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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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نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة ، اجزناية ، مدشر الفريحيني .

مساحته: 01آر20س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الرسم العقاري 130411 - 06 ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا:الطريق ؛

غربا: اقان موسى ؛ ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - نسخة من رسم اثبات ارث عدلي مؤرخ في 08 يوليوز 2005، 

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يوليوز 2005.

3 - نسخة من ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 20 نونبر 2019

4 - نسخة من رسم هبة عدلي مؤرخ في 18 مارس 2014

5 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 اكتوبر 2017

6 - نسخة من ملحق اصالحي مؤرخ في 25 ديسمبر 2019

7 - نسخة من ملحق اصالحي مؤرخ في 25 ديسمبر 2019

8 - رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ في 06 مارس 2020

على   2021 فبراير   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28175 - 06

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ: املشكوري رشيد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املشكوري1

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة ، اجزناية ، مدشر الفريحيني .

مساحته: 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: بلحاج محمد ؛

شرقا: املشكوري ادم ؛

جنوبا: الطريق احملدثة ؛

غربا: الطريق احملدثة؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - نسخة من رسم اثبات ارث عدلي مؤرخ في 08 يوليوز 2005، 

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 ماي 2018

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 شتنبر 2019

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 شتنبر 2019

5 - نسخة من رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 06 مارس 2020

6 - نسخة من رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 2019

7 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في مؤرخ في 19 يوليوز 2005

محافظة طنجة

مطلب رقم 28173 - 06

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ:حليمة املشكوري

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: حليمة 1 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة ، اجزناية ، مدشر الفريحيني .

مساحته: 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق احملدثة؛

شرقا: الطاهري الناججي ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ 27688 - 06 ؛

غربا: حافظ عبد اجملدي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - نسخة اصلية من رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 ، 

2 - نسخة اصلية من رسم اثبات ارث واختصاص عدلي مؤرخ في 06 

يونيو 2005

3 - نسخة اصلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يونيو 2005

4 - نسخة اصلية من ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 12 نونبر 2019

5 - نسخة اصلية من رسم هبة عدلي مؤرخ في 14 مارس 2014

6 - نسخة اصلية من رسم استمرار امللك مؤرخ في 06 مارس 2020

على   2021 24فبراير  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28174 - 06

تاريخ اإليداع: 23ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ: اهدون سميرة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اهدون 1 
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8 - نسخة من ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 20 نونبر 2019

9 - نسخة من رسم هبة عدلي مؤرخ في 08 نونبر 2013. 

على   2021 فبراير   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 28176 - 06

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ: ناجيح الطاهري 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مرزوق 1 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة ، اجزناية ، مدشر الفربيحيني .

مساحته: 01آر 76س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا:حافظ عبد اجمليد؛

غربا: املشكوري حليمة ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - نسخة من رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 06 مارس 2020، 

2 - نسخة من ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

3 - صورة طبق االصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يونيو 2005

4 - صورة طبق االصل مللحق اصالحي عدلي مؤرخ في 12 نونبر 2019

5 - صورة طبق االصل لرسم اثبات ارث و اختصاص عدلي مؤرخ في 

06 يونيو 2005 

6 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 مارس 2018

على   2021 فبراير   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الواحدة زواال.

مطلب رقم 28177 - 06

تاريخ اإليداع: 25 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ: الزهرة اللنجري املغاري.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: اكزناية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الزهور . 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة ، اجزناية.

مساحته: 50 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: محمد سعيد ؛

شرقا: محمد سعيد ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: ورثة الدروب؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ابريل 2009،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 2 ابريل 2008

3 - نسخة من رسم موجب متروك عدلي مؤرخ في 04 يناير 2008 

على   2021 فبراير   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 28178 - 06

تاريخ اإليداع: 25 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ: شركة بوحديدي طرافو شركة ذات الشريك الوحيد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: البوحديدي . 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة ، مسنانة.

مساحته: 4 آر 05 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الرسم العقاري G/9307؛

شرقا: الرسم العقاري 200686 - 06 و مطلب التحفيظ 24350 - 06 ؛

جنوبا:الطريق العمومية ؛

غربا: عبد السالم الصمدي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 اكتوبر 2020

2 - رسم حتقيق مساحة عدلي مؤرخ في 13 اكتوبر 2020

3 - صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 1991

على   2021 فبراير   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الواحدة زواال

مطلب رقم 28179 - 06

تاريخ اإليداع: 29 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ: رشيد ليلي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مدينة . 

نوعه: أرض بها بناء ؛

موقعه: طنجة ، الرميالت ، عني افرسيو.

مساحته: 04 آر 19 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الرسم العقاري 140039 - 06 ؛

شرقا: محمد اخلمال والرسم العقاري G/3189؛

جنوبا: زينب بوهوت ؛

غربا: - ؛
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احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يوليوز 2020،

2 - صورة طبق االصل لرسم هبة عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2006. 

4 - صورة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 08 ابريل 1983

5 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2020

على   2021 فبراير   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28180 - 06

تاريخ اإليداع: 29 ديسمبر 2020

طالبا التحفيظ: 

- محمد البشير اغزيل 

- الزهرة بولعيش على الشياع مناصفة بينهما .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بلعايش . 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة ، مدشر الزياتن .

مساحته: 01 آر 69 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: محمد الوهابي ؛

شرقا: زنقة 4 امتار ؛

جنوبا:زنقة عمومية؛

غربا: زنقة 4 امتار ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ماي 2017

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ماي 2017

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يناير 2017

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 نونبر 2016

5 - رسم عدلي لضم قطعتني ارضيتني مؤرخ في 07 نونبر 2018 

6 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يونيو 2016

7 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يناير 2006

8 - ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2018

9 - نسخة من رسم اثبات متخلف عدلي مؤرخ في 21 يونيو 2018

10 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 05 ماي 2016

11 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 ماي 2015

12 - نسخة من رسم تدوين حكم باستحقاق الشفعة مؤرخ في 21 

يونيو 2018

13 - نسخة من ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 22 يونيو 2018.

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

      محمد الزخوني

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 152322 - 08 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : نور الدين فليل ابن محمد 

الذي يعرف به امللك حاليا : أرض مازوز

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض مازوز 

نوعه : أرض فالحية.

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

احلفظان.

مساحته : 77آ و 43س تقريبا

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 128008 - 08 ورسم عقاري عدد157614 - 

08 وورثة محمد مسكان ورسم عقاري عدد129118 - 08 

شرقا : غيثة القادري واملصطفى البوهالي 

جنوبا : رسم عقاري عدد 124139 - 08 واملصطفى البوهالي 

غربا : رسم عقاري عدد 55035 - 08 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك :

ل  موافق   1442 عام  االول  الربيع   26 في  مؤرخ  ملكية عدلي  رسم   -

 12/11/2020

- شهادة إدارية مؤرخة في 05/11/2020

على   2021 فبراير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 صباحا 

مطلب رقم 152323 - 08 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :الغالية املشكوري بنت محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض صور

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض صور

نوعه : أرض عارية 

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

احلفظان .

مساحته : 02آر11س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : ياجيد ورسم عقاري عدد66715 - 08 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 96163 - 08 

غربا : الطريق 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 صفر عام 1442 موافق ل 20/09/2020

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 - 08 /2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ديسمبر 2021 على 

الساعة 10 صباحا 
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مطلب رقم 152324 - 08 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : حسنى راشدي بنت أحمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حيط سيدي مبارك 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حيط سيدي مبارك

نوعه : أرض عارية

موقعه : إقامي وعمالة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار احلفظان. 

مساحته : 03 آر20س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الشارع وبوشعيب 

شرقا : بوشعيب راشدي وربيعة راشديورقية راشدي 

جنوبا : بوشعيب راشدي 

غربا : املمر 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 صفر عام 1442 موافق ل 20/09/2020

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 - 08 /2020

على   2021 فبراير   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 152325 - 08 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احلرار نورالدين بن عبد القادر 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلطة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلطة 

نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل,دوارأوالد مبارك . 

مساحته : 01آر63س تقريبا

حدوده : 

شماال : فاطمة نور الدين

شرقا : التباري نور الدين والرسم العقاري عدد 143407 - 08 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 143407 - 08 وزهراء نور الدين .

غربا : زهراء نور الدين وممر 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

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

.09/10/2019

- شهادة إدارية مؤرخة في 21 - 08 /2019.

على   2021 فبراير   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 صباحا. 

مطلب رقم 152326 - 08 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : التبارية روشدي بنت محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكراكر 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكراكر 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,أرض الكراكر. 

مساحته : 05آر86 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 133626 - 08 و العربي نويكة 

شرقا : فاطمة بنت افريحة 

جنوبا : عائشة هريول 

غربا : جلول محمد بن عبد القادر 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 قعدة عام 1438 موافق 19 - 08 - 2017 

- شهادة إدارية مؤرخة في 17 - 08 /2017

على   2021 فبراير    24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14زواال.

مطلب رقم 152327 - 08 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : التبارية روشدي بنت محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلطة 2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلطة 2 

نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,أرض احلطة 2. 

مساحته : 95س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطرق 05 متر 

شرقا : الطريق 

جنوبا : أحمد روشدي 

غربا : مصطفى نويكة 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 قعدة عام 1438 موافق 

ل 19 - 08 - 2017 .

على   2021 فبراير   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 152328 - 08 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :أمينة حسون بنت بوشعيب 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلطة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلطة

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 08آر85 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ممر 
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شرقا : عتيقة حسون والرسم العقاري عدد107599 - 08 

جنوبا : حسنى حسون والرسم العقاري عدد 107599 - 08 

غربا : املصطفى حسون 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1441 عام  احلجة  ذو  في07  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

.28/07/2020

- شهادة إدارية مؤرخة في 06/07/2020.

2021على  فبراير   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا .

مطلب رقم 152329 - 08 

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : املصطفى بريش بن العربي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد عيطونة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد عيطونة 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة سيدي عابد,دوار الدحامنة. 

مساحته : 32آر04 س تقريبا

حدوده : 

شماال : مجاهد أحمد 

شرقا : جاهد أحمد وسبيل هشام 

جنوبا : سبيل هشام 

غربا : طريق 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 صفر عام 1442 موافق ل 20/09/2020

ل  موافق   1442 عام  االول  ربيع   02 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

19/10/2020

مارس2021على   01 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 152330 - 08 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :فاطمة عفان بنت العربي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض العكبة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض العكبة 

نوعه : دار للسكن 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة أوالد عيسى,دوار اخلماملة . 

مساحته : 31آر57 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عفان عبد اهلل 

شرقا : الرسم العقاري عدد 3359 - 08 

جنوبا : عفان عائشة وعفان السعدية 

غربا : مدخل عرضه 03 أمتار 

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1437 عام  القعدة  ذو   07 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

موافق ل 11 - 08 - 2016

2021على  مارس   01 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة     

        عبد الرحمان دريوش

  

محافظة أكادير

مطلب رقم 43796 - 09 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020

الدولة بأكادير نيابة عن مدير أمالك  طالب التحفيظ: مندوب أمالك 

الدولة بالرباط ) امللك اخلاص ( .

 ANNEXE BAIN  " للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

."PARASITICIDE

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : جماعة تيقي، عمالة اكادير ادوتنان.

مساحته : 02 هكتار 12 آر 09 سنتيار .

حدوده : 

في  الرحمان  عبد  ايت  وبوكايو  بعض  في  ابراهيم  سي  ايت   : شماال 

البعض اآلخر؛ 

شرقا : أمزيل محند في البعض وبنياس احلاج احلسن في البعض اآلخر؛

جنوبا : بوكايو الرحماني ؛ 

غربا : الشعبة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : أصل  امللك 

مؤرخة في 02 ديسمبر 2020 .

مطلب رقم 43797 - 09 

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ: عبد الصمد كعبار بن محمد .

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

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي وآخر علوي . 

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

ادوتنان .

مساحته : 1 آر .

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 
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شرقا : اجلياللي صابر؛

جنوبا : اجلياللي صابر؛ 

غربا : الطريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع مؤرخ في 09/01/2012 . 

2 - صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 21/01/2010 .

مطلب رقم 43798 - 09 

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ: محند فوزي بن حلسن .

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

نوعه : ادار للسكنى ذات طابق أرضي . 

عمالة  ألكادير،  احلضرية  اجلماعة  تيكوين،  أنزران-  بئر  حي   : موقعه 

اكادير ادوتنان .

مساحته : 01 ار 14 سنتيار.

حدوده : 

شماال : ورثة حلسن أجحود؛ 

شرقا : واهيا احلسن؛

جنوبا : واهيا احلسني؛ 

غربا : الزنقة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 - 09 /1975 .

2 - عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 02/05/1991.

3 - صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 14 - 09 /1987 .

4 - وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 21 - 09 /2020 .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بأكادير   

          رشيد الكمراني

محافظة بني مالل 
 

مطلب رقم 55885 - 10 

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : الوقف العام

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد الركيعات"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد الركيعات "

مشتمالته : أرض بها مسجد. 

الواد  سعيد  اوالد  قيادة  تادلة  قصبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

جماعة أوالد يوسف احملل املدعو " أوالد حمامة"

مساحته : 06 آ تقريبا. 

حدوده

 شماال : ا ملدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : شهادة إدارية بتاريخ 3 ديسمبر 2020 

الساعة  على   2021 18فبراير  املؤقت  التحديد  إلجراء  املقرر  التاريخ 

11صباحا 

مطلب رقم 55886 - 10 

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : الوقف العام

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد ايت بوطيب"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد ايت بوطيب"

مشتمالته : أرض عارية بجزء منها بناية عبارة عن مسجد . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة و جماعة اوالد سعيد 

الواد احملل املدعو " ايت بو طيب"

مساحته : 03 آ تقريبا. 

حدوده

 شماال : ا ملدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : شهادة إدارية بتاريخ 3 ديسمبر 2020 

الساعة  على   2021 18فبراير  املؤقت  التحديد  إلجراء  املقرر  التاريخ 

12زواال 

مطلب رقم 55887 - 10 

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : احسي حمو بن امبارك 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك حمو"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك حمو "

مشتمالته: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق اول. 

احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

املدعو "بوحابو"

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

 شماال: حسني موحى احماد
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شرقا : اجمللس اجلماعي بزاوية الشيخ

جنوبا: اجمللس اجلماعي بزاوية الشيخ

غربا: حسني موحى احماد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

املوافق  1983 مارس   9 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

لـ15 جمادى األولى 1403 .

2 - شهادة إدارية عدد 19 بتاريخ 16ديسمبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23فبراير 2021 على الساعة 09 

و 30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 55888 - 10 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : احللوي محمد بن عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احللوي "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احللوي"

مشتمالته: أرض عارية .

موقعه : اقليم بني مالل بلدية القصيبة احملل املدعو " حي املصلى"

مساحته : 78 سنتيار تقريبا. 

حدوده

 شماال: اجمللس اجلماعي بالقصيبة

شرقا : امزيل نعيمة

جنوبا: اهرو حميد

غربا: افرياط مولودة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 7 أغسطس 2011 

املوافق لـ6 رمضان 1432 .

املوافق   2014 نونبر   3 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

لـ9 محرم 1436 

3 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصادق عليها بتاريخ 6 يونيو 2017 

 2017 28يونيو  بتاريخ  مللحق  نسخة  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

املوافق لـ3 شوال 1438 

املوافق   2017 13يوليوز  بتاريخ  ملحق  موضوعه  عدلي  رسم   -  5

لـ18 شوال 1438 . 

 2017 يويلوز   13 بتاريخ  تصفح  موضوعه  عدلي  رسم   -  6

املوافق 18 شوال 1438.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23فبراير 2021 على الساعة 11 

و 00 دقيقة صباحا 

    احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

        الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 43966 - 11 

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : ميلود قضيوي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النجاح ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و أربع طوابق علوية. 

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد حلسن .

مساحته : 01 آر 91 س.

حدوده :

شرقا : مصطفى وعليت، ورثة الطيب وعليت، ورثة عبد اهلل وعيلت .

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة عبد اهلل وعليت .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14/09/2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03/08/2015.

في  مؤرخ  عدلي  مقاسمة  رسم  لنظير  األصل  طبق  صورة   -

.03/03/2015

- صورة طبق األصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 21/03/2013.

- صورة طبق األصل لنظير رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23/02/2004.

اراثة عدلي مؤرخ في  - صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم 

.2001/ 11 /05

- نسخة عدلية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 07/10/1986.

- نسخة عدلية لرسم الصلح عدلي مؤرخ في 24/12/1969.

- صورة طبق األصل لرسم توكيل خاص عدلي مؤرخ في 23/03/2013.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 20/02/2004.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 22 فبراير 2021 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43967 - 11 

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : رشيد مزوج بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مزوج ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة أركمان، احملل املدعو دوار الشط .

مساحته : 05 ار 00 س تقريبا.
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حدوده :

شماال: الطريق .

شرقا : الطريق.

جنوبا : القادري محمد .

غربا : عبد القادر امحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 03/09/2020 .

- صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 22/08/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 22 فبراير 2021 على الساعة 

30:12 بعد الزوال.

مطلب رقم 43968 - 11 

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : ميلود الصديقي بن احلسن. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصديقي ".

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

موقعه : مدينة الناظور، حي ابوعجاجا.

مساحته : 01 ار 21 س تقريبا.

حدوده :

شماال: السالم حجي بوزيان ومن معه.

شرقا : عبد السالم حجي بوزيان ومن معه.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 25/05/2001.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 06/04/2001.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 22 فبراير 2021 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43969 - 11 

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ السادة:

- احمد طاهري بن محمد بنسبة 1/3 سهما.

- احلسن طاهري بن محمد بنسبة 1/3 سهما.

- عمرو طاهري بن محمد بنسبة 1/3 سهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " طاهري ".

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .

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

لهدارة .

مساحته : 16 ار 02 س تقريبا.

حدوده :

شماال: ورثة احمد ميمون.

شرقا : ورثة امحمد ميمون.

جنوبا : ورثة احلاج حلبيب.

غربا : ورثة احمد ميمون و ورثة دودوح ميمون.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم امللكية عدلي مؤرخ في 28/10/2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 22 فبراير 2021 على الساعة 

30:11 صباحا.

مطلب رقم 43970 - 11 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : جمال الدين بادي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العنصر ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش، جماعة اتروكوت، احملل املدعو العنصر بدوار 

الساحل .

مساحته : 16 ار 73 س تقريبا.

حدوده :

شماال: محمد بادي.

شرقا : ورثة حمو شعيب بادي.

جنوبا : ورثة حمو شعيب بادي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21/10/2013.

- نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 23/01/2009.

- رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 25/09/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 23 فبراير 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43973 - 11 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : عبد الرحيم بقالي بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بقالي ".

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

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

الكشاضية.

مساحته : 01 ار 50 س تقريبا.
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حدوده :

شماال: الطريق .

شرقا : ازحاف ميمون .

جنوبا : احمد بقالي.

غربا : عمري عيسى.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- نسخة عدلية لرسم التولية عدلي مؤرخ في 19/07/2006.

- نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 08/06/1998.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 50 مؤرخة في 09/12/2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2021 على الساعة 

00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43974 - 11 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : عبد الرحيم بقالي بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النصران ".

نوعه : أرض بورية.

مبزارع  النصارن  املدعو  احملل  بوعرك،  جماعة  الناظور،  إقليم   : موقعه 

بوغنجاين.

مساحته : 05 ار 92 س تقريبا.

حدوده :

شماال: الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : ميمون خراط.

غربا : ورثة خراط .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 26 - 11 /2013.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 08/10/2012.

- نسخة عدلية لرسم القسمة عدلي مؤرخ في 25/04/2003.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2021 على الساعة 

00:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43975 - 11 

تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ السادة:

- عبد احلليم بودو بن عبد القادر.

- محمد بودو بن عبد القادر. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بودو ".

نوعه : أرض فالحية.

تاوريرت  املدعو  احملل  بويفرور،  بني  جماعة  الناظور،  إقليم   : موقعه 

بوستة الكشاضية.

مساحته : 35 ار 50 س تقريبا.

حدوده :

شماال: مطلب التحفيظ عدد 5557 - 11 .

شرقا : الشعبة.

جنوبا : الطريق.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 24779 - 11 .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 01/10/2020.

- صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 فبراير 2007.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 02 مؤرخة في 01/10/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 25 فبراير 2021 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " ا .د . رقم 21 / رو "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 4283 - ن، والذي أدرجت خالصة

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 3250، 

املؤرخة في 12 فبراير 1975 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 16/10/2020، مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " ا .د . رقم 21 / رو " ذي مطلب التحفيظ عدد 

املدعو  احملل  امطالسة،  جماعة  الدريوش،  بإقليم  الكائن  ن،   -  4283

مع  التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  املعذر، 

اإلشارة إلى أن عملية حتديد املطلب املذكور ستجرى بتاريخ 23 فبراير 

عملية  إلغاء  بعد  صباحا  النصف  و  التاسعة  الساعة  على   2021

التحديد التي جرت بتاريخ 28/03/1975 بسبب ضياع األنصاب، 

وذلك بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " امللك اخملزني رقم 29 -رو"، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 4349/ن، والذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 3445، املؤرخة في 08 - 11 - 1978 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 16/10/2020، مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " امللك اخملزني رقم 29 - رو " ذي مطلب التحفيظ 

عدد 4349/ن، الكائن بإقليم الناظور، دائرة لوطا، قبيلة بني بويحيي، 

طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  عيدين،،  أوالد  فرقة 

املذكور ستجرى  املطلب  أن عملية حتديد  إلى  اإلشارة  مع  التحفيظ 

بتاريخ 22 فبراير 2021 على الساعة التاسعة و النصف صباحا بعد 

ضياع  بسبب   08/03/1982 بتاريخ  جرت  التي  التحديد  عملية  إلغاء 

األنصاب، 

وذلك بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " أزيرار "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 33400 - 11، والذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 893، 

املؤرخة في 10 فبراير 2016 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 11/12/2020، مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " أزيرار " ذي مطلب التحفيظ عدد 33400 - 11 

الكائن مبدينة الناظور، حي اشعاال،، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم 

نفس طالب التحفيظ مع اإلشارة إلى أن عملية حتديد املطلب املذكور 

ستجرى بتاريخ 19 فبراير 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بعد 

ضياع  بسبب   28/03/2016 بتاريخ  جرت  التي  التحديد  عملية  إلغاء 

األنصاب، 

وذلك بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " حاجي "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 43274 - 11 

فإن مسطرة  مبوجبه   ،24/12/2020 في  مؤرخ  إصالحي  مبقتضى مطلب 

حتفيظ امللك املسمى " حاجي " ذي مطلب التحفيظ عدد 43274 - 11 

الكائن بإقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو ثماسخت احلمراء 

مبزارع بويحياتن، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ 

الساعة  على   2021 فبراير   25 بتاريخ  ستجرى  أنه  إلى  اإلشارة  مع 

املذكور  للمطلب  التكميلي  حتديد  عملية  صباحا  النصف  و  التاسعة 

إيداع  أعاله قصد متديد املساحة ومطابقتها مع ما هو مصرح به عند 

مطلب التحفيظ، 

وذلك بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

    احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

           البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44293 - 12

تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : السيد احلسني افعداس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الغزواني ". 

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

املدعو "دوار اوالد حادة ".

نوعه : أرض فالحية ؛  

موقعه : دوار سيدي مسعود تيط مليل 

مساحته : 32 ار 00 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال : مطلب عدد 456/ 49 ؛

جنوبا : عبد احلق صبير ؛

شرقا : الرسم العقاري 229013/12؛

غربا : طريق عرضها 5 امتار ؛

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - صورة مصادق عليها لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ربيع االول 

1429 موافق 27 مارس 2008 ؛

موافق  1437 الثانية  جمادى   22 في  مؤرخ  عدلي  بيع  عقد   -  2

01 ابريل 2016 ؛

موافق  1439 االولى  جمادى   26 في  عدلي  صدقة  رسم   -  3

13 فبراير 2018،

4 - ملحق عدلي 22 ربيع الثاني 1442 موافق 08 دجنبر 2020

5 - تصميم موقعي.

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: اليوم 25 فبراير السنة 2021 

على الساعة العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "حوض الركيك"

مطلب رقم 288 - 48 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 37 املؤرخة في 15 شتنبر 1999 ، 

مسطرة  فإن   ،2020 دجنبر   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو " احلوض الركيك " موضوع مطلب التحفيظ رقم 

288 - 48 الكائن بجماعة اجملاطية اوالد طالب تتابع من اآلن فصاعدا 

باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري هكتار 91 آر 50 س

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا رسم 

احلاق مساحة مؤرخة في 01 ربيع االخر 1442 موافق 17 نونبر 2020

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان الكلب" 

مطلب رقم 43668 - 12 الذي أدرجت خالصة اصالحيته 

باجلريدة الرسمية عدد 701 املؤرخة في 06 يونيو 2012.

مسطرة  فإن   ،2020 دجنبر   21 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو " فدان الكلب " موضوع مطلب التحفيظ رقم 

اآلن  من  لتتابع  امسيك  بن  مقاطعات  بعمالة  الكائن   12  -  43668

فصاعدا مجزأة كما يلي :

أوال:.القطعة رقم 9 مساحتها 01 ار في اسم ورثة عمر بوكار وهم : 

فاطمة بوملان ، زهرة بوكار ، حادة بوكار ابراهيم بوكار، احلسني بوكار 

و ربيعة بوكار. 

ثانيــا : ما تبقى من امللك لقطعة ارضية مساحتها 94 آر 61 سنيار 

تتايع على الشياع في اسم السادة :

1 - وهبي محمد بن محمد بنسبة : 533.01 / 9461

2 - وهبي ابراهيم بن محمد بنسبة : 533.01 / 9461 

3 - وهبي مليكة بنت محمد بنسبة : 266.51 / 9461 
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4 - وهبي يونس بن احلسني بنسبة : 126.91 / 9461

5 - وهبي فاطمة الزهراء بن احلسني بنسبة : 63.45 / 9461

6 - وهبي محمد بن احلسني بنسبة : 126.91 / 9461

7 - وهبي رضوان بن احلسني بنسبة : 126.91 / 9461

8 - الكبيرة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 1776.70/ 9461

9 - العربي عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 714.77/ 9461

10 - عبد السالم عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 714.77/ 9461

11 - مليكة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 357.38/ 9461  

12 - زهراء عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 357.38/9461 

13 - كلثوم عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 357.38/9461 

 15 14 - خديجة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 357.38/9461 

- صالح عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 714.77/ 9461  

16 - مينة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 357.38/ 9461  

17 - نادية عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 357.38/ 9461 

18 - ورثة امليلودي ادوميي وهم :   

- لكبير ادوميي    

- بوشعيب ادوميي جميعا بنسبة: 80/9461   

- اجلياللي ادوميي      

- فاطنة ادوميي      

- خدوج ادوميي  

19 - مليكة حدي بنسبة : 40/9461  

20 - محمد سريع بنسبة : 40/9461   

21 - محمد ايت مبالك بنسبة : 80/9461 

22 - ورثة زهير صالح وخليل فاطمة وهم : 

- زهرة زهير

- سعيد زهير جميعا بنسبة: 64/9461

- حفيظ زهير

- امينة زهير 

23 - العربي الطوسي بنسبة : 100/ 9461

24 - عياد ايت بعمل بنسبة : 200/ 9461

25 - ربيعة بنزعري بنسبة : 100/ 9461

26 - محند ايت محند بنسبة : 64/ 9461

27 - ورثة الطاهر املعاني وهم : جميعا بنسبة : 100/ 9461

- خدوج مروان

- املهدي املعاني 

- شروق املعاني

- وصال املعاني

28 - ورثة بلكاسم مسافير وهم :  جميعا بنسبة : 100/ 9461 

- الكبيرة الوديني

- عبد الرحيم مسافير

- محمد مسافير

- سميرة مسافير

- بشرى مسافير

- عبد الرزاق مسافير 

- هشام مسافير

- فؤاد مسافير

- عزيز مسافير

- رضا مسافير

- هاجر مسافير

29 - زهرة مفتاح بنسبة 77/9461

30 - احلسنية حطبي بنسبة 35/9461

31 - فاطمة حطبي بنسبة 35/9461

32 - السعدية ملليح بنسبة 100 /9461

33 - ورثة مزاح سالم وهم: اجلياللي مامة ، الدشار بهجة، عمر مزاح، 

بنسبة  مزاح  رشيدة  و  مزاح  محمد  مزاح،  الرحيم  عبد  مزاح،  احمد 

80/9461

34 - علي عشبورة بنسبة 81 /9461

35 - ورثة ابراهيم فهمي وهم :عبد اللطيف فهمي ، محمد فهمي 

مصطفى فهمي ، حميد فهمي و خديجة الناصيري جميعا بنسبة 

9461/ 100

 9461/ 79 36 - عمرو غبري  بنسبة 

9461/ 32 37 - عبد االله كنينيش بنسبة 

38 - احمد كنينيش بنسبة 32/9461 

استنادا ملا يلي :

- احلكم االبتدائي املؤرخ في 19/05/2016 عدد 20 ملف رقم61/26/2013،

- العقود املودعة سابقا تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور؛

- العقود املودعة طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري ؛

- العقود املؤيدة للتعرضات. املودعة باملطلب املذكور؛

- اشهاد و موافقة عرفي مؤرخ في 3 يونيو 2020 ؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 37 كناش 116 بتاريخ13 جمادى االولى 

1441 موافق 9 يناير 2020؛

- اشهاد و موافقة عرفي مؤرخ في 3 يونيو 2020 ؛

- اشهاد و موافقة عرفي مؤرخ في 3 يونيو 2020 ؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 34 كناش 116 بتاريخ13 جمادى االولى 

1441 موافق 9 يناير 2020؛

- اشهاد و موافقة عرفي مؤرخ في 10 يونيو 2020 ؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 147 كناش 117 بتاريخ 12 جمادى االولى 

1441 موافق 7 فبراير 2020؛

- اشهاد و موافقة عرفي مؤرخ في 4 يونيو 2020 ؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 41 كناش 116 بتاريخ 13 جمادى االولى 

1441 موافق 9 يناير 2020؛
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- اشهاد و موافقة عرفي مؤرخ في 17 غشت 2020 ؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 242 كناش 118 بتاريخ 20 شوال 1441 

موافق 12 يونيو 2020؛

- اشهاد و موافقة عرفي مؤرخ في 4 يونيو 2020 ؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 23 كناش 118 بتاريخ فاحت ربيع الثاني 

1441 موافق 28 نونبر 2019؛

- اشهاد و موافقة عرفي مؤرخ في 3 يونيو 2020 ؛

الثاني  ربيع   21 بتاريخ   118 كناش   4 بعدد  مضمنة  عدلية  وكالة   -

1441 موافق 17 دجنبر 2019؛

- اشهاد و موافقة عرفي مؤرخ في 8 دجنبر 2020 ؛

7 محرم 1442  بتاريخ  بعدد 75 كناش 124  وكالة عدلية مضمنة   -

موافق 27 غشت 2020؛

- اشهاد و موافقة عرفي مؤرخ في 10 يونيو 2020 ؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 147 كناش 117 بتاريخ 12 جمادى االولى 

1441 موافق 7 يناير 2020؛

- اشهاد و موافقة عرفي مؤرخ في 14 دجنبر 2020 ؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 170 كناش 118 بتاريخ 14 جمادى االولى 

1441 موافق 10 يناير 2020؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 210 كناش 118 بتاريخ 13 شوال 1441 

موافق 5 يونيو 2020؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 2 كناش 118 بتاريخ 7 ربيع الثاني 1441 

موافق 4 دجنبر 2019؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 205 كناش 118 بتاريخ 13 شوال 1441 

موافق 5 يونيو 2020؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 5 كناش 118 بتاريخ 7 ربيع الثاني 1441 

موافق 4 دجنبر2019؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 101 كناش 118 بتاريخ 25 جمادى االولى 

1441 موافق 21 يناير 2020؛

الثاني  ربيع  فاحت  بتاريخ   118 3 كناش  بعدد  وكالة عدلية مضمنة   -

1441 موافق 28 نونبر 2019؛

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 201 كناش 121 بتاريخ 21 ذي القعدة 

1441 موافق 13 يوليوز 2020؛

   محافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

        طارق اشتوي

محافظة الرشيدية

مطلب رقم 40070 - 14

تاريخ اإليداع: 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: مصطفى الزعيم بن عبد الرحمان. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بوتالمني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك الزعيم. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: بوتالمني.

مساحته: 03 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: القطعة 598 ؛

شرقا: القطعة 596 ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: القطعة رقم 594 ؛

احلقوق العينية: شروط كناش التحمالت لفائدة بلدية الرشيدية.

أصل امللك: 

بتاريخ   62 كناش   112 ص   93 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  عقد   -  1

04/12/2020 مؤرخ في 02/12/2020. 

2 - عقد شراء عدلي مضمن بعدد 805 بتاريخ 03/05/1993 

مؤرخ في 07/05/1993. 

3 - عقد بيع عرفي لقطعة رقم 595 مؤرخ في 14/12/1989.

4 - موافقة على البيع صادرة عن اجمللس البلدي مؤرخة في 16/12/2020. 

على   2021 فبراير   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 صباحا.

مطلب رقم 40071 - 14

تاريخ اإليداع: 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: مبارك مروري بن ايدير. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حي السالم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك مروري. 

نوعه: ارض بها بناية من سفلي وطابق اول ؛

حي  املدعو:  احملل  الرفود،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

السالم.

مساحته: 01 آر 10 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الزنقة ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 39983 ؛

غربا: عزيوي حسن ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23/09/2005 

2 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 24/10/2005 

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 24/11/2020 اصلها مؤرخ 

في 13/04/1986. 

اصلها    24/11/2020 في  مؤرخة  عدلية  وكالة  رسم  من  نسخة   -  4

مؤرخ في 09/12/1996. 

على    2021 فبراير   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.
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مطلب رقم 40072 - 14

تاريخ اإليداع: 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: السهالوي محمد بن عبد الرحمن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: القطعة الثانية جلهة اليمني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: خلليف بالواد 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: 

خليف الواد.

مساحته: 01 هـ 51 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: مجرى املاء ؛

شرقا: مجرى املاء ؛

جنوبا: عبد املالك السهالوي ؛

غربا: قدوري جلول ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم قسمة عدلي عدد 316 بتاريخ 19/01/2015. 

2 - ملحق لرسم قسمة عدلي عدد 147 بتاريخ 07/06/2017. 

3 - رسم ملكية عدلي عدد 736 بتاريخ 20/05/1966. 

4 - شهادة ادارية عدد 699 بتاريخ 17/12/2020. 

على   2021 فبراير   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 40073 - 14

تاريخ اإليداع: 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: السهالوي محمد بن عبد الرحمن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: القطعة الوسطية من اخلليف الواد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: خلليف بالواد 3. 

نوعه: ارض فالحية ؛

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: 

خليف الواد.

مساحته: 01 هـ 47 آر 49 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: السهالوي املكي ؛

شرقا: مجرى املاء ؛

جنوبا: السهالوي احلاج ؛

غربا: قدوري جلول ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 119 بتاريخ 14/11/2015. 

2 - رسم ملكية عدلي عدد 736 حرر بتاريخ 20/05/1966. 

3 - رسم قسمة عدلي عدد 316 بتاريخ 19/01/2015. 

4 - شهادة ادارية عدد 697 مؤرخة في 17/12/2020. 

5 - ملحق لرسم قسمة عدد 147 بتاريخ 07/06/2017. 

على   2021 فبراير   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40074 - 14

تاريخ اإليداع: 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: السهالوي محمد بن عبد الرحمن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: القطعة الغروبية للواد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: خلليف بالواد 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: 

خليف الواد.

مساحته: 09 هـ 82 آر 10 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: السهالوي عبد املالك ؛

شرقا: مجرى املاء ؛

جنوبا: السهالوي احلاج ؛

غربا: واد غريس ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم قسمة عدلي عدد 316 بتاريخ 19/01/2015. 

2 - ملحق لرسم قسمة عدلي عدد 147 بتاريخ 07/06/2017. 

3 - رسم ملكية عدلي عدد 736 بتاريخ 20/05/1966. 

4 - شهادة ادارية عدد 699 بتاريخ 17/12/2020. 

على    2021 فبراير   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40075 - 14

تاريخ اإليداع: 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: عبد الكرمي ابن حمادي بن اجلياللي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: احلجيرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك عبد احلنني. 

نوعه: ارض فالحية بها نخيل ؛

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: احلجيرة.

مساحته: 11 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: محمد بن سيد اجلاللي ؛
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شرقا: مجرى املاء ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19/12/2016. 

2 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 21/05/2019. 

3 - نسخة من رسم شراء مؤرخة في 26/04/2019 اصلها مؤرخ في 

 .05/10/2015

4 - نسخة من رسم شراء مؤرخة في 26/04/2019 اصلها مؤرخ في 

 .22/11/1994

5 - اشهاد عدلي مؤرخ في 15/11/2019. 

6 - رسم اراثة مؤرخ في 31/08/2015.

على    2021 فبراير   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40076 - 14

تاريخ اإليداع: 24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ:

1 - فاطمة كجوط بنت محمد بنسبة 1/8؛ 2 - سعيد هورشمي بن 

يوسف بنسبة 2/8؛ 3 - عبد السالم هورشمي بن يوسف بنسبة 2/8؛ 

4 - محمد هورشمي بن يوسف بنسبة 2/8؛ 5 - الزهراء هورشمي بنت 

يوسف بنسبة 1/8بصفتهم شركاء على الشياع فيما بينهم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: جتزئة بوتالمني لشطر الثاني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: فيال عبد السالم. 

نوعه: ارض بها بناية عبارة عن فيال من سفلي وطابق اول وقبو جزئي 

ومرآب وحديقة ؛

بوتالمني  جتزئة  املدعو:  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة  موقعه: 

الشطر الثاني.

مساحته: 04 آر 20 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الزنقة ؛

شرقا: ساحة ؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 32094/14 ؛

غربا: الزنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11/12/2020. 

2 - ابراء عرفي مؤرخ في 17/12/2020. 

في  مؤرخة  عدلية  وكالة  من  لالصل  مطابقة  شمسية  صورة   -  3

 .28/07/2020

في  مؤرخة  اراثة  رسم  من  لالصل  مطابقة  شمسية  صورة   -  4

 .08/08/2008

على    2021 فبراير   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 صباحا.

مطلب رقم 40077 - 14

تاريخ اإليداع: 28 ديسمبر 2020.

الناصر  عبد   -  2 سالم؛  بن  سالم  القادر  عبد   -  1 التحفيظ:  طالب 

سالم 

بن قدور؛ 3 - محمد سالم بن سالم؛ 4 - مصطفى سالم بن سالم؛ 

الشياع سوية  على  بن سالم بصفتهم شركاء  اجلياللي سالم   -  5

بينهم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ملك سالم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك سالم. 

نوعه: ارض فالحية ؛

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: دوار املسعودية.

مساحته: 36 آر 70 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: مجرى املاء وورثة غنامي واالنصاري عبد الرحمان ؛

شرقا: ورثة احلاج محمد املربطي ؛

جنوبا: االنصاري عبد الرحمن ؛

غربا: طالب التحفيظ ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء مضمن بعدد 247 س 24 بتاريخ 09/10/2020. 

2 - رسم ملكية مضمن بعدد 145 س 84 بتاريخ 23/09/2020. 

3 - صورة شمسية طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 16/07/2019. 

فاحت مارس 2021  على  املؤقت:  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40078 - 14

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: فاطمة حبيبي بنت احمد بن مبارك. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: احلي اجلديد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: دار فاطمة. 

نوعه: ارض بها بناء من سفلي وطابق اول وملحقات فوق السطح ؛

موقعه: اقليم الرشيدية، جماعة ارفود، احملل املدعو: احلي اجلديد.

مساحته: 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: زنقة ؛

شرقا: ورثة مسيعيدي ؛
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جنوبا: احلاج املكي العماري ؛

غربا: زنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

رسم شراء عدلي عدد 1614 مؤرخ في 20/09/1982 

على   2021 مارس   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اوالد بالقاسم غابة 

اجلرانة"  مطلب رقم 38536 - 14 الـذي أدرجت خـالصة 

مـطلب حتـفيظه باجلريدة الرسمية رقم 962

املؤرخـة في : 07 يونيو 2017 

مسطرة  فإن   2020 يوليو   14 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

مطلب  موضوع  اجلرانة"  غابة  بالقاسم  املدعو"اوالد  امللك  حتفيظ 

التحفيظ عدد 38536 - 14 الكائن باقليم الرشيدية، جماعة ارفود،اوالد 

بالقاسم قصر اجلرانة. تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد: موالي 

علي االمراني بن سيدي محمد وذلك مبقتضى نفس العقود املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا: 

1 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 66 سجل 64 مؤرخ في 17يناير2017. 

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مضمن بعدد 208 رقم 32 مؤرخ في 

14 يوليوز 2006. 

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مضمن بعدد 258 رقم 22 مؤرخ في 

03 ماي 2012. 

4 - رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 325 سجل 64 مؤرخ في 15 

فبراير 2017.

احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

              مو عمر

محافظة سطات

مطلب رقم 41274 - 15 

تاريخ االيداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد اخلدير قبلي بن الشيخ . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض البير اجلديد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض البير اجلديد "

نوعه : أرض فالحية.

أوالد  دوار  مكارطو،  جماعة  أحمد،  ابن  دائرة  سطات،  اقليم   : موقعه 

مومن أوالد حمامة.

مساحته : 03 هـ 57 آ و03 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : الطريق ؛

شرقا : سيل املاء؛

جنوبا : ورثة قبلي محمد ، ورثة قبلي احلاج عبد اهلل؛

غربا : قبلي نور الدين وورثة قبلي محمد.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية مؤرخ في 23 ذو احلجة 1440 ) 25 اغسطس 2019؛(

2 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 03 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   15: املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41275 - 15 

تاريخ االيداع : 16 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

السيد الشرقي عكروط ابن قدور . 

السيد عبد القادر عكروط ابن قدور. بالتساوي بينهما. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرس "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرس "

نوعه : أرض فالحية.

اوالد  دوار  اخلزازرة،  جماعة  أحمد،  ابن  دائرة  سطات،  اقليم   : موقعه 

اجلياللي بنزاليت.

مساحته : 50 آ تقريبا. 

حدوده :

شماال : الطريق ؛

شرقا : كذلك؛

جنوبا : رفيقي بوشتى وورثة احلاج بوعبيد؛

غربا : ورثة احلاج بوعبيد.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية مؤرخ في 02 صفر 1436 موافق 25 نوفمبر 2014؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 02 ربيع األول 1436 موافق 25 ديسمبر 2014.

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 41276 - 15 

تاريخ االيداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى سنوسي بن عبد اهلل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض عزيب موالي عبدالقادر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض عزيب موالي 

عبد القادر"

نوعه : أرض فالحية.

دوار  رحال،  بن  ودائرة سطات؛ جماعة سيدي محمد  اقليم   : موقعه 

أوالد موسى.
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مساحته : 01 هـ 09 آ و56 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : مطلب رقم: 27565 ض؛

شرقا : مينة سنوسي؛

جنوبا : الطريق اجلهوية رقم: 314 وعمري الزهرة؛

غربا : عمري الزهرة وعباس السنوسي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

- رسم استمرار مؤرخ في 19 ربيع األول 1442 موافق 05 نوفمبر 2020.

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41277 - 15 

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن احلرشية بن أحمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلطة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض احلطة "

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي.

احلمادات  دوار  سعيد،  اوالد  جماعة  سطات؛  ودائرة  اقليم   : موقعه 

القصبة.

مساحته : 06 آ و25 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : ورثة الهاشمي بن احلرشية؛

شرقا : طريق من 30 م؛

جنوبا : ورثة الهاشمي بن احلرشية؛

غربا : ورثة صابير مسعود.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

- رسم استمرار مؤرخ في 13 محرم 1442 موافق 02 سبتمبر 2020.

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41278 - 15 

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد كبوري ابن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلفرة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض احلفرة "

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛ جماعة املزامزة اجلنوبية، دوار احلفاية.

مساحته : 16 آ و60 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : فاطمة كبوري؛

شرقا : مطلب رقم: 22520/15؛

جنوبا : عبد احلي املسناوي؛

غربا : ممر من 3 م.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

- رسم استمرار مؤرخ في 15 جمادى األولى 1441 موافق 11يناير 2020

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41279 - 15 

تاريخ االيداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسن مزارة بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلصبة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض احلصبة "

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛ جماعة املزامزة اجلنوبية، دوار القدامرة.

مساحته : 94 آ و65 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : محمد بن الكبير بن لغليمي وبومهدي؛

شرقا : ورثة احلاج العربي بومهدي؛

جنوبا : ورثة أحمد شفيق؛

غربا : طريق من 10 م.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم استمرار مؤرخ في 10 ذو القعدة 1439 موافق 23 يوليو 2018؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 15 ذو احلجة 1439 موافق 27 اغسطس 2018؛

3 - رسم شراء مؤرخ في 04 صفر 1442 موافق 22 سبتمبر 2020؛

4 - رسم وكالة مؤرخ في 26 محرم 1442 موافق 15 سبتمبر 2020.

الثاني 1442 موافق  ربيع  - رسم ملحق رسم وكالة مؤرخ في 09   5

25نوفمبر2020.

على   2021 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

 

مطلب رقم 41280 - 15 

تاريخ االيداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد هشام ابن زاهر بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض جبالة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض جبالة"

نوعه : أرض فالحية.

أوالد  دوار جبالة  أوالد سعيد،  ودائرة سطات؛ جماعة  اقليم   : موقعه 

عتو الشرقية.
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مساحته : 01 هـ 47 آ و29 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : ملكان أحمد؛

شرقا : جبلي أحمد والطريق؛

جنوبا : ورثة ملعرف عبد اهلل وورثة ملعرف أحمد؛

غربا : الضاوية ملعرف وبن قدور فاطنة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية مؤرخ في 26 شوال 1436 موافق 12 اغسطس2015؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 17 رجب 1439 موافق 04 ابريل2018؛

3 - رسم شراء مؤرخ في 19 ذوالقعدة 1441 موافق 11 يوليو2020.

على   2021 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41281 - 15 

تاريخ االيداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد هشام تباع بن امحمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حلبل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حلبل"

نوعه : أرض عارية بها بئر و120 شجرة مختلفة.

: اقليم سطات، دائرة ابن أحمد، جماعة ابن أحمد، دوار أوالد  موقعه 

بويا الضريف.

مساحته : 42 آ و89 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : الطريق الوطنية رقم: 11؛

شرقا : الرحالي؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة أحمد عسال.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية مؤرخ في 08 جمادى األولى 1438 ) 06 فبراير 2017(؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 13 محرم 1442 موافق 02 سبتمبر 2020؛

3 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 01 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41282 - 15 

تاريخ االيداع : 21 ديسمبر 2020.

طالبوا التحفيظ :

- السيد احمد متار بن بوشعيب  بنسبة1/4

- السيد اخملتار متار بن بوشعيب  " 1/4

- السيد املصطفى متار بن بوشعيب  " 1/4 

- السيد امحمد متار بن بوشعيب  " 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرس 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرس 1"

نوعه : أرض فالحية.

دوار  شبانة،  أوالد  جماعة  أحمد،  ابن  دائرة  سطات،  اقليم   : موقعه 

الشلوح.

مساحته : 58 آ و74 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : مسلك من 3 م؛

شرقا : ورثة احلاج الطاهر مسامح؛

جنوبا : مسلك من 3 م؛

غربا : مسلك من 3 م وورثة احلاج الطاهر مسامح.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية مؤرخ في 11 جمادى الثانية 1440 ) 11 فبراير 2019(؛

بتاريخ اإلمضاء  مصححة  عرفية  لوكالة  شمسية  صورة   -  2

20 نوفمبر 2020.

على   2021 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41283 - 15 

تاريخ االيداع : 21 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ :

- السيد احمد متار بن بوشعيب  بنسبة1/4

- السيد اخملتار متار بن بوشعيب  " 1/4

- السيد املصطفى متار بن بوشعيب  " 1/4 

- السيد امحمد متار بن بوشعيب  " 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرس 2".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرس 2"

نوعه : أرض فالحية عارية.

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

مساحته : 10 آ 90 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : مسلك؛

شرقا : احمد التمري؛صالح التمري؛

جنوبا : احمد التمري؛

غربا :املودن رضى.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

- نسخة طبق االصل من رسم ملكية مؤرخ في 11 جمادى الثانية1440 

موافق 11 فبراير2019.
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- صورة طبق االصل من وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ

20 نوفمبر2020.

على   2021 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41284 - 15 

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : السيدة زهرة احملبوبي بنت امليلودي.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض املرس"

نوعه : أرض فالحية .

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

الطالب ليسوف.

مساحته : 31 آ 70 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : فاطنة محبوبي؛محجوبة محبوبي؛

جنوبا : محجوبة محبوبي؛

غربا :الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية مؤرخ في 12 صفر 1442 موافق 30 سبتمبر2020.

على   2021 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41285 - 15 

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : السيد عدار نوال بنت املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حمري".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حمري"

نوعه : أرض فالحية .

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

الطالب ؛ اوالد عبداهلل.

مساحته : 03 هـ 87 آ 91 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : ورثة طالبي محمد؛محمد التاغي؛

شرقا : ورثة احلاج احمد؛ورثة احلاج الشرقي؛

جنوبا : ورثة احلاج الشرقي؛مطلب عدد 30246/15؛

غربا :محمد التاغي؛رسم عقاري عدد 45772/15.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

- رسم شراء مؤرخ في 20 ربيع الثاني 1438 موافق 19 يناير2017؛

- رسم اراثة مؤرخ في 20 ربيع الثاني 1438 موافق 19 يناير2017؛

- رسم شراء مؤرخ في 10 جمادى االولى 1400 موافق 07 يوليو1980؛

- رسم شراء مؤرخ في 10 شوال 1398 موافق 18 نوفمبر1978؛

- رسم شراء مؤرخ في 05جمادى االولى1438 موافق 03 فبراير2017؛

- رسم استمرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية 1382 ) 13 نوفمبر 1962(؛ 

- رسم شراء مؤرخ في 19 جمادى االولى 1438 موافق 17 فبراير2017؛

- رسم ملكية مؤرخ في 23 جمادى االولى 1417 موافق 09 اكتوبر1996 

- رسم ملكية مؤرخ في 26 ربيع الثاني 1438 موافق 25 يناير2017؛

- رسم شراء مؤرخ 21 صفر 1439 موافق 10 نوفمبر2017؛

- رسم ملكية مؤرخ في 06 محرم 1439 موافق 27 سبتمبر2017. 

- وكالة عرفية مؤرخة في 15 نوفمبر2016؛

- رسم شراء مؤرخ في 15 جمادى الثانية 1382 موافق 13 نوفمبر1962.

- رسم شراء مؤرخ في 26 ذواحلجة 1392 موافق 31 يناير1973. 

- وكالة عرفية مؤرخة في 24 نوفمبر2020. 

على   2021 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41286 - 15 

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيدة بهيجة الكيرد بنت بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض احلطة"

نوعه : أرض بها دار للسكنى في طور البناء.

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

مساحته : 01 آ 65 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : ورثة سعيد بن عبدالقادر؛

شرقا : حلميدي امليلودي؛

جنوبا : مسلك؛

غربا :;حلميدي مينة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية مؤرخ في 12 صفر 1442 موافق 30 سبتمبر2020؛

- رسم شراء مؤرخ في 14 صفر1442 موافق 02 اكتوبر2020؛

- رسم استدراك مؤرخ في 23 ربيع االول1442 موافق 09 نوفمبر2020.

على   2021 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41287 - 15 

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد الفتح"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد الفتح"

نوعه : مسجد
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موقعه : اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة اوالد امحمد؛دوار اوالد 
الزيرك.

مساحته : 03 آ تقريبا. 
حدوده :

شماال : محمد سدراوي؛
شرقا : محمد سدراوي؛

جنوبا : سوق اثنني اوالد الزيرك؛
غربا :محمد سدراوي.

 احلقوق العينية:الشيء.
أصل امللك :

موافق  1428 الثاني  ربيع   06 في  مؤرخ  هبة  رسم  من  نسخة   -
24 ابريل 2007؛

- نسخة من رسم شراء مؤرخ في 01 يوليو1999؛
- نسخة من رسم استمرار مؤرخ في 03 سبتمبر1974. 

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 
الساعة التاسعة.

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى "مرس الصخر " 
مطلب رقم 40592 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1066 املؤرخة في 06 يونيو2019.
مسطرة  فإن  ديسمبر2020،   16 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
 15  - حتفيظ امللك املسمى " مرس الصخر " ذي املطلب رقم: 40592 
اآلن فصاعدا في اسم طالب  تتابع من  اوالد سعيد،  الواقع بجماعة   ،
التحفيظ االصليني مبساحة تبلغ 01 هـ 04 آ 39 س تقريبا وذلك باصالح 
اسم أب طالب التحفيظ الذي هو حماد بدال من حمادي على الشكل 

التالي :
- احلسني التدالوي بن حماد

- سليمة التدالوي بنت حماد 
- عبدالرحمان التدالوي بن حماد)سوية بينهم(.

وكذا :
- اصالح تاريخ ازدياد السيد احلسني الزيات بن محمد املزداد في -01-01

1969 بدال من 1969.
وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا: 
- رسم إاستدراك مؤرخ في 06 محرم 1442 موافق 26 اغسطس2020؛
- رسم استدراك مؤرخ في 09 ربيع الثاني 1442 موافق 25 نوفمبر2020.

    احملافظ على األمالك العقارية بسطات 
      محمد الزرهوني

   محافظة العيون                                  

  

مطلب رقم  5239 - 17                                 
تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : سيدي صالح بويجة ابن سيدي محمد فاضل.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بويجة "؛
نوعه : بناية من سفلي ؛

موقعه : اقليم العيون، زنقة الريصاني؛
مساحته : 94 س تقريبا.

اجملاورون :
شماال : محمد فاضل بيجة ؛  

جنوبا : زنقة الريصاني ؛  
شرقا : حمدي ابن محمد سالم ؛  

غربا : زنقة أحفير ؛  
 احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 
رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 19 أكتوبر 2020؛
على   2021 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم  5240 - 17                                 
تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد فاضل بال ابن سالمة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بال "؛
نوعه : بناية من سفلي و طابق تاني؛

موقعه : اقليم العيون، زنقة الطوريس و زنقة النرويج؛
مساحته : 01 آر 45 س تقريبا.

اجملاورون :
شماال : زنقة النرويج ؛  

جنوبا : أهل لبحيح ؛  
شرقا : الرسم العقاري عدد 21010/17 و رباح الفقراوي ؛  

غربا : زنقة الطوريس ؛  
احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 
رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 03 نوفمبر 2020؛
على   2021 فبراير   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 
        احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

              محمد فاري

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53375 - 18
تاريخ اإليداع: 24 ديسمبر2020. 

طالب التحفيظ : مندوب امالك الدولة بخريبكة نيابة عن مدير امالك 
الدولة.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »احلمرية «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »اعدادية بني سمير«.

نوعه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة بني سمير، دوار ايت الراضي. 

مساحته: 01 هـ 50 آ21 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الهيشامي محمد بن صالح، ورثة الهيشامي بن قدور؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: ممر؛ 

غربـا: ممر. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- صورة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 من رجب 1436 

موافق 21 أبريل 2015.

- عقد موثق مؤرخ في 17ديسمبر2020.

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

الساعة: 11 صباحا.

مطلب رقم 53376 - 18

تاريخ اإليداع: 28 ديسمبر2020. 

طالب التحفيظ : محمد الرحماني بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بير سيدي عبد الواحد «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بير سيدي عبد الواحد 

نوعه: ارض فالحية بها مسكن قروي.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة اوالد فنان،، دوارايت عبد الرحمان. 

مساحته: 02 هـ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: مطلب التحفيظ عدد 35042/18؛

شرقـا: مطلبي التحفيظ عدد 35048/18و 34989/18؛ 

جنوبـا: مطلب التحفيظ عدد 35039/18؛ 

غربـا: مطلب التحفيظ عدد 35047/18. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

الثانية 1435 موافق 4  - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 من جمادى 

ابريل 2014.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 من جمادى الثانية 1411 موافق 13 

يناير1991.

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

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53380 - 18

تاريخ اإليداع: 29 ديسمبر2020. 

طالبي التحفيظ : 

- امحمد بالل بن زايد بنسبة 7/8 سهما.

- فاطمة امان بنت سالم بنسبة 1/8 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

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

نوعه: ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة خريبكة، درب ولد عطوش.

مساحته: 95 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: احلاج املعطي بن الشيخ؛

شرقـا: امحمد الشاوي ؛ 

جنوبـا: محمد البرهمي؛

غربـا: احلاج املعطي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- صورة طبق لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 ربيع الثاني 1422 موافق 

26 نوفمبر2020.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 05 مايو 1976 .

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 صفر1402 موافق 15 ديسمبر 1981.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 شوال 1401 موافق 25 ديسمبر 1980.

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

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53381 - 18

تاريخ اإليداع: 29 ديسمبر2020. 

طالب التحفيظ : محمد لهبيل بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

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

نوعه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة بوجنيبة، دوار املشاهرة.

مساحته: 01 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق؛

شرقـا: الرسم العقاري عدد 89966/س ؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري عدد 35447/18؛

غربـا: مؤدب احمد بن زروال.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ربيع االول1402 موافق 18 يناير1982.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 رجب 1397 موافق14 يوليو 1977.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 11 يونيو 1993.

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

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53382 - 18

تاريخ اإليداع: 29 ديسمبر2020. 

طالبي التحفيظ :

- عبد الكبير األمري بن بوزكري بنسبة05/06 سهما،

- الكبيرة بلحامرة بنت صالح بنسبة 01/06 سهما.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »احلمرية«.

نوعه: ارض عارية.
موقعـه: مدينة وادي زم، درب العالمة.

مساحته: 07 آ 75 س تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: الطريق؛
شرقـا: الطريق ؛ 

جنوبـا: عبد اللطيف العماري؛
غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 رمضان 1424 موافق 09 نوفمبر2003.
- رسم إراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 23 ربيع االول 1441 موافق 21 

نوفمبر2019.
- رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في 29 ربيع االول 1441 موافق 27 

نوفمبر2019.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 25 فبراير 2021 على 

الساعة: 12 صباحا.

مطلب رقم 53383 - 18
تاريخ اإليداع: 29 ديسمبر2020. 

طالب التحفيظ : نور االنسان العرش بن عباس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »نوراالنسان«.
نوعه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة ابي اجلعد، حي احلرية العصابة.
مساحته: 01 آ 20 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: عباس العرش بن احمد؛
شرقـا: عباس العرش بن احمد؛ 

جنوبـا: الزنقة؛
غربـا: الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

 30 موافق   1438 االول  ربيع   30 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم   -
ديسمبر2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 رجب 1432 موافق 21 يونيو 2011.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ربيع الثاني 1405 موافق 09 يناير1985.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 مارس 2021 على 
الساعة: 9 صباحا.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى » املرس« 
مطلب التحفيظ رقم 14826 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 379 املؤرخة في 05 ابريل 2006. 
مسطرة  فإن  ديسمبر2020،   29 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
 18  -  14826 رقم  التحفيظ  مطلب  املرس«   « املدعو  امللك  حتفيظ 
الكائن بدائرة وادي زم، جماعة بني سمير، دواراوالد السالوي ، تتابع من 

اآلن فصاعدا في إسم السادة والسيدات :

- الشرقي املرصاوي بن محمد بنسبة 82/ 720.

- خديجة املرصاوي بنت محمد بنسبة 41/ 720.

- ادريس املرصاوي بن محمد بنسبة 82/ 720.

- عزيزة املرصاوي بنت محمد بنسبة 41/ 720.

- فاطمة املرصاوي بنت محمد بنسبة 41/ 720.

- امليلودي املرصاوي بن محمد بنسبة 82/ 720.

- سلوى املرصاوي بنت محمد بنسبة 41/ 720.

- شفيق املرصاوي بن محمد بنسبة 82/ 720.

- هشام املرصاوي بن محمد بنسبة 82/ 720.

- مجيدة املرصاوي بن محمد بنسبة 41/ 720.

- الزهرة املرصاوي بنت محمد بنسبة 35/ 720.

- محمد املرصاوي بن محمد بنسبة 70/ 720.

س   56 آ   45 قدرها  مبساحـة  األصليني  التحفيظ  طالب  بصفتهم 

الناجتة عن التصميم العقاري. وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور وكذا:

الثاني  ربيع   24 في  مؤرخ  عدلي  املساحة  بتحقيق  لفيفي  موجب   -

1428 موافق 11 مايو 2007.

 11 موافق   1430 القعدة  ذي   23 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -

نوفمبر2009.

 25 اراثة عدلي مؤرخ في 11 محرم 1437 موافق  - نسخة من رسم 

اكتوبر 2015.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى » اخلزانة « 

مطلب التحفيظ رقم 10200 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 58 املؤرخة في 02 فبراير 2000. 

مسطرة  فإن  ديسمبر2020،   15 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 18  -  10200 رقم  التحفيظ  مطلب  اخلزانة«   « املدعو  امللك  حتفيظ 

من  تتابع   ، حمو  دواراوالد  الكفاف،  جماعة  خريبكة،  بدائرة  الكائن 

بصفته  املعطي  بن  امحمد  بوسليم  السيد  إسم  في  اآلن فصاعدا 

الناجتة  آ 70 س  02 هـ 32  التحفيظ األصلي مبساحـة قدرها  طالب 

تأييدا  املودعة سابقا  العقود  وذلك مبقتضى  العقاري.  التصميم  عن 

للمطلب املذكور وكذا:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 رمضان 1425 موافق 04 نوفمبر2004.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى » نصر الدين« 

مطلب التحفيظ رقم 20120 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 635 املؤرخة في 02 مارس 2011. 

2020، فإن مسطرة  08 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املدعو »نصر الدين« مطلب التحفيظ رقم 20120 - 18 

الكائن بدائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوار العشاشكة ايت العوني، 

آ  التحفيظ األصلي مبساحة قدرها 01 هـ 29  تتابع في إسم طالب 

67 س الناجتة عن التصميم العقاري . وذلك مبقتضى العقود املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
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خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى » املرس« 
مطلب التحفيظ رقم 22762 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 805 املؤرخة في 04 يونيو 2014. 
2020، فإن مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 03 ديسمبر 
حتفيظ امللك املدعو »املرس« مطلب التحفيظ رقم 22762 - 18 الكائن 
تتابع  قاسم،  بن  بوعزة  اوالد  دوار  املفاسيس،  بدائرة خريبكة، جماعة 
في إسم طالب التحفيظ األصلي مبساحة قدرها 89 آ 40 س الناجتة 
عن التصميم العقاري . وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا 

للمطلب املذكور وكذا:
- حكم ابتدائي مؤرخ في 10/01/2018.

- قرار استئنافي مؤرخ في 18/12/2018.
- شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 01/10/2019.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
         بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

 
مطلب رقم 71592 - 19

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.
طالب التحفيظ : الهيايطي سعيد بن أحمد بنسبة 1 / 1. 

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

مشتمالته: أرض عارية . 
موقعه : إقليم تطوان ظن قيادة بنقريش ، جماعة دار بنقريش ، احملل 

املدعو: أجبال. 
مساحته 3 آ 35 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: الطريق 

شرقا: ورثة محمد احلراق 
جنوبا: حسناء احلراق 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 10 ماي 2004

نسخة من رسم عدلي موضوعه تنازل بدون عوض بتاريخ 9 فبراير 2017
إدارية بتاريخ  رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 نونبر 2017 شهادة 

26أغسطس 2019 . 
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 29أغسطس 2019

نسخة من رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ 29أغسطس 2019 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23فبراير 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71593 - 19 
تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : العيساوي يسن بن محمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان الشجرة احلولة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان الشجرة احلولة". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة أزال ، احملل املدعو: الشجرة احلولة. 
مساحته 2 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال : ملك الغير 

شرقا : الطريق 
جنوبا : يوسف جامع و جنالء اكميل و عزيز جامع 

غربا : محمد العمراني 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22سبتمبر 2015
صورة شمسية لرسم تصحيح مساحة عدلي بتاريخ 4 ماي 2016

صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27سبتمبر 2018
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20يوليوز 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18سبتمبر 2020 . 
صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 22سبتمبر 2020
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ فاحت أكتوبر 2020

بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  لرسم  لنسخة  األصل  طبق  صورة 
12أكتوبر 2020

رسم عدلي موضوعه تأكيد وموافقة بتاريخ 4 ديسمبر 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25فبراير 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة
   

مطلب رقم 71594 - 19
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : اخلمليشي احلسني بن عبد الرحمان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلمليشي".

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

املدعو:  احملل   ، طابولة   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 
طريق سبتة مرجان. 

مساحته 50 آ تقريبا. 
حدوده : شماال: الرسم العقاري رقم 39992 / 19 

رقم  العقاري  والرسم   19  /  34909 رقم  العقاري  الرسم  شرقا: 
رقم  العقاري  والرسم   19  /  45683 رقم  العقاري  الرسم   40331/19

 19 / 108601
جنوبا: الطريق 

غربا: مطلب عدد: 11116/19
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

بتاريخ  عدلي  واحد  رسم  نسخة  من  نسخة   : التملك  سند 
11أغسطس 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11أغسطس 2020
 نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 13أغسطس 2020
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 25أغسطس 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25فبراير 2021 على الساعة 11 
و00 دقيقة. 

 احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
           املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 21492 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمام عدد 3001

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمام عدد 3001.

نوعه : أرض بهاحمام.

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا : سوق احلجامني،. 

مساحته : 02 آر 50 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 21401 - 21 ؛ 

شرقا : رسم عقاري عدد : 20479 - 21.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 627 - 21؛

غربا : رسم عقاري عدد : 55680 - 21. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

فاحت مارس 2021 على   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21493 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدار احلبسية رقم 7

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

نوعه : أرض بها دار

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا ، قبة السوق. 

مساحته : 01 آر 80 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اخملتار ؛ 

شرقا : البزور ، بن صالح ؛

جنوبا : ملك الغير ؛

غربا : دليل ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

فاحت مارس 2021 على   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21494 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي عدد 1409

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي عدد 1409.

نوعه : أرض بها دكان .

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

مساحته : 14 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس ؛ 

شرقا : زنقة فلسطني.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21401 - 21 ؛

غربا : األحباس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 21495 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي عدد 1091

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي عدد 1091.

نوعه : أرض بها دكان .

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا ، زنقة العطارين. 

احملل املدعو : زنقة العطارين، تازة العليا . 

مساحته : 14 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس ؛ 

شرقا : األحباس ؛

جنوبا : زنقة العطارين ؛

غربا : األحباس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21496 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي عدد 3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي عدد 03.
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نوعه : أرض بها دار.

موقعه : مدينة تازة، زنقة الزاوية اجلبسية. 

مساحته : 01 آر30 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة الزاوية اجليشية ؛ 

شرقا : مصطفى العاملي ؛

جنوبا : األحباس، العطري عياد ؛

غربا : األحباس، العطري عياد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21497 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كد ياسني 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كد ياسني

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، جماعة بني افراسن، دوار أوالد عزيز. 

مساحته : 19 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلقوني الطيب ؛ 

شرقا : احلمدي الطاهر ؛

جنوبا : عبد الغاني ولد احميدة، احلمايدي العربي ؛

غربا : طريق ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21498 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ابو معزة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابو معزة.

نوعه : أرض فالحية .

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

دوار أوالد عزيز. 

مساحته : 02 هكتار 56 آرتقريبا. 

حدوده : 

شماال : املغاري عبدالرحمان، عبدالسالم كحاكحة ؛ 

عبدالسالم   ، احلسن  املغاري  املسلوت،  محمد  العالمي   : شرقا 

كحاحكة، محمد الطيب؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : كريعشي عبدالسالم، املغاري عبدالعزيز، املغاري أحمد، محمد 

السليماني، ورثة املساسوة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشر والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21499 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " باب هرشلة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باب هرشلة

نوعه : أرض فالحية.

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

: دوار اوالد عزيز. 

مساحته : 01 هكتار20 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : لكحل عبد اهلل ؛

شرقا : عبد اجلليل فطري ، املغاري عبد السالم ، الشفق ؛

جنوبا : املغاري عبداهلل ، الشعبة؛

غربا : املغاري علي ، املغاري عبداهلل ، املغاري محمد؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21500 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الدكان احلبسي عدد 1051"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي عدد 1051".

نوعه : أرض بها دكان.

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

مساحته : 10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : سوق الغمادين؛ 
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شرقا : سوق احلايك ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21285 - 21 ؛

غربا : األحباس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة .

فاحت مارس 2021 على   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21501 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدكان احلبسي عدد 1098

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان احلبسي عدد 1098.

نوعه : أرض بها دكان .

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا ، احملل املدعو : سوق الغمادين ، رقم 13.

مساحته : 09 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة سوق الطرفني ؛ 

شرقا : األحباس ؛

جنوبا : األحباس ؛

غربا : زنقة العطارين ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

فاحت مارس 2021 على   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21502 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " النصارى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النصارى

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة وقيادة بني فراسن، 

مساحته : 02 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : املودن العالمي الطيب ؛ 

شرقا : املودن العالمي الطيب ؛

جنوبا : ورثة القزداري عبد السالم ؛

غربا : املودن العالمي الطيب ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21503 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " صف النصارى.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صف النصارى.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة وقيادة بني فراسن، 

مساحته : 10آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الشعبة ؛ 

شرقا : املودن العالمي ؛

جنوبا : املودن العالمي ؛

غربا : املودن العالمي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21504 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد اوالد حلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد اوالد حلسن.

نوعه : أرض بها مسجد ومرافقه.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة أوالد ازباير، احملل املدعو : 

أوالد حلسن. 

مساحته : 03 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر عمومي، احلسناوي محمد ؛ 

شرقا : احلسناوي محمد ؛

جنوبا : محمد بن عبد السالم ديدون؛

غربا : الطريق ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 21505 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد الكاف اجلديد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد الكاف اجلديد.

نوعه : أرض بهامسجد ومرافقه.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة وقيادة أوالد ازباير ، ، احملل 

املدعو : دوار الكاف. . 

مساحته : 04 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الشطيوي عبد السالم ، ممر ؛

جنوبا : ورثة أوالد بن احميدو ؛

غربا : أحمد بن البشير ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21506 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد الكاف القدمي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد الكاف القدمي.

نوعه : أرض بها مسجد ومرافقه.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة أوالد ازباير، احملل املدعو : 

دوار الكاف. 

مساحته : 02 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس؛ 

شرقا : الهواري أحمد؛

جنوبا : ممر عمومي ، احميمن قدور؛

غربا : الهواري أحمد ، حلسن محمدين ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21507 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان علي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان علي.

نوعه : أرض فالحية.

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

: فدان علي. 

مساحته : 12 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : العالمي محمدين؛ 

شرقا : العالمي الباتول؛

جنوبا : ورثة اليوبي بوشتى؛

غربا : ورثة اليوبي بوشتى ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21508 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الطالقة الطويلة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الطالقة الطويلة.

نوعه : أرض فالحية.

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

: تفريست. 

مساحته : 25 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة عمار بن قدور؛ 

شرقا : العالمي محمدين؛

جنوبا : العالمي محمدين؛

غربا : كريعش أحمد؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال. 

مطلب رقم 21509 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البالعة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البالعة.

نوعه : أرض فالحية.

، قيادة بني  : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة بني فراسن  موقعه 

فراسن ، احملل املدعو : اجملادلة.
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مساحته : 40 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : قاسم العالمي؛ 

شرقا : قاسم العالمي ؛

جنوبا : الواد ؛

غربا : ورثة يسف كريعشي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالتة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21510 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مرجع البطاري.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجع البطاري.

نوعه : أرض فالحية.

، قيادة بني  : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة بني فراسن  موقعه 

فراسن ، احملل املدعو : اسباتية.

مساحته : 10 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد السالم بن عامر؛ 

شرقا : ورثة عبد السالم بن عامر ؛

جنوبا : ورثة عبد السالم بن عامر ؛

غربا : ورثة عبد السالم بن عامر ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية بعد الزوال. 

مطلب رقم 21511 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بياضة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بياضة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، جماعة وقيادة بني فراسن .

مساحته : 07 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد بن علي ، الشعبة؛ 

شرقا : املودن العالمي الطيب؛

جنوبا : اخلطاب علي؛

غربا : اخلطاب علي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 21512 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني الطالب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني الطالب.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

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

: تيايرت. 

مساحته : 14 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : العالمي أحمد؛ العالمي عبداهلل

شرقا : العالمي محمد؛

جنوبا : العالمي عبداحلي؛

غربا : العالمي عبداحلي؛ ورثة العالمي حلسن. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالتة بعد الزوال.

مطلب رقم 21513 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد تيداس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد تيداس.

نوعه : أرض به مسجد

موقعه : إقليم تازة، دائرة أكنول،جماعة أجدير، احملل املدعو : دوار تيداس. 

مساحته : 15 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بالد اجلموع بدوار تيداس؛ 

شرقا : بالد اجلموع بدوار تيداس ؛

جنوبا : أحباس؛
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غربا : الطريق، واد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة والنصف بعد الزوال. 

مطلب رقم 21414 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

و  العزيز  عبد  سيدي  مسجد   "  : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

ضريح سيدي عبد العزيز.

سيدي  مسجد   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

عبدالعزيز و ضريح سيدي عبد العزيز.

نوعه : أرض بها مسجد وضريح.

: إقليم تازة، دائرة تيناست ،جماعة بني افتح، احملل  موقعه : موقعه 

املدعو : دوار ملراحلة.

مساحته : 28 آر48 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الهزاط حمدون، البورمي عبدالعزيز؛ 

شرقا : جلنح محمد؛ بورمي عزوز

جنوبا : واد مقطع؛

غربا : واد مقطع؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة والنصف بعد الزوال. 

مطلب رقم 21515 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد حجار علي 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد حجار.

نوعه : أرض بها مسجد.

بني  ،جماعة  تيناست  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه   : موقعه   : موقعه 

افتح، احملل املدعو : دواراوالد كنون.

مساحته : 03 آر 82 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس؛ 

شرقا : األحباس ؛

جنوبا : األحباس؛

غربا : األحباس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 21516 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد القرمود 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد القرمود 

نوعه : أرض بها مسجد.

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

املدعو : تيالمني .

مساحته : 12 آر 67 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : واد الكرمود؛ 

شرقا : إدريس دالش ؛

جنوبا : أكدم؛

غربا : عويرط عماروش ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 21517 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أحباس تازة ، رقم 3301.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أحباس تازة ، رقم 3301.

نوعه : أرض بها دكان.

موقعه : مدينة تازة ،تازة العليا ، زنقة القاعة. 

مساحته : 08 سنتيارات تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة القاعة؛ 

شرقا : محمد عاشور ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 10095 - 21؛ محمد شيبوب.

غربا : األحباس؛ 
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

فاحت مارس 2021 على   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثالتة بعد الزوال. 

مطلب رقم 21518 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أحباس تازة رقم 1428.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أحباس تازة رقم 1428

نوعه : أرض بها دكان.

موقعه : مدينة تازة ،تازة العليا ،زنقة القاعة 

مساحته : 10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة القاعة؛ 

شرقا : األحباس

جنوبا : أحمد شيبوب؛

غربا : الرسم العقاري عدد 10095 - 21 ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال. 

مطلب رقم 21519 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أحباس تازة رقم 1102

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أحباس تازة رقم 1102

نوعه : أرض بها دكان.

موقعه : مدينةتازة ، تازة العليا، احملل املدعو : اخلياطي. 

مساحته : 10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : لزرق أحمد

شرقا : زنقة الطرافني 

جنوبا : األحباس؛ رسم عقاري عدد : 68974 - 21

غربا : األحباس ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 21520 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد الدراويني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد الدراويني.

نوعه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم تازة، ، دائرة واد أمليل، قيادة وجماعة بني فراسن، ، احملل 

املدعو : الدراويني. 

مساحته : 04 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : املكريف حميد؛ 

شرقا : علي الليبي، 

جنوبا : الطريق

غربا : علي الليبي. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 فبراير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21521 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد تافرانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد تافرانت.

نوعه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم تازة، ، دائرة تاهلة ، قيادة وجماعة بويبالن، احملل املدعو 

: دوار تافرانت.

مساحته : 08 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الواد، 

جنوبا : أوراغ عبداللطيف

غربا : صالح العياشي 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21522 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

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

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

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة ، جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو : دوار الشقة .

مساحته : 10 آرتقريبا. 

حدوده : 

شماال : فارس محمد ، فارس عمر

شرقا : الشعبة

جنوبا : فارس عمر ، فارس محمد؛

غربا : فارس عمر ، فارس محمد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 21523 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : عبداهلل قيبوس بن مسعود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أجمار ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أجمار ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة، دوار ملصارة.

مساحته : 51 آر 42 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوصاك عبد اجلليل .

شرقا : حياتي محمد

جنوبا : العربي الزاهر،

غربا : حياتي محمد، ممر. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 رجب 1441 موافق 06 مارس 2020.

على   2021 فبراير   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21524 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبدالقادر مصباح بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك نوح ".

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

نوعه : أرض بها بناء يتكون من قبو و طابق أرضي.

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس . 

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : شارع ؛

جنوبا : إدريس سانوج ؛

غربا : عبداهلل سكاش؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ 03 ذو القعدة 1418 

موافق 02 مارس 1998

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 شعبان 1423 موافق 29 اكتوبر 2002.

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21525 - 21

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : إدريس غليل بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " امحاجة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "األدارسة.

نوعه : أرض فالحية بها منزل يتكون من سفلي وطابق أول .

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بوحلو جماعة بوشفاعةاحملل 

املدعو : دوار امحاجة.

مساحته : 07 آر55 سنتيار. 

حدوده : 

شماال : عبداهلل امبيضة ؛ 

شرقا : طريق. 

جنوبا : صفية زريق

غربا : حلسن الغريب ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 شعبان 1431 موافق 20 يوليو 2010 .

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 ماي 2012.

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 21526 - 21

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : عبداحلق بن علي بن سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " واد إمضران .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عبداحلق بن علي".

نوعه : أرض عارية . 
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وسلي، جماعة سيدي  تيزي  قيادة  أكنول،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

علي بورقبة ، احملل املدعو : بني حزام. 

مساحته : 04 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 505 ؛

جنوبا : رشيد بن علي.

غربا : بن علي سفيان ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 رجب 1438 موافق 17 ابريل 2017. 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 03 ذو احلجة 1439 موافق 04 سبتمبر 2018.

فبراير 2021 على    18 : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21527 - 21

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : عزيزة مجدوبي بنت محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاغروت .

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

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول . 

موقعه : إقليم تازة،بلدية تاهلة ، حي القدس.

مساحته : 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حميد بولوح ؛ 

شرقا : بركات حسن ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ 08 ربيع األول 1436 موافق 

31 ديسمبر 2014. 

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21528 - 21

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : العربي الباعوض بن إدريس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك العربي .

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

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : مدينة تازة، حجرة كناوة، احلي احلسني. 

مساحته : 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رزقي أحمد ؛ 

شرقا : زنقة؛

جنوبا : رزقي أحمد ؛

غربا : امليعادي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ 14 رجب 1045 موافق 05 ابريل 1985.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 14 ابريل 1994. 

فبراير 2021 على    16 : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21529 - 21

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : مصطفى العمراني بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدار القدمية رقم 117.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدار القدمية رقم 117".

نوعه : أرض عارية . 

احملل  ازباير،  أوالد  وقيادة  أمليل، جماعة  واد  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : جتزئة كوشو 

مساحته : 01 تقريبا. 

حدوده : 

شماال : التهامي كوشو و من معه. 

شرقا : التهامي كوشو و من معه.

جنوبا : شارع

غربا : التهامي كوشو و من معه.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 شعبان 1402 موافق 20 يونيو 1982

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23صفر 1442 موافق 11 اكتوبر 2020.

فبراير 2021 على    18 : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21530 - 21

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : اسوال الهادي بن أحمد.

فنكورجمعة بنت ستيتو

اسوال التهامي بن أحمد

اسوال محجوبة بنت أحمد

اسوال عبداهلل بن أحمد 

اسوال بوطاهر بن أحمد
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اسوال عائشة بنت أحمد

اسوال فاطمة بنت أحمد

اسوال عبدالقادر بن أحمد

اسوال مليكة بنت أحمد

اسوال حسن بن أحمد

اسوال الصديق بن أحمد

اسوال يامنة بنت أحمد

اسوال عياد بن أحمد

اسوال يوسف بن أحمد 

اسوال فاطمة الزهراء بنت أحمد 

والثالت  األول  من  واحد  لكل   14/192 بنسبة  بينهما  الشياع  على 

واخلامس والسادس والتاسع واحلادي عشر والثاني عشر والرابع عشر 

والتامنة  والسابعة  الرابعة  من  واحدة  لكل   7/192 و  عشر  واخلامس 

والعاشرة والتالتة عشرة والسادسة عشرة 24/192 للثانية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املشرع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املشرع ".

نوعه : أرض عارية . 

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

مزارع كلدمان. 

مساحته : 01 آر 40سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : املنجورة

شرقا : طالب التحفيظ ؛

جنوبا : اجلناتي؛

غربا : اجلاللي ؛ الطريق 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 1398 احلجة  ذو   30 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة   -

موافق 01 ديسمبر 1978.

- نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ديسمبر 1979

- رسم إراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 20 شعبان 1437 موافق 

07 يونيو 2016.

فبراير 2021 على    18 : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21531 - 21

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : 

احلسني الطاهري بن محمد.

فتيحة افرياط بنت محمد

على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية ايت بوطيب..

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " القطار ".

نوعه : أرض بها بناء من سفلي 

موقعه : تازة، بلدية تاهلة، حي املسيرة.

مساحته : 85 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 62275 - 21؛

جنوبا : منزراف محمد؛

غربا : نعيمة امحودر.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 جمادى األولى 1436 موافق 11 مارس 2015 .

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 04 ربيع التاني 1435 موافق 04 فبراير 2014 .

- رسم إراتة عدلي مؤرخ في 09 ربيع التاني 1419 موافق 02 اغسطس 1998.

- شراء عدلي مؤرخ في 09 ربيع التاني 1419 موافق 02 اغسطس 1998.

نسخة طبق األصل لرسم صدقة عدلي مؤرخة في 26 جمادى التانية 1384 

موافق فاحت نوفمبر 1964.

فبراير 2021 على    22  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21532 - 21

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد سالوي بن معنان.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاغروت آيت بوطيب ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رزق اهلل ".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : تازة، بلدية تاهلة، حي املسيرة.

مساحته : 01 آر 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 25541 - 21 .

شرقا : الرسم العقاري عدد 64623 - 21. 

جنوبا : طريق

غربا : الرسم العقاري عدد 25542 - 21.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ذو احلجة 1420 موافق 27 مارس 2000.
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نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 04 صفر 1419 موافق 

30 ماي 1998 .

رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ذو احلجة 1420 موافق 27 مارس 2000.

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 215333 - 21

تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : أحمد ارزو بن قدور.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " القنطرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " القنطرة ".

سفلي  من  يتكون  وبناء  مختلفة  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وطابق أول، و اسطبل و بئر.

موقعه : تازة، دائرة تازة، جماعة وقيادة باب مرزوقة، احملل املدعو" مزارع الشقة

مساحته : 21 آر 98 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الوادي .

جنوبا : ورثة احلاج اخلضير، األحباس

غربا : ورثة احلاج اخلضير، الطريق

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 رجب 1416 موافق 

24 نوفمبر 1995. 

فبراير 2021 على    24 : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21534 - 21

تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : امحمد بن داموس بن عامر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " شعبة اللوز"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شعبة اللوز ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

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

مزارع كردوسة

مساحته : 01 هـ 50 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الشعبة ، مجرى املاء ؛ 

شرقا : ورثة محمد بن األكحل ، ورثة بوراس.

جنوبا : ورثة علي بن الداموس

غربا : ورثة محمد بن األكحل ،ورثة بوراس، اوالد زروق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 صفر 1434 موافق 

18 ديسمبر 2020.

- نسخة من رسم صدقةعدلي مؤرخ في 21 صفر 1384 موافق 

02 يوليو 1964.

فبراير 2021 على    24 : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التانية عشرة زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة     

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 125903 - 23

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : اللون عبد اجلليل بن محمد بن عبد الكرمي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الكاعة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الكاعة" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار ايت موالي

مساحته : 06 آر 28 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اللون محجوبة

شرقا : الطريق

جنوبا : الطريق

غربا : ورثة الوردي اجلياللي منهم عبد السالم .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء. 

أصل امللك : 

- شهادة اداريـة مؤرخة في 08 يناير 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 يناير 2019 

- وكالة عر فية مؤرخة في 11 ديسمبر 2020 

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 125904 - 23

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : بنهيمة جنات بنت احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك بنهيمة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بنهيمة" 

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي وطابق أول بهوائها

موقعـه : آسفي زنقة اخلواجة، رقم 22 املدينة القدمية

مساحته : 92 س تقريبا 
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حدوده : 

شماال : املراكشية فاطنة

شرقا : حمادة

جنوبا : زنقة خلواجة

غربا : زنقة بن احلسن

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 17 أبريل 1951 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 ماي 1954 

- عقد شراء عر في مؤرخ في 18 يناير 1980 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 1994 

- شهادة اداريـة مؤرخة في فاحت أكتوبر 2020

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125905 - 23

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : انيوي عبد املالك ابن عبد احلميد بن رحال 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد ازنيكة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد ازنيكة" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة الغياث، دوار السعادنة

مساحته : 26 آر 49 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : لهنيدة ميلود

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 32683 - 23

جنوبا : معا في سعيد – وشهير مبارك

غربا : فاكير عمر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة اداريـة مؤرخة في 06 فبراير 2020

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 فبراير 2020 

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125906 - 23

تاريخ االيداع : 21 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : بوكريشة حسن ابن محمد بن امحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك حسن وح فيظة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك حسن وح فيظة" 

نوعـه : دار للسكنى تتكون من آسفلي بدون هواء )علما بأن الطابق 

العلوي بهوائه لفائدة الغير(

موقعـه : آسفي، املنطقة احلضرية الثالثة ، زنقة الغياتي رقم 46 حي لبيار

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : نائب ورثة بومكحلة ادريس منهم خالد

شرقا : الزنقة عرضها 18 متر

جنوبا : ممر عرضه 3 امتار

غربا : نائب ورثة بلعيد العشرة منهم خاليل

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 1972 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 03 يناير 1996 

- عقد وكالة عر في مؤرخ في 11 سبتمبر 2009 

- عقد وكالة عر في مؤرخ في 14 سبتمبر 2009

- عقد وكالة عر في مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 

- عقد وكالة عر في مؤرخ في 23 أكتوبر 2009 

- عقد وكالة عر في مؤرخ في 12 يناير 2010

- عقد وكالة عر في مؤرخ في 03 فبراير 2010 

- عقد وكالة عر في مؤرخ في 09 مارس 2010 

- عقد وكالة عر في مؤرخ في 24 مارس 2010 

- عقد وكالة عر في مؤرخ في 30 مارس 2010 

- رسم شـراء عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2010 

- شهادة اداريـة مؤرخة في 31 أغسطس 2020

على   2021 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125907 - 23

تاريخ االيداع : 21 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : رباح محمد ابن الرجراجي بن صالح 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد القرمودية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد القرمودية" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة الثوابت،قيادة الصويرية، دوار الشناهيج

مساحته : 01 هك 61 آر 84 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : 

شرقا : التهموني بلعيد بن مبارك

جنوبا : زوجة محمد بن عبد القادر واهلوين

غربا : بن العطار عبد اهلل

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء. 
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أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2006 

- شهادة اداريـة مؤرخة في 25 سبتمبر 2020

على   2021 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125908 - 23

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : طاليدي عبد الرحمان ابن ميلود بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قطعة الرمل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قطعة الرمل" 

نوعـه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي

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

مساحته : 31 آر 94 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مهيدي احلاج العربي 

شرقا : نائب ورثة البيضاوي منهم اعسيلة شامة

جنوبا : احمليتي اعبوش 

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20 أكتوبر 2016 

- شهادة اداريـة مؤرخة في 20 أكتوبر 2016 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2018 

- رسم شـراء عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 

- عقد وكالة عر في مؤرخ في 19 أكتوبر 2020

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 125909 - 23

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020 

طالبا التحفيظ : 

1( حروشي مرمي بنت محمد بن مبارك بنسبة 1 - 2 

2( حروشي احمد كرمي ابن محمد بنسبة 1 - 2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دراع املعلم" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دراع املعلم" 

نوعـه : أرض فالحية بها بئر 

موقعـه : اقليم اليوس فية، جماعة الطياميم ،قيادة رأس العني، دوار الطياميم

مساحته : 01 هك 27 آر 34 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : السماللي رشيد

شرقا : البكاي املصطفى- واملني زهرة

جنوبا : املني زهرة

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2013 

- شهادة اداريـة مؤرخة في 23 سبتمبر 2013 

- شهادة اداريـة مؤرخة في 31 أكتوبر 2013

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 2013 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2014

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 125910 - 23

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020 

طالبا التحفيظ : 

1( مسعودي محمد ابن احمد بن التهامي بنسبة 1 - 2 

2( مسعودي عبد اهلل ابن احمد بن التهامي بنسبة 1 - 2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مغار الديبة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مغار الديبة" 

نوعـه : أرض فالحية 

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

سيدي عبد الرحمان 

مساحته : 77 آر 03 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 32914 - 23

شرقا : بن اخملتار محمد 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 28919 - 23 

غربا : ورثة الوردي اجلياللي منهم عبد السالم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 ابريل 2010 

- رسم شـراء عدلي مؤرخ في 13 يناير 2011 

- شهادة اداريـة مؤرخة في 01 سبتمبر 2020 

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 125911 - 23

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : ا فيحة سعيد ابن العرش بن عبد القادر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد كزولي" 

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

موقعـه : اقليم آسفي، بلدية اجزولة ، دوار الدودات

مساحته : 83 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 10315 - 23

شرقا : الرسم العقاري رقم 14996 - 23

جنوبا : مشروع موقف السيارات

غربا : الزنقة عرضها 10 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- محضر قسمة مؤرخ في 21 اكتوبر 2003 

- قرار استئنا في )قسمة( مؤرخ في 08 فبراير 2005 

- محضر قسمة مؤرخ في 27 يوليو 2006 

- رسم شـراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2007 

- شهادة ادارية عدم التعرض واالستئناف مؤرخ في 08 اكتوبر 2007 

- شهادة اداريـة مؤرخة في 04 فبراير 2014 

على   2021 فبراير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125912 - 23

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : بوريال محمد كرمي ابن محمد بن ابراهيم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك بوريال" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بوريال" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : آسفي، املنطقة احلضرية الثانية، اعزيب الدرعي

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 6126 - 23

شرقا : الدرعي محمد 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 28336 - 23

غربا : الزنقة عرضها 10 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شـراء عدلي مؤرخ في 09 مارس 1977 

- رسم شـراء عدلي مؤخ في 05 فبراير 1982 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 02 ماي 2017 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في فاحت يوليو 2020 

- شهادة اداريـة مؤرخة في 07 سبتمبر 2020 

- وكالة عدلية مؤرخة في 16 - 06 - 2020

على   2021 فبراير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 16 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125913 - 23

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : التهموني بلعيد ابن مبارك بن احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد الوجلة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الوجلة" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة الثوابت، قيادة الصويرية، دوار الشناهيج

مساحته : 69 آر36 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : املصطفى بن الطاهر

شرقا : ورثة عبد الرحمان بن الح فيظ

جنوبا : ورثة احلاج الركراكي

غربا : ورثة محمد الهليوي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شـراء عدلي مؤرخ في 09 مارس 1997 

- رسم شـراء عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2005 

- شهادة اداريـة مؤرخة في 25 سبتمبر 2020

على   2021 فبراير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125914 - 23

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020 

طالبا التحفيظ : 

1( شمالي عمر ابن احمد بن املهدي بنسبة 1/2 

2( بيجي عبد الكرمي ابن عبد السالم بن قدور بنسبة 1/2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دكان " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دكان" 

نوعـه : متجر سفلي بهوائه

موقعـه : اسفي، املدينة القدمية، زنقة بئر انزران 

مساحته : 73 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : زنقة بئر انزران 

شرقا : ورثة بنهيمة احمد منهم ادريس

جنوبا : الرسم العقاري عدد 14009 - 23 

غربا : ممر عرضه 03 أمتار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 29 مارس 1971 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 24 ديسمبر 1973 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 مارس 2009 

- ملحق عقد اصالح احلالة املدنية مؤرخ في 14 اكتوبر 2019 
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 اكتوبر 2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 14 اكتوبر 2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 يناير 2020 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 يناير 2020 

- شهـادة اداريــة مؤرخة في 28 سبتمبر 2020 

- استدراك عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 

على   2021 فبراير   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 125915 - 23

تاريخ االيداع : 25 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : الزرهوني عبد القادر ابن احمد بن صالح 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الوطية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الوطية" 

نوعـه : أرض فالحية بها سكنى سفلية بهوائها مساحتها 185 متر 

ويخترقها خط كهربائي

موقعـه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة السبيعات، دوار القاضي 

مساحته : 67 آر 80 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : املوقيت عبد الكبير

شرقا : احلارت عبد اهلل 

جنوبا : الزرهوني عبد القادر

غربا : الطريق عرضها 06 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 يناير 2016 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يوليو 2017 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 03 اكتوبر 2017 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2017

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2017 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يونيو 2020 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 يونيو 2020 

على   2021 فبراير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا. 

مطلب رقم 125916 - 23

تاريخ االيداع : 25 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : الزرهوني عبد القادر ابن احمد بن صالح 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الوطية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الوطية" 

نوعـه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي

موقعـه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة السبيعات، دوار القاضي 

مساحته : 72 آر 24 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة دحمان ميمودي منهم عبد النبي

شرقا : ملوان لطيفة

جنوبا : الوردي هشام 

غربا : الطريق عرضها 06 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 06 يوليو 2007 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 يناير 2016 

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 06 يوليو 2017 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 03 اكتوبر 2017 

- ملحق عقد بيع مؤرخ في 06 اكتوبر 2017 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 11 يونيو 2017 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ديسمبر 2017 

على   2021 فبراير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125917 - 23

تاريخ االيداع : 25 ديسمبر 2020 

القانوني  ممثلها  شخص  في  .مار  ب  س  شركة   : التحفيظ  طالبة 

السيد عبد العزيز مسنوني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "شركة س ب.مار" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شركة س ب .مار" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اسفي، املنطقة احلضرية الثالثة، سيدي الغزية

مساحته : 05 آر03 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 77243 - 23

شرقا : الطريق

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 6172/ز

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2937/ز

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهـــادة اداريـــة مؤرخة في 27 نوفمبر 2020

- رسم شراء عدلي مؤخ في 04 ديسمبر 2020 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020

على   2021 فبراير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 14 بعد الزوال. 
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مطلب رقم 125918 - 23

تاريخ االيداع : 28 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : بلعطار عبد العالي ابن محمد بن عبد العالي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكرمية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكرمية" 

نوعـه : أرض عارية

عيسى،  السي  دار  قيادة  الصعادال،  جماعة  اسفي،  اقليم   : موقعـه 

دوار اهديل

مساحته : 09 آر 28 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اخللوفي عمر- وزهرة وزوجة اخملتار السي احمد

شرقا : الطريق عرضها 12 مترا

جنوبا : اعبابا العياشي – واعبابا عبد الفتاح ابن احمد 

غربا : الطريق عرضها 05 امتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 31 ماي 2020 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يونيو 2020 

- شهادة ادارية مؤرخة في 22 يوليو 2020

على   2021 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 16 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125919 - 23

تاريخ االيداع : 29 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : لواني عزيز ابن الغوتي بن عزوز

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رمل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رمل" 

نوعـه : أرض فالحية بها اسطبل مساحته 664 متر

موقعـه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة الكنتور، دوار كبور ابن احمادة

مساحته : 02 هك 45 آر 18 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق عرضها 05 امتار

شرقا : لواني امحمد 

جنوبا : نائب ورثة محمد بن الهاشمي منهم التهامي 

غربا : لواني رضوان – ولواني حسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 ماي 2019

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2019 

على   2021 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125920 - 23

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : فتحي حلسن ابن عبد السالم بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد اجلنان" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد اجلنان" 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة بها سكنى تتكون من سفلي وطابق 

أول بهوائها مساحتها 90 متر

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة ملعاشات ، قيادة الصويرية، دوار الصنانات

مساحته : 05 آر 21 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق عرضها 1.5 امتار

شرقا : فتحي عبد الهادي 

جنوبا : بن محمد ابراهيم

غربا : فتحي عبد السالم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 اغسطس 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 02 سبتمبر 2020 

- شهادة ادارية مؤرخة في 16 ديسمبر 2020

على   2021 مارس   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125921 - 23

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : بحري اجلياللي ابن اخملتار بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض اجلنان" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض اجلنان" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة الكرعاني، دوار أوالد عمرو

مساحته : 02 هك 18 آر 60 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : نائب ورثة الطاهر بن عباس منهم عباس

شرقا : نائب ورثة احمد بن عبد الكبير منهم عبد اللطيف – والعمراوي عباس

جنوبا : نائب ورثة محمد بن حيدة منهم احمد 

غربا : قراقري احمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ماي 1993 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 15 ابريل 2011 
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- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 ابريل 2011 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ابريل 2017

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 125922 - 23

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : بربوري احمد ابن عبد الرحيم بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك بربوري" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بربوري" 

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابق أول بهوائها 

موقعـه : اسفي، حي اعزيب الدرعي، زنقة ماء العينني رقم 72

مساحته : 86 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : حشاد عبد الرحمان

شرقا : نائب ورثة محمد عطاف منهم بلعطار نور الدين

جنوبا : الزنقة عرضها 2.50 متر 

غربا : الزنقة عرضها 8 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر 1973 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر 2020 

- شهادة ادارية مؤرخـة في 30 نوفمبر 2020

- شهــادة اداريـــة مؤرخـة في 10 ديسمبر 2020

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 125923 - 23

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السياري عبد الكرمي ابن محمد بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض املعادن" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض املعادن" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة آيير، دوار القصبة

مساحته : 13 آر 53 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ – وبن عبد الرحمان حسن

شرقا : الطريق

جنوبا : نائب ورثة محمد السياري عبارة عن طريق عرضها 14.5 و6.5 

غربا : الرسم العقاري عدد 96576 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر 1979 

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 09 يوليو 1998 

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2020 

صورة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2020 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 

على   2021 مارس   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 صباحا.

مطلب رقم 125924 - 23

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : الكلخة العياشي ابن عبد السالم بن البشير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغدير اخليل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اغدير اخليل" 

نوعـه : أرض فالحية يخترقها طريق عمومية عرضها 06 أمتار 

دار السي عيسى،  ، قيادة  الصعادال  اقليم اسفي، جماعة   : موقعـه 

دوار املكادمي

مساحته : 20 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : بن بوجمعة عبد العالي 

شرقا : بن اجلياللي محمد 

جنوبا : بن احلاج احمد العياشي

غربا : بن عمر عبد القادر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 فبراير 1986 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت مارس 2010 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 فبراير 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 24 فبراير 2020 

- رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2020 

على   2021 مارس   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" أرض بوحلية" 

مطلب رقم 11816 - 23 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلـريدة الرسميـة عدد 4302 املؤرخة في 12 أبريل 1995

2020، فان مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 21 ديسمبر 

الكائن   .23  - أرض بوحلية" مطلب رقم 11816  املدعو"  امللك  حتفيظ 

باقليم أسفي، قيادة آيير، تتابع يومه في اسم السادة : 

زوجته :

1( حبيبة الرحيدي بنسبة 16 - 128 

اوالده : 2( محمد العجراوي بنسبة 14 - 128 

3( زهراء العجراوي بنسبة 7 - 128 
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4( فتيحة العجراوي بنسبة 7 - 128 
5( أمينة العجراوي بنسبة 7 - 128 
6( عمر العجراوي بنسبة 14 - 128 

7( حميد العجراوي بنسبة 14 - 128 
8( احلسن العجراوي بنسبة 14 - 128 

9( عبد القادر العجراوي بنسبة 7 - 128 
10( عبد اهلل العجراوي بنسبة 14 - 128 

11( فاطنة العجراوي بنسبة 7 - 128 
وذلك مبقتضى الرسوم السابق إيداعها سندا ملطلب التحفيظ وكذا : 

- احلكم االبتدائي عدد 115 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2014 ملف عدد 
عدد 11 - 12 - 79 القاضي في منطوقه بصحة التعرض املضمن بتاريخ 
املصطفى  السيد  عن  الصادر   1426 عدد   18 كناش   1997 أبريل   09

العجراوي بن عباس.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بالد الرمل" 
مطلب رقم 23489 - 23 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 7664 املؤرخة في 16 سبتمبر 2000.
مبقتضــى مطلب إصالحي مؤرخ في 21 ديسمبر 2020، فان مسطرة 
الكائن   .23  -  23489 رقم  الرمل" مطلب  بالد   " املدعو  امللك  حتفيظ 

باقليم أسفي، قيادة خط ازكان، تتابع يومه في اسم السادة : 
1( فاطمة بونوالة بنت أحمد بنسبة 12 - 96 

2( دحان البوزيدي ابن ادريس بنسبة 14 - 96 
3( رشيد البوزيدي ابن ادريس بنسبة 14 - 96

4( السعدية البوزيدي بنت ادريس بنسبة 7 - 96 
5( عبد الرزاق البوزيدي ابن ادريس بنسبة 14 - 96

6( فتيحة البوزيدي بنت ادريس بنسبة 7 - 96
7( غــزالن البوزيدي بنت ادريس بنسبة 7 - 96
8( مريـم البوزيدي بنت ادريس بنسبة 7 - 96

96ومبساحة قدرها  - بنسبة 14  ادريس  ابن  البوزيدي  الصمد  9( عبد 
هك   01 من  بدال  الهندسي  التصميم  حسب  س   75 آر   38 هك   01
الرسوم  مبقتضى  وذلك  التحفيظ.  مطلب  ايداع  عند  بها  املصرح 

السابق إيداعها سندا ملطلب التحفيظ وكذا : 
- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 يونيو 2020 

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 22 أكتوبر 2020 
- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر 2020 

- شهادة اداريـة مؤرخة في 14 سبتمبر 2020 .
احملافظ على االمالك العقارية بآسفي بالنيابة.

عبد اجلليل ابامني.    

 

محافظة احلسيمة
 

مطلب رقم 131348 - 24
تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : فريد اجلباري بن موح. 
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلباري".

نوعـه : أرض عارية.

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

العليا متسقيذنت"

مساحته : 02 آر تقريبا 

حدوده : 

شرقا : عبد الكرمي امزيان؛

شماال : عادل اسبيك، الراضية البوستاني ؛

جنوبا : مشروع الطريق،

غربا : الرسم العقاري عدد 5338 - 24؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 144 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 296 عدد 228 بتاريخ 13 سبتمبر 2019.

2 - صورة طبق األصل لرسم مقاسمة عدلي أصلها مضمن بسجل 

األمالك العقارية رقم 141 صحيفة 14 عدد 15 بتاريخ 08 فبراير 2019.

3 - صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

العقارية رقم 84 صحيفة 396 عدد 365 بتاريخ 29 - 08 - 2012.

4 - صورة لرسم إثبات امللكية عدلي أصلها مؤرخ في 15 ماي 2012.

5 - صورة لرسم إثبات املوت وعدة الورثة عدلي أصلها مؤرخ في 30 ماي 2012.

6 - صورة لرسم إراثة بالفريضة عدلي أصلها مؤرخ في 14 يوليو 2009.

7 - صورة لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 01 ديسمبر 2005.

8 - صورة لعقد وكالة مفوضة عرفي أصلها ثابت التاريخ في 16 يوليو 2012.

9 - صورة لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 24 ابريل 2012.

10 - صورة لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 18 يوليو 2012.

11 - صورة لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 14 ماي 2012.

12 - صورة لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 14 ماي 2012.

13 - صورة لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 15 يونيو 2012.

14 - صورة لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 20 ابريل 2012.

15 - صورة لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 09 اكتوبر 2012.

16 - شهادة إدارية مؤرخة في 22 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131349 - 24

تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وسام طوطوح بنت محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وسام طوطوح".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "حي بوجيبار"

مساحته : 01 آر 47 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الطريق؛
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شماال : مطلب التحفيظ عدد 16792 - 24؛

جنوبا : فريد عاتزوت،

غربا : سعيد كاتروط وبلطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 152 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 133 عدد 153 بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

 122 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -  2

صحيفة 188 عدد 161 بتاريخ 28 اكتوبر 2016.

أصلها  الورثة عدلي  وعدة  املوت  إثبات  لرسم  األصل  - صورة طبق   3

بتاريخ  52 صفحة   43 عدد  حتت   34 رقم  التركات  بسجل  مضمن 

27 ديسمبر 2011.

4 - نسخة طبق األصل لقرار محكمة االستئناف باحلسيمة عدد 10 

الصادر بتاريخ 03 - 01 - 2006.

5 - نسخة طبق األصل حملضر تنفيذ القسمة أصلها مؤرخ في 27 - 03 - 2007.

6 - صورة حملضر خبرة أصلها مؤرخ في 09 نوفمبر 2006.

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

على   2021 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

       ادريس بوزيان

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10257 - 25

تاريخ االيداع : 17 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد بن صالح أجاني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوطويل ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " جنات "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو " اوالد بن يوسف ".

مساحته : 85 آ تقريبا . 

شماال الرسم العقاري رقم : 1878 - 25 ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ممر؛

غربا : أجاني رشيد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

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

2 - رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 31 عدد 92 في 30 ماي 2007؛

3 - نسخة لرسم مخارجة مضمن بكناش 163 عدد257 في 28 ماي 2019؛

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

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

6 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 ديسمبر 2018؛

7 - حكم عدد 05 - 2017 رقم 04 - 2016 بتاريخ 05 أبريل 2017؛

8 - وكالة عدلية مؤرخة في06 سبتمبر 2018؛

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 10258 - 25

تاريخ االيداع : 17 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد مصطفى الهاني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوطويل ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " البركة "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو " اوالد بن يوسف ".

مساحته : 12 آ تقريبا . 

شماال عرجان رشيد؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 49050 - 25؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

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

2 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 31 عدد 92 في 

30 ماي 2007؛

3 - نسخة لرسم مخارجة مضمن بكناش 163 عدد257 في 28 ماي 2019؛

4 - رسم اصالح عدلي مضمن بكناش 83 عدد 40 في فاحت ديسمبر 2015؛

5 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 ديسمبر 2018؛

6 - حكم عدد 05 - 2017 رقم 04 - 2016 بتاريخ 05 أبريل 2017؛

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

8 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 177 عدد 1 في 16 يوليو 2020؛

9 - وكالة عدلية مؤرخة في06 سبتمبر 2018؛

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 10259 - 25

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2020 

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - بوشعيب خمالش بن اجلياللي بنسبة 280502 - 1121900

2 - عبد الصمد خمالش بن بوشعيب بنسبة 280466 - 1121900

3 - مرمي خمالش بنت بوشعيب بنسبة 280466 - 1121900

4 - عائشة داودي بنت محمد بنسبة 280466 - 1121900
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " طالع املرس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " طالع املرس"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " السحاتة ".

مساحته : 01 هـ 12آ 19س تقريبا . 

شماال : الرجواني لكبير ، ورثة محمد خمالش بن اجلياللي ؛

شرقا : الداودي مصطفى وعفاف الشعيبية ؛

جنوبا : الداودي مصطفى ، مسلك عمومي؛

غربا : مسلك عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 181 عدد 170 في 25 نوفمبر 2020؛

- رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 180 عدد 255 في 09 ديسمبر 2020؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 13 نوفمبر 2020؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 30 نوفمبر 2020؛ 

على   2021 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 10260 - 25

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد عماد املالح بن نورالدين .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اجلراية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " اجلراية"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو " اوالد سي احمد 

اوالد صالح ".

مساحته : 01 هـ 40 س تقريبا . 

شماال الرسم العقاري رقم : 28836 - 25 ؛

شرقا : ورثة احمد بن سليمان؛

جنوبا : محمد العسري ؛

غربا : ورثة صالح بن احلاج .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 311 عدد في 28 أكتوبر 2019؛

2 - صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 38 عدد 

في 22 ديسمبر 1968؛

3 - صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 44 عدد 

في 03 يناير 1971؛

4 - صورة شمسية لعقد بيع مؤرخ في 20 يوليو 2020؛

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 10261 - 25

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد الزاهر محمد بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السهوة املشمش ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " السهوة املشمش "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو " ديار احلجاج ".

مساحته : 13 هـ 54 آ 19 س تقريبا . 

شماال ملك غابوي، مطلب التحفيظ رقم : 1974 - 25، الشعبة ؛

عبد  بن  االدريسي  ورثة  القادر،  بن  بوعزة  ورثة  كامل،  بن  ورثة محمد   : شرقا 

القادر، راوية بنت احلاج الشيخ، الشعبة، ممر، بن احلكيم احلاجة امينة ؛

جنوبا : ورثة شديل بوعبيد بن سي علي ، الشعبة، ورثة احلاج احمد؛

ورثة  بن كامل،  ورثة محمد  بن سي علي،  بوعبيد  ورثة شديل   : غربا 

بوعزة بن عبد القادر ، ورثة االدريسي بن عبد القادر، ورثة فرحات محمد 

بن ادريس ، الواد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 175 عدد 218 في 18 أغسطس 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 ماي 2020؛

3 - صورة شمسية لرسم وكالة مضمن بكناش 120 عدد 171 في 

15 يوليو 2020؛

على   2021 فبراير   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 10262 - 25

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020 

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - غزة العربي 

2 - غزة بوعزة

3 - غزة رشيد

بالتساوي بينهم 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الغريقة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " الغريقة الطوالع1 "

نوعه : أرض فالحية 

 " املدعو  احملل  الطوالع  علي  اوالد  بنسليمان جماعة  اقليم   : موقعه 

اوالد اجلياللي ".

مساحته : 1 هـ 05 آ 69 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 91901 - س ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : فريحة و احمد؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 23784 - 25.
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احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 37 عدد 37 في 

03 نوفمبر 2020؛

2 - صورة شمسية لرسم مخارجة عدلي مضمن بكناش 137عدد 17 

في 26 ديسمبر 2019؛

في  793 عدد   462 بكناش  مضمن  عدلي  استدراك  رسم   -  3

04 ديسمبر 2020؛

4 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 10 عدد 342 في 25 أكتوبر 1995؛

5 - مبادلة عرفي مؤرخ في فاحت أكتوبر 1975؛

6 - مبادلة عرفي مؤرخ في فاحت أكتوبر 1975؛

7 - مبادلة عرفي مؤرخ في فاحت أكتوبر 1975؛

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 10263 - 25

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد انيس خليل .

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " أرض القرية "

نوعه : أرض فالحية 

 " املدعو  احملل  اوالد مالك  الردادنة  بنسليمان جماعة  اقليم   : موقعه 

اوالد بن سماعيل ".

مساحته : 46آ 84س تقريبا . 

شماال ورثة احلاج عبد القادر ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة احلاج ابراهيم؛

غربا : ورثة احلاج اجلياللي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

في  196 168عدد  بكناش  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة   -  1

14 أكتوبر 2019؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 26 أغسطس 2019؛

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 10264 - 25

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد الواحد حربيط بن لكبير .

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " سيدي قاسم "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك احملل املدعو " القطابة ".

مساحته : 35آ 70س تقريبا . 

شماال : املقبة ، العربي بن احلاج العيدي ؛

شرقا : اخديجة بنت ميلود ؛

جنوبا : الطريق

غربا : ورثة محمد بن ميلود .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 165 عدد 181 في 12 نوفمبر 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 11 نوفمبر 2020؛

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10265 - 25

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد حلسن شحور بن عبد اهلل .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اللويزة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " اللويزة "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو " اوالد بنشرقي ".

مساحته : 25آ تقريبا . 

شماال مصطفى عسالي وصالح عسالي ؛

شرقا : املسلك العمومي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 22585 - س؛

غربا : فاطمة عسالي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 173 عدد 134 في 03 مارس 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 177 عدد 58 في 28 يوايو 2020؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 31 يناير 2020؛

على   2021 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 10266 - 25

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد الصمد احلداد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار عبد الصمد ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " دار عبد الصمد "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : بنسليمان 



عدد 1149 - 22 جمادى األولى 1442 )06 يناير 2021(46

مساحته : 80س تقريبا . 

شماال ممر ؛

شرقا : زنقة رقم : 72 ؛

جنوبا : توزي احمد؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 190 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

في   261 08عدد  بكناش  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  نسخة   -  1

07 يناير 1932؛

في  717 19عدد  بكناش  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  نسخة   -  2

22 يونيو 1960؛

3 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يونيو 1960؛

4 - نظير رسم اراثة مضمن بكناش 118عدد 210 في01 يونيو 2010؛

5 - رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 236 عدد 579 في 26 ماي 2015؛

6 - نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 24 عدد 256 في 

فاحت يناير 1998؛

7 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 180 عدد 70 في 29 سبتمبر 2020؛

8 - نسخة لرسم اشراء عدلي مضمن بكناش 172 عدد 160 

في 12 فبراير 2020؛

على   2021 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية ببنسليمان

الزهراوي عزيز   

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3819 - 26

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : فوزية نعمان بنت املهدي

بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة

االسم الذي يعرف به امللك : املعلم ابراهيم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املعلم ابراهيم

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة احملمدية، جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار أوالد مومن

مساحته : 18 ار 80 سنتيار

حدوده : 

شماال : ممر عرضه 03 امتار

جنوبا : ورثة امليلودي بوراس

شرقا : مسلك عمومي 

غربا :  بوعزة حسني

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 490 كناش األمالك 97 بتاريخ 19 يونيو 2018

2 - شهادة ادارية عدد 341/م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة سيدي موسى 

اجملدوب بتاريخ 08 اغسطس 2017

3 - رسم وكالة عدلي عدد 245 ص 245 كناش 23 بتاريخ 23 ابريل 2018

4 - وكالة مؤرخة في 05 مارس 2020

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

الساعة 09 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

      عبد احلميد سفيان 

 

محافظة خنيفرة 

مطلب رقم 41561 - 27

تاريخ االيداع : 17 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : ميمون خافو بن فراجي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ميمون "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة وجماعة موحى وحمو الزياني، 

املكان املدعو ايت شارط.

مساحته : 32 ار 87 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايشي عراب ؛

شرقا : ورثة حمو ليشير ؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

غربا : احطيشة محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 218 مؤرخ في 07 ماي 2015؛

2 - نسخة من رسم ملكية عدلي عدد 66 مؤرخ في 06 مارس 2015؛

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

الساعة 09 و30 د.

مطلب رقم 41562 - 27

تاريخ االيداع : 17 ديسمبر 2020. 

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1 - محمد ايوبي بن محمد بنسبة 24/162؛
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2 - رقية ضعيف بنت علي بنسبة 24/162؛

3 - فانة مخلوفي بنت سعيد بنسبة 18 /162؛

4 - فاطمة الزهراء ايوبي بنت محمد بنسبة 16/162؛

5 - حنان ايوبي بنت محمد. بنسبة 16 /162؛

6 - زينب ايوبي بنت محمد بنسبة 16/162؛

7 - اميان ايوبي بنت محمد بنسبة 16/162؛

8 - سلمى ايوبي بنت محمد بنسبة 16/162؛

9 - حسناء ايوبي بنت محمد بنسبة 16/162.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ورثة ايوبي "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم خنيفرة،دائرة القباب، جماعة ايت اسحاق، املكان املدعو 

ايت اسحاق املركز.

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق) ملك عمومي (؛

شرقا : احلداوي محمد؛

جنوبا : احلداوي محمد؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 418/92 مؤرخ في 05 اغسطس 1991؛

2 - ملحق اصالحي عدلي عدد 257 مؤرخ في 18 ديسمبر 2003؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 207 مؤرخ في 20 نوفمبر 1984؛

4 - اشهاد بوالية شرعية عدلي عدد 505 مؤرخ في 09 مارس2017؛

5 - رسم اراثة عدلي عدد 330 مؤرخ في 02 مارس 2017.

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

الساعة 09 و30 د. 

مطلب رقم 41563 - 27

تاريخ االيداع : 21 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : محمد هري بن بناصر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هري "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو حي املسيرة.

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة بنت محمد اعزوز؛

شرقا : فاطمة بنت محمد اعزوز؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛

غربا : فاطمة بنت محمد اعزوز.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 969 مؤرخ في 07 ماي 1999؛

2 - شهادة ادارية عدد 363 مؤرخة في 11 ديسمبر 2020.

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

الساعة 11 و30 د.

مطلب رقم 41564 - 27

تاريخ االيداع : 21 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : عمر احساين بن اعلي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عمر "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

موقعه : مدينة خنيفرة،املكان املدعو سيدي بوتزكاغت.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : قدي مصطفى؛

شرقا : احلاج امحزون؛

جنوبا : احلاج امحزون؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 74 مؤرخ في 22 سبتمبر 2009؛

2 - نسخة من ثبوت ملكية عدد 326 مؤرخة في 12 سبتمبر 2016.

3 - شهادة ادارية عدد 320 مؤرخة في 04 نوفمبر 2020.

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

الساعة 09.

مطلب رقم 41565 - 27

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : احلاج البوعزاوي بن موحى.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك البعزاوي "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

موقعه : اقليم خنيفرة، مدينة مريرت، املكان املدعو دوار ايت مو.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : محمد املود؛

جنوبا : يامنة حمو، حدو وعبو؛ 

غربا : حمو بن محمد اعلي.

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 14 مؤرخ في 24 فبراير 1986؛

2 - رسم مخارجة عدلي عدد 840 مؤرخة في29 يونيو 2004؛

3 - شهادة ادارية عدد 19 مؤرخة في 07 ديسمبر 2020.

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

الساعة 09 و30.

مطلب رقم 41566 - 27

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

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

نوعه : ارض بها دكان.

موقعه : اقليم خنيفرة، مدينة مريرت، املكان املدعو مريرت املركز.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق) ملك عمومي (؛ 

شرقا : موعدي سي احمد،

جنوبا : حلسن فاسكا، حميدي حسن؛

غربا : االحباس ) ملك حبسي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

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

الساعة 11. 

مطلب رقم 41567 - 27

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض املركز 1"

نوعه : ارض عارية.

تغسالني  جماعة  و  ملحقة  القباب،  دائرة  خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املكان املدعو مركز تغسالني.

مساحته : 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العالوي حدو؛ 

شرقا : الزنقة ) ملك قروي (؛

جنوبا : احمد بن سعيد؛

غربا : اجملاهد حدو بن علي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

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

الساعة 09 و 30 د. 

مطلب رقم 41568 - 27

تاريخ االيداع : 29 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : حسن ورصان بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ورحان "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو احلي الفالحي.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايوب محمد؛

شرقا : امحزون موحى؛

جنوبا : امحزون موحى؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (؛.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 423 مؤرخ في 29 يوليو 2009؛

2 - نسخة من عقد شراء عدلي عدد 1525/90 مـؤرخ في 07 يونيو 1990؛

3 - شهادة ادارية عدد 315 مؤرخة في 03 نوفمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت مارس2021 على 

الساعة 11 و30 د.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة. 

    رمرام وسيم.

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146329

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : طول تفاك الشيباني بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : " اكي نروايس".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طول تفاك".

نوعه : أرض عارية،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو "مزارع سيدي بوالفضايل"،

مساحته : 02 آ 90 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : شنايتي يامنة، 

شرقا : الطريق، 

جنوبا : ورثة الطيفور حلسن، 

غربا : لفقير ابراهيم، 
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احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2020،

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 يونيو 2017،

على   2021 فبراير   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31-146330

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : منصور فاطمة بنت بلقاسم.

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك فاطمة منصور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك فاطمة منصور "

نوعه : أرض بجزء منها بناية من سفلي وطابق أول والباقي عبارة عن حديقة،

"حي  املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  تافراوت  وباشوية  بلدية   : موقعه 

اكرض اضاض"،

مساحته : 05 آ تقريبا،

حدوده : 

شماال : ايت احلاج ابراهيم أكناو، 

شرقا : محمد بن عبد اهلل أصفار، 

جنوبا : الساحة، 

غربا : عبد اهلل اوموح اصفار بعضا وايت احلاج ادريس بعضا آخر، 

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2019،

صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 02 مارس 2020.

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31-146331

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

1 - احلسني بوضاض بن محمد.

2 - مبارك بوضاض بن محمد 

3 - احلسن بوضاض بن محمد 

4 - أحمد بوضاض بن محمد 

5 - فاطمة بوضاض بنت محمد 

6 - علي بوضاض بن محمد 

7 - احلسني هرهاش بن محمد 

8 - فاضمة هرهاش بنت محمد 

9 -فاضمة السباعي بنت احلسني 

10 - ابراهيم السباعي بن احلسني 

11 - زينة دكائر بنت علي : 

12 - فاضمة السباعي بنت احلسن 

13 - رقية السباعي بنت احلسن 

14 - محمد السباعي بن احلسن 

15 - يامنة السباعي بنت احلسن 

16 - عائشة السباعي بنت احلسن 

17 - فضمة بنت العربي بن ابراهيم 

18 - فاضمة بورشوق بنت أحمد 

19 -فاضمة بورشوق بنت الطاهر

20 - يامنة بورشوق بنت الطاهر

21 - جمعة بورشوق بنت الطاهر

22 - احلسني بورشوق بن الطاهر 

23 - فاطمة بحير بنت أحمد 2

24 - عائشة بحير بنت احمد 2

25 - احلسن بحير بن أحمد 2

26 - يامنة بحير بنت أحمد 

27 - رضوان بحير بن أحمد. على الشياع فيما بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك بورجيالت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بورجيالت "

نوعه : أرض بورية،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو اقليم تيزنيت احملل املدعو "سيدي بوالفضايل"،

مساحته : 05 هكتار 91 آ 22 سنتيار تقريبا،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 18127 - 31، 

شرقا : الطريق، 

جنوبا : ورثة موالي احلسن، 

غربا : امللك العام البحري، 

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر 2016.

- ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2020.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2019.

- نسخة طبق االصل لنسخة اراثة عدلي مؤرخ في 17 يناير 2019.

- نسخة طق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 27 يوليو 2007.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 27 مارس 2018.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 28 مارس 2018.

- نسخة طبق االصل مللحق رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 مارس 2016.

- اشهاد عرفي مؤرخ في 14 فبراير 2020.

- احدى عشر وكالة عرفية مؤرخات في 11 و 23 و 13 و 17 و12 و 10 

و18 و12 و05 و19 أكتوبر 2017، و9 نوفمبر 2017.
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- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 17 أبريل 2012.

- وكالة عرفية غير مصححة االمضاء.

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى"تيزنيت الدولة 222" 

مطلب رقم 52 - 31 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 3735 بتاريخ 30 ماي 1984 وإعالن عن 

انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 3842

بتاريخ 18 يونيو 1986 

2020. فإن مسطرة  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 24 ديسمبر 

حتفيظ امللك املسمى" تيزنيت الدولة 222" مطلب التحفيظ رقم 52 - 31.

الكائن ببلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو "ادا اكفا". تتابع من اآلن 

فصاعدا مجزأة على الشكل التالي : 

- حتت االسم اجلديد "مصلى العيدين" ومبساحة قدرها 51 آر 37 سنتيار 

في اسم نظارة اوقاف تيزنيت بصفتها نائبة عن االحباس العمومية 

الهندسي  التصميم  من   4 االستداللي  الرقم  ذات  القطعة  وتخص 

احملني لدى مصلحة املسح العقاري وذلك استنادا الى الوثائق التالية : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 اكتوبر 1990.

- احلكم االبتدائي رقم 17 بتاريخ 05 ماي 1999.

- القرار االستئنافي عدد 1889 الصادر في 09 يونيو 2000.

- قرار محكمة النقض رقم 2336 بتاريخ 23 يوليو 2003.

حتت االسم القدمي " تيزنيت الدولة 222" وفيما تبقى من امللك موضوع 

التحفيظ  آر 59 سنتيار في اسم طالبة   22 املطلب مبساحة قدرها 

االصلية "الدولة امللك اخلاص" في شخص مندوب أمالك الدولة وذلك 

مبقتضى نفس الوثائق املدلى بها سابقا.

والباقي بدون تغيير.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" دار علي أوبلعيد"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 4159 بتاريخ 15 يوليو 1992، وإعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 06 بتاريخ 10 فبراير 1999 

2020. فإن مسطرة  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 23 ديسمبر 

حتفيظ امللك املسمى" دار علي أوبلعيد" " مطلب التحفيظ رقم

قيادة  الركادة  ادبوزيد" جماعة  "دوار  املدعو  باحملل  الكائن   ،31  -  2624

اوالد جرار اقليم تيزنيت. تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدين : 

1 - ادريس عمري بن محمد.

التحفيظ  طالب  عن  عوضا  بوجمعة،  بن  احلربيلي  السالم  عبد   -  2

االصلييني السيد الفارسي احلسني بن محمد ومن معه، وذلك مبقتضى

نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب وكذا : 

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 03 مارس 2015.

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2015،

- ملحق اصالحي لعقد بيع مؤرخ في 22 أكتوبر 2019،

- اشهاد باملوافقة عرفي مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.

- أربع وكاالت عرفية مؤرخة على التوالي في 01 أكتوبر 1999 2ديسمبر 

2013، 14 يناير 2018، 10 ديسمبر 2013.

- شهادة ادارية بتاريخ 06 أكتوبر 2020 عدد 49/2020

والباقي بدون تغيير.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" وسامو" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

عدد 231 بتاريخ 04 يونيو 2003 وإعالن عن انتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 446 بتاريخ 18 يوليو 2007

2020. فإن مسطرة  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 24 ديسمبر 

 31  - رقم 11866  التحفيظ  املسمى "وسامو" مطلب  امللك  حتفيظ 

الكائن باحملل املدعو "أشدير أودرار" جماعة وقيادة أكلو اقليم تيزنيت 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

1 - محمد وسامو بن مبارك بحصة 96/68.

2 - فضمة وسامو بنت مبارك بحصة 96/7 

3 - زينبة وسامو بنت مبارك بحصة 96/7

4 - كلثومة وسامو بنت مبارك 96/7 

5 - رقية وسامو بنت مبارك بحصة 96/7، عوضا عن طالب التحفيظ 

آر 41 سنتيار، وذلك مبقتضى  االصلي، ومبساحة قدرها 18 هكتار 36 

نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب وكذا مبقتضى : 

- رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 10 أغسطس 2010،

- عقد بيع ثابت التاريخ مؤرخ في 18 يناير 2017،

- وكالة عدلية مؤرخة في 06 مارس 2012،

والباقي بدون تغيير.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" وسامو"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 289 بتاريخ 14 يوليو 2004 وإعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1088 بتاريخ 06 نوفمبر 2019

2020. فإن مسطرة  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 24 ديسمبر 

 31  - رقم 13749  التحفيظ  املسمى "وسامو" مطلب  امللك  حتفيظ 

الكائن باحملل املدعو "أشدير أودرار العوينة" جماعة وقيادة أكلو اقليم 

تيزنيت. تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

1 - محمد وسامو بن مبارك بحصة 96/68 

2 - فضمة وسامو بنت مبارك بحصة 96/7 

3 - زينبة وسامو بنت مبارك بحصة 96/7 
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4 - كلثومة وسامو بنت مبارك 96/7 

5 - رقية وسامو بنت مبارك بحصة 96/7، عوضا عن طالب التحفيظ 

آر 39 سنتيار، وذلك مبقتضى  االصلي، ومبساحة قدرها 12 هكتار 07 

نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب وكذا مبقتضى : 

- رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 26 أغسطس 2010،

- عقد بيع ثابت التاريخ مؤرخ في 18 يناير 2017،

- وكالة عدلية مؤرخة في 06 مارس 2012،

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت بالنيابة.

   البشير أصوفي.

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62476 - 35

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك مسجد تسلة نايت بلة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك مسجد تسلة نايت بلة.

نوعه : أرض فالحية بها مسجد. 

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

دوار آيت منصور 2.

مساحته : 24 آر 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مقبرة تسلة نايت بلة.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : ورثة امبارك احموتن.

غربا : ورثة امبارك احموتن - ورثة اعيسنت.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهاد إدارية عدد 1897 مؤرخة في 07 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : 19 فبراير 2021 على الساعة 13 : 30.

مطلب رقم 62477 - 35

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك املسجد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك املسجد.

نوعه : أرض بها مسجد وأشجار الزيتون. 

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

تاكوشت، دوار آيت منصور 1.

مساحته : 21 آر 38 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سعيد القاضي – ورثة امبارك اعراب.

شرقا : احلسني حوسا.

جنوبا : طريق عمومية – ورثة حماد القاضي.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهاد إدارية عدد 1898 مؤرخة في 07 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : 19 فبراير 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62478 - 35

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بحيرة بجانب املسجد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بحيرة بجانب املسجد.

نوعه : أرض بها مسجد وأشجار الزيتون واألركان. 

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان، جماعة الكدادرة، دوار 

أوالد عيسى.

مساحته : 25 آر 01 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : طريق عمومية – ورثة حماد دميعي.

غربا : بوجمعة دميعي.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهاد إدارية عدد 1899 مؤرخة في 07 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : 22 فبراير 2021 على الساعة 14 : 30.

مطلب رقم 62479 - 35

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : قطعة املسجد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قطعة املسجد.

نوعه : أرض بها مسجد وأشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان، جماعة الكدادرة، دوار 

آيت بواركانة.

مساحته : 29 آر 26 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية – الرسم العقاري رقم 53306 - 35.

شرقا : جموع بوقطي – ورثة محمد بزاز.



عدد 1149 - 22 جمادى األولى 1442 )06 يناير 2021(52

جنوبا : طريق عمومية – بلعيد مجاح بن بوجمعة.

غربا : سعيد بلحاج بن سالم – عبد الكرمي بلحاج ابن سالم.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : شهاد إدارية عدد 1900 مؤرخة في 07 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : 22 فبراير 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62480 - 35

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد اجلليل الرشيدي ابن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : السمار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : السمار.

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة زاوية بن حميدة، 

دوار املعاطلة.

مساحته : 01 آر 17 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية – جنان الرمان.

شرقا : خديجة الصبان.

جنوبا : طريق عمومية.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي مؤرخ في 18 ماي 1969.

- رسم قسمة املساحة عدلي مؤرخ في 12 مارس 1975.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 02 يوليو 2019.

- رسم قسمة عدلية مؤرخة في 12 ديسمبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 37/ ج ز ب ح مؤرخة في 21 ديسمبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 38/ ج ز ب ح مؤرخة في 21 ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي.

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

مطلب رقم 62481 - 35

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بالد اجلامع أوالد احلاج عالل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد اجلامع أوالد احلاج عالل.

نوعه : أرض بها مسجد ومطفية وأشجار الزيتون وبها أرض فالحية.

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

بولعالم، دوار الغناجنة.

مساحته : 88 آر 03 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : ورثة احملجوب والد احلاج عالل.

غربا : ورثة احملجوب والد احلاج عالل.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : شهاد إدارية عدد 1951 مؤرخة في 10 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : 23 فبراير 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62482 - 35

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مسجد احلياتلة العشاش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد احلياتلة العشاش.

نوعه : أرض بها مسجد ومرافق صحية وسكن اإلمام وأشجار الزيتون.

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

جماعة أوالد مرابط، دوار احلياتلة.

مساحته : 28 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق اإلقليمية رقم 2202.

شرقا : عبد العالي ابن األكحل.

جنوبا : ورثة حسن دالم.

غربا : عبد العالي ابن األكحل - ممر عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهاد إدارية عدد 1949 مؤرخة في 10 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : 23 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30.

مطلب رقم 62483 - 35

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مقبرة سيدي موسى.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة سيدي موسى.

نوعه : أرض بها مقبرة.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة وجماعة أمرامر، دوار اطرطور.

مساحته : 65 آر 59 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 12677 م.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 12677 م.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 12677 م.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : شهاد إدارية عدد 1950 مؤرخة في 10 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : 23 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30.
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مطلب رقم 62484 - 35

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : الركراكي الكوشي بن سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فدان الكبير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان الكبير.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار العرب.

مساحته : 11 آر 87 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 28998 - 35

شرقا : الرسم العقاري رقم 14709 - 35.

جنوبا : طريق عرضها 6 أمتار.

غربا : الرسم العقاري رقم 14609 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 يوليو 2018.

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 08 ديسمبر 2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 أبريل 2019.

- صورة شمسية لشهادة إدارية رقم 06/ م ش ت.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 02 أكتوبر 2020.

تاريخ التحديد : 23 فبراير 2021 على الساعة 13 : 30.

مطلب رقم 62485 - 35

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : مريا الطالبي بنت سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تزنو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تزنو.

نوعه : أرض فالحية.

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

دوار بوتزارت.

مساحته : 20 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 28682 - 35.

شرقا : الركراكي الكوشي.

جنوبا : الركراكي الكوشي.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 أكتوبر 2017.

- شهادة إدارية عدد 36/2017 مؤرخة في 17 أكتوبر 2017.

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 18 ماي 2017.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 90/ ق ق ج مؤرخة في 24 أبريل 2017.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء ومسجلة بتاريخ 02 أكتوبر 2020.

- تصميم موقعي.

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

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى ملك سلوى.

مطلب رقم 62399 - 35 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1142 املؤرخة في 18 نوفمبر 2020

2020. فإن مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 18 ديسمبر 

حتفيظ امللك املسمى "ملك سلوى" ذي مطلب التحفيظ رقم 62399 - 35،

الكائن بإقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي كاوكي، 

طالبة  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع  حلسن،  آيت  دوار 

في  وكذا  العالي،  عبد  بنت  زياد  سلوي  السيدة  األصلية  التحفيظ 

إسم السيد أمني الشاكر بن عبد الكرمي، املزداد بتاريخ 24 فبراير 1990، 

الساكن بحي لعري  زياد،  بالسيدة سلوى  وطنيته N339229، متزوج 

الشيخ الزنقة 84 رقم 15 الناظور، مناصفة بينهما، بناء على نفس 

رسم  وكذا  أعاله،  املذكور  للمطلب  تدعيما  سابقا  املودعة  العقود 

صدقة عدلي مؤرخ في 18 نوفمبر 2020 مرفق مبطلب إيداع مؤرخ في 

17 ديسمبر 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » بوكجا«

مطلب رقم 8310 - 35 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 441 املؤرخة في 13 يونيو 2007

2020 فإن. مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 23 ديسمبر 

حتفيظ امللك املسمى " بوكجا " ذي مطلب التحفيظ رقم 8310 - 35، 

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

الوحد  أماريرن، ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم إسم السيد عبد 

العبدي ابن محمد، مغربي اجلنسية، حامل لبطاقة التعريف الوطنية 

والساكن  عازب،   ،1991 أغسطس   01 بتاريخ  مزداد   ،N346975 عدد 

بالرقم 41 جتزئة تافوكت امتداد، الصويرة، بناء على نفس العقود املودعة 

سابقا تدعيما للمطلب املذكور أعاله، وكذا رسم شراء عدلي مؤرخ 

في 09 أغسطس 2019 مرفق مبطلب إيداع مؤرخ في 23 ديسمبر 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة.

ربيع شركي.    

 

 محافظة تاونات

مطلب رقم 77776 - 37 

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : عبد العزيز فتحي بن بوشتى .

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

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني مديونة احملل املدعو درداغ ؛ 

مساحته : 07 ار95 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : فتحي امحمد بن احميطوش و عزي احلسن بن علي ومن معه ؛ 

شرقا : أحمد عزي بن ادريس ومن معه ؛ 

جنوبا : فاطمة بنت محمد عزي وعزي علي ؛ 

غربا : عزي علي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 05 اكتوبر 2011 ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ 5 اكتوبر 2011 ،

رسم ملكية عدلي بتاريخ 8 اكتوبر 2013 ،

رسم شراء عدلي بتاريخ 14 اكتوبر 2013 ، 

وكالة عرفية بتاريخ 17 اغسطس 2020 ،

شهادة إدارية بتاريخ 11 نوفمبر 2020 ،

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 فبراير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77777 - 37 

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : هشام اخلراط بن احمد . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بسام " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بسام ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي أوالد 

سعيد الدمنة ؛ 

مساحته : 02 ار و 41 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زهرة اطريشا؛ 

شرقا : الطريق عرضها ستة امتار؛ 

جنوبا : اطريشا امنة ، 

غربا : ورثة الزريولي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 25 فبراير 2005 

ملحق عدلي بتاريخ فاحت يوليو 2009 

رسم شراء عدلي بتاريخ 06 اكتوبر 2010 .

ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2011

شهادة إدارية مؤرخة في 25 ديسمبر 2020

 h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 فبراير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77778 - 37 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة سيدي احلاج ؛

مشتمالته : مقابر اسالمية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو املغارة ؛ 

مساحته : 21 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : قجيدع عمر الريفي ؛ 

شرقا : اقجيدع علي ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : اقجيدع عمر الريفي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية دائمة ومستمرة .

. h 09 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77779 - 37 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد غيالن ؛

مشتمالته : مسجد ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو املغارة ؛ 

مساحته : 08 ار و 90 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطاوس بوشتى ؛ 

جنوبا : االوزاني بلقاسم ، 

غربا : جمال عياد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية دائمة ومستمرة .

. h 10 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77780 - 37 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة سيدي عبو " ؛
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة سيدي عبو ؛

مشتمالته : مقابر إسالمية وأشجار مختلفة ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو املغارة؛ 

مساحته : 20 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : شخاد أحمد ؛ 

شرقا : الواد ؛ 

جنوبا : صف االشجار ، 

غربا : ورثة خرقوق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية دائمة ومستمرة .

.h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77781 - 37 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة سيدي احلاج الطيب " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة سيدي احلاج الطيب ؛

مشتمالته : مقابر إسالمية nb,nb؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو املغارة؛ 

مساحته : 13 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الوزاني عبد الرحمان ؛ 

شرقا : العربي الوزاني ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية دائمة ومستمرة .

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

مطلب رقم 77782 - 37 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اطاللق الشوهب " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اطاللق الشوهب ؛

مشتمالته : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو املغارة ؛ 

مساحته : 27 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد الصيداوي ؛ 

شرقا : احمد العريبي ؛ 

جنوبا : محمد بن عمر ، 

غربا : محمد بن عمر ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية دائمة ومستمرة .

.h 13 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

        ابن طامة يوسف 

 

محافظة بتارودانت

مطلب رقم 31973 - 39

تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد ايت الفقير عبد الرحيم بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » إكي نغزري «.    

نوعـه : ارض فالحية.

دائرة  تافنكولت  قيادة  وعزيز  سيدي  جماعة  تغالمت  مزارع   : موقعه 

أوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 11 ار 83 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ازناك احمد؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 19246 - 39؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 37504 - 39؛

غربا : الشعبة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2020.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 يوليو 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.

- عقد وكالة عدلي مؤرخ في 27 أغسطس 2020.

تاريخ التحديد : 25 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31974 - 39

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد اللقاوي بن ميلود.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك النور «.    
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نوعـه : دار سفلية مبنية من تراب.

موقعه : دوار القصبة جماعة زاوية سيدي الطاهر قيادة احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 06 ار 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ميلود االشهب؛ 

جنوبا : امغار بوجمعة؛

غربا : ميلود اللقاوي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2020.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد : فاحت مارس 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31975 - 39

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة شكري فاطمة بنت محمد.

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

نوعـه : دار للسكن ذات طابق سفلي وطابق اول.

موقعه : حي الدشرة بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الكهبور احلسني؛ 

شرقا : السعدية الصباحي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ازداغ موسى؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : نظير استمرار عدلي مؤرخ في 24 نوفمبر 2011.

تاريخ التحديد : فاحت مارس 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31976 - 39

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

- السيد علي اهدادا بن محمد بنسبة 56/280.

- السيد امبارك اهدادا بن محمد بنسبة 56/280.

- السيد ابراهيم اهدادا بن محمد بنسبة 56/280.

- السيد احلسني اهدادا بن محمد بنسبة 56/280.

- السيدة عائشة سمارة بنت اليزيد بنسبة 7/280.

- السيدة فاطمة اهدادا بنت احلسن بنسبة 7/280.

- السيدة سعدية اهدادا بنت احلسن بنسبة 7/280.

- السيدة الكادة اهدادا بنت احلسن بنسبة 7/280.

- السيد سعيد اهدادا بن احلسن بنسبة 14/280.

- السيد عبد اهلل اهدادا بن احلسن بنسبة 14/280.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اركانة اجلمل «.    

نوعـه : ارض عارية .

موقعه : دوار الكراويط جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة أوالد 

تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 02 آر 27 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 33196 - 39؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 32296 - 39 الطريق؛

غربا : الرسم العقاري رقم 38814 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 أغسطس 1992.

- شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 11 ديسمبر 2020.

- تالث نسخ موجزة من رسم الوالدة مؤرخة في 03 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : فاحت مارس 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31977 - 39

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى احلسناوي بن حلسن .

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 26509 - 39؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : سحيمي محمد؛

غربا : الرسم العقاري رقم 22174 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 08 يناير 2002.

- عقد قسمة عرفي مؤرخ في 29 أغسطس 2006.

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 20 اكتوبر 2006.

- وكالة عرفية مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد : فاحت مارس 2021 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 31978 - 39

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد ابوعزة بن ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تكرت «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : مزارع دوار اكودين جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 38 ار 74 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الشعبة؛ 
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جنوبا : امبارك ابوعزة؛

غربا : الطريق والراضي محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة لرسم استمرار عدلي محرر اصلها في 05 نوفمبر 2016.

- عقد بيع تابث التاريخ مؤرخ في 27 سبتمبر 2018.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31979 - 39

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

- السيدة صفية تدرارين بنت احلسني بنسبة 05/40.

- السيد احلسني العدوي بن عبد الرحمان بنسبة 14/40.

- السيد عبد احلميد العدوي بن عبد الرحمان بنسبة 14/40.

- السيدة رباب العدوي بنت عبد الرحمان بنسبة 07/40.

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

نوعـه : دار للسكن ذات طابق سفلي وطابق اول.

موقعه : درب ازدو مجمع االحباب بلدية تارودانت.

مساحته : 01 ار 52 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اشتوك والطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ايت الشاف؛

غربا : الرسم العقاري رقم 16151 - 39 والتيمازي ميلود؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 03 سبتمبر 2016.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31980 - 39

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد موسى امزال بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك امزال أوالد امحلة 2«.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار أوالد امحلة جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية 

اقليم تارودانت.

مساحته : 62 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : ورثة ايت احليد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2017.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 أغسطس 2017.

- شهادة إدارية مؤرخة في 15 اكتوبر 2020.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31981 - 39

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد موسى امزال بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك امزال أوالد امحلة 1«.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار أوالد امحلة جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية 

اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : ورثة ايت احليد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 2015.

- نسخة لرسم تقدمي عدلي مؤرخ في 02 نوفمبر 1976.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 18 ديسمبر 1991.

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 19 مارس 1992.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 يوليو 2003.

- نسخة طبق االصل لعقد مبادلة عرفي مؤرخ في 18 ديسمبر 1991.

- شهادة إدارية مؤرخة في 15 اكتوبر 2020.

- وكالة عرفية مؤرخ في 06 فبراير 2014.

- وكالة عرفية مؤرخ في 05 فبراير 2014.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31982 - 39

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب احلقعب بن محمد.ذاالسم الذي 

أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك بوشعيب «.    

نوعـه : دار للسكن ذات طابق سفلي.

موقعه : دوار عني شعيب جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب تارودانت.

مساحته : 82 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عباس منهم عبد العزيز؛ 

شرقا : الصغير احلاج عمر؛ 

جنوبا : ورثة العبيدي منهم محمد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 أغسطس 2011.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 ماي 2010.
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- ملحق لعقد بيع عرفي مؤرخ في فاحت فبراير 2010.
- عقد بيع عرفي مؤرخ في 10 اكتوبر 2008.

- شهادة عدم التجزئة مؤرخة في 30 نوفمبر 2020.
- رخصة البناء رقم 53/2015 مؤرخة في 04 ماي 2015.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2021 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » الهواري «
مطلب رقم 6373 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 124 املؤرخة 16 يناير 2001
مطلب  موضوع  الهواري"  املسمى"  امللك  حتفيظ  مسطرة  ان 
التحفيظ رقم 6373 - 39. الكائن حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم 
تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا في اسم السيد حسن الهواري بن 
مبارك، وذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة سالفا تدعيما ملطلب 
ظهير  من   84 للفصل  طبقا  االيداع  حسب  وكذا  املذكور  التحفيظ 
التحفيظ العقاري بتاريخ 28 مارس 2008 كناش 13 عدد 268 والذي 

سيصبح الغيا بعد نشر هذه اخلالصة اإلصالحية.
احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت.

عبد اهلل ارمو.     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8354 : 40
تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عمر لطرش بن مجدوب . 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مجدوب ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " مجدوب ". 
نوعه : أرض فالحية بها منزليني .

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار أوالد البالي .
مساحته : 12 آر 90 س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : ورثة لطرش الزهراء بنت مجدوب؛ 

شرقا : ورثة لطرش عبد النبي بن مجدوب ؛ 
جنوبا : طريق عمومية عرضها 06 أمتار ؛ 

غربا : طريق عمومية
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 100 ص 129 كناش االمالك رقم 
14 بتاريخ 09 ماي 2018 توثيق أحفير .

على   2021 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10 ي : 00 د.

مطلب رقم 8355 : 40
تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : رمضان عمارة بن منصور . 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بنستوت 1 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بنستوت 1 ". 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير .

مساحته : 92 آر 74 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اعمر عمارة ؛ 

شرقا : احلسن مقروف ؛ 

جنوبا : عبد القادر عمارة ؛ 

غربا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

بتاريخ   157 رقم  كناش   128 ص   112 عدد  عدلي  ملكية  1.رسم 

15 نوفمبر 2018 توثيق وجدة .

2. رسم هبة عدلي عدد 233 ص 259 كناش األمالك رقم 173 بتاريخ 

07 اغسطس 2020 توثيق وجدة.

على   2021 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

     بنموسى محمد

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30255 - 41

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - عادل بن عبد الرحمان منان؛

2 - كمال بن عبد الرحمان منان؛

3 - كرمي بن علي زنيبل؛

4 - جنيب بن علي زنيبل،بصفتهم شركاء على الشياع و سوية بينهم.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بينة.

االسم الدي اعطاه طالبو التحفيظ للملك : "بينا". 

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم ودائرة صفرو، بلدية البهاليل،احملل املدعو : "بينة".

مساحته : 05 آ 88 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عادل منان و من معه؛

شرقا : أوالد محمد باحلاج ادريس؛

جنوبا : حدو بن حمو بابا أحمد؛

غربا : رقية بنت احلسني؛

احلقوق العينية : طريق عرضها 10 امتار تخترق امللك املذكور. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يوليو 1998؛ 
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2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2020؛

3 - موجب تصحيح مساحة عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2020؛

على   2021 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30256 - 41

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - أحمد بن املصطفيى الزوين؛

2 - محمد بن املصطفيى الزوين؛

3 - فاطمة الزهراء بنت املصطفيى الزوين؛

4 - بشرى بنت املصطفيى الزوين؛

الشياع  على  شركاء  بصفتهم  الزوين،  املصطفيى  بن  محسن   -  5

للذكر مثل حظ األنثيني.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : دار حماد.

االسم الدي اعطاه طالبو التحفيظ للملك : "الوفاء 1". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "حي بنصفار".

مساحته : 94 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالبو التحفيظ؛

شرقا : العربي شهاب؛

جنوبا : إعدادية بنصفار؛

غربا : السقاط والعلمي عبد القادر؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يناير 1988؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 فبراير 1988؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 فبراير 1988؛

4 - عقد إراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 2011؛

5 - صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 23 ماي 2017؛

6 - رسم ملحق عدلي مؤرخ في 06 يناير 2020؛

7 - رسم إحياء عقد مخارجة عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2020؛ 

8 - شهادة مطابقة اإلسم بتاريخ 16 مارس 2020؛

9 - نسخة كاملة من رسم الوالدة بتاريخ 11 مارس 2020؛

10 - نسخة موجزة من رسم الوالدة بتاريخ 11 مارس 2020؛ 

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30257 - 41

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - أحمد بن املصطفيى الزوين؛

2 - محمد بن املصطفيى الزوين؛

3 - محسن بن املصطفى الزوين؛

4 - فاطمة الزهراء بنت املصطفيى الزوين؛

5 - بشرى بنت املصطفيى الزوين؛

6 - عزالدين بن املهدي الزوين؛

7 - محمد بن املهدي الزوين،بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 06 

أجزاء من أصل 32 جزء لكل من األول،الثاني،والثالث وبنسبة 03 أجزاء 

من أصل ذلك لكل من الرابعة واخلامسة،و بنسبة 04 أجزاء من أصل 

ذلك لكل من السادس والسابع. 

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : جنان ابن احرازم.

االسم الدي اعطاه طالبو التحفيظ للملك : "الوفاء 2". 

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : مدينة صفرو،حي بنصفار،احملل املدعو : "جنان ابن احرازم".

مساحته : 01 هـ 45 آ 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة مصطفى الزوين؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 9646 - 41؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3899 - 41؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 10268 - 41 ثم العلمي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 أكتوبر 1984؛

2 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ديسمبر 1986؛

في مؤرخ  عدلي  مقاسمة  على  إطالع  لعقد  شمسية  صورة   -  3

10 أغسطس 1990؛

4 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 17 يوليو 1996؛

5 - رسم إراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 08 أبريل 1997؛

6 - ملحق عدلي مؤرخ في 06 يناير 2020؛

7 - عقد ثبوت إراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2020؛

8 - نسخة موجزة من رسم الوفاة بتاريخ 22 سبتمبر 2020؛ 

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30258 - 41

تاريخ االيداع : 22 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة سهام بنت حلسن أبروري.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد النعجة.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "زينب". 

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "حي الرفايف".

مساحته : 01 آ 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛
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شرقا : فتاح بوشارب؛

جنوبا : قريشي علوي؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2019؛ 

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 أكتوبر 2017؛

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 30259 - 41

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني بن محمد اعزيزي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان تغدة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان الشرفاء". 

نوعـه : أرض فالحية؛

لعنوصر،دوار  يوسي،جماعة  آيت  قيادة  صفرو،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

اقروشن،احملل املدعو : "آيت عرفة".

مساحته : 01 هـ 01 آ 45 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 10033 - 41؛

شرقا : مطلبا التحفيظ عدد 24086 - 41 و 17638 - 41؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 24092 - 41؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 24090 - 41؛

احلقوق العينية : طريق عمومية تخترق امللك املذكور. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 يناير 1997؛

2 - نسخة ملوجب ثبوت إراثة عدلي مؤرخ في 05 أبريل 2012؛ 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 يونيو 2012؛

4 - ملحق تصحيح مساحة عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر 2018؛ 

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30260 - 41

تاريخ االيداع : 28 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - فاطمة بنت علي ملوش؛

2 - نزهة بنت محمد العادل؛

3 - فتيحة بنت محمد العادل؛

4 - رقية بنت محمد العادل؛

5 - عائشة بنت محمد العادل؛

6 - نعيمة بنت محمد العادل؛

7 - فاطمة الزهراء بنت محمد العادل؛

8 - نورالدين بن محمد العادل،بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 

08 أجزاء من اصل 64 جزء لألولى،07 أجزاء من أصل ذلك لكل بنت،14 

جزء من اصل ذلك لإلبن.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطاه طالبوالتحفيظ للملك : "العادل". 

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "حي بنصفار".

مساحته : 94 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد املالك امعالوي؛

شرقا : احلسني الباروني؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2001؛ 

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 2001؛

3 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في فاحت يونيو 2005؛

4 - موجب ملحق عدلي مؤرخ في 16 يناير 2020؛ 

فاحت مارس 2021 على   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30261 - 41

تاريخ االيداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن محمد اإلدريسي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : اخلرويع.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلرويع". 

نوعـه : أرض عارية؛

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

املدعو : "اخلرويع".

مساحته : 01 آ 28 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني بوتامرازت؛

شرقا : عروين محمد؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 30028 - 41 والطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 12 أكتوبر 2009؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 أغسطس 2016؛

على  مارس2021  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 و30 د صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9461 - 43

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : خديجة التغراوي ابنة الكبير ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  التغراوي"؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي؛ طابق أول و سطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، رياض املوخى ؛ درب الصهريج  رقم 41؛

مساحته : 01 آر 13 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : دار احلاجة فاطمة؛

شرقا : دار كبورة وعبد اجلليل لكيد؛

جنوبا : درب الصهريج؛

غربا : درب الصهريج؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

عقد بيع موثق مؤرخ في 24 يوليو 2019؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 14 صحيفة 259 كناش 33 سنة 1947؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 55 صحية50 ش ل رقم 65 توثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 87 صحيفة 80 ش عدد 48 في 14 شوال 

1395 توثيق مركش؛

رسم وصية عدلي ضمن بعدد 16 صحيفة 112 كناش 3 رقم 29 في 

25 حجة 1389 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 579 صحيفة 500 ش ل عدد 83 في 17 

ربيع 1397 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 422 صحية 259 ش ل رقم 75 في 03 

صفر 97 مبراكش؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 4114 بتاريخ 19 نونبر 1992؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 524 صحية 459 كناش ل رقم 77 ي 18 

ربيع ل 1400؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 312 صحيفة 461 كناش التركات عدد 

161 بتاريخ 24/11/2016 توثيق مركش؛

ملحق عدلي اصالحي ضمن بعدد 62 صحية 55 كناش اخملتلفة عدد 

242 بتريخ 15 ماي 2019 توثيق مراكش؛

نسخة رسم شرء عدلي ضمن أصله بعدد 105 صحية 97 كناش رقم 

30 في 15 شول 1390؛

رسم وصية بالثلث ضمن بعدد 517 صحيفة 472 كناش التركات عدد 

142 بتاريخ 19 مارس 2015؛

2021 على الساعة  23 فبراير   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

11:30صباحا. 

 

مطلب رقم 9462 - 43

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر  2020؛

طالب التحفيظ : أحمد أبعزيز بن عمر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  دار ابعزيز"؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي؛ طابقني علويني وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، عرصة موسى، درب اجلامع رقم 160؛

مساحته : 80 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : درب اجلامع؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 40012 - 04 واحلنصالي؛

جنوبا : فوزي؛

غربا : مطلب التحيظ رقم  39879 - 04 و الرسم العقاري رقم 73868 - 04؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شرء عدلي ضمن بعدد 61 صحية 76 كناش االمالك رقم 299 

بتاريخ 23 ديسمبر 2019 توثيق مراكش؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 156 صحيفة 137 كناش 

االول رقم 97 بتاريخ 12 حجة 1399 توثيق مراكش؛

رسم ارثة عدلي ضمن بعدد 188 صحية 278 كناش التركات رقم 157 

بتاريخ 09 ديسمبر 2015 توثيق مراكش؛

رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 248 صحيفة 290 كنش المالك 216 

بتاريخ 06 مارس 2015؛

2021 على الساعة  24 فبراير   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

09:30 صباحا. 

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى "لوبوتي موانيو"

مطلب رقم 9433 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1144 بتاريخ 02 ديسمبر 2020

2020؛ فإن مسطرة  24 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

- 43؛   9433 رقم  املطلب  امللك املسمى "لوبوتي موانيو"؛ ذي  حتفيظ 

الكائن مبراكش املدينة، رياض العروس، درب سيدي بن سعيد رقم 16؛ 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم فانس كيلوم سلفان برهريت؛ وذلك 

عقد  وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى 

موثق مؤرخ في 10   ديسمبر  2020 .

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

                         خالد احليطي.

 

محافظة سيدي بنور

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض حمادي" 

مطلب رقم 53422  08

مسطرة  فإن   .2020 نوفمبر   16 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "أرض حمادي" مطلب التحفيظ رقم 53422 - 08 

ومدينة  إقليم  الروداني  ابراهيم  وشارع  عبداهلل  موالي  شارع  الكائن 

سيدي بنور والبالغ مساحته 03 هكتارات 94 ارا 39 سنتيارا واملتكون من
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 أرض عارية تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن فصاعدا على الشكل التالي: 

1 -القطعة رقم 2 حتت تسمية "مسجد" مساحتها 30 ارا 06 سنتيارات

 في اسم : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

 03 قدرها  مبساحة  األصلية  التسمية  حتت  امللك  من  تبقى  ما   -  2

هكتارات 64 ارا 33 سنتيارا في اسم السادة:

-الدولة املغربية )امللك اخلاص( بنسبة 12096/290304 سهما.

-مجموعة العمران بنسبة 78120/290304 سهما.

-فاطمة أمان اهلل بنت محمد بنسبة 11220/290304 سهما.

-عبداللطيف أمان اهلل بن محمد بنسبة 22440/290304 سهما.

-لطيفة أمان اهلل بنت محمد بنسبة 11220/290304 سهما.

-عزالدين أمان اهلل بن محمد بنسبة 22440/290304 سهما.

-عدنان أمان اهلل بن محمد بنسبة 22440/290304 سهما.

-جمال الدين أمان اهلل بن محمد بنسبة 22440/290304 سهما.

-بديعة أمان اهلل بنت محمد بنسبة 11220/290304 سهما.

-بشرى أمان اهلل بنت محمد بنسبة 11220/290304 سهما.

-محمد سايسي حسني بن سعيد بنسبة 43008/290304 سهما.

-نعيمة املعروفي بنت محمد بنسبة 2805/290304 سهما.

-كاميليا أمان اهلل بنت املصطفى بنسبة 3927/290304 سهما.

-محمد أمني أمان اهلل بن املصطفى بنسبة 7854/290304 سهما.

-محمد رياض أمان اهلل بن املصطفى بنسبة 7854/290304 سهما.

وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا:

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2009.

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 27 أبريل 2010.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 04 أبريل 2018.

- رسم وصية عدلي مؤرخ في 09 أكتوبر 2000.

- عقد صدقة مؤرخ في 12 ديسمبر 2007.

- ملحق لعقد صدقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2009.

-  التزام عرفي مصحح اإلمضاء في 05 نوفمبر 2020.

-  التزام عرفي مصحح اإلمضاء في 12 مارس 2018.

- رسالة إدارية عدد 459 مؤرخة في 27 أكتوبر 2020.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 02 يونيو 2004.

-شهادة إدارية عدد 81/09 مؤرخة في 16 نوفمبر 2009.

احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                      املصطفى بومهدي.

 

محافظة قرية بامحمد
           

مطلب رقم 18474 - 54           

 تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عني الفوقية 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني الفوقية 1".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة ودكة، احملل املدعو النقلة.

مساحته : 45 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الزغاري عزيز بن عبدالوارث؛الغزالي عبدالرحمان بن اخملتار

 شرقا : الزريوح عزيز بن املفضل؛

 جنوبا : الطريق؛

 غربا : اغوثان احمد؛ البوزمامي عبدالرحيم بن محمد.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 22 فبراير2021 

على الساعة الواحدة زواال. 

مطلب رقم 18475 - 54           

 تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عني الفوقية 2.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني الفوقية 2".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة ودكة، احملل املدعو النقلة.

مساحته : 28 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

 شرقا : بن سعيد محمد؛ الزغاري محسن بن عبد السالم.

 جنوبا : الطريق؛

 غربا : املرجاني عبداهلل؛ احلايطي الطاهر.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 22 فبراير2021 

على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18476 - 54           

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عنصر املرابط.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عنصر املرابط".

نوعـه : أرض فالحية. 
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موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة ودكة، احملل املدعو النزلة.

مساحته : 01 هـ 10 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : ابحار يامنة؛

شرقا : احمامو احمد؛ حسايني ملكمل؛

جنوبا : عبدالسالم العبايدي؛ بن احلاج املعطي احمد؛

 غربا : العبايدي عبدالسالم؛ الشعبة.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 22 فبراير2021 

على الساعة العاشرة صباحا. 

   

 مطلب رقم 18477 - 54           

 تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد ظروة صالح.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد ظروة صالح".

نوعـه : أرض بها مقبرة وشجرة الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة متزكانة بني ملول، احملل 

املدعو تافراوت.

مساحته : 02 آ 20س تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد االندلوسي ؛

شرقا : محمد الندلوسي؛ احمد االندلوسي؛

جنوبا : امحمد الورثني؛

 غربا : بلوالن محمد.

 احلقوق العينية : الشيء.                       

 أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 24 فبراير2021 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18478 - 54           

 تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ادشار ماخوخ.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ادشار ماخوخ".

نوعـه : أرض فالحية. 

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

مساحته : 01 هكتار تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : عزوز املوني؛ جبور عبدالسالم؛ قدور الطراف؛

جنوبا : املالح عبدالقادر؛

 غربا : فواسي احمد؛ جبور حسن؛املالح احمد؛املالح عبدالقادر؛الدحموتي 

محمد؛ محمد العزيز.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 24 فبراير2021 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 18479 - 54           

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة بني وكيل.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة بني وكيل ".

نوعـه : أرض بها مقابر اسالمية بها أشجار الزيتون. 

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

بني وكيل.

مساحته : 01 هـ 80 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : عبدالسالم لوكيلي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛ ورثة بوشتى ادريس.

 غربا : ورثة بوشتى ادريس.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

25 فبراير  : يوم اخلميس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

       

مطلب رقم 18480 - 54           

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الرشاقة.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الرشاقة ".

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

احملل املدعو شهريرة.

مساحته : 70 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : اكدم؛

شرقا : عبداهلل بجاوي؛

جنوبا : محمد العوبادي؛الغماري عبدالكرمي؛

 غربا : محمد العوبادي.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اجلمعة 26 فبراير2021

على الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 18481 - 54           

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الزريقة.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزريقة ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة غفساي، احملل املدعو غفساي.

مساحته : 02 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛ املفضل بن محمد؛

 غربا : عبدالواحد الديب؛ احلجاجي عائشة.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

مارس   02 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد بالنيابة. 

                                                          عزيز التزراتي.

        

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33914 - 55 

تاريخ اإليداع : 18ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : ابوسهماين السعيد بن ناصر بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "تاعرصت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "عيسى-يوسف-داوود" 

مشتمالته : أرض عارية بها أشجار الزيتون 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة دمنات احملل املدعو حي تغرمني

مساحته : 10 آ 98 س تقريبا

حدوده  : 

شماال : شعبة 

شرقا : عبد السالم املشكور 

جنوبا : عبد السالم املشكور 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء

سند التملك  : 

 رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 16أكتوبر 2017 

شهادة إدارية بتاريخ 17ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16فبراير 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33915 - 55 

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :  البشير البوهالي مصطفى بن البوهالي بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "متزاوروت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حفصة" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق اول ومرافق 

موقعه :  اقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار أزود

مساحته : 1 آ 53 س تقريبا

حدوده : 

شماال : البرهومي ابراهيم 

شرقا : طريق 

جنوبا : هربوج عبد العزيز 

غربا : عبوش العباسي و ابو زيد خديجة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 31 أكتوبر  2001 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 10 سبتمبر 2007 

محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 2  نوفمبر  2020 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 7 ديسمبر 2020 

ملحق عقد موضوعه بيع بتاريخ 11ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18فبراير 2021 على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 33916 - 55 

تاريخ اإليداع : 22ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :

طوقي خالد بن حلبيب بنسبة 14 - 96
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طوقي فريد بن حلبيب بنسبة 14 / 96

منيان حليمة بنت عبد الهادي بنسبة 54 / 96

طوقي سومية بنت حلبيب بنسبة 7 / 96

طوقي جناة بنت حلبيب بنسبة 7 / 96 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بويكضاض".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك ايت طوقي" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : اقليم ازيالل جماعة ايت ماجضن احملل املدعو دوار تعنيت

مساحته : 2 آ 92 س تقريبا

حدوده : 

شماال : السوسي احلسني 

شرقا : سعيد الدين احلسني و الساهل عبد اهلل 

جنوبا : طريق 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13يوليوز 1994 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 19فبراير 2013 

شهادة إدارية بتاريخ 10 ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19فبراير 2021 على الساعة 09 

و15 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33917 - 55 

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : وردي سعيد ابن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "صابر" 

مشتمالته : أرض عارية على جزء منها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : اقليم ومدينة ازيالل احملل املدعو حي ازالفن

مساحته : 1 آ 42 س تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : ورثة ابراهيم بن موحى نيت وغاض 

جنوبا : وغاض ولعيد 

غربا : فاطمة بنت بوهوش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 05 ديسمبر 1996 

شهادة إدارية بتاريخ 7  أكتوبر  2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19فبراير 2021 على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 33918 - 55 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : اعموم هشام بن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تفراوت نتالثاء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لوطا" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو دوار انفك

مساحته : 14 آ 70 س تقريبا

حدوده : 

شماال : بوستة مصطفى و ايت حدو فاظمة 

شرقا : اعوم هشام و ايت حدو فاظمة 

جنوبا : طريق 

غربا : مداكى سعيد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 10  ديسمبر  2019 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10  نوفمبر  2020 

شهادة إدارية بتاريخ 17 ديسمبر  2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 فبراير 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33919 - 55 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : ازدمو يوسف بن امحمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تشبيت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نور" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : اقليم ومدينة ازيالل احملل املدعو حي تشبيت

مساحته : 69 س تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : احمد امسكوان 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 27سبتمبر 2018 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 يونيو 2019 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23 نوفمبر  2020 

شهادة إدارية بتاريخ 17 ديسمبر  2020 

الساعة  2021 على  فبراير    22 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 صباحا.
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مطلب رقم 33920 - 55 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بورية جانب دوار -ب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بورية جانب دوار -ب" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أنزو احملل املدعو دوار أخرخور

مساحته : 22 آ تقريبا

حدوده : 

 شماال : طريق 

شرقا : حلبيب أوحليان 

جنوبا : حلبيب أوحليان 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 22 ديسمبر  2020 

حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 فبراير  2021 على الساعة 14 

بعد الزوال.

مطلب رقم 33921 - 55 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بورية ببير عبو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بورية ببير عبو" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أنزو احملل املدعو دوار أخرخور

مساحته : 23 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : احليطي ناصر و العمراني ابراهيم 

شرقا : بهوش محمد 

جنوبا : طريق 

غربا : شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : شهادة إدارية بتاريخ 22 ديسمبر  2020 

حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 فبراير  2021 على الساعة 14 

و30 دقيقة بعد الزوال.

مطلب رقم 33922 - 55 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بورية بتزرين -ب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بورية بتزرين -ب" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أنزو احملل املدعو دوار أخرخور

مساحته : 13 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : حلبيب أوحليان ورثة بن سليمان و احليطي محمد

شرقا : شعبة 

جنوبا : طريق و ساقية 

غربا : احليطي ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 22 ديسمبر  2020 

حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 فبراير  2021 على الساعة 15 

بعد الزوال.

مطلب رقم 33923 - 55 

تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : ماغري انيس بن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اوزير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض ماغري" 

مشتمالته : أرض فالحية بها بئر وأشجار الزيتون وغرفة 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيفني احملل املدعو دوار متديغة

مساحته : 1 هـ 77 آ 30 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ايت باجا و شعبة و طريق 

شرقا : ورثة محمد أوحمو و ملك أزروال 

جنوبا : ملك أزروال و جيبر احلسني 

غربا : جيبر احلسني و شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 29ابريل 2019 

شهادة إدارية بتاريخ 21 ديسمبر  2020 

الساعة  2021 على  فبراير    23 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 صباحا.

مطلب رقم 33924 - 55 

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : بنيوسف مرمي بنت علي بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغبالو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أمينة" 

مشتمالته : أرض عارية 
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موقعه : اقليم ومدينة ازيالل احملل املدعو حي اغبالو

مساحته : 85 س تقريبا

حدوده : 

شماال : خالد الفطواكي 

شرقا : طريق 

جنوبا : ايدحمان عزيز 

غربا : فاطمة شعو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 9 يناير 2020 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 30 سبتمبر 2020 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10  ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 فبراير 2021 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                          عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 23025 - 56

تاريخ اإليداع : 22  ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : محمد ناجي بن بهي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بن محمود" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن محمود" 

نوعه : ارض عارية.

موقعه : احملل املدعو حي الفتح مدينة كلميم.

مساحته : 40 آر 84 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 1441 - 56 في البعض ومطلب التحفيظ

رقم 4490 - 56 في البعض االخر ومحمود كشاد في البعض االخر؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 18979 - 56؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 6799 - 56 في البعض وطريق معبدة 

في البعض االخر؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4490 - 56 في البعض ومحمود كشاد 

في البعض االخر؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ماي 2013 مضمن بعدد 95 صحيفة 

74 سجل األمالك رقم 09 بتاريخ 31 ماي 2013 توثيق كلميم.

2 - صورة طبق األصل من نسخة من االستمرارعدلية مؤرخة في 20 

 426 518 صحيفة  15 عدد  1968 مضمنة بسجل اخملتلفة رقم  ماي 

بتاريخ 06 ماي 2003 توثيق كلميم.

3 - شهادة ادارية مؤرخة في 24 نوفمبر 2020 حتت رقم 75 ق.ت.ت/ج.ك 

4 - صورة طبق األصل من وكالة مفوضة عرفية مصححة االمضاء 

بتاريخ 02 فبراير 2012.

على   2021 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15:30.

مطلب رقم 23026  - 56

تاريخ اإليداع : 23  ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : حسن جوهرة بن مولود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك جوهرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك جوهرة"

نوعه : دار مكونة من سفلي

موقعه : احملل املدعو حي املقاومة شارع 18 نونبر، مدينة كلميم

مساحته : 01 ار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد بوصكعا ومن معه؛

شرقا : احليويل احلسني؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : محمد بوصكعا ومن معه؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2016 مضمن بسجل األمالك رقم 

63 حتت عدد 286 صحيفة رقم 276 بتاريخ 12 فبراير 2016 توثيق كلميم.

2 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 أبريل 1994 

مضمن بصحيفة 312 عدد 525 سجل االمالك رقم 1 بتاريخ 04 ماي 

1994توثيق كلميم.

3 - عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 01 يونيو 1994

2021 على  فبراير   23   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة :15:30.

مطلب رقم 23027  - 56

تاريخ اإليداع : 24  ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : البشير زاكموزي بن مبارك.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البشير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البشير " 

نوعه : دار للسكن بالسفلي مكونة من سفلي وطابق أول في البعض 

وحوش في البعض االخر.

موقعه : احملل املدعو حي ابن رشد مدينة كلميم.

مساحته : 02 ار تـقـريـبـا.
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حدوده : 

شماال : الكنتاوي رباح؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : حلسن بوحمو؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - تعريف بشكل عدل عاطف مؤرخ في 08 ماي 1998 مضمن بعدد 335 

صحيفة 404 سجل االمالك رقم 10 بتاريخ 12 ماي 1998 توثيق كلميم.

2 - صورة طبق األصل من نسخة من استمرار عدلية مؤرخة في 26 

نوفمبر 1983 مضمنة بكناش االيداع رقم 1 عدد 1166 بتاريخ 19 أبريل 

1978 توثيق كلميم 

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14:30.

مطلب رقم 23028  - 56

تاريخ اإليداع : 24  ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : فاطمة الكشوض بنت احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك فاطمة الكشوض "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك فاطمة الكشوض " 

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو حي تيرت مدينة كلميم.

مساحته : 54 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بوعزاز أحمد ؛

شرقا : عبد اهلل بوزلفا؛

جنوبا : شوقي حسان؛

غربا : شوقي حسان ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة شراء عدلي مؤرخة في 16 يونيو 2016 مضمنة بصحيفة 

263 عدد 548 كناش 1 عدد 30 توثيق كلميم.

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2003 مضمن بصحيفة 221 

عدد 194 سجل االمالك رقم 31 بتاريخ 07 مارس 2005 توثيق كلميم.

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2003 مضمن بصحيفة 55 عدد 

45 سجل االمالك العقارية رقم 26 بتاريخ 08 يوليو 2003 توثيق كلميم.

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة :15:30.

مطلب رقم 23029  - 56

تاريخ اإليداع : 28  ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : احلسني مرزوكي بن بارة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوتزاط"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوتزاط "

نوعه : أرض فالحية.

موقعه :  احملل املدعو  اجلماعة  القروية أباينو، قيادة القصابي إقليم كلميم:

مساحته : 12هكتار 54آر22 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلسني أطاهر؛ 

شرقا:ورثة ملام بن امبارك؛ 

جنوبا : تلمعدرت نسعيد(وثيق ايحظيه( ؛

غربا : احلسني مرزوكي ؛

احلقوق العينية : ال شيء:

أصل امللك : 

بسجل  مضمن   2018 أغسطس   06 في  مؤرخ  عدلي  بيع  عقد   -  1

االمالك رقم 69 عدد 129 بتاريخ 10 أغسطس 2018 توثيق كلميم.

2 - عقد ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2018 مضمن بسجل 

االمالك رقم 68 عدد 103 بتاريخ 28 فبراير 2018 توثيق كلميم.

3 - صورة طبق االصل من شهادة ادارية عدد 29 بتاريخ 13 أبريل 2017

4 - ملحق اصالحي لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 

2020 مضمن بسجل اخملتلفة رقم 49 عدد 391بتاريخ 23 ديسمبر 2020

2021 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09.00.

مطلب رقم 23030  - 56

تاريخ اإليداع : 28  ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : احلسني مرزوكي بن بارة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض البركة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض البركة" 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي، إقليم كلميم.

مساحته : 17 هكتار50 آر46 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلسني اطاهر؛

شرقا : احلسني مرزوكي ؛

جنوبا : الراجي احلسني؛

غربا : خوجان مولود؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

بسجل  مضمن   2018 أغسطس   06 في  مؤرخ  عدلي  بيع  عقد   -  1

االمالك رقم 69 عدد 128 بتاريخ 10 أغسطس 2018 توثيق كلميم.

بسجل  مضمن   2018 مارس   16 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  عقد   -  2

االمالك رقم 69 عدد 25 بتاريخ 29 يونيو 2018 توثيق كلميم.

3 - شهادة ادارية عدد 28 بتاريخ 13 أبريل 2017
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4 - ملحق اصالحي لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 2020 

مضمن بسجل اخملتلفة رقم 49 عدد 390 بتاريخ 23 ديسمبر 2020

2021 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة :13:00.

احملافظعلى األمالك العقارية بكلميم.

                                               محمد عرظاوي.

 

محافظة مكناس - االسماعيلية 

مطلب رقم 4608  - 59

تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر2020 ؛

حلق  مالك  بصفته  احمد  بن  مصطفى  بلفقيه   : التحفيظ  طالب 

الزينة و الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق االصل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلفقيه " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلفقيه "

 نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابقني علويني؛

موقعه : رقم 07 جتزئة الباتول مدينة مكناس 

مساحته : 01 ار 07 س تقريبا؛

حدوده : 

 شماال : الزنقة)ملك عمومي( ؛

شرقا  : الزنقة)ملك عمومي( ؛

جنوبا :  بشرى ادريس؛ 

غربا : الضو احمد ؛ 

احلقوق  العينية : الشيء؛

أصل امللك:

-رسم ملكية مؤرخة في 06 يناير 2020 سجل االمالك عدد113 مضمن

بعدد 309صحيفة 347؛

 260 2020 مضمن سجل  ديسمبر   15 في  مؤرخ  استدراكي  -ملحق 

عدد 02 ص 01؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 22 فبراير 2021 الساعة  10  صباحا.

مطلب رقم 4609  - 59

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر2020 ؛

طالب التحفيظ : بركوي محمد بن عالل بصفته مالك حلق الزينة و 

الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق االصل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بركوي " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بركوي "

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : شارع 1 قرب مسجد احلاج علي موسليم توالل مكناس. 

مساحته : 01 ار 03 س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : موسليم احلاج علي؛

شرقا : موسليم فاطمة ؛

جنوبا : الزنقة)ملك عمومي( ؛ 

غربا : الزنقة)ملك عمومي( ؛ 

احلقوق  العينية : الشيء؛

أصل امللك:

-رسم ملكية مؤرخة في 17 يناير 2013 سجل االمالك عدد81 مضمن 

بعدد 244 صحيفة 197؛

-رسم بيع  مؤرخ في 04 فبراير 2014 مضمن سجل 86 عدد 236 ص 149؛

الساعة    2021 مارس  هو:فاحت   التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

10  صباحا.

  احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

                               البوراحي عبد الواحد.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

             

مطلب رقم 21197 - 60

تاريخ االيداع : 15 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص

اسم للملك : مدرسة عمرو بن العاص 

نوع امللك : مدرسة عمومية 

موقعه : جماعة أيت ملول.

مساحته : 17 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : على بن مبارك و ايت اكرام؛

شـرقا  : يامنة نايت الرايس و الزاوية

جنـوبا  : الزنقة ؛

غربـا  : 44093 - 09.

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك : مستخرج مديرية امالك الدولة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 15 فبراير 2021 الساعة 14:00.

 

مطلب رقم 21198 - 60

تاريخ االيداع  : 17 ديسمبر 2020

هجر  كوزولي  و  ناصرة  كوزولي  و  يامنة  مسرور   : التحفيظ  طالب 

مناصفة بينهن.

اسم للملك : كوزولي 

نوع امللك : منزل من سفلي وطابق علوي 

موقعه : زنقة 3308 رقم 15 حي واحلوري جماعة الدشيرة

مساحته : 70 س تقريبا.
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حدوده : 

شمـاال  : ابعمران عبداهلل

شـرقا  : اقير علي وايت رمضان ابراهيم

جنـوبا  : الطريق؛

غربـا  : سلطانة

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك:

 - تسليم عرفي مؤرخ في 17 -  سبتمبر 1992

- نسخة وكالة عدلية مؤرخة في 25 - سبتمبر 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد :  16 فبراير 2021 الساعة 10:00 

مطلب رقم 21199 - 60 

تاريخ االيداع : 17 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :  حبيب عبدالرحمان

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  امراغ 2

نوع امللك : ارض عارية

موقعه :  قصبة الطاهر ، جماعة ايت ملول ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 69 آر 92 س تقريبا.

حدوده :  

شمـاال : ملك الغير 7065/س ؛

شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم استمرار مؤرخ في 07 ديسمبر 2020.

- اشهاد عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 16 فبراير 2021 الساعة 11:00 صباحا.

مطلب رقم 21200 - 60

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : العلمي محمد بن احلسني 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك العلمي .

نوع امللك : دار للسكن من سفلي وطابقني علويني

موقعه : اكدال سوس جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول. 

مساحته : 01 آر 27 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق

شـرقا : احليان السعدية

جنـوبا : الطريق

غربـا : ورثة احليان

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 21 ديسمبر 2010

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 17 فبراير 2021 الساعة10:00 صباحا.

 

مطلب رقم 21201 - 60

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : عروب لبسيري 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : لبسيري

نوع امللك : دار للسكن من سفلي وطابقني

موقعه : حي النور تراست، اجلماعة احلضرية انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 55 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : هنية حلبيطي ؛

شـرقا : اسماعيل ؛

جنـوبا : طريق

غربـا : ورثة العميري

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

- عقد شراء عدلي مؤرخ 09 نوفمبر 2012؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 24 فبراير 2021 الساعة 10:00 صباحا.

مطلب رقم 21202 - 60

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : حبيبة األعراقي بنت عبداهلل

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك:ملك األعراقي

نوع امللك : دار من سفلي وطابق علوي

موقعه : ازرو جماعة ايت ملول، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : برضاش مصطفى ؛

شـرقا : زران فاطمة ؛

جنـوبا : الطريق

غربـا : الطريق

احلقوق العينية:الشيئ

اصل امللك : 

تسليم عدلي مؤرخ في 12 أغسطس 2009. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 22 فبراير 2021 الساعة 10:00. 

              

مطلب رقم 21203 - 60

تاريخ االيداع : 28  ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : الضاوية برعوش وفاطمة اشيبان و رشيدة اشيبان 

وآمال اشيبان وخديجة اشيبان ولطيفة اشيبان ومحمد اشيبان بنسبة

الثمن لألولى والباقي للذكر مثل حظ األنثيني.
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اسم امللك : تكمي  
نوع امللك : ارض عارية في جزء منها بناية سكنية من سفلي. 

موقعه : دوار متاللت اوالد دحو
مساحته : 17 آر 80 س تقريبا.

حدوده : 
شمـاال : الطريق؛
شـرقا  : الطريق

جنـوبا : الطريق ؛
غربـا : عيسى ادحمو

احلقوق العينية : الشئ.
اصل امللك : استمرار عدلي مؤرخ في 15 سبتمبر 2018

اراثة عدلي مؤرخ في 51 فبراير 1998
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : فاحت مارس 2021 الساعة 12 :  00 

مطلب رقم 21204 - 60
تاريخ االيداع : 28  ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : موشان عبداهلل وكرايش تاليت مناصفة بينهما.
نوع امللك : ارض عارية 

موقعه : حي اخلمايس جماعة القليعة.
مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 
شمـاال : بعزيزي موالي عبداهلل

شـرقا  : زهرة غامن
جنـوبا : باعزيزي موالي احمد؛

غربـا : الطريق
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :  
 - تسليم عرفي مؤرخ في 02 نوفمبر 2017

- نسخة طبق االصل لبيع عرفي مؤرخ في 25 ماي 2000.
- اراثة مؤرخة في 02 يناير 2015

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : فاحت مارس 2021 الساعة 10 :  00 

مطلب رقم 21205 - 60 
تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020
طالب التحفيظ : خديجة ابريج

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ابريج
نوع امللك : ارض عارية

موقعه : شارع االمويني تراست ، جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحته : 02 آر 17 س تقريبا.

حدوده : 
شمـاال : محمد الرمان ؛

شـرقا : احلسني جاري ؛
جنـوبا : الطريق؛

غربـا : احلسني ابريج؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك
-بيع عرفي مؤرخ في 17 ماي 2010.

- شهادة ادارية للتحفيظ مؤرخ في 23 مارس 2010؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 مارس 2021 الساعة 14 : 00 

مطلب رقم 21206 - 60
تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد اومتغت
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : البحيرة الفوقانية.

نوع امللك : ارض فالحية
موقعه : جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول. 

مساحته : 90 آر 91 س تقريبا.
حدوده : 

شمـاال : ورثة ايت سي ابراهيم
شـرقا : الطريق وورثة حميد واملساعي

جنـوبا : الطريق
غربـا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك

- قسمة رضائية عدلية مؤرخة في 30 نوفمبر 2016؛
- استمرار مؤرخ في 05 فبراير 2014؛

- اراثة مؤرخة في 2 يناير 2009.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 مارس 2021 09 : 00 صباحا.

 
مطلب رقم 21207 - 60

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020
طالب التحفيظ : محمد اومتغت

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : بحيرة الكرم .
نوع امللك : ارض فالحية

موقعه : جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول. 
مساحته : 06 آر 68 س تقريبا.

حدوده : 
شمـاال : ورثة مبارك بن عباد

شـرقا : ورثة ايت املامون
جنـوبا : ورثة احلسني بن صالح

غربـا : الطريق
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك
- قسمة رضائية عدلية مؤرخة في 30 نوفمبر 2016؛

- استمرار مؤرخ في 05 فبراير 2014؛
- اراثة مؤرخة في 2 يناير 2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 مارس 2021 الساعة 10.00 صباحا.

مطلب رقم 21208 - 60
تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد اومتغت
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : البحيرة الساحل .

نوع امللك : ارض فالحية
موقعه : جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول. 

مساحته : 25 آر 10 س تقريبا.
حدوده : 

شمـاال : الطريق
شـرقا : اومتغت رقية
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جنـوبا : ورثة ايت عمارة

غربـا : فاطمة اومتغت

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

- قسمة رضائية عدلية مؤرخة في 30 نوفمبر 2016؛

- استمرار مؤرخ في 05 فبراير 2014؛

- اراثة مؤرخة في 2 يناير 2009التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 

02 مارس 2021 الساعة 11 : 00 :

مطلب رقم 21209 - 60

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : خوخو رشيد و عبدالرحمان علواش

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك السهب.

نوع امللك : ارض عارية

موقعه : جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول. 

مساحته : 13 آر 85 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : ملك محمد بن عبدالسالم

شـرقا : ورثة فاطمة بنت سليمان

جنـوبا : الطريق الوطنية 10

غربـا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

- شراء عدلي مؤرخة في 08 أكتوبر  2019؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 31 يوليو 2019؛

- نسخة محضر قسمة مؤرخ في 17 فبراير 1992

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 مارس 2021 الساعة 12 : 00 

مطلب رقم 21210 - 60

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : حلسن ولوهو

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : اجلنان.

نوع امللك : ارض عارية

موقعه : جماعة اوالد دحو، عمالة إنزكان أيت ملول. 

مساحته : 17 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : واسميح بلعيد

شـرقا : ايت بويه واخساس

جنـوبا : الطريق 

غربـا : ورثة احلمومد علي

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

- استمرار عدلي مؤرخة في 13 يوليو 2017؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 03 مارس 2021 الساعة 11 : 00 

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                            عبد احلليم فتح اهلل.

محافظة الداخلة

مطلب رقم 235 - 62
تاريخ اإليداع : 22  ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  الدولة 187 ق".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  الدولة 187 ق". 
 نوعه : أرض عارية.

 موقعه : جماعة العركوب.
 مساحته : 1764 هكتار تقريبا.

 حدوده : 
 شماال : الطريق االقليمية رقم 1100 في اجتاه بئرانزاران.

 شرقا : مطلب التحفيظ رقم 113 - 62.
جنوبا : امللك اخلاص للدولة.

غربا : مطلبي التحفيظ رقم 3718 - 17 و 220 - 62.
 احلقوق العينية : الشيء.

 أصل امللك : 
 16 في  مؤرخ  الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  موجزة  نسخة   -

ديسمبر 2020.
- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

على   2021 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة احلادية عشر صباحا  11 .

 احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة.
                                        رشيد الوردي.

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 5590 - 63
تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 
1 - حلسن درويل بن إدريس بنسبة 03/01؛

2 - احلسني درويل بن إدريس بنسبة 03/01؛
3 - محمد درويل بن إدريس بنسبة 03/01.

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

نوعه : أرض فالحية .
موقعه : عمالة النواصر جماعة  النواصر دوار البوزانيني .

مساحته : 1 هكتار و10 آرات و20 سنتيارا تقريبا.
حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن بوعزة.
شرقا : الطريق اإلقليمية رقم 3038.

جنوبا : ممر عرضه حوالي ثالثة أمتار+ ورثة محمد جدير.
غربا : ورثة عالل بن احلاج العربي.

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك :
رسم ملكية ضمن بعدد 294 صحيفة 295  كناش عدد 6 بتاريخ 25 

شعبان 1421 هـ موافق 22  نوفمبر 2000.
رسم إصالح املساحة ضمن بعدد 57 صحيفة 50 كناش عدد 9 بتاريخ 

13 ربيع الثاني 1425 هـ موافق 03 يونيو 2004 .
شهادة إدارية عدد 10 مؤرخة في 03 نوفمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد    املؤقت : 22 فبراير 2021 على 
الساعة  التاسعة والنصف  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية للنواصر.
                                              مصطفى بنحداوي.

 

محافظة احلوز

مطلب رقم 12964 - 65
تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : شفيق عزيز بن عبد القادر بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "شفيق 3".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شفيق 3". 
مشتمالته : أرض فالحية بها مسكن من سفلي . 

موقعه : اقليم احلوز جماعة تزكني قيادة كدميوة دوار لسهاب . 
مساحته : 3 هـ 59 آ 8 س تقريبا. cحدوده : 

شماال : حلسن اهبالة 
شرقا : ورثة حلسن جرير و محمد العسري 

جنوبا : ورثة اسماعيل اصبان 
غربا : شفيق عزيز 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

253 كناش األمالك  174 صحيفة  -رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 
رقم 18 بتاريخ 11 يونيو 2020 توثيق امزميز.

-نسخة طبق األصل لشهادة إدارية رقم 06 ق ك / ق ش ق مؤرخة في 
06 مارس 2020.

2021 على الساعة  26 فبراير   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
14 و00 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز
       شرف محمد

 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18119 - 68
تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : صالح بوخاري بن املعطي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرس".

نوعه : ارض عارية.

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

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 14443 - 68؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 14438 - 68 - الرسم العقاري عدد 14439 

 68 -

غربا : الزهاوي ملفضل؛

احلقوق العينية : ال شيء.  

 أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي بتاريخ 25 أبريل 2019 مضمن بعد 307 صحيفة 476.

-نسخة من رسم استمرار عدلي بتاريخ 09 يوليو 2020 اصله بتاريخ 

22 سبتمبر 1986 مضمن بعدد 508 صحيفة 480؛

-إشهاد عدلي بتاريخ 27 نوفمبر 2020 مضمن بعدد 152 صحيفة 148.

 195 بعدد  مضمن   2020 يونيو   18 بتاريخ  عدلي  إصالحي  -ملحق 

صحيفة 210.

 398 بعدد  مضمن   2020 يوليو   20 بتاريخ  عدلي  مادي  خطأ  -إصالح 

صحيفة 416.

-تصريح بالشرف عرفي مصحح اإلمضاءات بتاريخ 22 ديسمبر 2020.

-شهادة إدارية عدد 058/2020 بتاريخ 11 أغسطس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم فاحت مارس2021 على 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 18120 - 68

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/عبد الكرمي لعريبي بن عالل.

2/عائشة الهاللي بنت محمد.

بصفتهما شريكني على الشياع بنسبة متساوية بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بشرى".

نوعه : أرض بها بناية متكونة من السفلي فقط.

موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت التهامي.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوزكري فهر – زنقة محدودة؛

شرقا : زنقة محدودة – عتيقة فهر؛

جنوبا : ورثة املصطفى الرامي ينوب عنهم محمد الرامي ؛ 

غربا : بوزكري فهر؛

احلقوق العينية : ال شيء.  

 أصل امللك : 

-نسخة من رسم ملكية عدلي بتاريخ 22 ديسمبر 2020 أصله بتاريخ 

12 يونيو 2008 مضمن بعدد 282 صحيفة 281.
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-رسم ملحق إصالحي عدلي بتاريخ 19 أبريل 2018 مضمن بعدد 193 

صحيفة 1071.

-رسم شراء عدلي بتاريخ 22 ديسمبر 2016 مضمن بعدد 27 صحيفة 34.

-رسم شراء عدلي بتاريخ 11 أكتوبر 2012 مضمن بعدد 268 صحيفة 373.

-شهادة إدارية 093/2020 بتاريخ 11 ديسمبر 2020.

-وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم فاحت مارس2021 على 

الساعة 11 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

 

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57595 - 75

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

أحمد الرامي بن عبد الرحيم بنسبة 14 - 104 

عبد اهلل الرامي بن عبد الرحيم بنسبة 14 - 104 

محمد الرامي بن عبد الرحيم بنسبة 14 - 104

عبد احلق الرامي بن عبد الرحيم بنسبة 14 - 104 

نور الدين الرامي بن عبد الرحيم بنسبة 14 - 104 

عائشة الرامي بنت عبد الرحيم بنسبة 7 - 104 

حليمة الرامي بنت عبد الرحيم بنسبة 7 - 104 

لطيفة الرامي بنت عبد الرحيم بنسبة 7 - 104 

حبيبة ناصربنت بوشعيب بنسبة 13 - 104

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان غامن".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان غامن".

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الغربية دوار زرك. 

مساحته : 10 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة الرامي عبد الرحيم و الرامي عبد اجمليد و الرامي محمد 

شرقا : طريق 

جنوبا : طريق ،املالس بوشعيب ،الرامي بوشعيب.

غربا : املالس بوشعيب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- شهادة إدارية عدد 118 بتاريخ 3 أكتوبر 1999

- رسم بيع عدلي مضمن حتت عدد 367 صحيفة 290 كناش األمالك 

11 بتاريخ 25 أكتوبر 1999 املوافق لـ15 رجب 1420 

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 26أغسطس 2013 املوافق لـ18 شوال 1434 

2021 على الساعة  23 فبراير   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 57596 - 75 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : نديرة التومي بنت محمد بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض حيط خشان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض حيط خشان". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

اوالد حمدان  اسماعيل جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة  اقليم   : موقعه 

دوار الكوال. 

مساحته : 2 هـ 21 آ 45 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 10383 - 75 

شرقا : اخملتار دملي 

رقم  التحفيظ  مطلب  و   75  -  994 رقم  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

 75 - 10370

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- شهادة إدارية عدد 33 مؤرخة في 9 ديسمبر 2019 .

- رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد 58 صفحة 68 كناش األمالك 

121 مؤرخ في 26 ديسمبر 2019 املوافق لـ29 ربيع الثاني 1441 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24فبراير 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " أرض البير"

مطلب عدد 55369 - 75

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 فان مسطرة

حتفيظ امللك املسمى : " أرض البير" الكائن باقليم سيدي بنور ،دائرة 

الزمامرة،منطقة التحفيظ اجلماعي الغنادرة ،دوار العثامنة.

موضوع مطلب التحفيظ رقم 55369 - 75 , ستتابع من اآلن فصاعدا 

في اسم السادة : 

1 - سعيد وهاج بن احمد بنسبة 1 - 2

2 - إبراهيم وهاج بن احمد بنسبة 1 - 2

ودلك بناء على الوثائق التالية : 

- رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 371 صحيفة 304 كناش األمالك 

رقم 46 بتاريخ 23 نوفمبر 2020.
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- رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 372 صحيفة 305 كناش األمالك 

46 بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

كناش   31 صحيفة   32 عدد  حتت  مضمن  عدلي  استدراك  رسم   -

اخملتلفة رقم 24 بتاريخ 07 ديسمبر 2020

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي إسماعيل - الزمامرة

ياسني ايت حدو  

 

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 5767 - 80

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل نايت سي بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " تركانت ومان "

نوعه : أرض فالحية ،

الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة   ، اداومحند  الشيخ  تو  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها

مساحته : 01 هكتار 71 ار 43 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 390 - 80؛

شرقا : ورثة احلاج محمد اوحلسن ؛ 

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : ورثة يوسف بن محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نظير رسم شراء عدلي ضمن بعدد 07 كناش األمالك رقم 67 بتاريخ 

16 مارس 2020.

 194 191 صحيفة  - صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

سجل االمالك 21 بتاريخ 04 فبراير 2016.

- صورة طبق األصل لرسم تسليم عدلي ضمن بعدد 83 صحيفة 64 

سجل االمالك 06 بتاريخ 18 يناير 2001.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي ضمن بعدد 149 صحيفة 149 

سجل 23 بتاريخ 03 ابريل 2018.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد 246 صحيفة 177 

سجل التركات 08 بتاريخ 31 اغسطس 2000.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد 204 صحيفة 139 

سجل التركات 16 بتاريخ 30 ماي 2007.

تاريخ التحديد املؤقت 23 فبراير 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5768 - 80

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : ابراهيم اسالس بن الطيب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك اسالس ابراهيم"

نوعه : أرض عارية،

الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  اداومحند،  اورتي  دوار  مزارع   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها

مساحته : 08 آر 61 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زاينة اسالس؛

شرقا : احمد نايت مبارك ؛ 

جنوبا : أحمد بن عدي ؛ 

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء بتاريخ 18 يناير 2019.

- عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء بتاريخ 18 يناير 2019.

- عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء بتاريخ 18 يناير 2019.

- عقد تسليم عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 10 مارس 2008.

- عقد تسليم عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 10 مارس 2008.

- عقد تسليم عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 10 مارس 2008.

تاريخ التحديد املؤقت 23 فبراير 2021 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 5769 - 80

تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احلسن ابواليت بن ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك السعادة "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار ادازن، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة أيت باها

مساحته : 90 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مبارك اوالرايس؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : عبد اجمليد املنتصر وبعضا ربيع اسقف؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 26 مارس 2004.

- ملحق بيع عدلي ضمن بعدد 346 كناش اخملتلفة 23 بتاريخ 19 اكتوبر 2020.

- عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 03 ابريل 2000.

- شهادة إدارية مؤرخة في 05 ابريل 2000.

تاريخ التحديد املؤقت 23 فبراير 2021 على الساعة 15 : 30
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مطلب رقم 5770 - 80

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احلسن مني بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك مادلني "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار امجاض، اجلماعة الترابية بلفاع، إقليم أشتوكة أيت باها

مساحته : 20 آر 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : محمد مني ؛ 

جنوبا : عبسا احلاج مبارك وبعضا احمد مني؛ 

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

بتاريخ   59 االمالك  سجل   213 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

16 ابريل 2019.

- وكالة عامة عرفية مؤرخة في 14 ابريل 2016.

- رسم هبة عدلي ضمن بعدد 290 الصحيفة 263 سجل االمالك 43 

بتاريخ 06 يونيو 2018.

تاريخ التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5771 - 80

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالبا التحفيظ : 

1 - محمد بوطوز بن ابراهيم، بنسبة 1 - 2.

2 - سعدية بوطوز بنت ابراهيم، بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بوطوز "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : حي تبروين، اجلماعة الترابية ايت باها اقليم أشتوكة أيت باها

مساحته : 01 آر 42 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : محمد بوطوز وبعضا السعدية بوطوز؛ 

جنوبا : احلاج عبد اهلل الرايس ؛ 

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

األمالك  359 كناش  الصحيفة   440 بعدد  - رسم شراء عدلي ضمن 

رقم 01 بتاريخ 05 ابريل 2004.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 507 صحيفة 414 

سجل األمالك 01 بتاريخ 25 نوفمبر 2005.

- التزام عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 09 نوفمبر 2020.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

- صورة طبق األصل لوكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 24 اكتوبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 5772 - 80

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد بوه بن علي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بوه "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بحيرة عبد اهلل دوار ايت داود ، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم 

أشتوكة أيت باها

مساحته : 90 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : جامع امليل؛

شرقا : جامع امليل ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 11804 - 80 وبعضا الرسم العقاري 6318 - 09 ؛ 

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 17 نوفمبر 2011.

بتاريخ اإلمضاء  مصحح  عرفي  قسمة  لعقد  األصل  طبق  صورة   -

05 مارس 1992.

- صورة شمسية لصورة طبق األصل لرسم ميراث عدلي مرتب حتت 

عدد 73 كناش 64 بتاريخ 19 فبراير 1992.

- صورة شمسية ملوافقة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 16 فبراير 2009.

- شهادة إدارية مؤرخة في 24 نوفمبر 2011.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 19 اغسطس 2020. 

تاريخ التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 5773 - 80

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : العربي فاضل بن احلسني 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك فاضل 1 "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار تزكي ، اجلماعة الترابية ايت مزال إقليم أشتوكة أيت باها

مساحته : 04 ار 95 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عائشة داودي؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : ايت موسى ؛ 
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غربا : ورثة ايت الطامي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 366 الصحيفة 487 سجل االمالك 

04 بتاريخ 13 ذ 2020.

- صورة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مؤرخ في 05 ماي 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 5774 - 80

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : العربي فاضل بن احلسني 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك فاضل 2 "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار تزكي ، اجلماعة الترابية ايت مزال إقليم أشتوكة أيت باها

مساحته : 91 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عائشة داودي؛

شرقا : الشعبة ؛ 

جنوبا : ايت موسى ؛ 

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 367 الصحيفة 489 سجل االمالك 

04 بتاريخ 13 يوليو 2020.

- صورة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مؤرخ في 05 ماي 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة 12 : 30

مطلب رقم 5775 - 80

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : احمد بوستة بن صالح.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " يوسف بوستة 2"

نوعه : أرض فالحية بورية،

الترابية سيدي بيبي إقليم أشتوكة  ، اجلماعة  : دوار العزيب  موقعه 

أيت باها

مساحته : 09 هكتار 52 ار 02 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

العربي  العبير  وبعضا  محمد  كدي  وبعضا  ناصر  فارسي   : شماال 

وبعضا التحديد اإلداري 290؛

شرقا : بوستة احمد ؛ 

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 9101 - 60 وبعضا الرسم العقاري 28464 - 60؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 90 صحيفة 89 كناش 

األمالك 83 بتاريخ 21 مارس 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 5776 - 80

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : رضوان ازرور بن ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك ازرور "

نوعه : أرض عارية،

عمالة  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة   ، وساي  سيدي  دوار   : موقعه 

أشتوكة أيت باها

مساحته : 01 آر 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد بوالكانا؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : ربيعة الكادي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

 64 45 كناش األمالك  : رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  امللك  أصل 

بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة 09 : 30

احملافظ على االمالك العقارية باشتوكة - ايت باها

محمد بلقايد     

 

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5120 - 81

تاريخ اإليداع  : 25 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.عباس محسني بن الغازي بنسبة 160 - 1200 .

2.موسى محسني بن الغازي بنسبة 160 - 1200 .

3. العربي محسني بن الغازي بنسبة 160 - 1200 .

4.فاطمة محسني بنت الغازي بنسبة   80 - 1200 .               

5.ارقية محسني بنت الغازي بنسبة 80 - 1200  .

6.يامنة محسني بنت الغازي بنسبة 80 - 1200 .

7.خديجة محسني بنت الغازي بنسبة 80 - 1200 .

8.رحمة محسني بنت الغازي بنسبة 80 - 1200



عدد 1149 - 22 جمادى األولى 1442 )06 يناير 2021(78

9.ميمونة بوعياد بنت محمد بنسبة 20 - 1200 .

10.عادل محسني بن اخلياطي بنسبة 70 - 1200 .

11.حليمة محسني بنت اخلياطي بنسبة 35 - 1200 .

12.الفايزة محسني بن اخلياطي بنسبة 35 - 1200 .

13.زهرة خويط بنت عباس بنسبة 20 - 1200 .

14.فاطمة محسني بنت محمد بنسبة 14 - 1200 .

15.عائشة محسني بنت محمد بنسبة 14 - 1200 .

16.عاشير محسني بن محمد بنسبة 28 - 1200 .

17.حسن محسني بن محمد بنسبة 28 - 1200 .

18.اشريفة محسني بنت محمد بنسبة 14 - 1200 .

19.مصطفى محسني بن محمد بنسبة 28 - 1200 .

20.مليكة محسني بنت محمد بنسبة 14 - 1200 .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان سيدي قاضى حاجة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان سيدي قاضى حاجة".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

مساحته : 03 هـ 28 آر 96 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عيسى العزوزي؛

شرقا : ورثة ميلود احلباسي؛ ورثة احمد شقروف؛ 

جنوبا : احمد البلبال؛

 غربا : شعبة من ورائها مطلب التحفيظ رقم 14545 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.نسخة طبق األصل من رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 149 ص 132 

كناش العقار رقم 50 بتاريخ 10 - 01 - 2019 توثيق تيفلت.

2. نسخة طبق األصل من رسم مناسخة بفريضة عدلي ضمن بعدد 

16 ص 23 كناش التركات رقم 18 بتاريخ 13 - 10 - 2016 توثيق تيفلت.

3. نسخة طبق األصل من رسم فريضة مبناسخة عدلي ضمن بعدد 

53 ص 86 كناش التركات رقم 24 بتاريخ 12 - 03 - 2019 توثيق تيفلت.

4. نسخة طبق األصل من رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد 100 

ص 144 كناش التركات رقم 19 بتاريخ 12 - 04 - 2017 توثيق تيفلت.

أصل الوثائق مقيد بالرسم العقاري رقم 12421 - 81.

5. شهادة إدارية عدد 20 - 2020 - أ.ج.م.ط  - م ت - 2020 عن جماعة 

مقام الطلبة مؤرخة في 08 - 07 - 2020 .

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5121 - 81

تاريخ اإليداع  : 28 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.يزة الطاووسي بنت احميدة بنسبة 11 - 88 .

2.حبيبة الطوسي بنت عبد الرحمان بنسبة 07 - 88 .

3. عائشة الطوسي بنت عبد الرحمان بنسبة 07 - 88 .

4.ربحة الطوسي بنت عبد الرحمان بنسبة 07 - 88 .               

5.فاطمة الطوسي بنت عبد الرحمان بنسبة 07 - 88  .

6.محمد الطوسي بن عبد الرحمان بنسبة 14 - 88 .

7.فاحتة الطوسي بنت عبد الرحمان بنسبة 07 - 88 .

8.رشيد الطوسي بن عبد الرحمان بنسبة 14 - 88 .

9.سعيد الطوسي بن عبد الرحمان بنسبة 14 - 88 .

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان املرس".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت علي.

مساحته : 02 هـ 50 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛ الرسم العقاري رقم 55217 - 16؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : ورثة ادريس سالم؛ فتحي سعيد؛ مطلب التحفيظ رقم 54 - 81؛

 غربا : الرسم العقاري رقم 55217 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 1461 لسنة 1991 العقار 

توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 - 06 - 1986 مبذكرة حفظ األستاذ احلسيني 

املفضل محمد - عدل بتيفلت - رقم 6 عدد 97 ص 57 توثيق تيفلت.

3. نسخة رسمية من رسم اراثة عدلي ضمن أصله بعدد 79 ص 119 

كناش التركات رقم 15 بتاريخ 11 - 02 - 2001 توثيق تيفلت.

باقي  كناش   296 ص   423 بعدد  ضمن  عدلي  رسم  اصالح  رسم   .4

الوثائق رقم 28 بتاريخ 24 - 09 - 2020 توثيق تيفلت.

5. رسم فريضة عدلي ضمن بعدد 184 ص 288 كناش التركات رقم 27 

بتاريخ 15 - 10 - 2020 توثيق تيفلت.

6. شهادة إدارية عدد 28 - 2020 عن جماعة ايت بلقاسم مؤرخة في 

. 2020 - 10 - 20

7. شهادة إدارية عدد 29 - 2020 عن جماعة ايت بلقاسم مؤرخة في 

. 2020 - 10 - 20

8. شهادة مطابقة االسم عدد 39 - 2020 عن جماعة ايت بلقاسم 

مؤرخة في 11 - 11 - 2020 

9.موافقة عرفية مصححة االمضاء بجماعة ايت بلقاسم حتت رقم 

574 - 2020 بتاريخ 11 - 11 - 2020.

حتت  بلقاسم  ايت  بجماعة  االمضاءات  مصححة  عرفية  وكالة   .10

أرقام من 278 - 2020 إلى 285 - 2020 بتاريخ 11 - 11 - 2020 .

2021 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11  : 30 د.



79 عدد 1149 - 22 جمادى األولى 1442 )06 يناير 2021(

مطلب رقم 5122 - 81

تاريخ اإليداع  : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : فاطمة عقبي بنت ادريس.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "األمل9 - 369".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني وملحقة.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي األمل.

مساحته : 81 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بالعطار فاطمة؛ بالعطار عائشة؛

شرقا : الزنقة؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 1452 - 16؛

 غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 1909 لسنة 1988 كناش 

العقار توثيق تيفلت.

تيفلت  بجماعة  التعمير  مصلحة  عن   415 عدد  إدارية  شهادة   .2

مؤرخة في 07 - 12 - 2020 .

3. نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت لألشغال رقم 199 

بتاريخ 26 - 10 - 2020 .

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5123 - 81

تاريخ اإليداع  : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد العاطف الناجب بن عبد احلق.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الهميل ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ملوك.

مساحته : 01 هـ 05 آر 52 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : قسو اوسماعيل العايدي؛

شرقا : قسو اوسماعيل العايدي؛ 

جنوبا : احلسن العايدي محمد بن حمو مطلب التحفيظ رقم 15330 - 16؛

 غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 461 ص 431 كناش العقار رقم 57 

بتاريخ 29 - 09 - 2020 توثيق تيفلت.

2.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 186 ص 235 كناش العقار رقم 41 

بتاريخ 12 - 07 - 2017 توثيق تيفلت.

3. رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 284 ص 356 كناش التركات 

رقم 15 بتاريخ 17 - 08 - 2016 توثيق تيفلت.

4. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 456 ص 318 كناش باقي الوثائق 

رقم 28 بتاريخ 08 - 12 - 2020 توثيق تيفلت.

عن جماعة خميس سيدي   2020  - ت  م   -  77 عدد  إدارية  5. شهادة 

يحيى مؤرخة في 05 - 10 - 2020 .

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5124 - 81

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.فاطمة املسعودي بنت أحمد بنسبة 235 - 4480 .

2. محمد املسعودي بن أحمد بنسبة 570 - 4480 .

3. نعيمة املسعودي بنت أحمد بنسبة 235 - 4480 .

4. اخلياطي املسعودي بن أحمد بنسبة 570 - 4480 .               

5. التونسي املسعودي بن أحمد بنسبة 570 - 4480  .

6.اعلي املسعودي بن أحمد بنسبة 570 - 4480 .

7. خليد املسعودي بن أحمد بنسبة 570 - 4480 .

8.سعيد املسعودي بن أحمد بنسبة 570 - 4480 .

9. فاطنة املسعودي بنت رشيد بنسبة 49 - 4480 .

10.عبد الكرمي املسعودي بن رشيد بنسبة 98 - 4480 .

11.يوسف املسعودي بن رشيد بنسبة 98 - 4480 .

12.رضوان املسعودي بن رشيد بنسبة 98 - 4480 .

13.خديجة املسعودي بنت رشيد بنسبة 49 - 4480 .

14.عبد اهلل املسعودي بن رشيد بنسبة 98 - 4480 .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرشاد 8149".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد رقم 8149.

مساحته : 84 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حافظة صابر بقعة رقم 8452؛

شرقا : اشليح محمد بقعة رقم 8150؛ 

جنوبا : الزنقة؛

 غربا : الركراكي عبد الواحد بقعة رقم 8148.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
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أصل امللك : 
1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 427 ص 323 كناش العقار رقم 214 

بتاريخ 08 - 09 - 2006 توثيق تيفلت.
 5 رقم  العقار  كناش   306 ص   73 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .2

بتاريخ 15 - 03 - 1995 توثيق تيفلت. 
بتاريخ   02 التركات رقم  284 كناش  اراثة عدلي ضمن بعدد  3. رسم 

27 - 03 - 2018 توثيق سيدي يحيى الغرب.
بتاريخ   88 157 كناش اخملتلفة رقم  4.رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 

01 - 06 - 2018 توثيق القنيطرة.
5. رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 01 ص 01 كناش الزواج وباقي العقود 

رقم 10 بتاريخ 29 - 07 - 2021 توثيق قنصلية اجلزيرة اخلضراء.
6. رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 402 كناش اخملتلفة رقم 90 بتاريخ 

17 - 12 - 2018 توثيق القنيطرة.
7.نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت لألشغال ومن قرار 

تسليم األشغال رقم 239 - 2020 بتاريخ 09 - 12 - 2020 .
على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 5125 - 81
تاريخ اإليداع  : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : شركة PROMESKA  ش.ذ.م.م ميثلها السيد عبد اهلل مسكاوي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان منصبة الغول".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " منسبات الغول".       
نوعه  : ارض عارية.

موقعه  : مدينة تيفلت احملل املدعو حي األندلس.
مساحته : 14 آر 30 س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 24827 - 16؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 24827 - 16؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛
 غربا : الرسم العقاري رقم 43600 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 148 ص 182 كناش العقار رقم 45 
بتاريخ 11 - 07 - 2018 توثيق تيفلت.

2. رسم موافقة عدلي ضمن بعدد 332 ص 320 كناش باقي الوثائق 
رقم 26 بتاريخ 22 - 05 - 2019 توثيق تيفلت. 

3.رسم قسمة عدلي مؤرخ في 29 - 01 - 1986.
4.شهادة إدارية عدد 343 - 2017 عن مصلحة التعمير بجماعة تيفلت 

مؤرخة في 22 - 12 - 2017 .
على   2021 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5126 - 81
تاريخ اإليداع  : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : PROMESKA  ش.ذ.م.م ميثلها السيد عبد اهلل مسكاوي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان منسبات الغول".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " منسبات الغول".       
نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي األندلس.
مساحته : 92 آر 95 س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 10939 - 16؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 24827 - 16؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 45395 - 16؛ طريق عمومية؛
 غربا : الرسم العقاري رقم 38783 - 16؛ الرسم العقاري رقم 32633 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 321 ص 392 كناش العقار رقم 43 
بتاريخ 09 - 03 - 2018 توثيق تيفلت.

2. رسم موافقة عدلي ضمن بعدد 354 ص 337 كناش باقي الوثائق 
رقم 26 بتاريخ 31 - 05 - 2019 توثيق تيفلت. 

 49 رقم  العقار  285 كناش  244 ص  بعدد  3.رسم شراء عدلي ضمن 
بتاريخ 30 - 01 - 2019 توثيق تيفلت.

4. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 152 ص 189 كناش العقار رقم 45 
بتاريخ 12 - 07 - 2018 توثيق تيفلت.

5. رسم موافقة عدلي ضمن بعدد 67 ص 69 كناش باقي الوثائق رقم 
27 بتاريخ 17 - 05 - 2019 توثيق تيفلت. 

6.رسم قسمة عدلي مؤرخ في 29 - 01 - 1986.
7.شهادة إدارية عدد 344 - 2017 عن مصلحة التعمير بجماعة تيفلت 

مؤرخة في 22 - 12 - 2017 .
8. شهادة إدارية عدد 92 - 2018 عن مصلحة التعمير بجماعة تيفلت 

مؤرخة في 04 - 05 - 2018.
بجماعة  التعمير  مصلحة  عن   2017  -  342 عدد  إدارية  شهادة   .9

تيفلت مؤرخة في 18 - 09 - 2018.
بجماعة  التعمير  مصلحة  عن   2019  -  106 عدد  إدارية  شهادة   .10

تيفلت مؤرخة في 04 - 03 - 2019 .
على   2021 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 5127 - 81
تاريخ اإليداع  : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الغفور حجي بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " واد تيفلت".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " واد تيفلت ".       
نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت يخلف.
مساحته : 73 آر 94 س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : طريق عمومية ؛

شرقا : ورثة العصبة احلاج ميلود مطلب التحفيظ رقم 2502 - 16؛ 
جنوبا : مهدي بروكسي؛

 غربا : اركيبي احلاج عبد اهلل.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 271 ص 259 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 03 - 08 - 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 248 ص 227 كناش العقار رقم 10 

بتاريخ 03 - 06 - 2011 توثيق تيفلت. 

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 412 ص 387 كناش العقار رقم 79 

بتاريخ 05 - 11 - 2008 توثيق تيفلت.

4. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 250 ص 176 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 30 - 05 - 2008 توثيق تيفلت.

5.شهادة إدارية عدد 41 - 2020 مؤرخة في 30 - 12 - 2020 .

على   2021 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5128 - 81

تاريخ اإليداع  : 30 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : زبيدة مشعر بنت عالل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان سوق االثنني".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان سوق االثنني ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت بنعيسى.

مساحته : 05 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 49467 - 16 ؛

شرقا : مريصيطة العربي؛ 

جنوبا : مريصيطة العربي ؛

 غربا : مريصيطة حمادي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 187 ص 208 كناش العقار رقم 26 

بتاريخ 19 - 03 - 2015 توثيق تيفلت.

2. نسخة رسمية لرسم شراء عدلي ضمن اصله بعدد 430 ص 491 

كناش العقار رقم 76 بتاريخ 08 - 08 - 2002 توثيق تيفلت. 

3.شهادة إدارية عدد 271 - 2020 مؤرخة في 24 - 12 - 2020 .

على   2021 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12  : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "واد مليليح"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 24096 - 16

الذي نشر اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 539 

بتاريخ 29 - 04 - 2009 

واملتبوع بخالصة إصالحية منشورة باجلريدة الرسمية عدد 941 

بتاريخ 11 - 01 - 2017

فان مسطرة   2020 ديسمبر   08 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع  مليليح"  "واد  املسمى  امللك  حتفيظ 

24096 - 16 الكائن بدائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال 

دوار ايت غامن اجغيدرات.

ستتابع من االن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :
06 هـ 61 آر 95 س في ثالث قطع مساحة القطعة االولى : 03 هـ 42 آر 49 س، 

القطعة الثانية : 02 هـ 51 آر 14 س، القطعة الثالثة : 68 آر 32 س.،
وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 
1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 368 ص 387 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 19 - 08 - 2020 توثيق تيفلت.
2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 222 ص 206 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 17 - 07 - 2020 توثيق تيفلت.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي     

 

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2132 - 82
تاريخ اإليداع  : 28 ديسمبر 2020 . 

طالب التحفيظ :  العربي العزوزي بن احلبيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " اليعقوبي"

االسم الذي أعطاه  طالب التحفيظ للملك : " اليعقوبي"
نوعه  : أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني.

املدعو  احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
"سيدي احلضري ".

مساحته :  80 سنتيارا  تقريبا. 
حدوده  : 
اجملاورون : 

شماال  : الرسم العقاري عدد 15431 - 68 ؛ 
شرقا : زنقة؛

جنوبا  : كرم عبد القادر؛
غربا : طريق.

احلقوق العينية  : الشيء            
أصل امللك  : 

-  نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 سبتمبر   2020؛
-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 يونيو 1991؛
-  ملحق إصالحي مؤرخ في 17 نوفمبر 2020؛

-  نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2020؛
-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 مارس 1978؛

-  شهادة إدارية مؤرخة في 20 فبراير 2020؛ 
-  نسخة من رخصة البناء مؤرخة في 16 أبريل 1993؛

2021 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة 09 : 30  صباحا.

مطلب رقم 2133 - 82
تاريخ اإليداع  : 29 ديسمبر 2020 . 

طالبو التحفيظ   : 
-  محمد الواحدي بن عالل بنسبة 1 - 3؛
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-  عبد الكرمي الواحدي بن عالل بنسبة 1 - 3؛

-  عز الدين الواحدي بن عالل بنسبة 1 - 3.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " ملك الواحدي"

االسم الذي أعطاه  طالب التحفيظ للملك : " ملك الواحدي"

نوعه  : أرض عارية.

قيادة  الشرقية  بني موسى  دائرة  بن صالح  الفقيه  إقليم   : موقعه  

وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو"دوار النكار".

مساحته :  03 آر  تقريبا. 

حدوده  : 

اجملاورون  : 

شماال  : املتوكل عبد القادر ، الواحدي عبد الكرمي والواحدي محمد ؛ 

شرقا  : أنوار الشرقي؛

جنوبا  : الطريق؛

غربا  : الرسم العقاري عدد 13211 - 68.

احلقوق العينية  : الشيء            

  أصل امللك  : 

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 يناير   2016؛

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يونيو 1988؛

 -  شهادة إدارية مؤرخة في 16 دجنبر 2021؛ 

 -  وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 16 دجنبر 2020؛

2021 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 30  صباحا.

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة                     

كرمي ناجيم    

 

محافظة ازمور

مطلب رقم 111 - 84

تاريخ اإليداع  : 25 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ  : حمزة العايطي بن نور الدين

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : كدية خملافة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كدية خملافة 

نوعه :  أرض فالحية بها دار للسكن.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور،  جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار الكواهي.

مساحته : 22 آ 52 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر خاص بورثة صفيح خديجة.

شرقا  : ورثة عالل الغزي ، وكال و ممر عمومي. 

جنوبا : ورثة السويدي. 

غربا  : صفيح رقية بنت عبد اهلل.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1437 موافق)14 - 01 - 2016(.

 1437 الثاني  ربيع   03 -  نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في   2

موافق )14 - 01 - 2016(.

3 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 محرم 1439 موافق)20 - 10 - 2017(.

4 - شهادة إدارية عدد 21 ج س ع ب ح مؤرخة في 09 - 03 - 2020.

5 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 135 مؤرخة في 31 - 12 - 2015.

على   2021 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 112 - 84

تاريخ اإليداع  : 28 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ  :سعيد احلنوني بن عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : املريس 2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املريس 2

نوعه :  أرض فالحية.

دوار  الساحل،  املهارزة  جماعة  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اخملاطرة.

مساحته : 37 آ  تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 190371 - 08.

شرقا  : عبد العزيز سكري. 

جنوبا :  طريق عمومية عرضها 05 أمتار. 

غربا  : بوشعيب رجى اهلل.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: 

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 ربيع االول 1433 موافق)17 - 02 - 2012(.

2 -  نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 07 ذو احلجة 1437 موافق)09 - 9 - 2016(.

3 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 شعبان 1439 موافق)09 - 05 - 2018(.

4 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 شعبان 1439 موافق)12 - 05 - 2018(.

5 -  نظير رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 17 شوال 1439 موافق)01 - 07 - 2018(.

6 -  نظير رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 18 ذو احلجة 1439 موافق)30 - 08 - 2018(.

7 -  قرار رقم 01 بتاريخ 03 - 02 -  2020 مبثابة اذن بتقسيم عقار.

على   2021 مارس   01 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 113 - 84

تاريخ اإليداع  : 28 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ  : سعيد احلنوني بن عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد املريس

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البركة

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار اخملاطرة.

مساحته : 19 آ 07 س تقريبا.
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حدوده : 
األولى  أمتار   05 عرضه  ممر  بينهما  يفصل  قطعتني  على  املشتمل 

مساحتها 07 ار 17 س و الثانية مساحتها 11 ار 90 س.
شماال : رسم عقاري عدد 193362 - 08.

شرقا  : طريق عرضها 05 أمتار. 
جنوبا : مصطفى فرجي. 
غربا  : امحمد رجى اهلل.

احلقوق العينيــة : الشيء. 
 1433 االول  ربيع   24 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم    -  1 امللك:  أصل 

موافق)17 - 02 - 2012(.
2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ذو احلجة 1439 موافق)06 - 09 - 2018(.

3 -  نظير رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 17 شوال 1439 موافق)01 - 07 - 2018(.
4 -  نظير رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 18 ذو احلجة 1439 موافق)30 - 08 - 2018(.

5 -  قرار رقم 01 بتاريخ 03 - 02 -  2020 مبثابة اذن بتقسيم عقار.
على   2021 مارس  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال. 

مطلب رقم 114 - 84
تاريخ اإليداع  : 28 ديسمبر 2020 

طالبو التحفيظ  :
1 - امساهل ازمير بن بوشعيب.
2 -  فتيحة ازمير بنت بوشعيب.
3 -  رشيدة ازمير بنت بوشعيب.

4 -  املصطفى ازمير بن بوشعيب.
5 -  بوشعيب ازمير بن العربي.

6 -  عبد الرحيم ازمير بن بوشعيب.
7 - إبراهيم عطاريد بن حلسن.
8 -  نادية عطاريد بنت حلسن.

9 -  خديجة عطاريد بنت حلسن.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد أرض الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد أرض الدار
نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 
دوار احلجاج.

مساحته : 14 آ 20 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 129711 - 08.
شرقا  : مطلب عدد 82561 - 08. 

جنوبا : جعفري عبد القادر بن محمد بن امساهل. 
غربا  : 74439 ملغى.

احلقوق العينيــة : الشيء. 
أصل امللك : 

1 - نسخة طبق األصل  لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 ذوالقعدة 1435 
موافق)25 - 09 - 2014(.

2 -  رسم موجب عدلي مؤرخ في 25 محرم 1440 موافق)05 - 10 - 2018(.

3 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 شوال 1441 موافق)12 - 06 - 2020(.
4 -  رسم استدراك عدلي مؤرخ في 07 ربيع الثاني 1442 موافق)23 - 11 - 2020(.

5 - وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 17 - 01 - 2019.
على   2021 مارس  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 115 - 84
تاريخ اإليداع  : 29 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ  : شعيب دهبي بن الطبري
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض سي ادريس

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض سي ادريس
نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار النواصرة.
مساحته : 12 آ 69 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

شرقا  : رسم عقاري عدد 2632 - ز. 
جنوبا : فاطنة مخلوف. 

غربا  : محمد الرامي و امينة البركاوي.
احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 
1 -  عقد شراء عدلي مؤرخ في 26 جمادى االولى 1433 موافق)18 - 04 - 2012(.

2 -  عقد شراء عدلي مؤرخ في 23 شوال 1437 موافق)28 - 07 - 2016(.
3 -  نسخة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 12 - 10 - 1971.

2021 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة 11 صباحا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دار خدوج"
مطلب عدد 69365 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4230 املؤرخة في 24 - 11 - 1993.
مسطرة  فان   2020  -  03  -  04 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
 ،08  -  69365 عدد  مطلب  موضوع  خدوج"  "دار  املدعو  امللك  حتفيظ 
10، تتابع من االن فصاعدا في  بأزمور، زنقة السيناكوك رقم  الكائن 

اسم أزوبورن كارولني ماري.
و ذلك استنادا على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا :

- عقد موثق مؤرخ في 24 - 05 - 1996.
- وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 14 - 05 - 1996.

- عقد موثق مؤرخ في 05 - 02 - 1999.
- وكالة عرفية مؤرخة في 05 - 02 - 1999.

 - عقد ابراء مصحح االمضاء في 11 - 06 - 1999.
 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 26 - 04 - 2007.

 - وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 21 - 05 - 2009.

 - وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 13 - 08 - 2007.
 - عقد موثق مؤرخ في 05 - 02 - 1999.

 - عقد ابراء مصحح االمضاء في 11 - 06 - 1999.
استئناف  و   1994  -  04  -  27 في  املؤرخة  التحديد  عملية  الغاء  مع 

عملية التحديد بتاريخ : فاحت مارس 2021 على الساعة 14 زواال.
                                              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

عدد 1149 - 22 جمادى األولى 1442 )06 يناير 2021(84

محافظة طنجة

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 24557 - 06

امللك املسمى "ريان"

الكائن : بوالية طنجة ، اجلماعة احلضرية طنجة ، احملل املدعو مدشر 

الزياتن.

طالب التحفيظ : ادريس ريان . 

وقع التحديد في 23/05/2012

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :01آر99 س

 641 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ 13 /04 /2011.

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

      محمد الزخوني

محافظة أكادير

 

مطلب رقم 43706 - 09

اسم امللـك : " الشناق ".

موقعــه :دوار أمالو، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 02/12/2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 02 ار 98 س.

نوعــه : ارض عارية.

اجملاورون :

شماال : زينب لشكر ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : مبارك بن العربي ؛ 

غربا : حفيظة لشكر. 

طالب التحفيظ : إبراهيم الشناق بن محمد.

مطلب رقم 43719 - 09

اسم امللـك : " احلسني مغيميمي ".

موقعــه :دوار افرادن، جماعة وقيادة تغازوت، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 30/12/2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 03 ار 01 س.

نوعــه : ارض عارية.

محافظة الرباط - حسان

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يعلن  حسان  بالرباط-  الرهون  و  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 
اخملابرة  محل  اجلاعلني  معه  ومن  لوالدي  يوسف  السيد  أن  للعموم 
معهم بـ 06 جتزئة الوالدية 1 زنقة جعفر بن ابي طالب طريق عكراش 
السويسي الرباط، طلبوا أن يسلم لهم نظير جديد للرسم العقاري 
بسبب  ذلك  و  بالرباط؛  الواقع   "28 "كرمية  امللك  موضوع  ر   -  73255

ضياع النظير الذي سلم سابقا.
ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل 
باجلريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجل 

الرسمية. 
 احملافظ على االمالك العقارية بالرباط - حسان

       احلليمي اجلياللي   
 

محافظة مراكش -  املنارة

 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 
معها  اخملابرة  محل  اجلاعلة  و  الساكنة  بوفوس  خديجة  السيدة  أن 
مبراكش جتزئة العزوزي الكندافي رقم 152 طلبت أن يسلم لها نظير 
العزوزية  املدعو  للملك  املؤسس   04  -  207262 رقم  العقاري  الرسم 
الكندافي 152 الكائن مبراكش املنارة جتزئة االعزوزية الكندافي وذلك 

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم لها سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية مبراكش املنارة.

عبد الباسط عزاوي    
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اجملاورون :

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : ارحبي يامنة ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 189485/09 في بعض وساهل محمد في 

البعض اآلخر؛ 

غربا : أبيضار احلسني. 

طالب التحفيظ : احلسني مغيميمي بن عبد الواحد.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

بتاريخ  املزدادة  املغربية  القادر،  عبد  بنت  املهم  جليلة  السيدة  أن 

 J523134 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  احلاملة   ،25/04/1997

والساكنة حي السالم أكادير؛ طلبت أن يسلم لها نظير جديد للرسم 

العقاري رقم 144069 - 09 املؤسس للملك املدعو"األمل" الكائن بحي 

الذي  النظير  ضياع  بسبب  وذلك  ألكادير،  احلضرية  اجلماعة  السالم، 

كان سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

بإعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

سيدي  املرحوم  ورثة  عن  نيابة  حجي  الغفور  عبد  السيد  أن  العموم 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  حامل  اجلنسية،  مغربي  رحمون،  امحمد 

رقم AB28638؛ طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 

32352 - 09 املؤسس للملك املدعو "تيلوبي 12" الكائن بشارع محمد 

اخلامس، اجلماعة احلضرية ألكادير، عمالة أكادير إداوتنان؛ وذلك بسبب 

ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بأكادير

          رشيد الكمراني

محافظة الناظور

اصالح خطأ - يتعلق باملطلب رقم 42990 - 11 

الذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية 

عدد 1125  بتاريخ 22/07/2020 .

بدال من  : 

طالب التحفيظ السيد: ميمونة أفاسي بنت عبد السالم.

اقـرأ :

ومن  السالم  عبد  بنت  أفاسي  ميمونة  السيدة:  التحفيظ  طالبة 

معها.

والباقي بدون تغيير

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 43274 - 11

امللك املسمى : " حاجي " 

ثماسخت  املدعو  احملل   ، املاء  رأس  جماعة   ، الناظور  باقليم  الكائن 

احلمراء مبزارع بويحياتن.

طالب التحفيظ السيد : محمد حاجي بن عبد القادر .

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1143 املؤرخة في 25 /11 /2020 .

        احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

        البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

إعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 288 - 48

اسم امللك : احلوض الركيك 

موقعه : جماعة اجملاطية اوالد طالب. 

املساحة : هكتار 91 آر 50 سنتيار. 

نوعه : أرض فالجية. 

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد5400/س؛ 

جنوبا : الطريق عمومية واملطلب عدد 42756/12

شرقا : املطيع مصطفى ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 120/48 ؛

طالب التحفيظ : السيد حسن بن موسى زهر بن التهامي.

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

29/03/2006 عدد 378

 

مطلب رقم 43668 - 12

اسم امللك : " فدان الكلب "

موقعه : بعمالة مقاطعات بن امسيك. 

املساحة :

- القطعة االولى رقم التعرض 9 مساحتها 01 آر 
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- القطعة الثانية: مساحتها 94 آر 61 

نوعه: أرض عارية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري رقم 12-193820؛ 

شرقا : ميلودي عدناني بن مختار؛ 

جنوبا : مطلب رقم 12-43716؛

غربا : محمد عدناني بن عبد الرحمان و الرسم العقاري عدد300-48. 

طالبوا التحفيظ :

- القطعة االولى في اسم السادة :

ورثة عمر بوكار وهم : فاطمة بوملان ، زهرة بوكار ، حادة بوكار 

ابراهيم بوكار، احلسني بوكار و ربيعة بوكار. 

- القطعة الثانية في اسم السادة:

1 - وهبي محمد بن محمد بنسبة : 533.01 / 9461

2 - وهبي ابراهيم بن محمد بنسبة : 533.01 / 9461  

3 - وهبي مليكة بنت محمد بنسبة : 266.51 / 9461 

4 - وهبي يونس بن احلسني بنسبة : 126.91 / 9461

5 - وهبي فاطمة الزهراء بن احلسني بنسبة : 63.45 / 9461

6 - وهبي محمد بن احلسني بنسبة : 126.91 / 9461

7 - وهبي رضوان بن احلسني بنسبة : 126.91 / 9461

8 - الكبيرة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 1776.70/ 9461

9 - العربي عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 714.77/ 9461

10 - عبد السالم عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 714.77/ 9461

11 - مليكة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 357.38/ 9461  

12 - زهراء عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 357.38/ 9461 

13 - كلثوم عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 357.38/ 9461

14 - خديجة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 357.38/ 9461 15 

- صالح عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 714.77/ 9461 

16 - مينة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 357.38/ 9461  17 - 

نادية عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة : 357.38/ 9461 

18 - ورثة امليلودي ادوميي وهم :   

- لكبير ادوميي 

- بوشعيب ادوميي جميعا بنسبة: 80/9461   

- اجلياللي ادوميي 

- فاطنة ادوميي 

- خدوج ادوميي  

19 - مليكة حدي بنسبة : 40 /9461  

20 - محمد سريع بنسبة : 40/ 9461   

21 - محمد ايت مبالك بنسبة : 80/ 9461   

22 - ورثة زهير صالح وخليل فاطمة وهم : 

- زهرة زهير

- سعيد زهير جميعا بنسبة: 64/9461

- حفيظ زهير

- امينة زهير 

23 - العربي الطوسي بنسبة : 100/ 9461

24 - عياد ايت بعمل بنسبة : 200/ 9461
25 - ربيعة بنزعري بنسبة : 100/ 9461

26 - محند ايت محند بنسبة : 64/ 9461
27 - ورثة الطاهر املعاني وهم : جميعا بنسبة : 100/ 9461

- خدوج مروان
- املهدي املعاني 

- شروق املعاني
- وصال املعاني

28 - ورثة بلكاسم مسافير وهم :  جميعا بنسبة : 100/9461 
- الكبيرة الوديني

- عبد الرحيم مسافير
- محمد مسافير
- سميرة مسافير
- بشرى مسافير

- عبد الرزاق مسافير 
- هشام مسافير

- فؤاد مسافير
- عزيز مسافير
- رضا مسافير

- هاجر مسافير
29 - زهرة مفتاح بنسبة 77/ 9461

30 - احلسنية حطبي بنسبة 35/ 9461
31 - فاطمة حطبي بنسبة 35/ 9461

32 - السعدية ملليح بنسبة 100 /9461
33 - ورثة مزاح سالم وهم: اجلياللي مامة ، الدشار بهجة،

عمر مزاح ، احمد مزاح، عبد الرحيم مزاح، محمد مزاح و رشيدة مزاح 
بنسبة 80 /9461

34 - علي عشبورة بنسبة 81 /9461
35 - ورثة ابراهيم فهمي وهم :عبد اللطيف فهمي ، محمد فهمي 

مصطفى فهمي ، حميد فهمي و خديجة الناصيري جميعا بنسبة  
9461/ 100

36 - عمرو غبري  بنسبة 79 /9461 
37 - عبد االله كنينيش بنسبة 32 /9461

38 - احمد كنينيش بنسبة 32/9461 
إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

06/06/2012 عدد 701
 احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

طارق اشتوي    

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 39249 - 14
اسم امللك: ملك خليل.

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي احمليط.
وقع حتديده في: 03 يوليوز 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 22 س.

نوعه: ارض بها بنايات من سفلي وطابق اول؛

اجملاورون: 

شماال: مكيوي عبد القادر؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: الفاضل عبد الرحمان؛

غربا: العمري علوي موالي هاشم؛

طالب التحفيظ السيد: حنان الغريسي بنت محمد.

مطلب رقم 38797 - 14

اسم امللك: عبد اهلل.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة ارفود، جماعة عرب الصباح غريس، احملل 

املدعو: الرك باخلطيطرة حنابو.

وقع حتديده في: 16 ابريل 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 43 آر 13 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: ورثة بن باي احلاج بلغالي؛

شرقا: طلحي اخملتار بن طيب؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: ساقية اسمنتية؛

طالب التحفيظ السيد: حمادي محمد بن احمد.

مطلب رقم 39266 - 14

اسم امللك: شركيسان.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 16 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 24 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 39268 - 14 ومصرف و حلو زايد.

شرقا: مصرف ولهاوش زايد؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم 39149 - 14؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 38536 - 14

امللك املسمى: " اوالد بالقاسم غابة اجلرانة ".

بالقاسم  اوالد  املدعو:  ارفود، احملل  الرشيدية، جماعة  اقليم   : موقعة 

غابة اجلرانة.

طالب التحفيظ السيد: موالي علي االمراني بن سيدي محمد. 
وقع حتديده في: 02 ماي 2018. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:02 آر 03 س.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1072 

املؤرخة في 17 يوليوز 2019.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " جنان البالغمة " 
موضوع مطلب رقم 40069 - 14 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1147 بتاريخ 23 ديسمبر 2020.
عوضا عن : 

طالب التحفيظ: بلغالي اسماعي بن اباحنيني 
اقرأ :

طالب التحفيظ: بلغالي اسماعيل بن اباحنيني 
والباقي بدون تغيير. 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " متاست 1" 
موضوع مطلب رقم 39283 - 14 الذي أدرج اعالن عن انتهاء 
حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1136 بتاريخ 07 اكتوبر 2020

عوضا عن : 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري هي:04 آر 50 س 

اقرأ :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري هي:07 آر 50 س 

والباقي بدون تغيير. 
احملافظ على األمالك العقارية بالرشيدية

              مو عمر

محافظة خريبكة

مطلب رقم 10200 - 18
إسم امللك : " اخلزانة" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار اوالد حمو.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 02 هـ 32 آ 70 س .
اجملاورون : 

شماال : ورثة الشيخ الطيبي؛
جنوبا : الطريق ؛

شرقا : حمدي رحمة، ورثة اوالد الشيخ الطيبي ؛
غربا : مطلب التحفيظ عدد 10180/18.

طالب التحفيظ : بوسليم امحمد بن املعطي. 

مطلب رقم 38967 - 18 
إسم امللك : " ملك عمارة" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي الشهداء القريعة.
نوعه : أرض عارية بها بنايات خفيفة ،بئر وحوض جتميع املاء. 
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مساحته : 11 آ 28 س .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8806/18؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 16433/18 ؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : هراس احلكيم.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي عمارة بن امحمد ومن معه. 

مطلب رقم 39194 - 18 

إسم امللك : " كدية ولد احميدة" .

موقعه : دائرة ابي اجلعد، جماعة بوخريص ، دوارايت دياب، أوالد خلو.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون. 

مساحته : 5 هـ 99 آ 60 س .

اجملاورون : 

*القطعة االولى:

شماال : حلبابي امحمد، حلبابي عبد الكرمي؛

جنوبا : ورثة دريوش احلاج الشرقي، الطريق ؛

شرقا : ورثة حلبابي املعطي بن علي؛

غربا : الطريق.

*القطعة الثانية:

شماال : ورثة حلبابي املعطي بن علي؛

جنوبا : ورثة دريوش احلاج الشرقي ؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : حلبابي محمد بن امحمد.

طالبة التحفيظ : فاطمة قاصد بنت احلاج املعطي ومن معها. 

مطلب رقم 52714 - 18 

إسم امللك : " املرس" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوار الشرفاء.

نوعه : أرض فالحية . 

مساحته : 01 هـ 52 آ 28 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة طجاوي املعطي؛

جنوبا : ورثة دومة عبد السالم، ورثة رداد عبد السالم

شرقا : ورثة دومة عبد السالم، رداد احلاج امحمد، ورثة رداد عبد السالم، 

رداد محمد، رداد احلاج امحمد ؛

غربا : دومة محمد بن العربي.

طالب التحفيظ : عبد اهلل دومة بن العربي. 

مطلب رقم 52833 - 18 

إسم امللك : " ملك فراع 3" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوار اوالد عمر.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون. 

مساحته : 02 هـ 20 آ 07 س .

اجملاورون : 

*القطعة االولى:

شماال : تواج فاطنة ومن معها ؛

جنوبا : سرار املعطي، طالب التحفيظ.

شرقا : ورثة اخلرديفي امحمد، ورثة تواج بوعزة، ورثة تواج صالح، ورثة 

تواج احمد ؛

غربا : الطريق.

*القطعة الثانية:

شماال : ورثة تواج بوعزة ؛

جنوبا : ورثة زهيد احلاج حمادي.

شرقا : الطريق ؛

غربا : طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ : فاطيمة احلكيوي بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 52835 - 18 

إسم امللك : " احلرشة" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار العمامرة.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الصبار. 

مساحته : 84 آ 45 س .

اجملاورون : 

شماال : الغافيل محمد؛

جنوبا : الغافيل محمد ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 16909/18 ؛

غربا : ورثة اجلودي قدور.

طالب التحفيظ : املعطي املاحي بن العياشي. 

مطلب رقم 52841 - 18

إسم امللك : " احلمرية" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار اوالد جدرة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 85 آ 88 س .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 41631/18 ، ورثة الغالبي محمد؛

جنوبا : ورثة الغالبي بوعبيد ، سكوتي محمد؛

شرقا : الغالبي امحمد ؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : بوشتى الغلمي بن محمد. 

مطلب رقم 52857 - 18 

إسم امللك : " املرس" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوار اوالد عمر.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون وبئر. 
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مساحته : 60 آ 36 س .

اجملاورون : 

شماال : محمد الندامي بن محمد؛

جنوبا : طريق ؛

شرقا : ممر؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : وشام محمد بن احمد ومن معه. 

مطلب رقم 52864 - 18 

إسم امللك : " ملك امباركة" .

موقعه : مدينة حطان، احلي اإلداري.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 05 آ 35 س .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛

كلوادي   ،21046/18 و   31824/18 عدد  العقاريني  الرسمني   : جنوبا 

جمعة بنت العربي ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 31962/18، شارع؛

غربا : كلوادي امليلودي ، كلوادي عبد السالم.

طالب التحفيظ : مباركة كلوادي بنت العربي. 

مطلب رقم 52869 - 18 

إسم امللك : " حمري" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف، دواراوالد زغيدة.

نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي ، اسطبل ،اشجار مثمرة، 

حوض جتميع املاء و6 ابار.

مساحته : 04 هـ 76 آ 72 س .

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

جنوبا : فريدي احمد، ورثة زالل صالح؛

شرقا : صالح البطوري ؛

غربا : املعطي البطوري، الطريق.

طالب التحفيظ : جمعة أرضان بنت محمد. 

مطلب رقم 52874 - 18 

إسم امللك : " ظهر جابر2" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوار الشرفاء.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 14 آ 16 س .

اجملاورون : 

شماال : دومة فاطنة؛

جنوبا : ورثة احلاج صالح حماني، ورثة احلاج احمد دومة، ورثة حماني 

محمد بن الشرقي، ورثة اخلاص عبد القادر بن الشرقي ؛

شرقا : ورثة اخلاص عبد القادر بن الشرقي ،احلاج الشرقي حماني؛

غربا : املعطي حماني بن احمد.

طالب التحفيظ : اللوسي املصطفى بن صالح. 

مطلب رقم 52878 - 18 

إسم امللك : " ملك أحمد 2" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار ملراهنة.

نوعه : أرض فالحية بها مسكن من سفلي واشجار الليمون ومخزن. 

مساحته : 44 آ 63 س .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 33072/18 ؛

جنوبا : الطريق.

عدد  التحفيظ  مطلب   ،  17380/18 عدد  العقاري  الرسم   : شرقا 

33072/18 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 16608/18.

طالب التحفيظ : أحمد أمزيد بن علي.

مطلب رقم 52924 - 18 

إسم امللك : " املرس" .

موقعه : دائرة خريبكة،جماعة املفاسيس، دوار اوالد محمد بن قاسم.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 74 آ 81 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة رقيب امحمد بن محمد ؛

جنوبا : عسو نعيمة، الرسم العقاري عدد 63571/18، رقيب احمد بن 

محمد، الرسم العقاري عدد 34984/18 ؛

شرقا : ورثة رقيب العربي بن محمد؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : صالح ركيب بن احمد.

مطلب رقم 52927 - 18 

إسم امللك : " كركور البقرة" .

موقعه : دائرة خريبكة،جماعة اوالد عبدون، دوار اوالد الشيخ علي.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 03 آ 63 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة عرسة احلاج صالح ؛

جنوبا : مبشور عادل ومن معه؛

شرقا : ورثة بختة الكبير، ورثة شلبي احلاج محمد؛

غربا : الطريق، ورثة اخلوخ احلاج علي، مطلب عدد 15225/18.

طالب التحفيظ : مروان بقاري بن عبد اهلل. 

مطلب رقم 53000 - 18 

إسم امللك : " اللويزة" .

موقعه : مدينة خريبكة، درب اوالد جعفر.

نوعه : أرض عارية. 
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مساحته : 23 س .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 81099/18؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 90731/18؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 90731/18؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : دردير امليلودية بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 53013 - 18 

إسم امللك : " ظهر سالم" .

موقعه : دائرة ابي اجلعد، جماعة بني زرنتل، دوار ايت احلاج اوالد عياد.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1 هـ 04 س .

اجملاورون : 

شماال : خير امباركة؛

جنوبا : خير محمد، خير لطيفة؛

شرقا : واد لكرار، ورثة كريت حمو، خير لطيفة؛

غربا : ورثة خير عائشة، الرسم العقاري عدد 53938/18، الطريق.

طالب التحفيظ : عبد االاله اليطاوي بن احمد.

مطلب رقم 14826 - 18 

إسم امللك : " املرس" .

موقعه : بدائرة وادي زم، جماعة بني سمير، دواراوالد السالوي.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 45 آ 56 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 17025/18؛

ومطلب   17009/18 و   /16214 عدد  العقاريني  الرسمني   : جنوبا 

التحفيظ عدد 6635/18؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 17076/18 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 23620/18.

طالب التحفيظ : ادريس املرصاوي بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 13579 - 18

إسم امللك : " مدرسة لعراية بأوالد فنان القطعة رقم 2" .

موقعه : دائرة وادي زم، جماعة أوالد فنان، دوار لعراية.

نوعه : أرض عارية بها مدرسة. 

مساحته : 03 آ 72 س .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 34008/س؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 29169/18؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 29169/18؛؛

غربا : الطريق

عن  نيابة  بخريبكة  اخملزنية  االمالك  دائرة  رئيس   : التحفيظ  طالب 

الدولة) امللك اخلاص(. 

مطلب رقم 19342 - 18
إسم امللك : " مدرسة حجيرة" .

موقعه : دائرة وادي زم، جماعة أوالد فنان، دوارايت صالح.
نوعه : أرض عارية بها مدرسة. 

مساحته : 13 آ 86 س .
اجملاورون : 

شماال : قدور جتاني بن محمد؛
جنوبا : قدور جتاني بن محمد ؛
شرقا : قدور جتاني بن محمد ؛

غربا : قدور جتاني بن محمد.
طالب التحفيظ : رئيس دائرة امالك الدولة بخريبكة نيابة عن مدير 

امالك الدولة.

مطلب رقم 20120 - 18
إسم امللك : " نصر الدين" .

موقعه : دائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوار العشاشكة ايت العوني.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1 هـ 29 آ 67 س .
اجملاورون : 

شماال : حادة بنت محمد؛
جنوبا : سقراط محمد؛

شرقا : الطريق ؛
غربا : الرسم العقاري عدد 81209/س.

طالب التحفيظ : العقيل محمد بن الكبير. 

مطلب رقم 52763 - 18
إسم امللك : " ملكيمل" .

موقعه : مدينة حطان، جتزئة املكيمل.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 10 آ 03 س .
اجملاورون : 

شماال : بغدي محمد
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 786/18 ؛

عدد  التحفيظ  مطلب   ،  43891/18 عدد  العقاري  الرسم   : شرقا 
19842/18؛

غربا : حربي محمد، مطلب التحفيظ عدد 19842/18.
طالب التحفيظ : بوشتى قراع بن العربي. 

مطلب رقم 53099 - 18
إسم امللك : "مرس احلوض" .

موقعه : مدينة خريبكة، دوار أوالد الشيخ علي.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 2 هـ 5 آ 35 س .
اجملاورون : 

شماال : ورثة عمار بن سليمان، الرسم العقاري عدد 89078/18.
جنوبا : الرسوم العقارية عدد 44832/18 - 45166/18/ - 44077/18 - 

57671/18 - 57672/18 - 57673/18 ؛
شرقا : الرسوم العقارية عدد 15648/18 - 34499/18.
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غربا : صمطة محمد بن اجلياللي، ورثة صمطة محمد بن احمد.
طالب التحفيظ : محمد جاليس بن امليلودي ومن معه. 

إعالنني جديدين بإنتهاء التحديد

مطلب رقم 22762  - 18
امللك املسمى:" املرس".

الكائن : دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوارأوالد محمد بن قاسم .
طالب التحفيظ : موسى عاطفي بن عبد السالم.

تاريخ التحديد : 24 يوليو 2014.
ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 877 

املؤرخة في 21 اكتوبر2015.

مطلب رقم 38438 - س
امللك املسمى : » حطان شعبة اعمارة «.

الواقع ب: مبدينة حطان، حي نوارة.
طالب التحفيظ: حسن عبوري بن صالح ومن معه.

تاريخ التحديد : 04 ابريل 1965.
 2918 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 02 اكتوبر1968.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ املمضي أسفله باإلعالن للعموم أن السيدة خديجة 
 87309Q رقم  الوطنية  للبطاقـة  احلاملة  أحمد  بنت  مضكوري 
تقدمت بطلب من أجل تسليمها نظير جديد للرسـم العقاري عدد 
12768 - 18 وذلك بسب الضياع الدي تعرض له النظير الذي كان قد 

سلم للسيد مدكوري أحمد بتاريخ 16 فبراير 1996.
في امكان كل من يهمه األمر ان يدلي بتعرضه داخل اجال 15 يوما من 

تاريخ نشر هـذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

        عبد الكرمي بوسيف

محافظة تطوان

مطلب رقم 56143 - 19
إسم امللك : " ملك السعادة ".

 موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: طريق مرتيل 
تاريخ التحديد : 30 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم :04 ار 41 س.
نوعــه : أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي

اجملاورون :
شماال : محمد بن احمد الدرسي ، ملك الغير، 

شرقا : رسم عقاري عدد: 95515/19 
جنوبا : طريق

غربا : ورثة أحمد الزيدي
طالب )ة( : أمبنة إخالص بنت أحمد 

مطلب رقم 3174 - 19
إسم امللك : " صف احلمام ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة جبل احلبيب ، احملل املدعو: دار 
بن صدوق ، صف احلمام 

تاريخ التحديد : 05 سبتمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم:68هـ 73 ار 03 س.

نوعــه : أرض غابوية بها مقبرة.
اجملاورون :

شماال : اجلماعة الساللية دوار اخلروب، 
شرقا : اجلماعة الساللية دار بن صدوق 

جنوبا : مطلب عدد: 54902/19 ، ثم اجلماعة الساللية اهباطن ، مزارع 
دوار بن صدوق

غربا: دوار بن صدوق ، اجلماعة الساللية دوار بن صدوق
طالب )ة( : اجلماعة الساللية دار بن صدوق الوصي عنها السيد وزير 

الداخلية. 

مطلب رقم 44511 - 19
إسم امللك : " مهدي ".

جامع  املدعو:  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 
القصبة ، درب سيدي املدني

تاريخ التحديد : 08 أبريل 2016
املساحة التي أظهرها التصميم:01 ار 59 س.

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي مع بئر.
اجملاورون:

شمال : األحباس، 
شرقا : االحباس 
جنوبا : االحباس

غربا : مقبرة) االحباس( 
طالب )ة( : محمد بن العربي مهدي. 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "مهدي"
 ذي مطلب التحفيظ رقم 44511 - 19 ، والذي نشرت خالصة 

مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 894 بتاريخ 17 فبراير 2016
عوضا عن :

نوعه :
أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي مع بئر.

إقرأ :
مع  علوي  وطابق  سفل  من  يتكون  بناء  وبها  براكة  منها  بجزء  أرض 

ملحق وبئر ومركز اتصاالت.
والباقي بدون تغيير

 احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
         املصطفى طريفة



عدد 1149 - 22 جمادى األولى 1442 )06 يناير 2021(92

محافظة اسفي

مطلب رقم 104146 - 23 

اسم امللك : حيوط حادة 

موقعه : اسفي ، حي اموني

املساحة التي أظهرها التصميم 80 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : ارض عارية

شرقا : الزنقة 

جنوبا : ارض عارية 

غربا : الزنقة 

طالب التحفيظ : بن املقدم سعيد ابن حاميد بن الطاهر

مطلب رقم 104244 - 23 

اسم امللك : أرض أكدال 

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

أوالد خلف اهلل

املساحة التي أظهرها التصميم 17 آر 69 س 

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : مسعود ابن احلاج – وميلود صبال 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 104242 - 23 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 104242 - 23و104243 - 23 

طالب التحفيظ : عرفي سعيد ابن الطاهر بن محمد 

مطلب رقم 104266 - 23

اسم امللك : أحرش بن سيدي 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة آيير، دوار زاوية سيدي الراضي 

املساحة التي أظهرها التصميم 88 آر 09 س 

نوعـه : أرض فالحية بها اشجار ومتكونة من قطعتني

اجملاورون :  

شماال : طريق الوليدية

شرقا : الرسم العقاري عدد 48921 - 23

جنوبا : امليس احملجوب

غربا : ورثة القرية ادريس بنمانة

طالب التحفيظ : بنمانة محمد ابن الراضي بن قدور

مطلب رقم 104283 - 23

اسم امللك : ملك املعروفي

موقعه : اقليم اسفي، بلدية اجزولة، حي العرشان ، طريق خميس نكا 

املساحة التي أظهرها التصميم 06 آر 26 س

نوعـه : أرض عارية بها سكنى بالسفلي 

اجملاورون :  

شماال : رحيلي عبد الرزاقرحيلي فاطمةوورثة محمد ابن سالم 

شرقا : الطريق

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 104284 - 23

غربا : حفيظ قاسمياجليالليوعمر شيب دينونعيمة بليدة – والطريق-

وسمحمد وورثة مبارك بوريشة - وورثة احلاج

طالب التحفيظ : املعروفي عبد املولى ابن اجلياللي بن محمد 

مطلب رقم 104284 - 23 

اسم امللك : ملك املعروفي

موقعه : اقليم اسفي، بلدية اجزولة، حي العرشان ، طريق خميس نكا 

املساحة التي أظهرها التصميم 02 آر 06 س

نوعـه : أرض عارية بها سكنتني : االولى بالسفلي والثانية بها سفلي 

وطابق اول بهوائها 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 104283 - 23 

شرقا : الطريق

جنوبا : ورثة احلاجة مينة – وعبد الرحمان الشكدالي

غربا : حفيظ قاسمي واجلياللي 

طالب التحفيظ : املعروفي عبد املولى ابن اجلياللي بن محمد

مطلب رقم 104294 - 23 

اسم امللك : بالد احلمري

موقعه : اقليم أسفي، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار بني ادغوغ

املساحة التي أظهرها التصميم 01 هك 98 آ ر 47 س 

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : ور ثة عمر زوهاري

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 104293 - 23

جنوبا : الرسم العقاري عدد 118570 - 23

غربا : ورثة مهير 

طالب التحفيظ : زوهاري محمد ابن عمر بن احمد 

مطلب رقم 110819 - 23 

اسم امللك : بالد احرش باحلاكم واحلرش

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار الديابات

املساحة التي أظهرها التصميم 01 هك 61 آر 40 س
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نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 14929 - 23 – ومحمد نديوة 

شرقا : محمد زوين بن قدوراحماد اكناو 

جنوبا : عبد الرحيم بن بوجمعة 

غربا : الرسم العقاري عدد 60440 - 23 

طالب التحفيظ : سباعي ادريسي محمد سعيد ابن محمد بن سعيد

مطلب رقم 110823 - 23

اسم امللك : حلرش

موقعه : اقليم اليوسفية ، جماعة الطياميم، قيادة رأس العني، دوار 

سي احملجوب 

املساحة التي أظهرها التصميم 59 آر 54 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : كرام عماد بن مبارك

شرقا : مسعود بن محمد

جنوبا : ميلود ابن العربي 

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : كرام مبارك ابن الطاهر بن صالح

مطلب رقم 110837 - 23

اسم امللك : حلريش

السي عيسى،  دار  قيادة  الصعادال،  اجلماعة   ، اقليم اسفي   : موقعه 

دوار خلاللفة

املساحة التي أظهرها التصميم 02 آر 32 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 48086 - 23

شرقا : مطلب التحفيظ 47825 - 23

جنوبا : الرسم العقاري عدد 86270 - 23 

غربا : الطريق عرضها 03 أمتار

طالب التحفيظ : بوفاري محمد ابن احمد بن فضول

مطلب رقم 110854 - 23 

اسم امللك : أرض فضول

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة جمعة اسحيم ، دوار باعزي

املساحة التي أظهرها التصميم 01 هك 02 آر 69 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : سكينة واسمني بنت محمد 

شرقا : ورثة احمد واسمني

جنوبا : الطريق

غربا : محمد واسمني ابن احمد 

طالب التحفيظ : واسمني جمال ابن محمد بن احلاج عباس

مطلب رقم 110866 - 23

اسم امللك : لال ركابة 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة شهدة ، قيادة العامر ، دوار اخلربة

املساحة التي أظهرها التصميم 90 آر 78 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : الطريق 

شرقا : ورثة خلويل

جنوبا : ورثة العياشي 

غربا : ومحمد ابن حلبيب – و عبد السالم ابن املكي – وقدور بلعبيدية

طالب التحفيظ : العرافي عبد العزيز بن عالل

مطلب رقم 110868 - 23

اسم امللك : بالد خربة العطار 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار اخلربة

املساحة التي أظهرها التصميم 01 هك 19 آر 28 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : الفيسي سعيد بن عبد السالم

شرقا : ورثة بداز

جنوبا : بن الزيدية

غربا : ورثة الوزاني

طالب التحفيظ : العرافي عبد العزيز ابن عالل 

مطلب رقم 110873 - 23 

اسم امللك : الوجلة الكبيرة

موقعه : اقليم آسفي ، جماعة وقيادة آيير، دوار اوالد علي

املساحة التي أظهرها التصميم 01 هك 22 آر 01 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : ورثة بلخليري

جنوبا : الطريق رقم 301 عرضها 30 م

غربا : ورثة امحمد بن امينة

طالبو التحفيظ : برميلي مينة بنت مبارك ومن معها 
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مطلب رقم 110884 - 23

اسم امللك : أرض الغديرة

موقعه : اقليم آسفي ، اجلماعة والقيادة الكرعاني، دوار أوالد امبارك

املساحة التي أظهرها التصميم 05 هك 46 آر 74 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 100745 - 23

شرقا : ورثة احلاج اسماعيل

جنوبا : حلسن الراقي – واحلسني الراقي

غربا : حسن عطار بن عمروخدوج الراقي بنت حلسن

طالب التحفيظ : برغاشي احلسن ابن احلاج عبد اهلل بن احلسن

مطلب رقم 110907 - 23

اسم امللك : حرش اسقني 

موقعه : اسفي ، حي سيدي بوزيد

املساحة التي أظهرها التصميم 01 آر 01 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابقني

اجملاورون :  

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة

جنوبا : التاقي مصطفى ومن معه 

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : الكوبابي حسن ابن محمد بن محمد 

مطلب رقم 110910 - 23

اسم امللك : ملسيدرة 2

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة الكنتور، دوار زاوية حرمة اهلل 

املساحة التي أظهرها التصميم 88 آر 45 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق رقم 206 عرضها 30 م

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 110908 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 110908 - 23

غربا : الطريق عرضها 05 أمتار 

طالب التحفيظ : بناصر ملواكني بن املكي 

مطلب رقم 110916 - 23

اسم امللك : تابيضات

موقعه : اسفي ، حي سيدي بوزيد

املساحة التي أظهرها التصميم 01 آر 13 س

نوعـه : ارض عارية

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 68221 - 23

شرقا : الزنقة

جنوبا : العروي كمال بن احمد

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : العروي رشيد ابن احمد بن مبارك

مطلب رقم 110936 - 23 

اسم امللك : قطعة رقم 846

موقعه : اقليم اليوسفية، الشماعية ، حي الدرب اجلديد

املساحة التي أظهرها التصميم 01 آر 

نوعـه : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : الزنقة

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 56121 - 23

جنوبا : البقعة رقم 847

غربا : البقعة رقم 845 – والرسم العقاري عدد 75403 - 23

طالبو التحفيظ : السفياني جنالء بنت بوشعيب بن محمد ومن معها 

مطلب رقم 110963 - 23 

اسم امللك : بالد التيرس 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة العامر، دوار الشنينات

املساحة التي أظهرها التصميم 19 آر 41 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 25714 - 23ومقاس احمد

شرقا : الرسم العقاري عدد 89040 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ – وابو فريد توفيق 

غربا : مقاس احمد بن الطاهر ومن معه 

طالب التحفيظ : اجلرماوي محمد ابن كبور بن عبد اهلل

مطلب رقم 110990 - 23 

اسم امللك : جنان

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار قلعة بعليتان

املساحة التي أظهرها التصميم 05 آر 52 س

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : ورثة العربي البشتاوي

جنوبا : الرسم العقاري عدد 54406 - 23

غربا : عبد العالي بهيول

طالب التحفيظ : اسماعيل خلديري ابن عبد املالك
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مطلب رقم 97299 - 23 

اسم امللك : زروال

موقعه : اليوسفية، حي التقدم ،الرمل

املساحة التي أظهرها التصميم 01 آر 11 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابق اول 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 1708 - 23

شرقا : مباني – والرسم العقاري عدد 64001 - 23

جنوبا : عبد احلق اللواد

غربا : الزنقة 

طالبو التحفيظ : الصياغ رقية بنت علي ومن معها 

مطلب رقم 97673 - 23 

اسم امللك : ملك ظهور فاطمة 

موقعه : اليوسفية، حي الزالقة ، طريق الشماعية

املساحة التي أظهرها التصميم 07 آر 91 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : الزنقة عرضها 15 متر

شرقا : الزنقة عرضها 07 أمتار 

جنوبا : الطريق 

غربا : طريق الشماعية 

طالبة التحفيظ : ظهور فاطنة بنت ابراهيم بن بومهدي 

مطلب رقم 103818 - 23 

اسم امللك : ملك السفيوي 

موقعه : اقليم اليوسفية ، بلدية الشماعية، حي لهراية ، خميس زمية 

املساحة التي أظهرها التصميم 80 س 

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : نصيفة الويداد طهري هجاروجناة الويداد

شرقا : صفياوي البشير 

جنوبا : الزنقة 

غربا : الرياني بن البيضة

طالب التحفيظ : السفيوي عمر ابن محمد بن عمر 

مطلب رقم 104040 - 23 

اسم امللك : الوجلة 1 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة البدوزة، قيادة اوالد زيد ، دوار كوران 

املساحة التي أظهرها التصميم 78 آر 46 س 

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : االمالك اخملزنية

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 104131 - 23

جنوبا : ورثة خليفة الزرهوني

غربا : االمالك اخملزنية

طالب التحفيظ : العسري يوسف ابن احمد

مطلب رقم 104279 - 23

اسم امللك : بالد زيات 

موقعه : اقليم اسفي، بلدية اجزولة، حي اخلرارزة 

املساحة التي أظهرها التصميم 57 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : الزنقة 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 104183 - 23

جنوبا : الزنقة عرضها 4 امتار

غربا : لفيطح منصور – وحسن ابن حميد 

طالبو التحفيظ : كمري املصطفى ابن ابراهيم بن العربي ومن معه

مطلب رقم 110822 - 23

اسم امللك : سكنى ادريكي 

موقعه : اقليم اسفي، بلدية جمعة اسحيم، حي الدعيجات 

املساحة التي أظهرها التصميم 81 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابق أول 

اجملاورون :  

شماال : الزنقة عرضها 10 أمتار

شرقا : الرسم العقاري عدد 56584 - 23

جنوبا : كامت مصطفى

غربا : الرسم العقاري عدد 40579 - 23 

طالب التحفيظ : الدريكي عبد النبي ابن عزوز 

مطلب رقم 110828 - 23

اسم امللك : ملك ملباركي

موقعه : اقليم أسفي، بلدية جمعة اسحيم، شارع اليوسفية

املساحة التي أظهرها التصميم 48 س 

نوعـه : متجر بالسفلي

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 87026 - 23 

شرقا : ورثة بن حيدة 
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جنوبا : كموني عبد اللطيفبوشعيب عتيق 

غربا : الرسم العقاري عدد 46008 - 23واملشتري – وورثة احلاج ابريك 

طالب التحفيظ : ملباركي رشيد ابن حميد بن احمد 

مطلب رقم 110858 - 23

اسم امللك : ملك االحرش

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة جمعة اسحيم، حي اوالد بوصالح

املساحة التي أظهرها التصميم 03 آر 86 س

نوعـه : أرض مشتملة على قطعتني وسكنى بالسفلي 

اجملاورون :  

شماال : عبد الرحيم حلرش

شرقا : ورثة بن خيي 

جنوبا : عبد احلق العسالوزنقة الدوار 

غربا : الطريق 

طالب التحفيظ : االحرش عبد الرحيم بن أحمد بن محمد 

مطلب رقم 110908 - 23

اسم امللك : الرمل فدان العيشات

موقعه : اقليم اليوسفية ، جماعة وقيادة الكنتور، دوار زاوية حرمة اهلل 

املساحة التي أظهرها التصميم 10 هك 19 آر 64 س

نوعـه : أرض فالحية مشتملة على مباني وأشجار ومطفية 

اجملاورون :  

: ورثة سيف الدين عائشة-وورثة سيف الدين احمد ومطلب  شماال 

التحفيظ 110910 - 23

شرقا : عتيقي حسن ومن معه 

جنوبا : ورثة احلطابوورثة البخاري-وعزيز سيف الدين 

غربا : الطريق عرضها 05 امتار

طالب التحفيظ : الزوميي احلسن ابن رحال بن عبد اهلل 

مطلب رقم 110913 - 23

اسم امللك : وداد الفرجان

دوار  الكنتور،  ، قيادة  السبيعات  ، جماعة  اليوسفية  اقليم   : موقعه 

القاضي

املساحة التي أظهرها التصميم 34 آر 02 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 32450 - م

شرقا : عبد الرحيم الصديقي بن عيسى

جنوبا : بوشعيب حميد اهلل 

غربا : ورثة الراجي عبد السالم بن القاضي 

طالب التحفيظ : الواتق عبد الرحمان ابن العياشي بن صالح 

مطلب رقم 110949 - 23

اسم امللك : ارض لهري

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة جمعة اسحيم ، حي زمران

املساحة التي أظهرها التصميم 75 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : مراد حلريزي

شرقا : الرسم العقاري عدد 1632 - ز – و 2284 - ز

جنوبا : ورثة احلاج احمد بن مبارك 

غربا : بن بونو عبد الرحمان 

طالب التحفيظ : بنبونو ابراهيم ابن احلاج احمد بن مبارك 

مطلب رقم 111002 - 23

اسم امللك : أجنان الظلف 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة الصعادال ، قيادة دار السي عيسى ، 

دوار الرويزمات

املساحة التي أظهرها التصميم 20 آر 24 س

نوعـه : أرض فالحية بها سكنى

اجملاورون :  

شماال : ورثة عبد القادروورثة ملقاري كبور – وورثة سعيد بن عبد السالم 

شرقا : ورثة ملقاري عبد القادر بن حمو

جنوبا : محمد بنانة 

غربا : سالم ملقاري بن محمد و عبد الرحمان ملقاري بن عبد القادر

طالب التحفيظ : ملقاري حفيظة بنت عبد القادر بن حمو 

مطلب رقم 111015 - 23

اسم امللك : ملك هنان 

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة الشماعية، حي املسيرة

املساحة التي أظهرها التصميم 99 س

نوعـه : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : اليماني عبد اجمليد بن عبد الرحيم

شرقا : الزنقة

جنوبا : التوبة عبد الهادي

غربا : حفيظ عطاف – وبحري عبد اللطيف

طالب التحفيظ : هنان العياشي ابن اعمارة بن عبد القادر 
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مطلب رقم 111023 - 23

اسم امللك : املرميدة

موقعه : اقليم آسفي ، جماعة وقيادة البدوزة، املركز

املساحة التي أظهرها التصميم 01 آر 01 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : الزنقة

شرقا : بدر

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 50689 - 23

غربا : شليخة احلسني

طالبة التحفيظ : ازبيدة نورة بنت ادريس بن احمد 

مطلب رقم 111055 - 23

اسم امللك : ملك الزهراوي

موقعه : اقليم آسفي ، جماعة جمعة اسحيم، حي زمران السلماني 

املساحة التي أظهرها التصميم 72 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابق أول

اجملاورون :  

شماال : الطريق عرضها اربعة أمتار 

شرقا : خيي أحمد

جنوبا : ندير عبد الرحيم

غربا : السالك هشام ومطلب التحفيظ عدد 68999 - 23

طالب التحفيظ : الزهراوي رضوان ابن عبد الرحيم بن ابراهيم 

مطلب رقم 111063 - 23

اسم امللك : حرش بن عمر

موقعه : اقليم آسفي ، جماعة ملصابيح، قيادة لبخاتي، دوار املعيزات

املساحة التي أظهرها التصميم 19 آر 11 س

بها  وواحدة  بالسفلي  اثنان   : مساكن  ثالثة  بها  عارية  ارض   : نوعـه 

سفلي وطابق أول و4 مطافي وأشجار الزيتون. 

اجملاورون :  

شماال : الروخ حفيظ 

شرقا : عبد العالي بن محمد

جنوبا : الروخ احلاج حسن

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : حفيظ الروخ ابن احمد 

مطلب رقم 111068 - 23

اسم امللك : خربة العطار 2 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار اخلربة 

املساحة التي أظهرها التصميم 87 آر 38 س

نوعـه : ارض فالحية

اجملاورون :  

شماال : املفحوم عبد اجمليد

شرقا : محمد ساعف

جنوبا : امللتمس 

غربا : عالل ابن الركراكي

طالبة التحفيظ : العرافي مليكة بنت محمد بن عالل بن محمد 

مطلب رقم 111072 - 23

اسم امللك : أرض بياضة

موقعه : اقليم اسفي، جماعة الصعادال ، قيادة سيدي عيسى ، دوار 

أوالد قاسم 

املساحة التي أظهرها التصميم 53 آر 27 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : ربيعة بنت غنو

شرقا : بسباسي عزوز

جنوبا : الرسم العقاري عدد 54789 - 23

غربا : الرسم العقاري عدد 42799 - 23و الرسم العقاري 52861 - 23 

طالبة التحفيظ : الريف رشيدة بنت البشير بن عمر 

مطلب رقم 111086 - 23

اسم امللك : ملك بوسلهام رشيدة 

موقعه : اسفي ، حي سيدي عبد الكرمي ، زنقة البصرة 

املساحة التي أظهرها التصميم : 50 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابق اول

اجملاورون :  

شماال : زنقة البصرة

شرقا : حليمة محسني

جنوبا : مطراني حفيظة والسعدية بنات عبد السالم 

غربا : مباركة لهراوي

طالبة التحفيظ : رشيدة بوسلهام بنت عبد الكرمي

مطلب رقم 111091 - 23 

اسم امللك : ملك هدان

موقعه : اسفي ، حي قرية الشمس، شارع موالي علي بن العربي 

املساحة التي أظهرها التصميم 15 آر 54 س

نوعـه : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 2027 - م

شرقا : شارع موالي علي بن العربي عرضها 25 متر
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 15072 - 23

غربا : الرسم العقاري عدد 79456 - 23

طالبو التحفيظ : هدان عبد القادر ابن اجلياللي ومن معه 

مطلب رقم 111164 - 23

اسم امللك : السهب االكحل 

السي  دوار  الكنتور،  قيادة  السبيعات،  جماعة   ، اليوسفية   : موقعه 

محمد بن هدي

املساحة التي أظهرها التصميم 02 هك 89 آر 92 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 111165 - 23

شرقا : طريق الشماعية 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 111166 - 23

غربا : بوشعيب بن عائشة

طالبة التحفيظ : ظهور مليكة بنت ابراهيم بن بومهدي

مطلب رقم 111165 - 23

اسم امللك : السهب االكحل 

السي  دوار  الكنتور،  قيادة  السبيعات،  جماعة   ، اليوسفية   : موقعه 

محمد بن هدي

املساحة التي أظهرها التصميم 02 هك 75 آر 99 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق عرضها 10 امتار و الرسم العقاري عدد 65873 - 23

شرقا : طريق الشماعية 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 111164 - 23

غربا : بوشعيب بن عائشة

طالب التحفيظ : ظهور مجد ابن محمد بن ابراهيم 

مطلب رقم 111166 - 23

اسم امللك : السهب االكحل 

السي  دوار  الكنتور،  قيادة  السبيعات،  جماعة   ، اليوسفية   : موقعه 

محمد بن هدي

املساحة التي أظهرها التصميم 02 هك 86 آر 15 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 111164 - 23

شرقا : طريق الشماعية 

جنوبا : عبد اهلل بن العسري

غربا : ورثة احلاج ادريس الناجي – وبوشعيب بن عائشة

طالب التحفيظ : ظهور محمد ا بن ابراهيم بن بومهدي 

مطلب رقم 111208 - 23

اسم امللك : ملك الرحيل 7 

موقعه : اسفي ، حي شنكيط، سيدي عبد الكرمي

املساحة التي أظهرها التصميم 40 آر 55 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : مبارك رحيلومحمد رحيل

شرقا : ورثة عبد السالم رحيل 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 41814 - 23 

غربا : الرسم العقاري عدد 41814 - 23

طالب التحفيظ : الرحيل عبد الغني ابن محمد بن مبارك

مطلب رقم 111217 - 23 

اسم امللك : أرض جبودة 1 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة سيدي عيسى، دوار اوالد السي 

بوعالم

املساحة التي أظهرها التصميم 98 آر 61 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق – وورثة بن اخلوريورثة معزوزي محمد – وأحمد احلوزي

شرقا : ورثة شمسي ميلود 

جنوبا : ورثة بن خديجة اجلياللي

غربا : ورثة بن خديجة اجلياللي

طالب التحفيظ : مجدي عبد الوهاب ابن سعيد بن اجلياللي 

إعالنات جديدة عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 11816 - 23

امللك املسمى : أرض بوحلية

الواقع بإقليم اسفي ، قيادة أيير، دوار اوالد بوعنان

طالبو التح فيظ : حبيبة الرحيدي ومن معها 

تاريخ التحديد : 23 ماي 2001

 512 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يفسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 22 أكتوبر 2008.
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مطلب رقم 23489 - 23

امللك املسمى : بالد الرمل

الواقع بإقليم اس في ، قيادة خط ازكان، دوار اوالد بوزيد

طالبو التح فيظ : فاطمة بونوالة بنت احمد ومن معها 

تاريخ التحديد : 23 ماي 2001

 595 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يفسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 26 ماي 2010.

مطلب رقم 55447 - 23

امللك املسمى : دراع السكوم

الـواقع باقليم اسفي ، قيادة دار السي عيسى، دوار الشلوح

طالبة التحفيظ : بلخيمة منى بنت عبد القادر بن مسعود

تاريخ التحديد : 27 - 08 - 2015

 983 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يفسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في فاحت نوفمبر 2017

اصالح خطأ - امللك املسمى" السدرة 03 " 

مطلب رقم 110799 - 23

الذي أدرجت خالصة اإلعالن عن التحديد باجلريدة الرسمية رقم 1064 

املؤرخة في 22 ماي 2019 . 

بـدال مـن : 

- حواص الكوشي بن سعيد بن بوجمعة بنسبة 1/7 

اقرأ 

- حواص الكوشي بن سعيد بن بوجمعة بنسبـة 2/7 

والباقي بدون تغيير

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعـالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

التعريف  لبطاقة  ،احلامل  حجي  الغفور  عبد  السيد  أن  للعمــوم 

الوطنية رقم AB 28638 الساكن واجلاعل محل اخملابرة معه قطاع 14 

بلوك ك 2، شارع الدلب حي الرياض الرباط. طلب أن يسلم له نظير 

جديد للرسم العقاري رقم 64375 - 23 املؤسس للملك املدعو " بالد 

الكريان" بجماعة الطياميم اقليم اليوسفية ، وذلك بسبب "ضياع " 

النظير الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيـا في أجـل خمسة عشرة يوما ابتداء من نشر هذا اإلعـالن . 

  احملافظ على االمالك العقارية بآسفي بالنيابة.

عبد اجلليل ابامني.    

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 9825 - 25

اسم امللك : " البشير ".

موقعه : بنسليمان 

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : ورثة عبد السالم صبحي ، ورثة تومي محمد؛

جنوبا : ورثة مرجال رحال، محمد عقي، الرسم العقاري رقم : 3783 - 25؛

غربا : رحايلي زينب ، الرسم العقاري رقم : 14370 - 25.

طالب التحفيظ : السيد منشور اخملتار بن البشير .

مطلب رقم 9918 - 25

اسم امللك : "أرض املغاري يسار ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك

دوار اوالد منصر .

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 64 آ 44 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 13574 - س؛، ورثة مسوك احلاج بوشعيب؛

شرقا : احلراتي احمد؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : بوشعيب بن املهدي، مسوك احلاج املعطي .

طالبو التحفيظ : السيد محمد ملغاري يسار ومن معه .

مطلب رقم 10049 - 25

اسم امللك : " ديل البغل ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار العوانس .

وقع حتديده في : 02 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 46 آ 73 س .

نوعه : أرض فالحية بها بئر واشجار الكرموس.

اجملاورون.

شماال : الطريق ؛
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شرقا : ختيري العربي، ختيري رقية، ختيري لكبير ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 6278 - س؛

غربا : لعسيري مصطفى .

طالب التحفيظ : السيد سعيد ازكري بن حلسن .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية ببنسليمان

الزهراوي عزيز   

 

محافظة خنيفرة 

مطلب رقم 11315 - 27

اسم امللك : "اسروال تاغزوت ) م . م 60/ ق ( ".

ملوية،  املدعو  املكان  القباب،  دائرة وجماعة  اقليم حنيفرة،   : موقعه 

ايت بويعقوب اشقيرن.

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2005.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 100 هـ 19 ار 65 س

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الواد ) ملك عمومي (؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي (، الرسم العقاري 11927 - 27 : 

جنوبا : الطريق) ملك عمومي ( ؛

غربا : الشعبة، الواد ) ملك عمومي (.

القطعة الثانية : 

شماال : الطريق) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الواد ) ملك عمومي (؛

جنوبا : الطريق) ملك عمومي ( ؛

غربا : مطلب رقم 985 - 27، الشعبة ) ملك عمومي (.

القطعة الثالثة : 

شماال : رسم عقاري رقم 10072 - 27 ؛

شرقا : رسم عقاري رقم 10185 - 27 - 10042 - 27 ؛ 

جنوبا : الواد ) ملك عمومي (؛

غربا : الواد ) ملك عمومي (.

القطعة الرابعة : 

شماال : الطريق) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الواد ) ملك عمومي (؛

جنوبا : عاول حلسن ؛

غربا : الواد ) ملك عمومي (.

القطعة اخلامسة : 

شماال : الطريق) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الواد ) ملك عمومي (؛

جنوبا : حمو بن ريشة ؛

غربا : مطلب رقم 985 - 27.

طالبو التحفيظ : الدولة املغربية و من معها.

مطلب رقم 41235 - 27

اسم امللك : " اوصفية ".

موقعه : اقليم حنيفرة، دائرة و جماعة القباب، املكان املدعو حي االطلس.

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 25 س

نوعه : فيال بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : رشيدي احماد ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي (، خالدي زهور ومن معها ؛

جنوبا : خالدي زهور ومن معها، باعال عيدة ؛

غربا : طالب التحفيظ، مسكي عبد العزيز.

طالبة التحفيظ : ربحة خلدي بنت عسو.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة. 

رمرام وسيم.    

 

محافظة تيزنيت

اعالنات جديدة بانتهاء التحديد

مطلب رقم 52 - 31

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 222 ".

موقعه : جماعة تيزنيت احملل املدعو "اداكفا".

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك اخلاص 

للدولة ومن معه،

وقع حتديده بتاريخ 20 يونيو 1989،

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 3842 

املؤرخة في 18 يونيو 1986.

مطلب رقم 2624 - 31

امللك املسمى : " دار علي اوبلعيد ".

موقعه : جماعة الركادة قيادة أوالد جرار اقليم تيزنيت.

طالبو التحفيظ : ادريس عمري بن محمد ومن معه،

وقع حتديده بتاريخ 13 يوليو 1995،

 6 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 10 فبراير 1999.

مطلب رقم 11866 - 31

امللك املسمى : " وسامو ".

موقعه : جماعة وقيادة اثنني أكلو اقليم تيزنيت باحملل املدعو "أشدير أودرار".

طالبو التحفيظ : محمد وسامو بن مبارك ومن معه،
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وقع حتديده بتاريخ 07 يونيو 2004،

 446 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 18 يوليو 2007.

مطلب رقم 13749 - 31

امللك املسمى : " وسامو ".

موقعه : جماعة وقيادة أكلو اقليم تيزنيت احملل املدعو " اشدير ادوار العوينة".

طالبو التحفيظ : محمد وسامو بن مبارك ومن معه،

وقع حتديده بتاريخ : 23 أبريل 2018،

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1088 

املؤرخة في06 نوفمبر 2019.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت بالنيابة.

البشير أصوفي.   

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 61895 - 35

اسم امللك : ملك الدالية.

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

دوار ثالث أركان.

تاريخ حتديده : 02 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 23 آ 45 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

عزوز   - بلمسامقيل  احلسني   - بلمسامقيل  احلميد  عبد   : شماال 

اجملاطي - طالب التحفيظ.

شرقا : ورثة الكوردي أم العيد.

جنوبا : ورثة محجوبة املوطور- طريق عمومي ذو عرض متغير.

غربا : الكوردي أم العيد.

طالب التحفيظ : محمد الرميلي بن محماد.

مطلب رقم 61976 - 35

اسم امللك : ملك اكزير 2.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار القليعة.

تاريخ حتديده : 03 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 14 آر 22 س. 

نوعه : أرض فالحية بها شجرة أركان واحدة. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 61982 - 35.

شرقا : ممر غير نافذ عمومي عرضه 6 أمتار. 

جنوبا : عبد الرحمان كعمون. 

غربا : امللك الغابوي.

طالب التحفيظ : محمد كعمون بن العربي.

مطلب رقم 61858 - 35

اسم امللك : ملك الدار اجلديدي.

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

الدرا، دوار آيت تهرية.

تاريخ حتديده : 16 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آر 39 س. 

نوعه : أرض بها دار للسكن من طابق أرضي، وبها أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : محمد موصاطيف - طريق عمومية.

شرقا : ورثة سي احمد. 

جنوبا : ورثة محمد صديقي – طريق عمومية ذو عرض متغير. 

غربا : طريق عمومية.

طالب التحفيظ : محمد اجلديدي بن ميلود.

مطلب رقم 62040 - 35

اسم امللك : الدار.

سيدي  جماعة  سميمو،  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

احمد السايح، دوار امنكاين.

تاريخ حتديده : 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 آ 63 س. 

نوعه : أرض عارية بها دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول، وأشجار 

الزيتون ومطفية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ذو عرض متغير.

نافذ  ورثة عمر أمنكاي- ممر غير  ذو عرض متغير-  : ممر عمومي  شرقا 

عمومي – ورثة حلسن امنكاي.

جنوبا : ورثة حلسن امنكاي.

غربا : ورثة أمنكاي علي بن سعيد.

طالبة التحفيظ : آمنة أمنكاي بنت محند.

مطلب رقم 61908 - 35

اسم امللك : الداليا.

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

الدرى، دوار مترازة.

تاريخ حتديده : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 91 آ 39 س. 

نوعه : أرض بها دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول، ومسكن احلارس

ومسبح، وبئر وأرض فالحية بها أشجار الزيتون.
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اجملاورون : 

شماال : ورثة محجوبة بنت احلاج محمد. 

شرقا : لغليمي ابراهيم.

جنوبا : الرسوم العقارية أعداد 32832 - 35 - 32379 - 35 - 29010 - 35.

غربا : الطريق الوطنية عدد 1 عرضها 30 متر.

طالبة التحفيظ : دليلة أشاهد بنت عمر.

مطلب رقم 61919 - 35

اسم امللك : أورتي نتازرين.

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

تاريخ حتديده : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 آ 38 س. 

نوعه : أرض فالحية بها بها دار للسكن من طابق أرضي وسطح، ومرافق 

بالطابق األرضي، ومطفية، وأشجار الزيتون وأشجار الكاليبتوس.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية بعرض متغير.

شرقا : الناجي عبد الرحمان – ساحة عمومية.

جنوبا : سلمى السوسي - احلضرامي كنزة - ساحة عمومية.

غربا : سلمى السوسي - احلضرامي كنزة.

طالبة التحفيظ : نورة احلضرامي بنت موالي محمد.

مطلب رقم 59183 - 35

اسم امللك : البرنيشة 2.

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

دوار آيت احلاج الطاهر.

تاريخ حتديده : 13 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 67 آر 68 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة نامير الركراكي – طريق عمومي بعرض 5 أمتار.

شرقا : عبد احلق قايد رحا.

جنوبا : عبد املولى بن املزودي- طريق عمومية بعرض 3 أمتار.

غربا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار- مطلب التحفيظ رقم 59184 - 35.

طالب التحفيظ : عمر الركراكي بن مسعود.

مطلب رقم 59435 - 35

اسم امللك : تروين 1.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة ادا وكرض، دوار 

آيت علي.

تاريخ حتديده : 02 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 64 آر 96 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق اإلقليمية عدد 2214 عرضها 20 مترا.

شرقا : مقبرة سيدي عبد العزيز- الرسم العقاري رقم 9579 م – اخملتار أحضار.

جنوبا : اخملتار أحضار – طالب التحفيظ – طريق عمومي بعرض 3 أمتار.

غربا : ورثة إدوش محمد - الرسم العقاري عدد 22049 - 35 - ورثة إدوش 

احلسني – أمكاز - املكتب الوطني للماء والكهرباء )بالوعة(.

طالب التحفيظ : احلسن أباشرة بن احلسني.

مطلب رقم 13540 - 35

اسم امللك : الغدير.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة ادا وكرض، دوار 

آيت علي.

تاريخ حتديده : 02 فبراير 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم : 27 آ37 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ابلينكة مصطفى.

شرقا : ممر خاص غير نافذ )غير ظاهر( بعرض 4 أمتار – يوسف مكوار.

جنوبا : ابلينكة مصطفى - الرسم العقاري رقم 27151 - 35.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 13539 - 35.

طالب التحفيظ : املصطفى أبلينكا بن احلسن.

مطلب رقم 13564 - 35

اسم امللك : الغدير.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة ادا وكرض، دوار 

آيت علي.

تاريخ حتديده : 15 فبراير 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم : 34 آ 48 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي ذو عرض متغير.

شرقا : ممر خاص غير نافذ )غير ظاهر( بعرض 4 أمتار - يوسف مكوار.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 13540 - 35.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 13539 - 35.

طالب التحفيظ : املصطفى أبلينكا بن احلسن.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة .

ربيع الشركي.    
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محافظة العرائش

مطلب رقم 18549 - 36

اسم امللك : " مقبرة سيدي الطاهر احلامتي وطاح " 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة تطفت، احملل املدعو دوار وطاح. 

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 هكتار 21 ار 40 س.

نوعه : ارض بها مقبرة و أشجار الزيتون وبناء يتكون من سفلي.

اجملاورون : 

السالم  امليلودي-ورثة عبد  احلامتي  احلامتي-مصطفى  : فطيمو  شماال 

كنيزو-عبد السالم احلامتي اكنيزو-ورثة فاطمة كنيزو. 

جنوبا : ورثة محمد استيتو- أحمد بن الطاهر اجلعدي-األمني اجلعدي.

شرقا : ورثة سالم الطاهر – رحمة احلامتي-إسماعيل احلامتي.

الهراسي- أحمد  ورثة محمد احلامتي-محمد  الهراسي-  : األمني  غربا 

احلامتي العياشي- ورثة احلامتي محمد قنيوي.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 25450 - 36

اسم امللك : " الكويشلي" 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير، احملل املدعو سيدي الكامل. 

وقع حتديده في : 09 أغسطس 2018.

مساحته : 01 ار 02 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : العربي بن عالل. 

جنوبا : عبد السالم البكوري.

شرقا : سعيد بنصالح- الرسم العقاري رقم 751 - 36.

غربا : زنقة.

طالبة التحفيظ : طامو بنت حمادي الكويشلي.

مطلب رقم 27978 - 36

اسم امللك : " املفضل احلميدي " 

موقعه : إقليم العرائش مدينة القصر الكبير احملل املدعو بالد الدامون 

شارع تطفت. 

وقع حتديده في : 05 يوليو 2018.

مساحته : 96 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي و ثالث طوابق .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 32297 - 36. 

جنوبا : زنقة. 

شرقا : مرمي الدامون.

غربا : طريق تطفت.

طالب التحفيظ : املفضل بن محمد احلميدي.

مطلب رقم 27984 - 36

اسم امللك : " حلحة واد بوخليع" 

موقعه : إقليم العرائش جماعة القلة،احملل املدعو : واد بوخليع. 

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2019.

مساحته : 02 هكتار 97 ار 58 س.

نوعه : أرض رعوية.

اجملاورون : 

شماال : جماعة أعرشان - ورثة أحمد بن محمد سلمان - وورثة عبد 

السالم بن عبد الرحمان.

جنوبا : واد بوخليع. 

شرقا : جماعة أعرشان.

غربا : طريق. 

طالب$ التحفيظ : اجلماعة الساللية دوار املنجرة النائب عنها وزير الداخلية.

مطلب رقم 32361 - 36

اسم امللك : " مرجع مرة 59700" . 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني عروس، احملل املدعو مرجع مرة. 

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020.

مساحته : 06 ار 23 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة برقية. 

جنوبا : ممر عمومي.

شرقا : ورثة والد الطويل.

غربا : ورثة برقية.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32653 - 36

اسم امللك : " بوقشور )3( 61002" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني كرفط، احملل املدعو بوقشور 3.

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020.

مساحته : 90 ار 95 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : واد. 

جنوبا : طريق. 

شرقا : محمد الصقال.

غربا : العربي ولد منانة. 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32777 - 36

اسم امللك : "احلمد " 

موقعه : مدينة القصر الكبير، احملل املدعو جتزئة املزوري. 

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2019.
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مساحته : 01 ار 84 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي و طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

جنوبا : زنقة.

شرقا : أحمد الوزاني – عبد السالم الشنتوف. 

غربا : الرسم العقاري رقم 13465 - 36 - عبد اإلله احلدادي. 

طالب التحفيظ : محمد نخشى.

مطلب رقم 32782 - 36

اسم امللك : " ملك لويزة" 

موقعه : مدينة القصر الكبير، احملل املدعو حي األندلس. 

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020

مساحته : 01 ار 70 س .

نوعه : ارض بها بناء يتكون من طابق سفلي وأخر بالتراجع و سطح. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 25571 - 36.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 120 - 36.

شرقا : زنقة.

غربا : الرسم العقاري رقم 29649 - 36. 

طالب التحفيظ : محمد بنقدور بن بنيخلف.

مطلب رقم 32787 - 36

اسم امللك : " الدمنة 70299" 

موقعه : إقليم العرائش جماعة القلة احملل املدعو : الدمنة. 

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2020

مساحته : 01 هكتار 44 ار 50 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : أحمد جعنني.

جنوبا : خندق- عبد السالم جعنني-عبد العالي جعنني.

شرقا : حلسن جعنني- علي املودن- عبد السالم جعنني.

غربا : عبد العالي جعنني – أحمد جعنني. 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32789 - 36

اسم امللك : " العنيصر 2 - 70295" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة القلة، احملل املدعو العنيصر.

وقع حتديده في : 29 سبتمبر 2020

مساحته : 33 ار 21 س .

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : خندق.

جنوبا : ورثة أحمد صمدون.

شرقا : محمد جعنني.

غربا : أحمد جعنني.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32793 - 36

اسم امللك : " الدولة 1546 شبه حضري" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة العوامرة، احملل املدعو مدرسة الغوازي.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020

مساحته : 21 ار 71 س .

نوعه : ارض بها بنايات متعددة عبارة عن مدرسة. 

اجملاورون : 

شماال : مقبرة.

جنوبا : طريق.

شرقا : مقبرة.

غربا : طريق.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص النائب عنها مندوب أمالك الدولة.

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش.

    العربي الظريف.

 

 محافظة بتارودانت

مطلب رقم 31613 - 39

اسم امللك : » دار موالي سليمان «.

موقعه : دوار القصيبة جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني شعيب 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 18 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 12 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : حلمودي رقية؛ 

شرقا : ورثة حلمودي موالي عبد اهلل؛

جنوبا : ورثة حلمودي موالي عبد اهلل؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد موالي سليمان حلمودي بن موالي عبد اهلل.

مطلب رقم 31637 - 39

اسم امللك : » ملك لعريشي «.

موقعه : حي احلديب بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 سبتمبر 2020.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 75 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الطاهر ايت احميمر؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : سي احملفوظ والرسم العقاري رقم 37812 - 39 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 21399 - 39 ؛

طالب التحفيظ : السيد املصطفى لعريشي بن مبارك.

مطلب رقم 31659 - 39

اسم امللك : » ملك الزيغ «.

موقعه : حي الشينات بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 14 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 51 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : إبراهيم الشهب؛ 

شرقا : اجبار محمد واجبار حسن؛

جنوبا : الرسم العقاري 29614 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد الزيغ احلسني بن علي.

مطلب رقم 31667 - 39

اسم امللك : » ملك ايت الشيخ «.

موقعه : ايت ايعزة القدمية بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 23 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 48 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : بن مالك الضاوية؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : ايت الشيخ عيسى؛

طالب التحفيظ : السيد محمد ايت الشيخ بن عيسى.

مطلب رقم 31674 - 39

اسم امللك : » البحيرة «.

موقعه : دوار بويحي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 13 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الوافي مبارك؛ 

شرقا : الوافي مبارك والطريق؛

جنوبا : الطريق والرسم العقاري رقم 37111 - 39؛

غربا : الوافي مبارك؛

طالب التحفيظ : السيد محمد الوافي بن علي.

مطلب رقم 31677 - 39

اسم امللك : » اكن ظهران «.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 18 ار 20 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : محمد ايت القاضي؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرحماني محمد؛

غربا : أورو احلسني؛

طالب التحفيظ : السيد محمد اكشاط بن الطيب.

مطلب رقم 31678 - 39

اسم امللك : » الكندول «.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 10 ار 01 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : انفلوس عكيدة؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : انفلوس عكيدة وفاطمة؛

غربا : الساقية؛

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم بندريوش بن املدني.

مطلب رقم 31689 - 39

اسم امللك : » ملك كوطي «.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 18 ار 22 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31679 - 39 ؛ 
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شرقا : إبراهيم اعميش؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31690 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد محمد كطي بن احلسني.

مطلب رقم 31690 - 39

اسم امللك : » ملك عزيز «.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 18 ار 19 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31689 - 39؛ 

شرقا : إبراهيم اعميش؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد عبد عزيز اد يحي بن علي.

مطلب رقم 31692 - 39

اسم امللك : » دار احلسني «.

دائرة أوالد  : دوار وجماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب  موقعه 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 14 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 20 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 40594 - 39 ؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : اوروق محمد؛

غربا : الرسم العقاري رقم 21443 - 39 ؛

طالب التحفيظ : السيد احلسني شكتي بن محمد.

مطلب رقم 31701 - 39

اسم امللك : » دار حربل «.

موقعه : احلصن سيدي بلقاس بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 68 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : اعبيل؛

غربا : اعبيل؛

طالبو التحفيظ : السيدة سليمة حربل بنت علي ومن معها.

مطلب رقم 31703 - 39

اسم امللك : » ملك حدادي «.

موقعه : دوار ايت سعيد بن إبراهيم جماعة سيدي احمد اواعمر قيادة 

عني شعيب دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 18 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 82 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الطريق وحفيظة ادليمي؛ 

شرقا : حفيظة ادليمي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد حدادي حسن بن إبراهيم.

مطلب رقم 31713 - 39

اسم امللك : » ملك إبراهيم «.

موقعه : جنان ايت ضالي اكفاي مدينة تارودانت.

وقع حتديده : 21 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 76 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : املنتاكي؛ 

شرقا : ممر؛

جنوبا : ايت علي احلسني والرسم العقاري رقم 3135 - 39؛

غربا : اتبير حمو؛

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم جودي بن احلسن.

مطلب رقم 31714 - 39

اسم امللك : » بوليجور 5 «.

موقعه : دوار عني املديور جماعة و قيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 85 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31715 - 39؛ 

شرقا : احمد الهيوم ومن معه؛
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جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31716 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : السيدة الرويس مليكة بنت امبارك.

مطلب رقم 31715 - 39

اسم امللك : » بوليجور 4 «.

موقعه : دوار عني املديور جماعة و قيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 90 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الهيوم فاطمة؛ 

شرقا : زنيكف فاطمة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31714 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : السيدة الرويس مليكة بنت امبارك.

مطلب رقم 31716 - 39

اسم امللك : » بوليجور 3 «.

موقعه : دوار عني املديور جماعة و قيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 99 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31714 - 39؛ 

شرقا : احمد الهيوم ومن معه؛

جنوبا : محمد املناني ومن معه؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : السيدة الرويس مليكة بنت امبارك.

مطلب رقم 31717 - 39

اسم امللك : » بوليجور 2 «.

موقعه : دوار عني املديور جماعة و قيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 63 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عبد الرب عبد الصمد؛

غربا : الرويس بشرى؛

طالبة التحفيظ : السيدة الرويس مليكة بنت امبارك.

مطلب رقم 31720 - 39

اسم امللك : » دار إسماعيل «.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 98 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : عبد الصمد املكونة؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري رقم 7873 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد إسماعيل املاسي بن سالم.

مطلب رقم 31722 - 39

اسم امللك : » ملك عباسة «.

موقعه : دوار احلومر جماعة احمر الكاللشة قيادة احمراقليم تارودانت.

وقع حتديده : 23 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 آر 36 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : العربي اعريبا؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : جميلة بن يحي؛

غربا : ممر واحلبيب اعريبا؛

طالب التحفيظ : السيد موالي احلسن عباسة بن سي محمد.

مطلب رقم 31723 - 39

اسم امللك : » ملك كمال «.

موقعه دوار أوالد بلعيد جتزئة الكوتري بلدية أوالد برحيل إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 آر 07 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الطريق و شعلبا محمد؛ 

شرقا : شعلبا محمد والطريق؛

جنوبا : الطريق والرسم العقاري رقم 32005 - 39؛

غربا : الرسم العقاري رقم 32005 - 39 والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد اكرام كمال بن عبد احلق.
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مطلب رقم 31704 - 39

اسم امللك : » ملك نعيمة «.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 76 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : بنطريش ابراهيم؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الدريوش حفيظة؛

غربا : فاطمة حلسن؛

طالب التحفيظ : السيدة اعزة نعيمة بنت احمد.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت.

عبد اهلل ارمو.    

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8182 - 40

اسم امللك : "املدمر".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار أوالد معمر.

وقع حتديده في : 02 مارس 2020.

نوعه : أرض فالحية 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 31 ار 88 س . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 64282 - 40؛

شرقا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار من ورائها الرسم العقاري رقم 

20139 - 40 ؛

جنوبا : حمداوي فاطنة ؛

غربا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار ؛

طالب التحفيظ : املصطفى سويدي بن امليلود .

مطلب رقم 8183 - 40

اسم امللك : " ثالت 4 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد عال.

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 05 ار 68 س . 

اجملاورون : 

شماال : ملك الدولة ؛

شرقا : ورثة عالوي محمد ؛

جنوبا : ورثة جفجاف ميمون وورثة جفجاف رمضان ؛

غربا : شوافي محمد بن سعيد ؛

طالب التحفيظ : ملود شوافي بن سعيد .

مطلب رقم 8246 - 40

اسم امللك : " ملك سليمان ".

موقعه : اقليم بركان مدينة بركان حي سالم زنقة سجلماسة رقم 13. 

وقع حتديده في : 18 مارس 2020.

نوعه : أرض بها بناية من طابق سفلي وطابق علوي .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 57 س . 

اجملاورون : 

شماال : دحماني حماد ؛

شرقا : زنقة عرضها 06 أمتار ؛

جنوبا : دحماني سليمان ، ورثة العراص احمد ؛

غربا : ورثة العراص احمد ؛

طالب التحفيظ : اسليمان الدحماني بن محمد .

مطلب رقم 8284 - 40

اسم امللك : " ملك ثالت ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد عال.

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2020.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 68 ار 05 س . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة لطرش نكادي ؛

شرقا : ورثة درقاوي محمد ؛

جنوبا : ورثة بلخير؛

غربا : ورثة لطرش عبد العالي ؛

طالب التحفيظ : العيد اخملتاري بن عمرو .

مطلب رقم 8303 - 40

اسم امللك : " الطاهر بالي 1".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة أغبال دوار زيدور.

وقع حتديده في : 23 اكتوبر 2020.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار زيتون .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 29 ار 45 س . 

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص عرضه 1.5 متر من ورائه عراص عبد القادر ومن معه ؛
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شرقا : ورثة بالي محمد بن محمد ، ورثة محمدي عباس ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 14704 - 40 ؛

غربا : بالي ميلود بن محمد ، أعراب امليلود ، مطلب حتفيظ عدد 8301 - 40 ؛

طالب التحفيظ : الطاهر بالي بن امبارك .

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

       بنموسى محمد

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 9630 - 41

اسم امللك : "امي زهور".

اقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  قيادة  صفرو،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "مزارع البهاليل".

مساحته : 03 آ 64 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : دحمان اجلغم؛

شرقا : دحمان اجلغم وحمو؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : قاسيم املاهير؛

طالبو التحفيظ : السيدة عائشة بنت محمد صفريوي بنزرو ومن معها.

مطلب رقم 9633 - 41

اسم امللك : "غيثة".

اقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  قيادة  صفرو،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "مزارع البهاليل".

مساحته : 24 آ 53 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحمان املاهير؛

شرقا : قاسيم املاهير؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 9629 - 41؛

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة بنت محمد صفريوي بنزرو.

مطلب رقم 30114 - 41

اسم امللك : "سارة".

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو : "طريق املنزل".

مساحته : 01 آ 37 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني؛

اجملاورون : 

شماال : ممر ومحمد الشبشالي؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 4812ف؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 28725 - 41؛

طالبة التحفيظ : السيدة سعاد بنت حلسن بوسالمتي.

مطلب رقم 30188 - 41

اسم امللك : "فاطمة الزهراء".

بن  يوسف  الواثة،جماعة سيدي  قيادة  ودائرة صفرو،  إقليم   : موقعه 

أحمد،احملل املدعو : "آيت الطالب".

مساحته : 01 آ 49 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 21491 - 41؛

جنوبا : ورثة بنجاري؛ 

غربا : ميمون أمرموش؛

طالبو التحفيظ : السيدة حادة بنت محمد اجملاهد و من معها.

مطلب رقم 30189 - 41

اسم امللك : "جنان اخلناتي".

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو : "اخلاينة العليا".

مساحته : 01 آ 26 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة والرسم العقاري عدد 31066 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 13272 - 41 وعبد اللطيف لهبوب؛

جنوبا : عبد اللطيف لهبوب والزنقة؛ 

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن حلسن ادوو.

مطلب رقم 30190 - 41

اسم امللك : "امطيرة القبة".

موقعه : إقليم صفرو، بلدية البهاليل،احملل املدعو : "امطيرة القبة".

مساحته : 12 آ 03 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : بوكرين احلسني؛

شرقا : ورثة حلسن بن احلاج ادريس،ورثة علي بن عبد الرحمان؛

جنوبا : ورثة علي بن عبد الرحمان؛ 

غربا : أوالد السي أحمد العياشي،علي بلحاج العشابي؛

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة بنت أحمد اشقوندة.
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مطلب رقم 30191 - 41

اسم امللك : "مالك".

بن  يوسف  الواثة،جماعة سيدي  قيادة  ودائرة صفرو،  إقليم   : موقعه 

احمد،احملل املدعو : "دوار بوخرفان".

مساحته : 03 آ 22 س.

نوعه : أرض فالحية بها شجرتني من الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : الرسمان العقاريان عدد 26451 - 41 و36300 - 41؛

جنوبا : ورثة اللوح فطومة؛ 

غربا : محمد بومهدي؛

طالب التحفيظ : السيد جواد بن علي لكرميط.

مطلب رقم 30193 - 41

اسم امللك : "مطيرة الليم".

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

احملل املدعو : "القصبة".

مساحته : 06 آ 23 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة حمادي بن الطالب؛

شرقا : ساقية ثم ممرعموميني؛

جنوبا : ساقية عمومية و محمد النجار؛ 

غربا : محمد منوق ؛

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد القصبة،النائب عنها السيد ناظر 

اوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30194 - 41

اسم امللك : "بالد املراجع".

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

احملل املدعو : "القصبة".

مساحته : 02 آ 39 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : محمد بوجنوم؛ 

غربا : الساقية ثم ورثة علي عمرو؛

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد القصبة،النائب عنها السيد ناظر 

اوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30195 - 41

اسم امللك : "الشرفاء 1".

احملل  اقورار،  أغبالو  الواثة،جماعة  قيادة  ودائرة صفرو،  إقليم   : موقعه 

املدعو : "دوار آيت عبد السالم".

مساحته : 83 آ 85 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة بناصراويشو؛

شرقا : ورثة علولة مولود؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛ 

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن محند افرفار.

مطلب رقم 30196 - 41

اسم امللك : "املقتل".

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

احملل املدعو : "املقتل، دوار القصبة".

مساحته : 31 آ 65 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : الشعبة ثم الرسم العقاري عدد 53330 - 41،ورثة محمد التريد؛

جنوبا : ورثة احلسني الغابة،ورثة عمر بن حدو، ورثة التريد محمد؛ 

غربا : الشعبة ثم الرسم العقاري عدد 7834 - 41؛

ناظر  السيد  أحباس مسجد مجنان،النائب عنها   : التحفيظ  طالبة 

اوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30197 - 41

اسم امللك : "جنان عمي عسو".

بن  يوسف  الواثة،جماعة سيدي  قيادة  ودائرة صفرو،  إقليم   : موقعه 

أحمد، احملل املدعو : "دوار مزدغة اجلرف".

مساحته : 14 آ 13 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي عياد؛

شرقا : الساقية وطريق عمومية؛

جنوبا : ورثة محمد اوبناصر،ورثة حلسن عياد؛ 

غربا : ورثة علي عياد؛

طالب التحفيظ : السيد ادريس بن علي عسو مرجة.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 120726 - 44

اسم امللك : أرض الكاعة. 

العامرية  بني هالل جماعة  قيادة  بنور  ودائرة سيدي  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو دوار أوالد الغازي. 

وقع التحديد في  : 12 ديسمبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 66 ار 47 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : بلمختار رضوان ومن معه؛            

شرقا : مطالب التحفيظ رقم 70714 - 44، 70711 - 44، 72166 - 44، 

بلمختار أحمد وقهواجي احلسن؛                         

جنوبا : قهواجي مصطفى ومطلب التحفيظ رقم 72176 - 44؛       

غربا : بلمختار التيباري، مليحي محمد ومن معه ومطلبي التحفيظ 

رقم 72146 - 44، 4120/ز. 

طالب التحفيظ : خاليد طاهيري امني بن محمد ومن معه.

إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 53422 - 08

امللك املسمى : "أرض حمادي"

إقليم  الروداني  ابراهيم  الكائن شارع موالي عبداهلل وشارع   : الكائن 

ومدينة سيدي بنور 

طالب التحفيظ :  الدولة املغربية )امللك اخلاص( ومن معها.

   ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 536 

بتاريخ 08 أبريل 2009 في حدود املطلب املذكور أعاله.

احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                      املصطفى بومهدي.

 

محافظة أكدال - الرياض  

 اعالنات ينص عليهم الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد مروان النوري نيابة عن السيد سيدي مختار اجلماني، اجلاعل 

محل اخملابرة معه مجموعة كوبيرتا رقم 6 احلي احلسني العيون، طلب

املؤسس    R/61795رقم العقاري  للرسم  نظيرا جديدا  له  أن يسلم   

للملك املدعو « ليالس " الكائن بالربا ط، وذلك بسبب ضياع النظير 

املسلم سابقا. 

    وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف    

للعموم أن السيد مروان النوري نيابة عن السيد سيدي مختار اجلماني،

اجلاعل محل اخملابرة معه مجموعة كوبيرتا رقم 6 احلي احلسني العيون،

طلب أن يسلم له نظيرا جديدا للرسم العقاري رقمR/25539  املؤسس

للملك املدعو « فرانش كونت 2 ". الكائن بالربا ط، وذلك بسبب ضياع 

النظير املسلم سابقا. 

    وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد مروان النوري نيابة عن السيد سيدي مختار اجلماني، اجلاعل 

محل اخملابرة معه مجموعة كوبيرتا رقم 6 احلي احلسني العيون، طلب 

أن يسلم له نظيرا جديدا للرسم العقاري رقم 24548 - 50. املؤسس 

للملك املدعو »فيتا III 37«. الكائن بالرباط، وذلك بسبب ضياع النظير 

املسلم سابقا. 

   وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط- أكدال٫

                                   الرياض حسن لكميري.

 

محافظة قرية بامحمد
           

مطلب رقم 18207 - 54

اسم امللك : " مرجة بالرج".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة اجبابرة، مزارع دوار 

اوالد بن عدو.

وقع حتديده في : 16  سبتمبر 2020.

مساحته : 01 هـ 37 آ 06 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ ورثة العربي محمد؛ ورثة حلرش عبدالسالم؛
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شرقا : ورثة حلرش عبدالسالم؛ممر خاص؛

جنوبا : ورثة حلرش عبدالسالم؛ املفضل حلرش؛

غربا : املفضل حلرش.

طالب التحفيظ : السيد محمد اليقني بن محمد.

مطلب رقم 18262 - 54

اسم امللك : " حمري".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي اوالد بن عبو.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2020.

مساحته : 02 آ 28 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بن عبو حسن؛

شرقا : املدني احمد؛

جنوبا : املمر؛

غربا : املمر؛ بن عبدو مصطفى.

طالب التحفيظ : السيد عبداهلل بن عبو بن اخلمار.

مطلب رقم 18183 - 54

اسم امللك : " قطعة املهاجر".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي بوشتى،

 احملل املدعو مزارع دوار الزاوية السفلى.

وقع حتديده في : 14 يناير 2020.

مساحته : 09 آ 40 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : اسحاق الصافي؛

شرقا : محمد الصافي بن الطاهر؛قاسم الصافي بن الغزواني؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : فاطمة الصافي بنت العربي.

طالب التحفيظ : السيد عبدالرحمان الصافي بن محمد.

مطلب رقم 18212 - 54

اسم امللك : " بالد النادر".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي اخلربة.

وقع حتديده في : 15 أكتوبر 2020.

مساحته : 51 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بن دي؛

شرقا : ورثة الهبطي؛

جنوبا : ورثة الدويب؛

غربا : ورثة بن دي.

طالب التحفيظ : السيد ادريس العاللي بن احمد.

مطلب رقم 18276 - 54

اسم امللك : " امكان".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، دوار عني شجرة.

وقع حتديده في : 26 أكتوبر 2020.

مساحته : 23 آ 60 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبناية خفيفة.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : أحمد احلجيري بن سالم؛

جنوبا : عمر البريدي بن علي؛

غربا : الشعبة؛ حسناء الكرمي.

طالب التحفيظ : السيد سعيد البريدي بن عمر.

        اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى  "ملك نور الدين "

 مطلب رقم 18446 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1146 املؤرخة في 16 ديسمبر 2020 

فبدال من : 

حدوده : 

شرقا : زكرياء امليخ.

اقرأ :

شرقا : زكرياء امليخ؛ رشيد الزوين؛ عادل الزوين؛ اخلمار الزوين.

" والباقي بدون تغيير "

احملافظ على األمالك العقارية بقرية بامحمد بالنيابة. 

                     عزيز التزراتي.

                  

 

محافظة كلميم

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى " أمسرا "

 مطلب التحفيظ رقم 6432 - 56 الـذي أدرج اإلعالن عن 

إنتهاء التحديد بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد 1143 

املؤرخـة في 25 نوفمبر 2020  والتي تسرب إليها خطأ مادي

*حيث يقرأ :

موقع امللك : شارع محمد اخلامس اجلماعة احلضرية بويزكارن اقليم كلميم.
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بدال من : 

شارع محمد اخلامس مدينة كلميم.

والباقي بدون تغيير. 

احملافظعلى األمالك العقارية بكلميم.

                                               محمد عرظاوي.

 

محافظة مكناس - االسماعيلية 

مطلب رقم 4389 - 59 

اسم امللك : " ملك اوحسني"

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي؛

موقعه : عمالة مكناس توالل زنقة 51 رقم 12.

مساحته : 01آ20 س.

حدوده : 

شماال : الزنقة)ملك عمومي(؛

شرقا :  الزنقة)ملك عمومي(؛

جنوبا : عبد السالم- لعريبي سالم- بلوط علي؛

غربا : الفاتيحي ادريس؛

طالب التحفيظ : السيدين سعيدة احاجي بنت بنعيسى و اوحسني 

فريد بن احماد بصفتهما مالكني حلق الزينة مناصفة بينهما أما حق 

الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛

 احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

                               البوراحي عبد الواحد.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

مطلب رقم 21011 - 60

اسم امللك : ملك تاغولت.

موقعــه : جماعة اوالد داحو، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 17 آر 02 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : طريق

شـرقا : طريق

جنـوبا : ايت احلماماد

غربـا : علي سقراط و ايت سقراط.

طالب التحفيظ : موحى بوكريك.

اصالح خطأ مادي - يتعلق باألمالك التالية الذي أدرج اعالن عن

 حتديدها باجلريدة الرسمية عدد 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020

عوضا عن :

الرسمية  املنشورة في اجلريدة  التحديد  تاريخ وساعة اجراء عمليات 

املذكورة أعاله واخلاصة باملطالب التالية : 21172 - 60 - 21173 - 60 - 

 60 - 21176 - 60 - 21175 - 60 - 21174

يجب قراءة :

 التاريخ املقرر إلجراء عمليات التحديد : 

املطلب رقم 21172 - 60 املسمى انوكا1 تاريخ حتديده 12 يناير 2021 

الساعة 13:00 زواال؛

املطلب رقم 21173 - 60 املسمى انوكا2 تاريخ حتديده 12 يناير 2021 

الساعة 13:30 زواال؛

املطلب رقم 21174 - 60 املسمى انوكا3 تاريخ حتديده 12 يناير 2021 

الساعة 14:00 زواال؛

املطلب رقم 21175 - 60 املسمى انوكا4 تاريخ حتديده 12 يناير 2021 

الساعة 14:30 ؛

املطلب رقم 21176 - 60 املسمى انوكا5 تاريخ حتديده 12 يناير 2021 

الساعة 15:00 ؛

             

مطلب رقم 21080 - 60

اسم امللك : بكرمي

موقعــه : اخلمايس جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 64 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي.

حـدوده : 

شمـاال : اكزار احلسني

شـرقا : طريق

جنـوبا : طريق

غربـا : اعطار احلسني.

طالب التحفيظ : بكرمي حلسن بن احلسني.

مطلب رقم 21086 - 60

اسم امللك : يسر الرحمان 1

موقعــه : قصبة الطاهر ج. ايت ملول ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 04آر 07 س.
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نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة مبارك بن عبداهلل

شـرقا : مطلب 21087 - 60

جنـوبا : طريق

غربـا : مصرف.

طالب التحفيظ : احملفظ لوبي واسماعيل شوري 

مطلب رقم 21087 - 60

اسم امللك : يسر الرحمان 2

موقعــه : قصبة الطاهر ج. ايت ملول ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 02آر 60 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة مبارك بن عبداهلل

شـرقا : الرسم العقاري 29588 - 60

جنـوبا : طريق

غربـا : مطلب 21086 - 60.

طالب التحفيظ : احلسني الصاحلي 

مطلب رقم 21084 - 60

اسم امللك : ملك كمال 2

موقعــه : حي اجلريدة ج. القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 44آر 79 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 50322 - 60

شـرقا : زنقة

جنـوبا : طريق واملطلب 21085 - 60

غربـا : طريق.

طالب التحفيظ : امينة كمال وعبدالعظيم كمال. 

 اعالنان ينص عليها الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدن للرسمني العقاريني 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للبطاقة  احلامل  ابراهيم  بن  بورجالت  الطيب  السيد  أن  للعموم 

جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب   .j101198 رقم  للتعريف  الوطنية 

فاطمة  بالد  املدعو  امللك  املؤسس   س   7525 رقم  العقاري  للرسم 

الكائن بعمـالة انزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية ايت ملول. وذلك 

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

     في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونـيا 

في أجل خمسة عشر يوما من نشر هذا اإلعـالن باجلريدة الرسمية.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة  احلامل  ولعربي  بوجمعة  السيد  أن 

je8065. طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 10101 -  60  

املؤسس  امللك املدعو امالل األول 130 الكائنعمـالة انزكان ايت ملول، 

كان  الذي  النظير  ضياع  بسبب  وذلك  ملول.  ايت  احلضرية  اجلماعة 

سلم له سابقا.

   في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونـيا 

في أجل خمسة عشر يوما من نشر هذا اإلعـالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                              عبد احلليم فتح اهلل.

 

محافظة احلوز

مطلب رقم 12727 - 65

امللك املسمى : " مخفمان 5 "

دوار  تكركوست،  اللة  جماعة   ، امزميز  دائرة  احلوز  إقليم   : الكائن 

مخفمان. 

مساحته : 00 هك 07 آر 18 س .

وقع حتديده في : 24 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مصرف ، املغاري موالي احمد، الرسم العقاري عدد 4791/م، 

شرقا : ممر ذو عرض متغير ، مصرف ،

جنوبا : مصرف، 

غربا : ساقية اسمنتية،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .
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مطلب رقم 12732 - 65

امللك املسمى : " دراع اعمرين 1 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم، دوار الزريبة. 

مساحته : 03 هك 40 آر 85 س .

وقع حتديده في : 28 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ايت عبد النبي عمر، 

شرقا : بن الغالي ،

جنوبا : بن الغالي، 

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12733 - 65

امللك املسمى : " اللة بريكة "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم، دوار الزريبة. 

مساحته : 00 هك 03 آر 99 س .

وقع حتديده في : 28 يناير 2020. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ايت سي يحيى، 

شرقا : ممر ذو عرض متغير ،

جنوبا : اللة بريكة ، 

غربا : ممر ذو عرض متغير ، ساقية اسمنتية،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12734 - 65

امللك املسمى : " شعبة بالل "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم، دوار الزريبة. 

مساحته : 00 هك 69 آر 94 س .

وقع حتديده في : 28 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ايت عبد النبي ، ارير رشيد، 

شرقا : ساقية ،

جنوبا : علي بويكداد ، ايت محند لوكاح، 

غربا : ساقية،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12735 - 65

امللك املسمى : " دراع اعمرين 2 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم، دوار الزريبة. 

مساحته : 00 هك 36 آر 62 س .

وقع حتديده في : 28 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص عرضه 4 امتار، الرسم العقاري عدد 3836 - 65، 

شرقا : ممر خاص عرضه 4 امتار، الرسم العقاري عدد 3836 - 65 ،

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3836 - 65، 

غربا : عبد الرحمان بن محمد،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12741 - 65

امللك املسمى : " حتت اجنا 1 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم، دوار الزريبة. 

مساحته : 00 هك 02 آر 26 س .

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : حلسن اوغبالو، 

شرقا : ورثة بوجمعة بن عمر الوكاح ،

جنوبا : مصرف، 

غربا : مصرف،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12742 - 65

امللك املسمى : " حتت اجنا 2 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم، دوار الزريبة. 

مساحته : 00 هك 09 آر 63 س .
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وقع حتديده في : 03 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بلحوش، 

شرقا : مصرف ،

جنوبا : بوجمعة بن عمر لوكاح، ورثة حلسن اوغبالو 

غربا : ورثة بلحوش،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12743 - 65

امللك املسمى : " حتت اجنا 3 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم، دوار الزريبة. 

مساحته : 00 هك 11 آر 55 س .

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مصرف، 

شرقا : ممر ، ورثة بن بوجمعة، مصرف،

جنوبا : ورثة بن بوجمعة، 

غربا : ورثة عمر امهرود،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12744 - 65

امللك املسمى : " أزالك "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم، دوار الزريبة. 

مساحته : 00 هك 50 آر 02 س .

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ايت اوريك، 

شرقا : واد اسيل ،

جنوبا : ايت كوكاخ، 

غربا : ممر ذو عرض متغير ، مطلب التحفيظ عدد 12733 - 65،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12746 - 65

امللك املسمى : " فم اغالد 3 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة وجماعة اسني، دوار اغالد. 

مساحته : 00 هك 01 آر 04 س .

وقع حتديده في : 06 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الفواكه.

اجملاورون : 

شماال : اد علي محمد او علي، 

شرقا : مصرف ،

جنوبا : مصرف ، اد يحيى إبراهيم، 

غربا : اد يحيى ابراهيم،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12747 - 65

امللك املسمى : " فم اغالد 1 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة وجماعة اسني، دوار اغالد. 

مساحته : 00 هك 04 آر 52 س .

وقع حتديده في : 06 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الفواكه

اجملاورون : 

شماال : ممر ذو عرض متغير، 

شرقا : ممر ذو عرض متغير،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 12749 - 65 

غربا : احلسني اد علي،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12748 - 65

امللك املسمى : " فم اغالد 2 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة وجماعة اسني دوار اغالد. 

مساحته : 00 هك 05 آر 88 س .

وقع حتديده في : 06 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الفواكه

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت إبراهيم ، بن حمة حوسني، 

شرقا : مصرف،

جنوبا : ممر ذو عرض متغير، 

غربا : ممر ذو عرض متغير،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12749 - 65

امللك املسمى : " تكديرت ايت علي "

الكائن : إقليم احلوز دائرة اسني، جماعة اسني، دوار امني اغالد. 

مساحته : 00 هك 06 آر 04 س .

وقع حتديده في : 06 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الفواكه.

اجملاورون : 

شماال : ممر ذو عرض متغير، 



117 عدد 1149 - 22 جمادى األولى 1442 )06 يناير 2021(

شرقا : مصرف ، محمد بن ازا ،

جنوبا : احلسني اد علي، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12747 - 65،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12758 - 65

امللك املسمى : " تكديرت ايت علي 2 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة وجماعة اسني، دوار اغالد. 

مساحته : 00 هك 01 آر 52 س .

وقع حتديده في : 18 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التفاح.

اجملاورون : 

شماال : مصرف ، ورثة اد يحيى ، 

شرقا : مصرف ، ممر عرضه متر واحد، 

جنوبا : ممر عرضه متر واحد ، 

غربا : مصرف ، ورثة اد يحيى ،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12760 - 65

امللك املسمى : " الدار "

الكائن : إقليم احلوز بلدية حتناوت، مركز سيدي محمد اوفارس. 

مساحته : 00 هك 01 آر 20 س .

وقع حتديده في : 19 فبراير 2020. 

نوعه : منزل من سفلي وطابق أول وسطح.

اجملاورون : 

شماال : فاضمة بنت حمادي ، 

شرقا : الصايحي عبد احلق، 

جنوبا : ايت امبارك عمر ، سعيدو عبد اجمليد، 

غربا : ممر بدون منفذ ذو عرض متغير،

طالبو التحفيظ : السيد إبراهيم الزهري بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 12763 - 65

امللك املسمى : " شفيق 2 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت امزميز، جماعة تزكني، دوار السهب. 

مساحته : 01 هك 50 آر 63 س .

وقع حتديده في : 25 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت عال، 

شرقا : أراضي أوالد مطاع ،

جنوبا : ورثة احلسن بن جدي، 

غربا : طريق عمومية عرضها 6 امتار، ورثة احلسن باسو 

طالب التحفيظ : السيد عزيز شفيق بن عبد القادر .

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد    

 

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17544 - 66

اسم امللك : ملك املودن ربيعة.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة تولوكولت مركز تولوكولت.

مساحته : 01 آر 73 سنتيارا.

نوعه : بها بناية من طابق سفلي و أخر علوي. 

وقع حتديده بتاريخ : 16 سبتمبر 2020.

اجملاورون : 

شماال : العربي ابلهاض،زنقة؛

شرقا : ابراهيم زورير ؛

جنوبا : طريق؛

غربا : مبارك اومسعود؛

طالبة التحفيظ : ربيعة املوذن.

مطلب رقم 17545 - 66

اسم امللك : وكرزان 1.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة تولوكلت مركز تولوكلت.

مساحته : 03 آر 60 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية بها بناية من طابق سفلي  وبناية من طابق سفلي 

وأخر علوي ومرافق بسطح 

وقع حتديده بتاريخ : 17 سبتمبر 2020.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 17547 - 66 ؛

شرقا : احلسني ابلقاس؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 17546 - 66؛

غربا : طريق؛

طالب التحفيظ : العربي أبلهاض بن محمد.

مطلب رقم 17546 - 66

اسم امللك : وكرزان 2.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة تولوكلت مركز تولوكلت.

مساحته : 01 آر 45 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية بها بناية من طابق سفلي و أخر علوي ،و مطفية، 

و أشجار الزيتون. 
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وقع حتديده بتاريخ : 17 سبتمبر 2020.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 17545 - 66 ؛

شرقا : احلسني ابلقاس؛

جنوبا : حلسن اكوزمت، بولهزات حسن؛

غربا : طريق؛

طالب التحفيظ : العربي أبلهاض بن محمد.

مطلب رقم 17547 - 66

اسم امللك : وكرزان 3.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة تولوكلت مركز تولوكلت.

مساحته : 03 آر 62 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية .

وقع حتديده بتاريخ : 17 سبتمبر 2020.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : اطرمان؛

جنوبا : العربي بن احمد؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 17545 - 66؛

طالب التحفيظ : العربي أبلهاض بن محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

حسن اخللقي    

 

محافظة زواغة موالي يعقوب

مطلب رقم 35758 - 69.

إسم امللك : " جنان الزيتون1321/قروي ". 

موقعه : إقليم موالي يعقوب،جماعة عني قنصرة احملل املدعو جنان الزيتون. 

وقع حتديده في : 2 فبراير 2020.

مساحته : 07 آر و67 س .

نوعه : أرض فالحية بها بعض أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : أحمد بن هبول ؛ 

شرقا : امحمد الطالبي ؛

جنوبا : عبد السالم بن أحمد حبيبي-الطالبي ومن معه ؛

غربا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 35759 - 69.

إسم امللك : " الظهر 1323/قروي". 

موقعه : إقليم موالي يعقوب،جماعة عني قنصرة احملل املدعو الظهر 1323. 

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

مساحته االجمالية : 15 آر 51 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

القطعة األولى : مساحتها : 04 أر 19 س.

شماال : ورثة طالبي أحمد ؛ 

شرقا : ورثة عبد اهلل بناصر طالبي ؛

جنوبا : ممر عمومي عرضه ستة أمتار؛

غربا : ورثة جناتي محمد؛

القطعة الثانية : مساحتها : 11 آر 32 س 

شماال : ممر عمومي عرضه ستة أمتار؛

غربا : ورثة عبد اهلل بناصر طالبي ؛

جنوبا : أحمد ديداح؛

شرقا : علي طالبي ؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

مطلب رقم 35760 - 69.

إسم امللك : " جنان الكبير 1324/قروي". 

موقعه : إقليم موالي يعقوب،جماعة عني قنصرة احملل املدعوجنان الكبير. 

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

مساحته : 06آر 16 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : امللك ذي الرسم العقاري عدد : 128603/07 ادريس طالبي؛ 

شرقا : عبد السالم بن أحمد- حبيبي الطالبي ومن معه ؛

جنوبا : ورثة محجوبي بوطيب؛

غربا : أحمد معروف ؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

مطلب رقم 35761 - 69.

إسم امللك : " موكات1326/قروي". 

موقعه : إقليم موالي يعقوب،جماعة عني قنصرة احملل املدعوموكات. 

وقع حتديده في : 21 فبراير 2020.

مساحته : 08آر 22 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة طالبي أحمد بن عبد السالم ؛ 

شرقا : ورثة جناتي محمد بن عبد السالم ؛

جنوبا : ورثة عبد اهلل بناصر طالبي؛

غربا : ورثة طالبي بلقاسم - ورثة طالبي أحمد القايد ؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

مطلب رقم 35762 - 69.

إسم امللك : " الكديات 1325/قروي". 

موقعه : إقليم موالي يعقوب،جماعة عني قنصرة احملل املدعوالكديات. 

وقع حتديده في : 21 فبراير 2020.
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مساحته : 41آر 95 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : طالبي امحمد بن محمد بن عمر ؛ 

شرقا : ورثة الكبيرة بنت أحمد بن عمر ؛

جنوبا : ورثة طالبي محمد بن ملقدم- ورثة طالبي أحمد بن عبد السالم؛

غربا : ورثة عبد اهلل بناصر طالبي ؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة موالي يعقوب

زكرياء الدغمي    

 

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 1427 - 75

اسم امللك : أرض صفاح

: إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة سيدي علي  موقعه 

بن يوسف ، دوار برنية.

وقع حتديده في : 09 أبريل 2019-.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04هكتار 96 آر 18 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

القطعة 1 : 

شماال : بوشعيب بن عبد السالم،حربالي سعيد، احمد بلمعطي ؛

شرقا : محمد بن رحال،احمد بلمعطي ،مليكة سعدان ؛ 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 05 امتار؛

غربا : حلبابي مصطفى،ورثة مصطفى بن لفقيه .

القطعة 2 : 

شماال : طريق عمومية عرضها 05 امتار ؛

شرقا : ورثة مصطفى لفقيه ؛ 

جنوبا : ممر فالحي وزهري عبد اجلبار؛

غربا : ممر فالحي وزهري عبد اجلبار .

طالبة التحفيظ : مليكة سعدان بنت محمد .

مطلب رقم 45829 - 75

اسم امللك : بقعة احليمر

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة أوالد حمدان ، 

دوار ميساوة.

وقع حتديده في : 21 يونيو 2019-.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 98 آر 04 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : جناح االدريسي سعيد ومطلب عدد 67430 - 08؛

شرقا : البقعة 3255 وجناح االدريسي رقية ومطلب عدد 4759 - 75 ؛ 

جنوبا : جناح االدريسي احمد؛

غربا : طريق عمومية .

طالب التحفيظ : املصطفى موساوي بن الهاشمي.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي إسماعيل - الزمامرة

ياسني ايت حدو  

 

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 12863 - ط

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل، احملل املدعو 

: واد مرتيل.

وقع حتديده في : 31 ماي 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 33هـ 46 آر 66 س .

وبنائني  مرتيل  لواد  امليت  والذراع  القدمي  مرتيل  واد  من  جزء   : نوعـه 

لفائدة الغير .

شماال : مطلب التحفيظ عدد 47158 - 19 و ضايات و الرسم العقاري 

عدد 76-6773 و مطلب التحفيظ عدد 40624 - 19 ؛ 

شرقـا : مطلب التحفيظ عدد 11346 - 19 و طريق؛ 

عدد  التحفيظ  مطلب  و   19  -  25884 عدد  العقاري  الرسم   : جنوبا 

31200 - 19 و طريق و الرسم العقاري عدد 43274 - 19 و واد مرتيل؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 76-3382 ؛ مطالب التحفيظ عدد 12986 - ط 

و 12580 - ط و 21647 - 19 و الرسم العقاري عدد 9426 - 19 و ممر والرسم 

العقاري عدد 9426 - 19.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية) امللك اخلاص( .

مطلب رقم 9492 - 19

اسم امللك : "فتحي" 

احملل   ، للفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

املدعو : املرج الهبطي الريفيني .

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 هـ 08 آر 60 س .

نوعـه : ارض فالحية . 

شماال : الرسم العقاري عدد 3831 - 19؛ 

شرقـا : مطلبي التحفيظ عدد 8126 - 19 و 9493 - 19 ؛ 



عدد 1149 - 22 جمادى األولى 1442 )06 يناير 2021(120

جنوبا : الرسم العقاري عدد 19-24141؛

؛9462 - 19 13606 -ط و   19 - 10704 غربا : مطالب التحفيظ عدد 

13530 -ط .

طالب التحفيظ : امحمد قادم. 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف    

 

محافظة الهرهورة-الصخيرات 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: "حلجر " 

مطلب رقم: 984 - 78 الذي أدرج إعالن عن خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد: 1148 املؤرخة في 30 ديسمبر 2020.  

عوضا عن :

تاريخ االيداع : 16 أكتوبر 2020 .

اقرأ :

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2020 .

و الباقي بدون تغيير.

                                                                               

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: "حلجر 2 " 

مطلب رقم: 985 - 78 الذي أدرج إعالن عن خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد: 1148 املؤرخة في 30 ديسمبر 2020.  

  عوضا عن :

تاريخ االيداع : 16 أكتوبر 2020 .

اقرأ :

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2020 .

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة – الصخيرات

عبد احلكيم عرفي    

 

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 2857 - 80

اسم امللك : " جنان اخلير "

موقعه : دوار إدازن، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 15 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هكتار 92 ار 27 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2955 - 80 ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 4268 - 80.

طالب التحفيظ : خالد اكنوك بن محمد.

مطلب رقم 3097 - 80

اسم امللك : " ملك ايت تزي "

موقعه : درب حماد، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 14 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 سنتيار.

نوعه : أرض بها مستودع من طابق سفلي وطابقيني علويني

اجملاورون : 

شماال : فارسي محمد ؛

شرقا : إيدر إكيدر وبعضا مجاور ملك الغير ؛ 

جنوبا : اسماعيل بن عشرة ؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : احمد ايت تزي بن العربي.

مطلب رقم 3098 - 80

اسم امللك : " ملك انشادن "

موقعه : دوار تكديشت، اجلماعة الترابية انشادن عمالة أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 14 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 99 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : زينة ايت اوشنيظ ؛

شرقا : ممر وبعضا زينة بنت سعيد ؛ 

جنوبا : احلسني او العربي خماش ؛

غربا : عبد القادر ايت سي بوكنيد.

طالب التحفيظ : عماد اشهبون بن حفيظ.

مطلب رقم 3109 - 80

اسم امللك : " الهدى "

موقعه : دوار السطايح، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 17 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 ار 82 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها نخلة.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3101 - 80 ؛

شرقا : ورثة بوراس؛ 

جنوبا : خاخوش محمد ؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : محمد اوكرو بن جامع.
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مطلب رقم 3123 - 80

اسم امللك : " ملك بالج "

أشتوكة  اقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي   : موقعه 

أيت باها.

وقع التحديد في 15 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 19 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عائشة واوا بنت محمد ؛

شرقا : عائشة واوا بنت محمد ؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : احلسني بن عدي.

طالب التحفيظ : حنان بالج بنت جامع.

مطلب رقم 3127 - 80

اسم امللك : " ملك حنان وعبد اجمليد "

موقعه : حي معال، اجلماعة الترابية بيوكرى اقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 16 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر .

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : محند يونس ؛

شرقا : ايت مولي سالم ؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة ايجة مجند.

طالبو التحفيظ : عبد اجمليد ويل بن عبد اهلل ومن معه .

مطلب رقم 3128 - 80

اسم امللك : " ملك سعيد "

موقعه : دوار اكنيضيفن، اجلماعة الترابية بلفاع اقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 17 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74 آر 41 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية بها أرض محاطة بسور وبناية من طابق سفلي 

وطابق أول وبئر وخزان مائي.

اجملاورون : 

شماال : احلسن اسحنون ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : ورثة عائشة اسحنون وبعضا ورثة صالح بن بيهي؛

غربا : عائشة ويامنة اسحنون.

طالب التحفيظ : اسحنون سعيد بن عبد اهلل .

مطلب رقم 3132 - 80

اسم امللك : " ملك املو "

أشتوكة  اقليم  وساي  الترابية سيدي  اجلماعة  اغبالو،  دوار   : موقعه 

أيت باها.

وقع التحديد في 21 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 20 آر 17 سنتيار .

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 2312 - 80 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1765 - 80؛

غربا : بن علي يناير.

طالب التحفيظ : اكنو عابد بن احلسني .

مطلب رقم 3157 - 80

اسم امللك : " الشاهد "

أشتوكة  اقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي   : موقعه 

أيت باها.

وقع التحديد في 18 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ربيعة الهبطي؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : العيساوي رشيد.

طالب التحفيظ : رشيد الشاهد بن احمد .

مطلب رقم 3189 - 80

اسم امللك : " بحيرة قرب املسجد "

أشتوكة  اقليم  بيبي  الترابية سيدي  اجلماعة  العزيب،  دوار   : موقعه 

أيت باها.

وقع التحديد في 27 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 30 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : احلسن الرحييل؛

شرقا : عمر الرحييل؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : الرداد االسود بن احمد .
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مطلب رقم 3192 - 80

اسم امللك : " ملك االعرج "

موقعه : حي معال، اجلماعة الترابية بيوكرى اقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 28 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها شجرة التني.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛ 

جنوبا : ورثة محند ربوح؛

غربا : عبد اهلل ربوح.

طالب التحفيظ : احلسن االعراج بن عبد الرزاق .

مطلب رقم 5608 - 80

اسم امللك : " ملك الدهبي "

موقعه : دوار ايت مولود، اجلماعة الترابية وادي الصفاء اقليم أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 20 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 آر 73 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 11408 - 80؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 9286 - 80؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : الرسم العقاري عدد 18708 - 60.

طالبة التحفيظ : رقية الدهبي بنت محند .

مطلب رقم 5611 - 80

اسم امللك : " ملك الوكاني "

اقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  يحيى،  بن  ايت  دوار   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 28 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر 92 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بناية من طابق سفلي وأرض محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : ايت حمان؛

شرقا : ورثة أيت بال وبعضا الطريق؛ 

جنوبا : ابراهيم ايت اولتيان؛

غربا : مبارك اوحماد.

طالبة التحفيظ : رقية الوكاني بنت مبارك.

احملافظ على االمالك العقارية باشتوكة - ايت باها

محمد بلقايد     

محافظة تيفلت

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 24096 - 16

اسم امللك : " واد مليليح ".

ايت  دوار  بوخلخال  اجلوهرة سيدي  تيفلت جماعة عني  بدائرة  الكائن 

غامن اجغيدرات.

طالب التحفيظ : علي الرحالي بن اخلياطي.

وقع حتديده في : 21 - 02 - 2017.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 539 بتاريخ 29 - 04 - 2009.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " فدان النويدر " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 3274 - 16

الذي نشرت به خالصة اصالحية واعالن عن انتهاء

التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1113

 بتاريخ 29 - 04 - 2020 .

عوضا عن : 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 12 مارس 2020 فان مسطرة حتفيظ 

اجلوهرة  تيفلت جماعة عني  بدائرة  الكائن  النويدر"  "فدان  املسمى  امللك 

سيدي بوخلخال دوار ايت بناصر موضوع مطلب التحفيظ رقم 3274 - 16 

ستتابع من االن فصاعدا على الشياع في إسم السادة : 

1.محمد الناصري بن اجلياللي بنسبة 90 - 572.

2.برنيش الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45 - 572.

3.اجلياللي الناصري بن اجلياللي بنسبة 90 - 572.

4.ادريسية الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45 - 572.

5.مينة الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45 - 572.

6.احليمة الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45 - 572.

7.اعمر الناصري بن اجلياللي بنسبة 90 - 572.

8.نزهة الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45 - 572.

9.يحيى الناصري بن الشرقاوي بنسبة 77 - 572.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 178 ص 199 كناش التركات رقم 21 

بتاريخ 13 - 01 - 2014.

2. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 462 ص 333 كناش اخملتلفة رقم 

19 بتاريخ 26 - 12 - 2016.
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3. رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 352 ص 481 كناش التركات رقم 20 

بتاريخ 25 - 10 - 2017.

4. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 269 ص 338 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 14 - 02 - 2020.

اقرأ : 

مسطرة  فان   2020  -  03  -  12 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "فدان النويدر" الكائن بدائرة تيفلت جماعة عني 

التحفيظ  مطلب  موضوع  بناصر  ايت  دوار  بوخلخال  سيدي  اجلوهرة 

اظهرها  التي  باملساحة  فصاعدا  االن  من  ستتابع   16  -  3274 رقم 

التصميم العقاري 03 هـ 67 آر 30 س على الشياع في إسم السادة : 

1.محمد الناصري بن اجلياللي بنسبة 90 - 572.

2.برنيش الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45 - 572.

3.اجلياللي الناصري بن اجلياللي بنسبة 90 - 572.

4.ادريسية الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45 - 572.

5.مينة الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45 - 572.

6.احليمة الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45 - 572.

7.اعمر الناصري بن اجلياللي بنسبة 90 - 572.

8.نزهة الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45 - 572.

9.يحيى الناصري بن الشرقاوي بنسبة 77 - 572.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 178 ص 199 كناش التركات رقم 21 

بتاريخ 13 - 01 - 2014.

2. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 462 ص 333 كناش اخملتلفة رقم 

19 بتاريخ 26 - 12 - 2016.

3. رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 352 ص 481 كناش التركات رقم 20 

بتاريخ 25 - 10 - 2017.

4. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 269 ص 338 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 14 - 02 - 2020.

والباقي دون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي     

 

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2078 - 82 

اسم امللك : "ماركسن P1" ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "ماركسن".

وقع حتديده في : 17 - 09 - 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 آر 76 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بناية .

اجملاورون  : 
شماال : ايت البشير محمد بن قدور  ؛

شرقا : ايت البشير محمد بن قدور؛ ورثة احلسن بن احلسني؛ حفيظي 
بوزكري ؛     

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 8168 - 68؛
غربا : طريق عمومي.  

طالبو التحفيظ : عبد الغاني سبح بن خليفة ومن معه.

مطلب رقم 2086 - 82 
اسم امللك : "الشعبة" ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد زمام ".

وقع حتديده في : 15 - 09 - 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 آر 75 سنتيارا

نوعه : أرض عارية .
اجملاورون  : 

شماال : عبد النبي املرزوقي ؛
شرقا : مصطفى املرزوقي ومن معه ؛     

جنوبا : طريق؛
غربا : الشرقي املرزوقي.  

طالب التحفيظ : عبد النبي املرزوقي بن بوزكري.

مطلب رقم 2087 - 82 
اسم امللك : "نزار" ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد زمام ".

وقع حتديده في : 15 - 09 - 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 23 سنتيارا

نوعه : أرض محاطة بسور .
اجملاورون  : 

شماال : مصطفى املرزوقي ؛
شرقا : زنقة ؛     

جنوبا : برهمان عصام ومن معه؛ لكير محمد؛
غربا : زنقة.  

طالب التحفيظ : عبد النبي املرزوقي بن بوزكري.

مطلب رقم 2089 - 82 
اسم امللك : "ملك جعفر" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل 
املدعو "حي األندلس ".

وقع حتديده في : 16 - 09 - 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 94 سنتيارا

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول .
اجملاورون  : 

شماال : زنقة ؛
شرقا : زنقة ؛     

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17117 - 68؛
غربا : امزيل الكبير.  

طالب التحفيظ : جعفر شكوربن محمد.
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مطلب رقم 2090 - 82 

اسم امللك : "ملطفية" ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "العسارة"

وقع حتديده في : 16 - 09 - 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 72 آر01 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها نخلة .

اجملاورون  : 

شماال : ورثة البوخاري قدور ؛

شرقا : زيداني سعيد ؛ ورثة زيداني البوهالي؛ 

جنوبا : ورثة زيداني البوهالي ؛ورثة عبد القادر النعناعي؛

غربا : طريق عمومي.  

طالب التحفيظ : سعيد زيداني بن الكبير.

مطلب رقم 2094 - 82 

اسم امللك : "أمير" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل 

املدعو "حي الرياض ".

وقع حتديده في : 17 - 09 - 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32 سنتيارا

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون  : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 6832 - ب ؛

شرقا : طريق ؛     

جنوبا : طريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12688 - 10.  

طالبو التحفيظ : فاطمة ملديهني بنت علي ومن معها.

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة                     

كرمي ناجيم    

محافظة ازمور

إصالح خطـأ - يتعلق بامللك املسمى :بلدة حلرش"

موضوع املطلب رقم 82629 - 08  الكائن بدوار اخملاطرة 

جماعة املهارزة الساحل والذي نشر اعالن عن انتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 826 بتاريخ 29 اكتوبر 2014 .

عوضا عن : 

طالبو التحفيظ : أبو طيب فاطنة بنت الطيبي.

اقـرأ :

طالبو التحفيظ : أبو طيب فاطنة بنت الطيبي و من معها.

والباقي دون تغيير

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد املدير اإلقليمي للمياه  والغابات و محاربة التصحر  الساكن 

للمياه  اإلقليمية  باملديرية  معه  للمخابرة  إقامته  محل  واجلاعل 

أن  يطلب  باجلديدة،  امللكي  اجليش  بشارع  التصحر  ومحاربة  والغابات 

يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 9026 - ز املؤسس للملك 

املدعو »Dunes maritimes des chtouka« ، وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي سلم له سابقا. 

أن يدلي بتعرضه عليه  التسليم   في إمكان كل شخص يهمه هذا 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

                                              احملافظ على األمالك العقارية بأزمور

املعطي زديد     


