آر 14 س 

نوعه : ارض عارية 
اجملاورون

شماال : مطلب عدد 41146/11
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شرقا : طريق
جنوبا : ورثة اليماني مونة
غربا : ورثة اليماني خلضر

طالب التحفيظ السيد: عيسى املالكي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 41146 - 11 
اسم امللك : املالكي 2 

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني شيكر، احملل املدعو: دوار اغزازا 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 47 آر 79 س 

نوعه : ارض عارية 
اجملاورون

شماال : ورثة اليماني فضمة
شرقا : طريق

جنوبا : مطلب عدد 41145/11 
غربا : مسلك عمومي ، ورثة اليماني خلضر

طالب التحفيظ السيد: عيسى املالكي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 43133 - 11 
اسم امللك : املرس 

موقعه : اقليم الناظور، جماعة اركمان، احملل املدعو: شاط 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 68 س 

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول
اجملاورون

شماال : زبوج رشيد
شرقا : عبد الرفيع املرس
جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : الرسم العقاري عدد 44872/11 
طالب التحفيظ السيد: جمال املرس بن محمد.

مطلب رقم 43235 - 11 
اسم امللك : اظهشور 

موقعه : مدينة الناظور، حي عريض
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 45 س 

نوعه : ارضبها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني
اجملاورون

شماال : ملك بوزكو
شرقا : زنقة

جنوبا : ميمون اظهشور
غربا : ورثة لويزة ابركان

طالب التحفيظ السيد: اظهشور احمد بن عبد السالم.

مطلب رقم 43331 - 11 
اسم امللك : البشيري

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني بويفرور، احملل املدعو: بني افرا. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 آر 72 س 

نوعه : ارض بها بنيايتني تتكونان من سفلي وطابق اول 
اجملاورون

شماال : طريق

شرقا : طريق
جنوبا : زريوح عمار 
غربا : عمرو البشير

طالب التحفيظ السيد: محمد البشيري بن عمرو ومن معه.

مطلب رقم 43356 - 11 
اسم امللك : وشاني 

موقعه : اقليم الناظور، جماعة راس املاء، احملل املدعو: مولي بغداد
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 50 س 

نوعه : ارض عارية 
اجملاورون

شماال : زنقة
شرقا : الرسم العقاري عدد 62387/11

جنوبا : ورثة البشير صارح
غربا : زنقة

طالب التحفيظ السيد: امللود وشاني بن عبد القادر ومن معه.

مطلب رقم 43464 - 11 
اسم امللك : لهنا 

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني شيكر. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 11 آر 78 س 

نوعه : ارض عارية بها اشجار اللوزويخترقها ممر 
اجملاورون

شماال : ورثة اردوز
شرقا : بوشيشي محمد

جنوبا : ورثة بورمان بادي، الرم العقري عدد 60931/11
غربا : زنقة

طالب التحفيظ السيد: احلسني لهن بن احمد.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ
 عدد 43771 - 11 الذي نشرت خالصته باجلريدة 

الرسمية عدد 1132 بتاريخ 09 سبتمبر 2020.
بدال من : 

موقعه : اقليم الناظور ، جماعة العروي .
اقـرأ :

موقعه : اقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو تاوريرت بوستة.
والباقي بدون تغيير.

    احملافظ على األمالك العقارية بالناظور
          البشير الدحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم  44269 - 12
اسم امللك : " ارض لقمان "

موقعـــه :جماعة اجملاطية اوالد الطالب .  
مساحـتـه :06 آر 38 س. 
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نوعه : أرض فالحية.       
اجملاورون: 

شماال: ارتفاق مرور يليه الرسم العقاري عدد 409880/12   
جنوبا: ارتفاق مرور عرضه 6 امتار يليه الرسم العقاري عدد 4634/48 ،

شرقا : الرسم العقاري 4528/48 ،
غربا: هالل زهرة ،

طالب التحفيظ  السيدة حليمة لقمان.  

مطلب رقم   44272 - 12
اسم امللك : " ارض الدخيرة "

موقعـــه :جماعة تيط مليل .  
مساحـتـه :2 هـ  98  آر 17 س. 

نوعه : أرض فالحية.       
اجملاورون: 

شماال:  ماجدة  دينار والرسم العقاري عدد 205394/12   
جنوبا: الرسم العقاري عدد 206534/12 ،

 –  201550/12 العقارية   الرسوم  يليها  عمومية  طريق   : شرقا 
، 201554/12 – 201555/12

غربا: الرسم العقاري 19975/49 ،
- طالبوا التحفيظ  السادة:

-  هند الدريوش بنت احلسن  بنسبة  07/36
- محمد الدريوش بن حلسن  بنسبة  14/36
- حلسن الدريوش بن املكي  بنسبة  09/36

- مجيدة دينار بنت محمد    بنسبة  06/36

مطلب رقم  44274 - 12
اسم امللك : " بالد دريات "

موقعه :عمالة مقاطعات بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة 1 .  
مساحـتـه 65 س. 

نوعه : أرض عارية.       
اجملاورون: 

شماال: زنقة 12    
جنوبا: فاطمة لعزوزة  والرسم العقاري 276094/12،

شرقا : مصطفى عطوشة و غير معروف   
غربا: عبد اهلل دهبي ،

طالب التحفيظ  السيد عبد العزيز سابق. 

مطلب رقم  44193 - 12
اسم امللك : " دريات "

موقعـه :عمالة مقاطعات بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة 1 .  
مساحـتـه 79 س. 

نوعه : أرض عارية.       
اجملاورون: 

شماال: املسكيني صابر امليلودي     
جنوبا: زنفة رقم 7 ،

شرقا : غير معروف    
غربا: غير معروف  ،

طالب التحفيظ  السيدة خديجة الغاملي . 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم  42689 - 12
اسم امللك : " ارض قزيبر   "

موقعه : جماعة مديونة. 
املساحة: 48 آر 34 سنتيار. 

نوعه: أرض فالجية.       
اجملاورون:

شماال الرسم العقاري عدد 222352/12 ؛ 
جنوبا: طريق عرضها 20 متر يليها الرسم العقاري عدد 9807/س؛
شرقا: طريق عرضها 10 متر يليها الرسم العقاري عدد 9807/س ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 289385/12 ؛
طالب التحفيظ :السيد قزيبر املدني بن موسى.

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 
13/02/1991  عدد 4085

واالعالن اجلديد عن انتهاء التحديد الذي تبعه اجلريدة عدد 809 مؤرخة 
في 2 يوليوز 2014.

           احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان
         طارق اشتوي

محافظة القنيطرة

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "القيورية"  
مطلب عدد 6905 - 13 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد 1045 املؤرخة في9 ديسمبر2020. 

بدال من :
2021 على  03 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة10 صباحا.
 إقر :

2021 على  05 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 
الساعة10 صباحا.

و الباقي بدون تغيير 
    احملافظ على األمالك العقارية  بالقنيطرة

     بوشعيب توفيقي

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 28766 - 16 
اسم امللك : " فدان ملقيسات ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوكرين.
وقع حتديده في : 29/09/2014.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 77 آ 28 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بودرة رشيد.

شرقا : الطريق.

جنوبا : بنيشي عبد النبي.

غربا : بنيشي حسن ومن معه.

طالب التحفيظ : بوعزة بنيشي بن احماد.

مطلب رقم 29270 - 16 

اسم امللك : " شعبة العبد 2 ". 

موقعه : بدائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوكرين .

وقع حتديده في : 31/07/2014.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آ 71 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : السيبرني احمد.

شرقا : ورثة لغواوتا حتى .

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة واحي حبيب.

طالب التحفيظ : لغواوتا بودريس بن حدو.

مطلب رقم 29271 - 16 

اسم امللك : " شعبة العبد 3 ". 

موقعه : بدائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوكرين .

وقع حتديده في : 31/07/2014.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 11 آ 94 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الكراري عبد القادر.

شرقا : ورثة لغواوتا حتى .

جنوبا : ورثة لغواوتا بنعيسى ، ورثة لغواوتا حتى.

غربا : السيبرني احمد.

طالب التحفيظ : لغواوتا بودريس بن حدو.

مطلب رقم 38398 - 16 

اسم امللك : " فدان تيرست ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت حنو عدي.

وقع حتديده في : 11/03/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 64 آ 99 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : امالح حجو ، امالح مليكة .

شرقا : الطريق.

جنوبا :اوحدوش احمد.
غربا : الرسم العقاري 47892 - 16 .

طالب التحفيظ : خليد الزوهري بن احمد.

مطلب رقم 38399 - 16 
اسم امللك : " فدان تيرست ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت حنو عدي.
وقع حتديده في : 11/03/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 02 آ 50 س .
نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : اوحدوش محمد.

شرقا : محماش مصطفى.
جنوبا : اوحدوش محمد.

غربا : الطريق.
طالب التحفيظ : سعيد اهنيش ابن احلسني.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات    
         عزالدين شاكر

محافظة خريبكة

مطلب رقم 52777 - 18
إسم امللك : " ملك اخلير" .

موقعه : مدينة وادي زم، درب احلاج امبارك املصلى.
نوعه : أرض عارية. 
مساحته : 54 س .

اجملاورون : 
شماال : مصتنصف محمد؛

جنوبا : مناوي يامنة ؛
شرقا : بصيلة عبد القادر ؛

غربا : زنقة.
طالب التحفيظ : املصطفى قاسمي بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 52834 - 18
إسم امللك : " ملك فراع 4" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوار الشرفاء.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 02 هـ 86 آ 61 س .
اجملاورون : 

شماال : ورثة املوخلصي اخملتار، ورثة اللوسي احلاج عبد القادر؛
جنوبا : طجاوي بوعزة ؛

شرقا : الطريق ؛
غربا : طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ : فاطيمة احلكيوي بنت محمد ومن معها.
    احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

        عبد الكرمي بوسيف
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم  3559 - 20

إسم امللك : " املطاغرى ".

موقعه  : سال املدينة، درب النجاجرة، رقم5 مقاطعة باب ملريسة.

وقع حتديده في : 28 أكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر60 سنتيارا. 

نوعه : دارللسكنى من طابق سفلي وطابق علوي واحد وسطح.

اجملاورون :

شماال  : نزهة إزي و محمد الصقلي.

شرقا  : ورثة احساين النجاروورثة العبادي.

جنوبا  : ورثة الزبط.

غربا  : محمد النجار وزنقة النجاجرة .

احلقوق العينية  : الشيء.

طالبا التحفيظ  : السيد محمد املطغاري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم  3578 - 20                                                    

إسم امللك  : " بلغازي " .                                                                

موقعه  : سال املدينة، زنقة احلاج قدور، رقم 5 مقاطعة باب ملريسة.    

وقع حتديده في : 17 سبتمبر  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  : 88 سنتيارا. 

نوعه : دار للسكنى من طابق سفلي وطابق علوي واحد ومرافق بالسطح.

اجملاورون :

شماال  : فطيموالسنان و بن ابراهيم رحال.

شرقا  : الرسم العقاري رقم 14893 - 20. 

جنوبا : زنقة احلاج قدور عرضها 02 م.

غربا  : زنقة غيرنافذة  عرضها 04 م.

احلقوق العينية  : الشيء .  

طالبو التحفيظ  : السيد بلغازي محمد امني ابن عبداجمليد ومن معه.                        

احملافظ على األمالك العقارية بسال املدينـة. 

                                    محمد لفاف.                

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3231 - 25

اسم امللك : "بالد بوكرين محمد ".

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

نوعه : ارض فالحية بها اسطبلني

وقع حتديده في : 15 أبريل 2002

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 01 

هكتار 15 ار 93 سنتيار

حدوده :

* القطعة االولى :

شماال : ورثة الشيخ موسى بن عبد الرحيم 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 58370  -  26

شرقا : الرسم العقاري رقم 58370  -  26

غربا : الرسم العقاري رقم 201706/12 -  طالب التحفيظ.

* القطعة الثانية :

شماال : الرسم العقاري رقم 58370 - 26

جنوبا : الطريق الثانوية رقم 106 عرضها 30 متر.

شرقا : الرسم العقاري رقم 58370 - 26

غربا : الرسم العقاري رقم 30756 - 26 - الرسم العقاري رقم 201706 - 12

طالب التحفيظ : امحمد بوكرين بن أحمد.

مطلب رقم 3788 - 26

اسم امللك : "فدان اخلير "

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي اشطيبة

نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 58 ار 62 سنتيار.

حدوده :

شماال : الرسم العقاري رقم 29377 - 26 

جنوبا : ورثة اجلياللي حوري

شرقا : ورثة حوري اخلياطي

غربا : الرسم العقاري رقم 80905 - 26

  طالب التحفيظ : عبد اجمليد اماللي و من معه.

مطلب رقم 3792 - 26

اسم امللك : "الرملية "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار أوالد سيدي حجاج

نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 01 هكتار 96 ار

70 سنتيار.
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حدوده :

شماال : ورثة احلاج بوشعيب. 

جنوبا : الرسم العقاري 34974 - 26

شرقا : الطريق الرئيسية رقم 3301 عرضها 20 متر

غربا : ورثة اوالد حليمة

طالب التحفيظ : فاطنة بوعيادي بنت اجملدوب

مطلب رقم 3795 - 26

اسم امللك : "احليط "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار أوالد مومن

نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  : 18 ار 64 سنتيار

حدوده :

شماال : الرسم العقاري رقم 570 - 26 

جنوبا : الرسم العقاري 49764 - 26 - الرسم العقاري 51676 - 26

شرقا : الرسم العقاري 49764 - 26

غربا : الرسم العقاري 51676 - 26

  طالب التحفيظ : محجوب بيبي بن احمد.

مطلب رقم 3799 - 26

اسم امللك : "حمري ".

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

و  بنايتني خفيفتني  و  ارضي  بناية من طابق  بها  ارض فالحية   : نوعه 

مخزنني و بئر و اشجار .

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 01 هكتار 99 

ار 62 سنتيار.

حدوده :

شماال : ورثة وادع بن احلاج - وادع املكي - خالد وادع بن احلاج و من معه 

جنوبا : الطريق الرئيسية 3326 عرضها 30 متر.

شرقا : الضاوي بن عبد اهلل - الرسم العقاري 96001 - 26 - الرسم العقاري 

96000 - 26 - الرسم العقاري 37378 - 26 - ورثة حجاج بن عبد اهلل

غربا : الرسم العقاري 11025 - 25

طالب التحفيظ : رحمة شيخي بنت بلحسن.

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية.

                                          عبد احلميد سفيان. 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 49861 - 28

اسم امللك : ملك اسواح

مـوقـعـه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تاجدة.

مسـاحتـه : ) 01ار 16سنتيار(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : رحمة لدمني ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : زيني محمد ؛

طالب التحفيـظ السـيد : اسواح محمد بن احماد.

مطلب رقم 47093 - 28

اسم امللك : ملك أبو الطيب

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

مسـاحتـه : ) 78سنتيار(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : أبو الطيب محمد ؛

شـرقـا : زنقة ؛

جـنـوبا : أمغا محمد ؛

غـربـا : ابو الطيب محمد ؛

طالب التحفيـظ السـيد : عبد الغني أبو الطيب بن محمد.

مطلب رقم 50107 - 28

اسم امللك : دار اميارين

مـوقـعـه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : ثالث 

نكياض تابونت.

مسـاحتـه : ) 01ار 9سنتيار(.

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

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : دياني ؛

جـنـوبا : اورحو حماد ؛

غـربـا : رسم عقاري 28 - 10902 ؛

طالب التحفيـظ السـيد : احمد اميارين بن محمد.
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مطلب رقم 49997 - 28

اسم امللك : انغريف 5

لتازناخت،  الترابية  اجلماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : مـوقـعـه 

احملل املدعو : مركز تازناخت.

مسـاحتـه : ) 36ار 22سنتيار(.

نـوع امللك : ارض عارية بها سور ؛

حــدوده : 

شمــاال : الطريق الوطنية رقم 10 ؛

شـرقـا : رسم عقاري عدد 28 - 7035 و التحديد االداري رقم 678 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 678 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 678 ؛

طالبو التحفيـظ السـيد : واغزي ابراهيم بن بال و من معه.

مطلب رقم 50000 - 28

اسم امللك : انغريف 7

لتازناخت،  الترابية  اجلماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : مـوقـعـه 

احملل املدعو : مركز تازناخت.

مسـاحتـه : ) 11ار 11سنتيار(.

نـوع امللك : ارض عارية بها بناية من طابق ارضي و طابقني علويني و 

ملحقاتها ؛

حــدوده : 

شمــاال : الطريق الوطنية رقم 10 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 678 ؛

غـربـا : رسم عقاري عدد 28 - 7035 ؛

طالبو التحفيـظ السـيد : واغزي ابراهيم بن بال و من معه.

مطلب رقم 50001 - 28

اسم امللك : انغريف 3

لتازناخت،  الترابية  اجلماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : مـوقـعـه 

احملل املدعو : مركز تازناخت.

مسـاحتـه : ) 14ار 54سنتيار(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الطريق الوطنية رقم 10 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 678 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 678 ؛

طالب التحفيـظ السـيد : واغزي جمال بن بال.

مطلب رقم 50016 - 28

اسم امللك : جزوم حتت أبو الرجل

لتازناخت،  الترابية  اجلماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : مـوقـعـه 

احملل املدعو : تزروت.

مسـاحتـه : ) 03ار 52سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : مطلب حتفيظ عدد 28 - 50025 ؛

شـرقـا : اكنوش عبد الرحمان ؛

جـنـوبا : اكنوش عبد الرحمان ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبو التحفيـظ السـيد : أكنوش فضمة بنت علي و من معها.

مطلب رقم 50095 - 28

اسم امللك : ملك ايت موسى

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : دوار تغزى.

مسـاحتـه : ) 50ار 25سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل و صهريج و بها بناية من 

طابق ارضي و طابق اول و بئر ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : الطريق الوطنية رقم 9 ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالبو التحفيـظ السـيد : عباش املدني بن احمد و من معه.

مطلب رقم 49828 - 28

اسم امللك : اوفيليك زاكورة

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة تانسيفت، احملل املدعو : اكدز.

مسـاحتـه : ) 04هكتار 66ار 65سنتيار(.

نـوع امللك : ارض بها مركز للكهرباء في طور البناء ؛

حــدوده : 

شمــاال : ارض جماعية ؛

شـرقـا : ارض جماعية ؛
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جـنـوبا : ارض جماعية ؛

غـربـا : ارض جماعية ؛

واملاءالصالح  الكهرباء  الوطني  املكتب   : السـيد  التحفيـظ  طالب 

للشرب ممثل من طرف مديره العام.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم  25702 - 30  

اسم امللك : "اوالد منصور (مسجد)".

موقعه : إقليم سيدي قاسم، دائرة  الغرب بني مالك  قيادة و جماعة 

النويرات دوار البعابشة.

مساحته :  04 آر 60 س.

نوعه : أرض عارية بها مسجد و بناية ذات سفلي و بئر.

اجملاورون  : 

شماال : زنقة ؛

جنوبا : محمد فوزي و محمد السيك؛

شرقا : محمد السيك؛

غربا : خالد الصاحلي.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بوزان.

مطلب رقم 25936 - 30  

اسم امللك : "عدوني".

عبد  درب  الدرعاويني،  حي   ، وزان  احلضرية  اجلماعة  و  إقليم   : موقعه 

السالم يسفي رقم 17. 

مساحته :  47 س.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابقني علويني.

اجملاورون  : 

شماال : ورثة محمد ستيتو ؛

جنوبا : ساحة؛

شرقا : محمد اخلودة؛

غربا : درب سيدي علي بن أحمد.

احلقوق العينية و التحمالت :  حق املرور لفائدة ورثة محمد ستيتو.

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة عدوني بنت محمد بن محمد.

مطلب رقم 25993 - 30  

اسم امللك : "فورار".

موقعه : إقليم سيدي قاسم، باشوية مشرع بلقصيري ، حي عبد اخلالق2.

مساحته :  03 آر 76 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 14481 - 30؛

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 21192ر؛

شرقا : زنقة مبرمجة عرضها 3 أمتار؛

غربا  : رسم عقاري رقم 8623 - 30.

طالب التحفيظ : السيد سعيد البعبوشي بن سالم.

مطلب رقم 35922 - 30  

اسم امللك : "اكريز".

موقعه : إقليم ودائرة وزان، قيادة و جماعة بني كلة، دوار زمورين .

مساحته :  19آر 78 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : فاطمة بنت محمد بن بابا أحمد و الشريف الغنيمي؛

جنوبا : عبد اهلل احلوداري؛

شرقا : محمد الهوتة؛

غربا  : رسم عقاري رقم 25213ر )القطعة 1(.

طالب التحفيظ : السيد عبد الغاني تاج بن أحمد بن محمد.

مطلب رقم 35925 - 30  

اسم امللك : "فكوس احلمير".

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

توغيلت، دوار بني سنانة. 

مساحته :  02 هـ 71 آر 00 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : طريق عمومية عرضها عشرة أمتار و رسم عقاري عدد28991 - 30

جنوبا : رسم عقاري عدد 21679 - 30؛

شرقا : محمد ضريف؛ 

غربا : رسم عقاري عدد 27835 - 30 و تعاونية البناء.

طالب التحفيظ : السيد محمد زياني بن محمد بن العربي.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

امبارك السوسي     

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-18178

امللك املسمى : " الفرعات "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو اقليم تيزنيت احملل املدعو " ادرق مزارع اتبان " 

مساحته : 01 هكتار 15 آ 32 س،
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نوعه : أرض عارية تخترقها ساقية، 

اجملاورون : 

 شماال : ايت باعدي،

شرقا : الطريق،

جنوبا : طالب التحفيظ وساقية،

غربا : ورثة صابر احلسني بن علي، واميحي سعيد بن علي،

طالب التحفيظ : السيد محمد إميحي بن سعيد.

مطلب رقم 1140 - 31

امللك املسمى : " ادبوز 1 "

موقعه : جماعة املعدر قيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو 

: دوار العوجة"

مساحته : 21 آ 69 س،

نوعه : أرض عارية بها أشجار،cاجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ،

شرقا : ورثة حلسن اد بوبكر،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 48170 - 31. ، 

غربا : ورثة اجنارن ،

طالب التحفيظ : ادبوز محمد بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 31-20971

امللك املسمى : " حقلة مسجد إد شديد "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو اقليم تيزنيت احملل املدعو" دوار أمراغ"

مساحته : 01 آ 92 س ،

نوعه : أرض عارية بها اشجار الكاليبتوس. 

اجملاورون : 

شماال : طريق ،

شرقا : ورثة عبد اهلل اوعلي، شهيب محمد بن ابراهيم.

جنوبا : الندر ،

غربا : طريق ،

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تيزنيت وملحقاتها نيابة عن وزير 

األوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-138991

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1747 قروي مدرسة ايت موسى اوحمو"

موقعه : جماعة اربعاء ايت احمد دائرة انزي اقليم تيزنيت احملل املدعو" 

مدرسة ايت موسى اوحمو"

مساحته : 04 آ 52 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : ملك االحباس،

شرقا : ملك االحباس.

جنوبا : احملفوظ اوصالح ،

غربا : طريق ،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

الدولة املغربية.

مطلب رقم 31-139057

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1750 قروي مدرسة العوينة "

موقعه : جماعة وقيادة اكلو اقليم تيزنيت احملل املدعو" مدرسة العوينة"

مساحته : 10 آ 66 س ،

نوعه : أرض بها ملعب. 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : ملك الغير.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 127881 - 31 ،

غربا : ملك الغير ،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

الدولة املغربية.

مطلب رقم 31-139166

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1710 قروي مدرسة التكن "

املدعو"  احملل  تيزنيت  اقليم  الساحل  اربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

مدرسة التكن"

مساحته : 06 آ 49 س ،

نوعه : أرض عارية بها مدرسة ومرافقها ويخترقها خط كهربائي ذي 

اجلهد املنخفظ. 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : ملك الغير.

جنوبا : ملك الغير و طريق ،

غربا : طريق ،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

الدولة املغربية.

مطلب رقم 31-145953

امللك املسمى : " قرعة الساحل "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادحموش"
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مساحته : 09 آ 40 س ،

نوعه : أرض عارية،

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت اوليزيد ،

شرقا : ر ع 39438 - 31 ،

جنوبا : ادضلحا البشير ، 

غربا : ر ع 29263 - 31 ،

طالبة التحفيظ : كوثر التروزي بنت ابراهيم.

مطلب رقم 31-146138

امللك املسمى : " الدولة ايفني 580-0119 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني احملل املدعو" امللحقة االدارية 3"

مساحته : 03 هكتار 48 آ 91 س ،

كهربائي  وعمود  وتاللت  الدغموس  نبات  بها  عارية  أرض   : نوعه 

ويخترقها خط كهربائي ذي اجلهد املتوسط. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 15485 - 31 ،

شرقا : مطلبي التحفيظ 15485 - 31 و 71230 - 31.

جنوبا : مطلب التحفيظ 22820 - 31 ،

غربا : الطريق ،

عن  نيابة  بكلميم  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

الدولة املغربية .

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-23032

امللك املسمى : " اشحرار 2 ".

موقعه : جماعة وقيادة ميراللفت اقليم سيدي يافني احملل املدعو " تبلكوكت "،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم ادكغير بن احلسني

وقع حتديده  بتاريخ : 27 ماي 2014،

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1122 

املؤرخة في فاحت يوليو 2020.

مطلب رقم 31-4025

امللك املسمى : " فدان اجلماعة ".

موقعه : جماعة الركادة قيادة أوالد جرار اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

فدان اجلماعة " ،

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية )جماعة حد الركادة(،

وقع حتديده بتاريخ 17 ماي 1996 ،

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1063 

املؤرخة في 15 ماي 2019.

مطلب رقم 31-10276

امللك املسمى : " فدان تدوارت ".

موقعه : جماعة وقيادة أكلو اقليم تيزنيت احملل املدعو " تدوارت " ،

طالبو التحفيظ : السيد محمد بولعلف ومن معه،

وقع حتديده بتاريخ 17 يوليو 2003 ،

 707 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 18 يوليو 2012.

مطلب رقم 31-138595

امللك املسمى : " اوحليان ".

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " مركز تافراوت " ،

طالب التحفيظ : السيد مصطفى اوحليان بن ابراهيم،

وقع حتديده بتاريخ 08 مارس 2019 ،

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1134 

املؤرخة في 23 سبتمبر 2020 .

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى  " صفحات"

 مطلب رقم 139082 - 31 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1077 بتاريخ 21 أغسطس 2019

وانتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1138 

بتاريخ 21 أكتوبر 2020 

عوضا عن :

اسم طالب التحفيظ : السيد  محمد هياض ابن احلسن.

اقرأ : 

- محمد هياض ابن احلسن

- عبد اهلل هياض ابن احلسن

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

محافظة الصويرة

مطلب رقم 61948 - 35

اسم امللك : اخلطارات.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة وجماعة سميمو، مركز سميمو.

تاريخ حتديده : 29 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01هـ 33 آ 03 س. 

نوعه : أرض فالحية. 
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اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 20582/م – زنقة بعرض 10 أمتار – بوحدو 

ورثة   – بوكراد عمر   – أمتار   8 زنقة بعرض   – السيقي حلبيب   – حسن 

حماد بن بيهي – أوزيكر حماد – آموش رقية – آموش فاطمة – إد احلاج 

9.50 مترا – ورثة  إبراهيم واحلسني – إد احلاج عبد اهلل – زنقة بعرض 

حماد بن بيهي.

شرقا : الرسم العقاري عدد 23551 - 35.

جنوبا : ورثة آيت أوبيهي – مطلب التحفيظ عدد 61947 - 35 – الرسم 

 – – حلاووش حماد  امبارك  أوزيكر   – زنقة   –  35 -  16275 العقاري عدد 

حلاووش محمد – أوبلوش حلسني – أزروال محمد – ممر غير نافذ – مطلب 

التحفيظ عدد 1232 - 35.

 – أمتار   10 زنقة بعرض   – 30 مترا  1 بعرض  رقم  : طريق وطنية  غربا 

تومري محمد – الرسم العقاري عدد 20582/م.

طالبو التحفيظ : السيد محمد آموش بن عمر ومن معه.

مطلب رقم 13396 - 35

اسم امللك : دار سي بوجمعة.

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

دوار حرانصة.

تاريخ حتديده : 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 54 آ 89 س. 

نوعه : أرض بها دار للسكن من طابق أرضي وطابق علوي ومسبح وبئر 

وحوض ماء وبناء بالطابق األرضي وأرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بعرض 4 أمتار.

شرقا : طريق عمومي بعرض 6 أمتار.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13553 - 35.

غربا : طريق عمومي ذو عرض متغير.

طالبو التحفيظ : مروان صادقي بن ادريس ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي    

محافظة تاونات
 

مطلب رقم 28213 - 37

اسم امللك : " أوالد سعيد" ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي أوالد سعيد . 

وقع حتديده في : 14 ماي 2018 ؛

مساحته : 99 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : ورثة بوزيد الدحموني؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 51278 - 37

جنوبا : زنقة في مشروع عرضها 8 امتار؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 28231 - 37؛

طالب التحفيظ : نبيل السطي بن محمد. 

مطلب رقم 28214 - 37

اسم امللك : " أوالد سعيد" ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي أوالد سعيد . 

وقع حتديده في : 14 ماي 2018 ؛

مساحته : 01 ار؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : ورثة بوزيد الدحموني؛ 

شرقا : ورثة بوزيد الدحموني 

جنوبا : زنقة في مشروع عرضها 8 امتار؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 51278 - 37؛

طالب التحفيظ : احلسني رحالي بن علي. 

 مطلب رقم 28231 - 37

اسم امللك : " أوالد سعيد" ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي أوالد سعيد . 

وقع حتديده في : 29 مارس 2018 ؛

مساحته : 01 ار 10 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : بوزيد الدحموني و من معه؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 28213 - 37

جنوبا : زنقة في مشروع عرضها 8 امتار؛

غربا : الطريق الوطنية عرضها 30 مترا ؛

طالبو التحفيظ : احلسني رحالي بن علي و من معه . 

مطلب رقم 51278 - 37

اسم امللك : " أوالد سعيد" ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي أوالد سعيد . 

وقع حتديده في : 23 أبريل 2018 ؛

مساحته : 99 س ؛



عدد 1148 - 15 جمادى األولى 1442 )30 ديسمبر 2020(6466

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : ورثة بوزيد الدحموني؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 28214-37

جنوبا : زنقة في مشروع عرضها 8 امتار؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 28213 - 37؛

طالب التحفيظ : عبداملومن املستاري بن بوشتى.. 

 مطلب رقم 63997 - 37

اسم امللك : "باب و سطية " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بني وجنل دوار ابال ؛

وقع حتديده في : 26 سبتمبر 2019 ؛

مساحته : 24 ار 10 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها 5 أشجار الزيتون.

شماال : ورثة الغازي احساين. 

شرقا : بوروحة اجلاللي و الشعبة؛ 

جنوبا : قشيوش عبدالسالم ؛

غربا : زويبع محمد. 

عنها  النائب  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  :  وزارة  التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات 

 مطلب رقم 54846 - 37

اسم امللك : "عني عروس" ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي الرميلة ؛

وقع حتديده في : 2 ديسمبر 2019 ؛

مساحته : 81 س ؛

نوعه : ارض عارية.

شماال : الرسم العقاري رقم 4633 - 37. 

شرقا : احمد البكوري ؛ 

جنوبا : طريق عرضها 6 امتار؛

غربا : طريق عرضها 12 مترا. 

طالبو التحفيظ :  ادريس مطيع بن بوشتى ومن معه

مطلب رقم 63838 - 37

اسم امللك : "االخوة" ؛

أوالد  حي  املدعو  احملل  تاونات  جماعة  تاونات  وبلدية  إقليم   : موقعه 

سعيد املغاسل. 

وقع حتديده في : 25 فبراير 2019 ؛

مساحته : 30 ار 66 س ؛

نوعه : ارض عارية  ؛

شماال : رسم عقاري رقم 10483 - 37؛   

شرقا : ورثة اطريشا   

جنوبا : احلاج ادريس سطي و الرسم العقاري رقم 4659 - 37؛

غربا : لطيفة السطي وممر عمومي عرضه 12 متر.   

طالب التحفيظ : العربي عبو بن حلسن. 

مطلب رقم 54767  - 37

اسم امللك : "محطة الضخ   "؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي حيط يدو. 

وقع حتديده في : 6 سبتمبر 2018 ؛

مساحته :  9 ار 51 س ؛

نوعه : ارض عارية بها محطة لضخ املياه العادمة؛

شماال : ورثة الصابوني؛   

شرقا : زنقة. 

جنوبا : مجاور غير معروف ؛

غربا : الطريق عرضها 30 متر. 

طالب التحفيظ : رئيس جماعة تاونات النائب اجمللس البلدي بتاونات. 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات. 

                                              ابن طامة يوسف.  

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31573 - 39

اسم امللك :  »  تالبورت نتركا « .

موقعه :  مزارع دوار تامضوت جماعة اكيدي قيادة اوزيوة دائرة تالوين 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده :  04 - 03 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :   03 ار 11 س.

نوعه :  ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  عبد الرحمان ورغان؛                                

شرقا :  رقوش اد وحمان؛

جنوبا :  احمد ايت باحيد؛

غربا  :  الطريق؛

طالبو التحفيظ :  السيدة عناية ايت سي حمو بنت محمد ومن معه.

مطلب رقم 31574 - 39

اسم امللك :  »  ماكجدار 2 « .

موقعه :  مزارع دوار تامضوت جماعة اكيدي قيادة اوزيوة دائرة تالوين 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده :  04 - 03 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :   57 ار 37 س.

نوعه :  ارض فالحية جبلية.
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اجملاورون : 

شماال :  مطلب التحفيظ عدد 31575 - 39؛                                

شرقا :  ورثة ايت سي حمو منهم عناية؛

جنوبا :  ورثة ايت سي حمو منهم عناية  وورثة بوسرحان عبد املالك؛

غربا  :  ورثة بوسرحان عبد املالك؛

طالبو التحفيظ :  السيدة عناية ايت سي حمو بنت محمد ومن معه.

مطلب رقم 31575 - 39

اسم امللك :  »  ماكجدار  « .

موقعه :  مزارع دوار تامضوت جماعة اكيدي قيادة اوزيوة دائرة تالوين 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده :  04 - 03 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :  06 هـ  77 ار 46 س.

نوعه :  ارض فالحية جبلية بها بئر، صهريج وبناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال :  شعبة؛                                

شرقا :  ورثة ايت سي حمو منهم عناية؛

جنوبا :  مطلب التحفيظ عدد 31574 - 39 وورثة بوسرحان عبد املالك 

وايت بال حماد؛

غربا  :  الرسم العقاري عدد 25859 - 39 والشعبة؛

طالبو التحفيظ :  السيدة عناية ايت سي حمو بنت محمد ومن معه.

مطلب رقم 31577 - 39

اسم امللك :  »  اسكن « .

امنابها قيادة سيدي عبد  ايكودار  أوالد مبارك جماعة  دوار    : موقعه 

اهلل اوموسى اقليم تارودانت.

وقع حتديده :  04 - 03 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :   02 هـ 04 ار 12 س.

نوعه :  ارض فالحية بها بئر.

اجملاورون : 

شماال :  مطلب التحفيظ عدد 18705 - 39؛                                

شرقا :  السهب؛

جنوبا :  الرسم العقاري 29166 - 39؛

غربا  :   الطريق؛

طالب التحفيظ :  السيد محمد الزاهيدي بن ادريس.

مطلب رقم 31583 - 39

اسم امللك :  »  ملك اجلنان « .

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار    : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده :  09 - 03 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :   48 ار 49 س.

نوعه :  ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال :  حماد موالي احلسني؛                                

شرقا :  الطريق؛

جنوبا :  ورثة الشناح موالي حسن وموالي محمد اكورام؛

غربا  :  مصرف وموالي محمد اكورام ؛

طالب التحفيظ :  السيد عمر الشناح بن احمد.

مطلب رقم 31589 - 39

اسم امللك :  »  ملك محمد « .

موقعه :  خارج باب تارغونت بلدية تارودانت.

وقع حتديده :  12 - 03 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :   01 ار  86 س.

نوعه :  ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال :  الطريق؛                                

شرقا :  الرسم العقاري عدد 20622 - 39 ؛

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 20622 - 39؛

غربا  :  بوخميرة موالي العربي؛

طالب التحفيظ :  السيد محمد شكاف بن احمد.

مطلب رقم 31592 - 39

اسم امللك :  »  ملك الزيراري « .

موقعه :  حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده :  16 - 03 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :   55 س.

نوعه :  ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال :  مرمي بوشويك؛                                

شرقا :  ميلود كريشة؛

جنوبا :  الطريق؛

غربا  :  طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ :  السيد الزيراري حلسن بن محمد.

مطلب رقم 31695 - 39

اسم امللك :  »  الفدان الكبير « .

موقعه :  دوار أوالد كروم جماعة و قيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده :  08 - 09 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :   01 هـ 46 ار  77 س.

نوعه :  ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.
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اجملاورون : 

شماال :  ايت احلويج عبد الكبير ومن معه والتويجر عبد السالم ومن معه؛                                

شرقا :  طالب التحفيظ؛

جنوبا :  مطلب التحفيظ عدد 31293 - 39 ومساعيف بوجمعة ومن معه؛

غربا  :  الطريق؛

طالبو التحفيظ :  السيد مبارك عمي علي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31358 - 39

اسم امللك :  »  ملك عزيزة « .

موقعه :  حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده :  30 - 09 - 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم :   01 ار  06 س.

نوعه :  ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال :  عبد اهلل والطريق؛                                

شرقا :  الطريق؛

جنوبا :  إبراهيم شكري؛

غربا  :   إبراهيم شكري؛

طالبة التحفيظ :  السيدة عزيزة شكري بنت ابراهيم.

مطلب رقم 31609 - 39

اسم امللك :  »  ملك بوفلوس رقم 2 « .

موقعه :  مزارع ايت داود جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده :  25 - 09 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :   03 هـ 72 ار  12 س.

نوعه :  ارض فالحية مغروسة باشجار البرتقال.

اجملاورون : 

شماال :  ايت التجاني مبارك وبلحسن عبد القادر؛                                

شرقا :  بلحسن عبد القادر والطريق؛

جنوبا :  الطريق؛

غربا  :  الطريق؛

طالبة التحفيظ :  السيد الشيضمي احمد بن احلاج عمر.

مطلب رقم 31610 - 39

اسم امللك :  »  ملك بوفلوس رقم 1« .

موقعه :  مزارع ايت داود جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده :  25 - 09 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :   01 هـ 30 ار  35 س.

نوعه :  ارض فالحية مغروسة باشجار البرتقال.

اجملاورون : 

شماال :  الرسم العقاري عدد 43946 - 39 والطريق؛                                

شرقا :  الطريق؛

جنوبا :  الطريق والرسم العقاري عدد 43946 - 39 ؛

غربا  :  الرسم العقاري عدد 43946 - 39 ؛

طالب التحفيظ :  السيد الشيضمي احمد بن احلاج عمر.

مطلب رقم 31614 - 39

اسم امللك :  »  مفتاح « .

موقعه :  دوار أوالد سالم جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر اقليم 

تارودانت.

وقع حتديده :  17 - 09 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :   88 ار 01 س.

نوعه :  ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  الرسم العقاري عدد 256 - 39 ؛                                

شرقا :  الرسم العقاري عدد 256 - 39 ؛

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 256 - 39؛

غربا  :  الرسم العقاري عدد 256 - 39؛

طالب التحفيظ :  السيد كبور املاسي بن سعيد.

مطلب رقم 31650 - 39

اسم امللك :  »  ملك الزهراء« .

موقعه :  حي بالقشاش مدينة تارودانت.

وقع حتديده :  22 - 09 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :   10 ار  26 س.

نوعه :  ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال :  إليلو ابراهيم؛                                

شرقا :  اليلو هنية؛

جنوبا :  الطريق؛

غربا  :  إليلو ابراهيم؛

طالبة التحفيظ :  السيدة إليلو الزهراء بنت محمد.

مطلب رقم 31658 - 39

اسم امللك :  »  ملك الزيداني « .

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  اسن  جماعة  سكير  أوالد  دوار    : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده :  17 - 09 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :   30 ار  06 س.

نوعه :  ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  عبد الكرمي االطرش؛                                

شرقا :  واد اوكرطة؛
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جنوبا :  الطريق؛

غربا  :  الرسم العقاري عدد 29428 - 39؛

طالب التحفيظ :  السيد الزيداني احمد بن بلعيد.

مطلب رقم 31685 - 39

اسم امللك :  »  اسيل « .

موقعه :  دوار تدسي جماعة تدسي نسندالن قيادة مشرع العني دائرة 

أوالد تامية  اقليم تارودانت.

وقع حتديده :  28 - 09 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم :   57 ار 34 س.

نوعه :  ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  ايت الباز منهم احمد؛                                

شرقا :  مطلب التحفبظ عدد 28696 - 39؛

جنوبا :  احور احمد؛

غربا  :  ايت الباز منهم احمد؛

طالب التحفيظ :  السيد ايت يوسف احمد بن احلاج مبارك.

مطلب رقم 31686 - 39

اسم امللك :  »  ملك وزدي « .

موقعه :  دوار القصيبة جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب دائرة أوالد 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده :  29 - 09 - 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 08 س.

نوعه :  دار للسكن ذات طابق سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال :  الرسم العقاري عدد 31384 - 39 والطريق؛                                

شرقا :  الطريق والرسم العقاري عدد 31694 - 39 ؛

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 31694 - 39 والبالم حلسن؛

غربا  :  البالم حلسن والرسم العقاري عدد 31384 - 39 ؛

طالب التحفيظ :  السيد سعيد وزدي بن احمد.

إصالح غلط  - يتعلق بامللك املسمى " ملك عبد الواحد بوران " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 28713 - 39 

الكائن دوار أوالد محمد جماعة ملهادي قيادة أوالد امحلة

اقليم تارودانت

الذي نشر اعالن عن انتهاء التحديد له باجلريدة الرسمية عدد 1145 

بتاريخ 09 ديسمبر 2020.

حيث يقرأ : 

املساحة التي اظهرها التصميم :  01 هـ 07 ار 12 س

بدال من : 

املساحة التي اظهرها التصميم :  07 هـ 07 ار 12 س

والباقي بدون تغيير

اصالح خطا  - يتعلق بامللك املسمى " دار اجميعة كروم" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31299 - 39 

الكائن بحي بوخريص  بلدية أوالد تامية إقليم تارودانت ،

الذي نشرت خالصة له باجلريدة الرسمية عدد 1076

بتاريخ 14 - 08 - 2019.

حيث يقرا : 

طالبو التحفيظ  : 

 - اجميعة كروم بنت بنت عبد الهادي بنسبة 32 - 04.

 - فاطمة بسكر بنت محمد بنسبة 32 - 07.

 - لطيفة بسكر بنت محمد بنسبة 32 - 07.

 - عبد اللطيف بسكر بن محمد بنسبة 32 - 14.

بدال من : 

طالبو التحفيظ  : 

 - اجميعة كروم بنت عبد الهادي بنسبة 7 - 32.

 - فاطمة بسكر بنت محمد بنسبة 4 - 32.

 - لطيفة بسكر بنت محمد بنسبة 7 - 32.

 - عبد اللطيف بسكر بن محمد بنسبة 14 - 32.

وذلك استنادا لنفس الوثائق املودعة سالفا تدعيما للمطلب املذكور 

أعاله و كذا :  

 - إشهاد عرفي مصحح اإلمضاءات بتاريخ 18 ديسمبر 2020.

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

ارمو عبد اهلل    

محافظة ابركان

مطلب رقم 5393 - 40

اسم امللك : " بنعسكر".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة بوغريبة دوار اوالد بلخير.

وقع حتديده في : 18 - 04 - 2014.

نوعه : ارض فالحية بها بناء.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01هـ94ار07سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي بعرض 10 امتار؛   

احمد؛مبارك  o؛عمري   -  10244 عدد  العقاري  الرسم   : شرقا 

صفراوي؛محمد تاكني

جنوبا : واد شراعة؛

غربا : سعيد مختاري؛الرسم العقاري عدد o - 6351؛محمد قسامي

طالب التحفيظ :  البكاي بنعسكر بن محمد.
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مطلب رقم 5544 - 40

اسم امللك : " الكوشة".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار بنعودة.

وقع حتديده في : 30 - 04 - 2014.

نوعه : ارض فالحية.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 52 ار 27  سنتيار . 

اجملاورون : 

شماال : اوالد العربي محمد؛ الرسم العقاري عدد 33227 - 40، مطلب 

التحفيظ عدد 3344 - 40 *ملغى*، اوالد العربي محمد 

شرقا : ورثة بنعودة عبد القادر؛ مطلب التحفيظ عدد 7646 - 40

جنوبا : ورثة احمد بن احلاج؛

غربا : طالبة التحفيظ ؛ 

طالبة التحفيظ : شافية بنعودة بنت محمد.

مطلب رقم 7818 - 40

اسم امللك : " ترنة  ".

موقعه : :  اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال دوار صواديق.

وقع حتديده في : 16 - 10 - 2017.

نوعه : ارض فالحية.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 74 ار 46  سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي بعرض 05 امتار؛   

o - 15349 شرقا : ساقية؛ الرسم العقاري عدد

جنوبا : عموش محمد؛

غربا : ممر عمومي ذو عرض متغير

طالب التحفيظ :  سعيد بوعزة بن املنور .

مطلب رقم 8012 - 40

اسم امللك : "ملك حمداوي".

موقعه : مدينة بركان حي السالم.

وقع حتديده في : 11 - 02 - 2019.

نوعه : ارض بها بنايات قدمية من طابق سفلي.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 ار53 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : زنقة املعتمد؛   

شرقا : ورثة بنعمر؛

جنوبا  : محمد لزعر ؛ لوكيلي العباس

غربا : الرسم العقاري عدد 13525 - 40؛ بنعمر

طالب التحفيظ :  احمد حمداوي بن احلسن .

مطلب رقم 8151 - 40

اسم امللك : "احلاج بنسعيد".

موقعه : اقليم بركان  دائرة اكليم جماعة زكزل.

وقع حتديده في : 15 - 08 - 2019.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزعرور.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 15 ار 82 سنتيار . 

اجملاورون : 

شماال : طريق خاص بعرض 04 امتار؛

شرقا  : حمداوي احمد بن محي الدين ؛ ورثة موالي اليماني؛ االحباس

جنوبا : ساقية اسمنتية عرضها 0.70 متر؛

غربا :  طريق خاص بعرض 1.50 متر ؛

طالبو التحفيظ : اسماعيل االحمادي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 8193 - 40

اسم امللك : " امشي اوجي ".

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.

وقع حتديده في : 29 - 11 - 2019.

نوعه : أرض فالحية بها بناية قدمية واشجار مثمرة.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 62 ار 56 سنتيار . 

اجملاورون : 

شماال : بوعقلني رشيد؛ بوعقلني منصور

شرقا : طريق عمومية رقم 6020 ؛

جنوبا : ورثة بوعقلني موسى ؛

غربا : عمارة حلومة ؛

طالبة التحفيظ : عيسى بوعقلني بن محمد.

مطلب رقم 8218 - 40

اسم امللك : "بوكرابيلة".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار القلعة.

وقع حتديده في : 19 - 12 - 2019.

نوعه : ارض فالحية.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 ار47 سنتيار.

اجملاورون : 

شماال : ممر بعرض 04 امتار؛   

شرقا : ممر عمومي بعرض 6 امتار؛

جنوبا  : الرسم العقاري عدد 28673 - 40 ؛

غربا : يونسي عبد الرحيم بن ادريس؛ 

طالبو التحفيظ :  ربيعة باحلضري بنت ابراهيم ومن معها .

مطلب رقم 8219  - 40

اسم امللك : " الدفلة الشرقية ".

موقعه : إقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار لبغادة.

وقع حتديده في : 20 - 12 - 2019.
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نوعه : أرض فالحية.    

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  25آر40 سنتيار . 

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 02 الرابطة بني احفير ووجدة ؛

شرقا : ممر عمومي من ورائه الرسم العقاري عدد o  - 3954 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد o - 4475؛

غربا : ورثة علي لكسير ؛

طالب التحفيظ : خلضر لكصير بن عبد اهلل ومن معه.

 

مطلب رقم 8239  - 40

اسم امللك : " عيشون".

موقعه : دائرة احفير جماعة اغبال دوار بوعمالة.

وقع حتديده في : 27 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 14 ار 25 سنتيار . 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي بعرض 3 امتار؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 671 - 40؛ لزعر كرمي ؛ ورثة ملوك محمد بن بريك

جنوبا : ورثة ملوك عبد النبي بن املكي؛

عدد  العقارية  الرسوم  ورائه  من  امتار   06 بعرض  عمومي  ممر   : غربا 

59728 - 40 ؛ 54803 - 40؛ 54804 - 40؛54761 - 40

طالب التحفيظ : احمد لزعر بن املزوزي.

مطلب رقم 8243 - 40

اسم امللك : "صديقي2".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار اصوادق.

وقع حتديده في : 12 - 03 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.    

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 17 ار 17سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : صادقي عبد القادر؛ ورثة صادقي محمد  

شرقا : ورثة عبد القادر بن الهواري ؛

جنوبا  : طريق معبدة بعرض 10 امتار؛

غربا : ورثة صادقي محمد؛ ممر خاص 

طالب التحفيظ :  محمد صديقي بن محمد .

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى - املنزولة - 

ذي مطلب التحفيظ رقم 7937 - 40

الكائن  باقليم بركان دائرة احفير  جماعة اغبال دوار أوالد عبد اهلل 

والذي ادرج االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1131 

بتاريخ 02 - 09 - 2020.

بدال من  : 

نوعه : ارض عارية

اقرا : 

نوعه : ارض فالحية

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى - تغذوين -

ذي مطلب التحفيظ رقم 7987 - 40 

الكائن  باقليم بركان دائرة اكليم  جماعة رسالن دوار امتيم والذي 

ادرج االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1033 

بتاريخ 17 - 10 - 2018.

بدال من  : 

مساحته : 02 هكتار 64 سنتيار تقريبا

اقرا : 

مساحته : 02 هكتار 64 ار تقريبا

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى - تافيات 1 -

ذي مطلب التحفيظ رقم 8160 - 40   

الكائن  باقليم بركان دائرة اكليم  جماعة رسالن دوار أوالد عمرو 

والذي ادرج االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1135 

بتاريخ 30 - 09 - 2020.

بدال من  : 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 12 ار 36 سنتيار

اقرا : 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 36 ار 12 سنتيار

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى - حمرية -

ذي مطلب التحفيظ رقم 8234 - 40   

الكائن  باقليم بركان دائرة احفير  جماعة اغبال دوار خزانن والذي 

ادرج االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1135 

بتاريخ 30 - 09 - 2020.

بدال من  : 

طالب التحفيظ : محمد فاحت بن ملنور

اقرا : 

طالبو التحفيظ : محمد فاحت بن ملنور ومن معه.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى - منزولة قيال -

ذي مطلب التحفيظ رقم 8344 - 40   

الكائن بدائرة احفير جماعة اغبال دوار وشانن 

والذي ادرج نشر خالصة مطلب التحفيظ

 باجلريدة الرسمية عدد 1144 

بتاريخ 02 - 12 - 2020.

بدال من  : 

اسم امللك : هدور

اقرا : 

اسم امللك : منزولة قيال

احملافظ على االمالك العقارية بابركان 

بنموسى محمد     
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محافظة ميدلت   

مطلب رقم 35363 - 42

اسم امللك : تيقجوين 10.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 47س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية من االسمنت؛

شرقا : مطلب حتفيظ 35362 - 42؛

جنوبا : احباس؛

غربا : احباس؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35565 - 42

اسم امللك : اسارو نتغزرين 1.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07آ 64س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري 29486 - 14؛

شرقا : بابوي محمد؛

جنوبا : مطالب حتفيظ اعداد 35567 - 42 و 35568 - 42 و 35569 - 42 

و 35570 - 42؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 35566 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35566 - 42

اسم امللك : اسارو نتغزرين 2.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07آ 02 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مطلب حتفيظ 35565 - 42؛

جنوبا : مطالب التحفيظ اعداد 35570 - 42؛35571 - 42؛35572 - 42.

35573 - 42؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35567 - 42

اسم امللك : أساور نتغزرين 3.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 36س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ 35565 - 42؛

شرقا : بابوي محمد و ساقية؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : مطلب حتفيظ 35568 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35568 - 42

اسم امللك : اساور نتغزرين 4.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 29س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ 35565 - 42؛

شرقا : مطلب حتفيظ 35567 - 42؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : مطلب حتفيظ 35569 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35569 - 42

اسم امللك : اساور نتغزرين 5.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 22 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال :مطلب رقم 35565 - 42؛

شرقا : مطلب حتفيظ 35568 - 42؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : مطلب حتفيظ 35570 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.
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مطلب رقم 35570 - 42

اسم امللك : اساور نتغزرين 6.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 90س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلبي حتفيظ رقمي 35565 - 42 و 35566 - 42 .؛

شرقا : مطلب حتفيظ 35569 - 42؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : مطلب حتفيظ 35571 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35571 - 42

اسم امللك : اساور نتغزرين 7.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آ 49س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ 35566 - 42؛

شرقا : مطلب حتفيظ 35570 - 42؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : مطلب حتفيظ 35572 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35572 - 42

اسم امللك : اساور نتغزرين 8.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 76س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ 35566 - 42؛

شرقا : مطلب حتفيظ 35571 - 42؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : مطلب حتفيظ 35573 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35573 - 42

اسم امللك : اساور نتغزرين 9.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آ 04س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ 35566 - 42؛

شرقا : مطلب حتفيظ 35572 - 42؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : مطلب حتفيظ 35574 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35574 - 42

اسم امللك : اساور نتغزرين 10.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 88 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مطلب حتفيظ 35573 - 42؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : ساقية؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35266 - 42

اسم امللك : تالت نصلصال تسفالوت.

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  إقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو زاوية سيدي حمزة.

وقع حتديده في : 25 سبتمير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 352هـ 20آ 53س.

نوعه : أرض رعوية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية و واد و شعبة و طريق غير معبدة و دوار زاوية سيدي حمزة؛

شرقا : ساقية و واد و شعبة؛

جنوبا : رسم عقاري 21364 - 42؛

غربا : رسم عقاري 21364 - 42 و طريق غير معبدة؛

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية زاوية سيدي حمزة.

  

مطلب رقم 35323 - 42

اسم امللك : عبد الرحمان.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو املو امناس.

وقع حتديده في : 21 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95س.
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نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : بنديفي عمر اوحساني؛

غربا : سعيد محسن بن امبارك؛

طالب التحفيظ : عبد القادر بوجندار بن عبد احلميد.

  

مطلب رقم 35325 - 42

اسم امللك : ملك رضى.

موقعه : إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة زايدة، احملل املدعو مزرعة 

ايت رحو بولعجول.

وقع حتديده في : 21 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04هـ 28آ 51س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : اطراشي هشام؛

شرقا : بنكروم؛

جنوبا : ساقية ايت غيات؛

غربا : ساكني؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز زراري ابن موالي ادريس.

  

مطلب رقم 35367 - 42

اسم امللك : تشعيت.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة وقيادة و جماعة بومية، احملل املدعو تشعيت.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01أ 11س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : اوجان حمزة؛

شرقا : موالي العربي؛

جنوبا : كبيري؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : خديجة اوجان بنت سعيد.

  

مطلب رقم 35400 - 42

اسم امللك : ملك موحى.

ملوية  العياشي  جبل  احواز  قيادة  ميدلت  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

جماعة ايت ازدك، احملل املدعو قصر سمرا.

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ 29س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و اسطبل؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : موحى اوعسو؛
غربا : موحى اوعسو؛

طالب التحفيظ : موحى اهميش بن على.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

ملخص اجلريدة الرسمية عدد 596 املؤرخة في 06 فبراير 2010
مطلب رقم 33505 - 14

امللك املسمى : " البركة 1" الكائن بإقليم ميدلت دائرة الريش قيادة 
ايت ازدك، جماعة كرس تعاللني، احملل املدعو فوتيس

طالب التحفيظ : ايت رهو عدي بن حساين. 
وقع حتديده في 08 ماي 2014.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1013 
املؤرخة في 30 ماي 2018. 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "مسكن رقم 1" 
مطلب رقم 35807 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 
عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 23 يناير 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا
إقــرأ : 

تاريخ التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "مسكن رقم 2" 
مطلب رقم 35808 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 
عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 23 يناير 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا
إقــرأ : 

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

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "مسكن رقم 3" 
 مطلب رقم 35809 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب

 حتفيظه باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 
عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 23 يناير 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا
إقــرأ : 

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

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "مسكن رقم 4"
 مطلب رقم 35810 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 
عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 23 يناير 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا
إقــرأ : 

تاريخ التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا
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اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "مسكن رقم 5"

مطلب رقم 35811 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب

حتفيظه باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 

عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 23 يناير 2021 على الساعة 14 : 00 بعد الزوال

إقــرأ : 

تاريخ التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 14 : 00 بعد الزوال

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "مسكن رقم 6"

 مطلب رقم 35812 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب

 حتفيظه باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 

عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 23 يناير 2021 على الساعة 14 : 30 بعد الزوال

إقـرأ : 

تاريخ التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 14 : 30 بعد الزوال

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "مسكن رقم 7"

 مطلب رقم 35813 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب

 حتفيظه باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 

عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 23 يناير 2021 على الساعة 15 : 00 بعد الزوال

إقــرأ : 

تاريخ التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 15 : 00 بعد الزوال

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "مقر جماعة

ايت ازدك" مطلب رقم 35814 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 

عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 24 يناير 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا

إقــرأ : 

تاريخ التحديد : 26 يناير 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دكان رقم 1"

 مطلب رقم 35815 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب

حتفيظه باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 

عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 24 يناير 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا

إقــرأ : 

تاريخ التحديد : 26 يناير 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دكان رقم 2"

 مطلب رقم 35816 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب

حتفيظه باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 

عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 24 يناير 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا

إقــرأ : 

تاريخ التحديد : 26 يناير 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دكان رقم 3" 
 مطلب رقم 35817 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 
عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 24 يناير 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا

إقرأ : 
تاريخ التحديد : 25 يناير 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دكان رقم 4" 
 مطلب رقم 35818 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 
عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 24 يناير 2021 على الساعة 14 : 00 بعد الزوال

إقرأ : 
تاريخ التحديد : 26 يناير 2021 على الساعة 14 : 00 بعد الزوال

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دكان رقم 5"
مطلب رقم 35819 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب

حتفيظه باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 
عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 24 يناير 2021 على الساعة 14 : 30 بعد الزوال

إقرأ : 
تاريخ التحديد : 26 يناير 2021 على الساعة 14 : 30 بعد الزوال

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دكان رقم 6"
 مطلب رقم 35820 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب

 حتفيظه باجلريدة الرسمية 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 
عوضا عن : 

تاريخ التحديد : 24 يناير 2021 على الساعة 15 : 00 بعد الزوال

إقرأ : 
تاريخ التحديد : 26 يناير 2021 على الساعة 15 : 00 بعد الزوال

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                     حلسن اليعقوب.

 

 

محافظة سيدي بنور

إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 36298 ج
امللك املسمى : "بالد بحار".

الكائن : بسيدي بنور املركز إقليم ومدينة سيدي بنور طالب التحفيظ 

شركة العمران.
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  ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 3417 

بتاريخ 26 أبريل 1978 في حدود املطلب املذكور أعاله.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                           املصطفى بومهدي.

 

محافظة تاوريرت

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 7308 - 51

 اسـم امللك : بحيرة اجلراطيط. 

الكائن : بإقليم تاوريرت اجلماعة احلضرية دبدو احملل املدعو القصبة.                                 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بوجدة؛

وقع حتديده في : 09 ماي 2017.

 992 الرسمية عدد  الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن   

املؤرخة في 03 يناير 2018.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

                                 فوزي متون.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 675 - 53

اسم امللك : جنان الشارف.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة دوار اشراقة.

وقع حتديده في : 02 يناير 2007. 

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 81 آر 42 س.

القطعة االولي : مساحتها 30 آر 87 س

 يحدها : 

شماال : الرسم العقاري رقم 3963/د؛

شرقا : مطلب رقم 1469/ت؛

جنوبا : طريق عمومي من 20 متر؛

غربا : احلاج علي شعنون؛

القطعة الثانية : مساحتها 01 هك 50 آر 55 س يحدها : 

شماال : طريق عمومي من 20 متر و مطلب رقم 1469/ت؛

شرقا : ورثة محمد بن عبد القادر؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 91509/س؛

غربا : ممر من 4 امتار؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( امان محمد بن حلسن.

مطلب رقم 8733 - 53

اسم امللك : حمري.

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد عبو دوار لودادنة.

وقع حتديده في : 04 يوليو 2017. 

و يخترقها خط كهربائي من  بئر  و  بها سكنى  أرض فالحية   : نوعه 

الضغط املنخفض 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 هك 22 آر 43 س.

اجملاورين :  

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : مطلب رقم 8724 - 53 و مصطفى رقيم؛

جنوبا : مم الرسم العقاري رقم مومي من 10 امتار و ورثة الغزواني؛

: ورثة املير التهامي و ورثة بوشعيب بن التهامي و احلاج عباس  غربا 

موستعيب و الرسم العقاري رقم 93248 س؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( يامنة رقيم بنت حمو.

مطلب رقم 9811 - 53

اسم امللك : ارض الطالع.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار امليمنات.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2017. 

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 28 آر 37 س.

اجملاورين :  

شماال : اجملذوب بوشعيب؛

شرقا : اجملذوب بوشعيب و ورثة احلاج املفضل؛

جنوبا : طالب التحفيظ و من ورائه طريق عمومي من 10 امتار؛

غربا : اجملذوب بوشعيب؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد الغماري بن موسى.

مطلب رقم 14072 - 53

اسم امللك : فدان احلاج محمد حلريزي.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الكارة دوار اوالد بوعزة.

وقع حتديده في : 23 أكتوبر 2013. 

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني. 

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هك 32 آر 27 س.

القطعة االولى :

مساحتها 04 هك 78 آر 16 س.

 يحدها :  

شماال : محمد بن الغبوشي؛

شرقا : طالب التحفيظ و الرسم العقاري رقم 51629 - 53؛
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جنوبا : طريق عمومي من 10 امتار؛

غربا : مطلب رقم 8022 - 53؛

القطعة الثانية :

مساحتها 54 آر 11 س يحدها :  

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : ورثة عبد القادر بن احلاج عمر و السعدية بنت احلاج عبد القادر؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : محمد بن الغبوشي؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد ربه جواد.

مطلب رقم 15571 - 53

اسم امللك : نسانس قالل.

موقعه : إقليم برشيد جماعة بن امعاشو دوار لساسفة.

وقع حتديده في : 03 أكتوبر 2012. 

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 19 آر 15 س.

اجملاورين :  

شماال : مطلب رقم 14211 - 53 و شعباوي العربي و ورثة بوشعيب 

بن محمد؛

شرقا : ورثة بوشعيب بن محمد؛

جنوبا : ضنني حليمة و ضنني العربي؛

غربا : مطلب رقم 40308/س؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( علي ضنني.

مطلب رقم 15788 - 53

اسم امللك : ارض احملاجر 2.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الكارة حي املستقبل.

وقع حتديده في : 06 فبراير 2019. 

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 26 آر 31 س.

اجملاورين :  

شماال : فاطمة قدوري؛

شرقا : علمامي امليلودي و احلاج احمد العطار؛

جنوبا : ورثة حبوشة و الفقيه فكاك و احلاج ولد الهاشمي و زنقة من 

4 امتار و عبد الرحيم الهبلي و احمد املزابي و احمد الهبلي و زنقة من 

6 امتار و نعيمة عقبة و مصطفى مرشيد و زنقة من 6 امتار و احمد 

عبد الفاضل و ورثة مبروك بوعبيد و محمد طالب؛

غربا : طالب التحفيظ و من ورائه طريق من 10 امتار؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد قدوري بن اجلياللي.

مطلب رقم 17426 - 53

اسم امللك : دا الرسم العقاري رقم بد اهلل.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار اوالد سليمان.

وقع حتديده في : 10 يناير 2017. 

نوعه : أرض فالحية بها بنايتني و باحة. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 8 آر 51 س.

اجملاورين :  

شماال : مرشيد موسى؛

شرقا : حرم الورثة؛

جنوبا : مطلب رقم 2247 - 53 و احلاج عمر؛

غربا : مرشيد موسى؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد اهلل مرشيد بن عبد الكرمي.

مطلب رقم 17615 - 53

اسم امللك : ارض عبد اهلل.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار اوالد سليمان.

وقع حتديده في : 14 أبريل 2017. 

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 آر 81 س.

اجملاورين :  

شماال : ورثة عبد الكرمي مرشيد؛

شرقا : عبد اجمليد مرشيد بن عبد الكرمي؛

جنوبا : ممر من 6 امتار؛

غربا : ممر من 3 امتار لفائدة ورثة عبد الكرمي مرشيد و من ورائه محمد 

مرشيد بن عبد الكرمي؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد اهلل مرشيد بن عبد الكرمي.

مطلب رقم 17858 - 53

اسم امللك : ارض احلطة.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد عالل.

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها بناية في طور البناء و بئر. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21 آر 75 س.

اجملاورين :  

شماال : العناية مصطفى؛

شرقا : ممر من 3 امتار و القصبجي سعيد و شهيد مصطفى؛

جنوبا : احلاج املي الرسم العقاري رقم مرو و ورثة محمد بن احمد؛

غربا : ممر من 5 امتار و من ورائه الرسم العقاري رقم 33615 - 53؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد العزيز لغش بن احلسن.

مطلب رقم 18335 - 53

اسم امللك : املقزارية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بن حمدون دوار البهالة.

وقع حتديده في : 01 أبريل 2019. 

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 22 آر 30 س.
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اجملاورين :  

شماال : ممر من 3 امتار و من ورائه اطلسي مصطفى؛

شرقا : العالم محمد و بوشعيب العسري؛

جنوبا : مطلب رقم 58 - 15 و الطريق رقم 1220 من 30 متر الرابطة 

بني اوالد عبو و اوالد سعيد؛

غربا : مطلب رقم 58 - 15؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( سعيد خديد بن العربي و من معه.

مطلب رقم 18436 - 53

اسم امللك : خالوطة.

موقعه : إقليم برشيد جماعة رياح دوار العبابدة.

وقع حتديده في : 19 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 44 آر 43 س.

اجملاورين :  

شماال : الرسم العقاري رقم 29486 - 53؛

شرقا : ممر من 5 امتار و من ورائه خديجة بنت محمد و حليمة بنت 

محمد؛

جنوبا : بوشعيب بن محمد بن عبد السالم و ورثة ولد املعطي الرسم 

العقاري رقم 87140 - 53؛

غربا : الرسم العقاري رقم 87140 - 53؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد قربال بن عبد القادر.

مطلب رقم 18828 - 53

اسم امللك : ارض الرمل.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار اخليايطة.

وقع حتديده في : 03 نوفمبر 2020. 

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 آر 33 س.

اجملاورين :  

شماال : الرسم العقاري رقم 80680 - 53 و الرسم العقاري رقم 69407 - 53؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 49509 - 53؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 57432 - 53؛

غربا : الرسم العقاري رقم 68456 - 53؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد درهميني بن محمد.

مطلب رقم 18829 - 53

اسم امللك : بالد رامي.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة.

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2020. 

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33 آر 58 س.

اجملاورين :  

شماال : الرسم العقاري رقم 43502/س؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 43502/س و الرسم العقاري رقم 52784 - 53؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 25492 - 53؛

غربا : الرسم العقاري رقم 25492 - 53؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( الظاريف الهاشمي بن محمد.

مطلب رقم 18830 - 53

اسم امللك : بالد الرمى 2.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة.

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2020. 

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 14 س.

اجملاورين :  

شماال : الرسم العقاري رقم 77765 - 53؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 25492 - 53؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 67329 - 53؛

غربا : الرسم العقاري رقم 61000 - 53؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( الظاريف الهاشمي بن محمد.

مطلب رقم 18845 - 53

اسم امللك : ارض الشانطي.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار العسيالت.

وقع حتديده في : 23 نوفمبر 2020. 

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 آر 03 س.

اجملاورين :  

شماال : الرسم العقاري رقم 16281 - 53 )ق2(؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 87135 - 53؛

جنوبا : الطريق رقم 103 من 30 متر الرابطة بني السوالم و برشيد؛

غربا : الرسم العقاري رقم 40375 - 53؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( ياسني عسال بن عبد اهلل و من معه.

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 674 - 53 

اسم امللك : املرس.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة دوار اشراقة .

وقع حتديده في : 23 يناير 2007.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 93 أر 53 س.
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نوعه : أرض فالحية بها سكنى و اسطبل و بئر و يخترقها خط كهربائي.
طالب التحفيظ السيد : امان محمد بن حلسن.

 هذا االعالن يلغي االعالن الذي صدر باجلريدة الرسمية عدد 640 بتاريخ 
06 أبريل 2011.

مطلب رقم 9810 - 53 
اسم امللك : ارض حبل بوكليب.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار الصوافة .
وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 87 أر 51 س.
نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و بئر.

طالب التحفيظ السيد : احمد الغماري بن موسى.
 1000 عدد  الرسمية  باجلريدة  صدر  الذي  االعالن  يلغي  االعالن  هذا   

بتاريخ 28 فبراير 2018.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " املرس "
مطلب رقم 674 - 53 الذي مت االعالن عن حتديده باجلريدة

 الرسمية رقم 4367 املؤرخة في 10 يوليو 1996
عوضا عن :

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار اشراقة.
إقرأ :

 موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة دوار اشراقة.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " جنان الشارف "
مطلب رقم 675 - 53 الذي مت االعالن عن حتديده باجلريدة

 الرسمية رقم 4367 املؤرخة في 10 يوليو 1996 
عوضا عن :

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار اشراقة.
إقرأ :

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة دوار اشراقة.
والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.
           فريد بدري.

 

محافظة إفران

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "احلمد"
ذي مطلب التحفيظ رقم 6672 - 57 ، املنشور، إعالن عن

خالصته واإلعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1079 
املؤرخة في -09-04 2019، واإلعالن عن تاريخ انتهاء أجل

 حتديده بتاريخ 26 فبراير 2020 باجلريدة الرسمية عدد 1104
بدال عن :

اسم امللك : "احلمد هلل" .

اقرأ :

اسم امللك : "احلمد". 

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

عبد اجلبار فرطاس.    

 

محافظة مكناس االسماعيلية

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 4280 - 59

امللك املسمى : " شراف"؛

نوعه : أرض عارية بها أشجار الزيتون؛

موقعه : مدينة مكناس توالل احملل املدعو عني حربل؛ 

طالب التحفيظ : السيدة شراف فاطمة بنت محمد ومن معها؛

وقع حتديده بتاريخ : 01 مارس 2018 ؛

 1126 الرسمية  باجلريدة  نشر  الدي  االعالن  يبطل  االعالن  هدا  إن   

املؤرخة في 29 يوليو 2020؛ 

مطلب رقم 20902 - 05

بالنسبة للملك املسمى : "فضيلة"؛

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم مكناس عني اجلمعة دوار آيت فطو؛ 

مساحته : 2هـ32آر20س؛

طالب التحفيظ : السيدة فضيلة بنت علي؛

بالنسبة للملك امللك املسمى : " بوملهيل"؛

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم مكناس عني اجلمعة دوار آيت فطو؛ 

مساحته : 01هـ 21آر؛ 

طالب التحفيظ : املرفح احمد بن عاشور ومن معه؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 ابريل 1991 ؛

 4361 الرسمية  باجلريدة  نشر  الدي  االعالن  يبطل  االعالن  هدا  إن   

املؤرخة في 29 مايو 1996.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " شراف"

 مطلب التحفيظ رقم 4280 - 59 الدي أدرج إعالن عن انتهاء

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1126 املؤرخة في 29 يوليو 2020 

عوضا عن :     

معها  ومن  محمد  بنت  فاطمة  شراف  السيدة   : التحفيظ  طالبي 

بصفتهم مالكني حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛
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اقرأ : 

طالبي التحفيظ : السيدة شراف فاطمة بنت محمد ومن معها؛

والباقي بدون تغيير:

 احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

البوراحي عبد الواحد.   

 

محافظة طنجة بني مكادة

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " رضوان"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 24428 - 61 الكائن عمالة

طنجة اصيلة ؛ اجلماعة القروية العوامة احملل املدعو مدشر بني

سعيد والذي أدرج اإلعالن عن خالصته باجلريدة الرسمية

 عدد 1025 املؤرخة في 22 اغسطس 2018واالعالن عن انتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1101 بتاريخ 05 فبراير 2020 

فعوضا عن :

موقعه : عمالة طنجة اصيلة؛ جماعة طنجة احملل املدعو مدشر بني سعيد؛

اقرا :

موقعه : عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة احملل املدعو 

مدشر بني سعيد.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

              عبد احلي السباعي.

 

محافظة الداخلة

مطلب رقم 220 - 62

 اسم امللك : " الدولة 176/قروي".

موقعه : جماعة العركوب.

نوعه : أرض عارية.

مساحته : 924 هكتار 67 آر 40 سنتيار.

وقع حتديده بتاريخ : 15 سبتمبر 2020.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 12376 - 62، والطريق االقليمية رقم 1100 في 

اجتاه بئرانزران.

شرقا : الطريق االقليمية رقم 1100 في اجتاه بئرانزران، وامللك اخلاص 

للدولة و مطلب التحفيظ عدد 3718/17.

جنوبا : امللك اخلاص للدولة، و مطلب التحفيظ عدد 3718/17.

غربا : امللك اخلاص للدولة، و الرسم العقاري رقم 12376 - 62.

احلقوق العينية : الشيء

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 221 - 62

اسم امللك : " الدولة 177/قروي".

موقعه : جماعة العركوب.

نوعه : أرض عارية.

مساحته : 4488 هكتار 48 آر 68 سنتيار.

وقع حتديده بتاريخ : 17 سبتمبر 2020.

حدوده : 

عدد  التحفيظ  ومطلب   ،62  -  11737 رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

3294 - 17، و امللك اخلاص للدولة.

شرقا : امللك اخلاص للدولة.

جنوبا : امللك اخلاص للدولة، الطريق االقليمية رقم 1100 في اجتاه الداخلة.

غربا : الرسم العقاري رقم 11737 - 62.

احلقوق العينية : الشيء 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 222 - 62

 اسم امللك : " الدولة 179/قروي".

موقعه : جماعة بئرانزران.

نوعه : أرض عارية.

مساحته : 7479 هكتار 84 آر 80 سنتيار.

وقع حتديده بتاريخ : 21 سبتمبر 2020.

حدوده : 

رقم  العقاري  الرسم  و   ،62  -  11704 رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

11646 و الرسم العقاري رقم 12387 - 62 - 62.

شرقا : الرسم العقاري رقم 12387 - 62، والرسم العقاري رقم 11567 - 62.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 11567 - 62، و امللك اخلاص للدولة.

غربا : امللك اخلاص للدولة، و مطلب التحفيظ عدد 45 - 62، و الرسم 

العقاري رقم 11704 - 62.

احلقوق العينية : الشيء

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة

رشيد الوردي    
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محافظة احلوز

إعالن عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 5626 - 65

امللك املسمى :  " احسينو "

الكائن  بإقليم احلوز دائرة ايت اورير ، جماعة متازوزت ، دوار امزرو. 

مساحته :  00 هك 33 آر 22 س .

وقع حتديده في  :  22 يونيو 2010. 

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون   : 

شماال :  طريق جهوية رقم 2010 عرضها 30 متر، ساقية، 

شرقا  :  ساقية شرف، الرسم العقاري عدد 936 - 43 ،

جنوبا :  مطلب التحفيظ عدد 606 - 65، 

غربا :  طريق عمومية عرضها 10 امتار ،

طالبو التحفيظ  :  السيد عبد الغفار احسينو بن عبد الرحمان ومن معه .

اصالح غلط  -  بإعالن عن انتهاء التحديد ملطلب التحفيظ عدد 12631 - 65

عوضا عن  :  

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة وزكيطة دوار تدروخت .

اقرأ : 

الكائن بإقليم احلوز دائرة امزميز جماعة وزكيطة دوار تدروخت .

الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6073 - 67

اسم امللك : عني دهيبة.

 موقعه : إقليم احلاجب، جماعة احلاجب، حي ايت سعيد.

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 75 سنتيار.

نوعه : دار للسكن تتكون من سفلي وطابق أول وسقف التخشيبة.

اجملاورون : 

شماال : ساحة.

شرقا : ساحة.

جنوبا  :  ورثة رزوق.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : حلسن اعراب بن بنعيسى.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب. 

                                         يوسف مختري.

محافظة الفقيه بن صالح

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 8819 - ب

اسم امللك :  "مشبوح"

موقعه  : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ''ايت بن احمد 

زنقة شعيب الدكالي''.  

وقع حتـديده في : 08 - 03 - 1978.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 91 سنتيار.

طالبو التحفيظ  : محمد مشبوح بن محمد و من معه.

 3791 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا 

بتاريخ 26 يونيو 1985.

مطلب رقم 13435 - 68

اسم امللك  :  "سيدي ناصر"

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه  

جماعة اخللفية احملل املدعو دوار اوالد حسون.  

وقع حتـديده في  : 08 - 03 - 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 13 آر 95 سنتيار.

طالب التحفيظ  : محمد نادي بن امبارك.

1121 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا 

بتاريخ 24 يونيو 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري   
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محافظة زواغة - موالي يعقوب

إعالن جديد عن انتهاء التحديد.

  

مطلب رقم 3481 - 69

اسم امللك : " دوم ".  

موقعه : إقليم موالي يعقوب، دائرة أوالد جامع ملطة، جماعة سيدي 

داود، احملل املدعو "دوار أوالد الطاهر"

طالبو التحفيظ : 

1( أنيسة زجلي علمي بنت محمد بنسبة 5 - 40؛

2( عزيزة البغدادي بنت عبد االاله بنسبة 7 - 40؛

3( محمد البغدادي بن عبد االاله بنسبة 14 - 40؛

4( ياسني البغدادي بن عبد االاله بنسبة 14 - .64 

وقع حتديده في : 30 - 05 - 2010

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

. 2012 - 08 - 29

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

زكرياء الدغمي     

محافظة سيدي اسمـاعيل - الزمامرة

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "بالد املشبوك" 

مطلب رقم 57308 - 75

 املنشور إعالن عن انهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1146 

املؤرخة في 16 ديسمبر 2020 

فعوضا عن :

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 ار 78 سنتيار.

اقرأ :

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 31 ار 28 سنتيار.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى  "حرحارة" 

مطلب رقم 69437 - 08 

املنشور إعالن عن انهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1138 

املؤرخة في 21 أكتوبر 2020

فعوضا عن :

مطلب رقم 69437 ج.

اقرأ :

مطلب رقم 69437 - 08

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة.

                    ياسني  ايت حدو.

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 4988 - 77

اسم امللك : " كدية لقجاوعة 3 "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة عني الصفاء ، فرقة بني خلوف ؛

مساحته : 05 هـــ 75 ارا 42 س؛

نوعه : أرض رعوية  ؛

اجملاورون : 

 شماال :  الرسم العقاري  رقم o/5574 ؛

شرقا : ارض قبيلة  بني خلوف ؛

جنوبا : ارض قبيلة بني خلوف ؛

غربا : ارض قبيلة  بني خلوف؛

طالب التحفيظ : وزير الداخلية بصفته الوصي عن اجلماعة الساللية 

بني خلوف ؛

مطلب رقم 22191 - 02

اسم امللك : " الكريرة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد حلمام ؛

مساحته : 01 هــ 25 ارا 13 س؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

 شماال : مطلبالتحفيظ رقم  17340 - 02 ؛

شرقا : بلعيد بن رابح  ؛

جنوبا :  ممر بعرض خمسة امتار ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم  23773 - 02  ؛

القطعة الثانية : 

 شماال : ممر بعرض خمسة امتار ؛

شرقا : بلعيد بن رابح  ؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم  58332 - 02 ؛

غربا : بولغشة رابح  ؛

طالب التحفيظ :  الزروقي عبد القادر بن محمد ومن معه ؛

مطلب رقم 5033 - 77

اسم امللك : " لكريرة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد حلمام  ؛

مساحته : 03 هـ 90 ارا 12 س؛

نوعه : أرض فالحية بها بناية وبئر بحوض مائي  ؛

اجملاورون : 

 شماال :  طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم  26984 - 77 وبولغشة محمد وبولغشة 

ادريس ومطلب التحفيظ رقم  2621 - 77 ؛

جنوبا : طريق معبدة بعرض عشرة امتار ؛

غربا : ورثة احلاج علي  بولغشة ؛

طالب التحفيظ : بولغشى محمد بن احمد ؛
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مطلب رقم 5034 - 77
اسم امللك : " حلمارة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اشطايطة  ؛
مساحته : 02 هـــ 24 ارا 62 س؛

نوعه : أرض فالحية  ؛
شماال :  مطلب التحفيظ رقم  4748 - 77 والرسم العقاري رقم  96891 - 02 ؛

شرقا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛
جنوبا : ورثة شرقي محمد بن احمد والرسمني العقاريني رقم 96891 - 02  

ورقم 40229 - 77؛
غربا :  الرسم العقاري رقم 96891 - 02 وورثة امليلود شرقي ؛

طالب التحفيظ : عبد القادر شرقي بن محمد ومن معه ؛

مطلب رقم 5039 - 77
اسم امللك : " لكريرة ".

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد حلمام ؛
مساحته : 41 ارا 15 س؛

نوعه : أرض فالحية بها بنايتني  ؛
اجملاورون : 

 شماال :  بنيونس الطيبي ؛
شرقا : بنيونس الطيبي؛

جنوبا : ممر بعرض اربعة امتار ؛
غربا : الرسم العقاري رقم  5758 - 77؛

طالب التحفيظ : احمد لصفر بن ابراهيم ؛
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد

عونة كمال.    

محافظة جرسيف

مطلب رقم  4393 - 79
اسم امللك : جنان بلمام.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو 
" واد بني كاسم" .

تاريخ حتديده : 18 ديسمبر 2018.
املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 94 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون : 

شماال : اليتيم محمد؛
شرقا : اليتيم محمد؛

جنوبا : بوطيب امحمد وساقية عمومية؛
غربا : اليتيم محمد.

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

مطلب رقم  4529 - 79
اسم امللك : سيدي سعيد 2

موقعه : مدينة جرسيف،  احملل املدعو " النكد الغربي" .
تاريخ حتديده : 28 يناير و22  أكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آ 55 س.

نوعه :  أرض عارية جزء منها به بناء يتكون من سفلي وطابق أولو مرآب.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : العالي عالل؛

جنوبا : طالبة التحفيظ؛

غربا : ممر خاص.

طالبة التحفيظ :  فاطمة الرياحي بنت عبد القادر.

مطلب رقم  4553 - 79

اسم امللك : كلوطة.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو " حرشة كامبير " .

تاريخ حتديده : 23 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 01 س.

نوعه :  أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : الرسمني العقاريني 468 - 79 و470 - 79؛

جنوبا : زيدان رمضان ؛

غربا : محمد سهلي.

طالب التحفيظ :  السيد أحمد كلوطة بن محمد.

مطلب رقم  4554 - 79

اسم امللك : البطمة.

موقعه : مدينة جرسيف، احملل املدعو " حرشة عراس" .

تاريخ حتديده : 23 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 80 س.

نوعه :  أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : مصدق احلاج عبد العزيز ومن معه؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مسجد.

طالب التحفيظ :  السيد محند زكاغي ابن شهبون.

إعالن جديد عن اختتام أشغال التحديد يتعلق مبنطقة

التحفيظ اجلماعي اوالد بورمية

مطلب رقم 2633 - 79

اسم امللك : الدمية.

الواقع ب : مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "أوالد بورمية"، جماعة 

أوالد بورمية، قيادة مزكيتام، دائرة تادرت، إقليم جرسيف، احملل املدعو " 

دوار عروس".
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تاريخ التحديد : 10 ماي 2018.

طالب التحفيظ : فكراش فكراش بن بوزيان.

ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1032 

بتاريخ 10 أكتوبر 2018 في حدود ما مت تعديله بهذا املطلب.

احملافظ على االمالك العقارية بجرسيف.

                                       ادريس املصلح.

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 2772 - 80

اسم امللك : " واقسيم 2 "

موقعه : دوار اخلربة، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  04 هكتار 43 ار 52 سنتيار.

نوعه :  أرض فالحية بها بئر و حوض و شجرة أركان.

اجملاورون : 

شماال :  أيت بال ؛

شرقا :  أيت بال و الرسم العقاري عدد 11408 - 80 و الرسم العقاري 

عدد 58248 - 09 ؛ 

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 28079 - 60 و ممر و الرسم العقاري عدد 

11806 - 80 و أيت العسري ؛

غربا :  الرسم العقاري عدد 84558 - 09.

طالبو التحفيظ :  واقسيم عائشة بنت احلسن و من معها.

مطلب رقم 3150 - 80

اسم امللك : " دار جمال "

موقعه : دوار أيت داوود، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 23 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  88 سنتيار.

نوعه :  أرض بها بناية من طابق سفلي عبارة عن متجر و طابق علوي.

اجملاورون : 

شماال :  الطريق ؛

شرقا :  طريق ؛ 

جنوبا :  بحكاك مليكة ؛

غربا :  بحكاك مليكة.

طالب التحفيظ :  موصالي جمال بن عبد القادر.

 مطلب رقم 3108 - 80
اسم امللك : " أكرامغار "

: دوار تني بيوكرى، اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة- موقعه 
أيت باها.

وقع التحديد في 15 - 09 - 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  82 سنتيار.

نوعه :  أرض عارية بها أساسات.
اجملاورون : 

شماال :  فاطمة بنت احلاج الطيب ؛
شرقا :  هشام حمزاوي و احلسن الداودي ؛ 

جنوبا :  ممر ؛
غربا :  الرسم العقاري عدد 24668 - 60.

طالبة التحفيظ :  الروخو فاطمة بنت محمد.

مطلب رقم 1305 - 80
اسم امللك : " بن العربي 1 "

موقعه : مزارع أيت بكو، اجلماعة الترابية إنشادن إقليم  أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في 17 - 02 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  93 ار 14 سنتيار.
نوعه :  أرض فالحية مكونة من قطعتني.

اجملاورون : 
القطعة األولى : 

شماال :  الرسم العقاري عدد 24784 - 60 ؛
شرقا :  ممر؛ 

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 12841 - 80 ؛
غربا :  طريق.

القطعة الثانية : 
ورثة اوشيخ بعضا  2478 - 60 بعضا  العقاري عدد  الرسم    : شماال 

الطريق ؛
شرقا :  الرسم العقاري عدد 26495 - 09؛ 
جنوبا :  الرسم العقاري عدد 12841 - 80 ؛

غربا :  طريق.
طالب التحفيظ :  بن العربي احلسني.

مطلب رقم3110 - 80
اسم امللك : " دار اخلير"

موقعه : حي سيدي سعيد الشريف، اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة 
أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 17 - 09 - 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  99 سنتيار.

نوعه :  أرض بها بناية من طابق سفلي و طابقني علويني.
اجملاورون : 

شماال :  زنقة ؛
شرقا :  املودن موالي محمد ؛ 

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 11628 - 80؛
غربا :  الرسم العقاري عدد 11624 - 60.

طالبو التحفيظ :  أحتاق محمد بن أحمد و من معه.
احملافظ على االمالك العقارية باشتوكة - ايت باها

محمد بلقايد    



6485 عدد 1148 - 15 جمادى األولى 1442 )30 ديسمبر 2020(

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1389 - 81

اسم امللك : "عبد السالم اوعكي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

 وقع حتديده في : 24 - 04 - 2019.

وإسطبل  وبئر  ومسجد  سفلي  من  بناية  بها  فالحية  ارض   : نوعه 

أشجار الزيتون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 08 آر 14 س.

اجملاورون : 

شماال : بنحميدان سي محمد؛ الرسم العقاري رقم 35986 - 16؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 30758 - 16؛

جنوبا : طريق عمومية من ورائها مطلب التحفيظ رقم 3224 - 16؛ 

الرسم العقاري رقم 11783 - 81؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 5320 - 16؛ 

طالبو التحفيظ : مصطفى اوعكي بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 3759 - 16

اسم امللك : "فدان الشحاني والعويجات".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت بنحسي.

وقع حتديده في : 17 - 12 - 2007.

نوعه : ارض فالحية. 

في  75 س  آر   55 هـ   02  : العقاري  التصميم  اظهرها  التي  املساحة 

قطعتني.

القطعة األولى مساحتها : 23 آر 55 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه ثالث أمتار؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 13560 - 81؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 13560 - 81؛

غربا : الرسم العقاري رقم 13560 - 81؛ 

القطعة الثانية مساحتها : 02 هـ 32 آر 20 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4854 - 16؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 9126 - 81؛

غربا : الرسم العقاري رقم 21905 - 16؛ احلسوبي بنعاشير؛ احلسوبي اعمر؛ 

طالبو التحفيظ : زهرة الشحاني بنت محمد ومن معها.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 14314 - 16

اسم امللك : " سيدي العربي".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو. طالب 

التحفيظ : فاطنة بنغامن بنت بوعزة.

وقع حتديده في : 06 - 05 - 2019

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 472 بتاريخ 16 - 01 - 2008.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

    شكري خيي


