
{

ر.د.م.د. 0666 - 1114

تحتوي هذه النشرة على خالصات مطالب التحفيظ والخالصات اإلصالحية واإلعالنات بانتهاء التحديد وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية والشهادات الخاصة وتغيير تسمية العقارات املحفظة 
وكذا اإلعالنات املتعلقة بمساطر التحفيظ الخاصة، والتي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية.

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

صفحة

صفحة

29 جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021( السنة الثالثة والعشرون - عدد 1150 

145محافظة تازة ............................................................................................................

147محافظة قلعة السراغنة .........................................................................................

150محافظة الحسيمة ..................................................................................................

155محافظة بنسليمان .................................................................................................

159محافظة املحمدية ...................................................................................................

160محافظة خنيفرة .....................................................................................................

162محافظة ورزازات .....................................................................................................

163محافظة تيزنيت .......................................................................................................

165محافظة الصويرة ....................................................................................................

167محافظة العرائش ...................................................................................................

173محافظة تاونات .......................................................................................................

174محافظة تارودانت ..................................................................................................

176محافظة بركان .........................................................................................................

179محافظة ميدلت ......................................................................................................

182محافظة سيدي بنور ...............................................................................................

فهرست

األمالك العقارية

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية

127محافظة وجدة ........................................................................................................

129محافظة بني مالل ...................................................................................................

131محافظة الناضور ...................................................................................................

137محافظة سيدي عثمان ...........................................................................................

137محافظة سطات .....................................................................................................

140محافظة العيون .....................................................................................................

140محافظة خريبكة .....................................................................................................

144محافظة تطوان ......................................................................................................



عدد 1150 - 29 جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(الجريدة الرسمية  126

صفحة صفحة

232محافظة الرشيدية ..................................................................................................

235محافظة سطات ......................................................................................................

235محافظة خريبكة .....................................................................................................

235محافظة تطوان .......................................................................................................

236محافظة سال املدينة ................................................................................................

236محافظة الحسيمة ..................................................................................................

237محافظة ورزازات .....................................................................................................

238محافظة سيدي قاسم .............................................................................................

239محافظة تيزنيت .......................................................................................................

240محافظة العرائش ....................................................................................................

240محافظة تاونات .......................................................................................................

241محافظة تمارة ..........................................................................................................

242محافظة تارودانت ...................................................................................................

246محافظة بركان .........................................................................................................

247محافظة سيدي بنور ...............................................................................................

248محافظة برشيد .......................................................................................................

249محافظة كلميم ........................................................................................................

253محافظة سال الجديدة .............................................................................................

253محافظة طنجة - بني مكادة .....................................................................................

257محافظة النواصر .....................................................................................................

259محافظة الحوز ........................................................................................................

262محافظة الحاجب ....................................................................................................

262محافظة الفقيد بن صالح .......................................................................................

263محافظة زواغة موالي يعقوب ................................................................................

264محافظة وجدة - أنجاد ............................................................................................

264محافظة جرسيف ...................................................................................................

267محافظة تيفلت .......................................................................................................

270محافظة سوق السبت - أوالد النمة ........................................................................

184محافظة برشيد .......................................................................................................

189محافظة قرية با محمد ............................................................................................

189محافظة كلميم ........................................................................................................

193محافظة طنجة - بني مكادة .....................................................................................

204محافظة الداخلة .....................................................................................................

204محافظة النواصر .....................................................................................................

206محافظة الحوز ........................................................................................................

208محافظة شيشاوة ....................................................................................................

214محافظة الحاجب ....................................................................................................

214محافظة الفقيه بن صالح .......................................................................................

216محافظة ابن جرير ....................................................................................................

217محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة  .....................................................................

222محافظة وجدة - أنجاد ............................................................................................

223محافظة جرسيف ...................................................................................................

225محافظة تيفلت .......................................................................................................

228محافظة سوق السبت - أوالد النمة ........................................................................

 ب( إعالنات بانتهاء التحديد
وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية

229محافظة وجدة .........................................................................................................

229محافظة مراكش - املنارة .........................................................................................

229محافظة مكناس - املنزه ...........................................................................................

231محافظة فاس ..........................................................................................................

231محافظة بني مالل ....................................................................................................

231محافظة الناضور ...................................................................................................

231محافظة سيدي عثمان ...........................................................................................

232محافظة القنيطرة ...................................................................................................



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(

127 عدد 1150 - 29 جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(

حدوده : 

شماال : موهوبي عبد القادر، مجدوبي عبد القادر؛

شرقا: الواد؛ 

جنوبا : عيساوي سليمان؛

غربا: ورثة عالوي بوجمعة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي عدد 356 صحيفة 453 كناش رقم 98 بتاريخ 

االبتدائية  للمحكمة  التابع  االسرة  )قسم قضاء   2013 ديسمبر   05

بوجدة(.

2 - رسم شراء عدلي عدد 68 صحيفة 70 كناش رقم 175 بتاريخ 29 

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

على   2021 مارس   01 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26936 - 02

تاريخ االيداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى الوالي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: لعوينات عمراني. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: لعوينات عمراني.

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه: إقليم جرادة، جماعة لعوينات، دوار لعوينات املركز.

مساحته : 00 هكتار 25 آر 00 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عالوي الطاهر؛

شرقا: عالوي عبد القادر؛ 

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا: دحماني محمد.

أصل امللك :

1 - نسخة ملكية عدلية عدد 111 صحيفة 155 كناش رقم 20 بتاريخ 

02 شتنبر 2010 )قسم قضاء االسرة التابع للمركز القضائي بجرادة(.

2 - رسم شراء عدلي عدد 206 صحيفة 311 كناش رقم 20 بتاريخ 29 

غشت 2011 )قسم التوثيق الشرعي التابع ملركز جرادة(.

3 - شهادة إدارية عدد 3/2020/ م.ت مؤرخة في 09/10/2020 صادرة عن 

قيادة لعوينات.

على   2021 مارس   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26937 - 02

تاريخ االيداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: حسن عميمي بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مزوجة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مزوجة.

محافظة وجدة

مطلب رقم 26934 - 02

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: حمزة السعيدي بن احلاج عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تيغرضني 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: تيغرضني.

نوعه : أرض فالحية

موقعه: إقليم جرادة، جماعة لعوينات، دوار ملهارش.

مساحته : 02 هكتار 46 آر 46 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : املياه والغابات؛

شرقا: املياه والغابات ؛ 

جنوبا : املياه والغابات ؛

غربا: ورثة مغلفي العربي.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي عدد 88 صحيفة 188 كناش رقم 23 بتاريخ 09 

يناير 2020 )قسم التوثيق الشرعي التابع ملركز جرادة(.

على   2021 فبراير   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26935 - 02

تاريخ االيداع : 29 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ السيدين:

1 - عبد العزيز حلفاوي بن علي، بنسبة 1/2.

2 - مصطفى حلفاوي بن ادريس، بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: عكرمة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اجلنان.

نوعه : أرض فالحية بورية.

دوار  بولنوار،  سيدي  جماعة  إسلي،  واد  قيادة  وجدة،  عمالة  موقعه: 

لقساقسة.

مساحته : 03 هكتار 40 آر 00 سنتيار تقريبا.
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نوعه : أرض فالحية.

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

- رأس عصفور، دوار أوالد بنعثمان.

مساحته : 02 هكتار 25 آر 00 سنتيار. تقريبا.

حدوده : 

شماال : عفاني لعرج؛

شرقا: عفاني لعرج، عفاني علي، فريدي محمد؛ 

جنوبا : املياه والغابات ؛

غربا: ورثة عفاني محمد بن عثمان، ورثة عفاني ابراهيم.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي عدد 289 صحيفة 342 كناش رقم 94 بتاريخ 

االبتدائية  للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2013 يوليوز   02

بوجدة(.

2 - رسم شراء عدلي عدد 41 صحيفة 40 كناش رقم 176 بتاريخ 11 

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

رقم  كناش   400 صحيفة   490 عدد  عدلي  وموافقة  إقرار  رسم   -  3

206 بتاريخ 23 ديسمبر 2020 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة 

االبتدائية بوجدة(.

4 - شهادة إدارية عدد 04/ م.ش.ق مؤرخة في 23/05/2013 صادرة عن 

قيادة تويسيت بوبكر.

على   2021 مارس   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26938 - 02

تاريخ االيداع : 05 يناير 2021.

طالبتا التحفيظ السيدتني: 

1 - فاطنة حامدي بنت الصباحي، بنسبة 1/2.

2 - جمعة حامدي بنت الصباحي، بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: اركاين احلطابة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اركاين احلطابة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه: إقليم جرادة، جماعة قنفودة، قيادة بني يعلى، دوار املساعدة.

مساحته : 03 هكتار 51 آر 41 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال: شعبة، الرسم العقاري عدد 122024 - 02؛

شرقا: شعبة، مطلب التحفيظ رقم 25401 - 02، مطلب التحفيظ 

رقم 25400 - 02؛ 

جنوبا : طريق بعرض 05 أمتار، وملك حامدي الصباحي وحامدي محمد 

وحامدي عبد السالم؛

غربا: شعبة، الرسم العقاري عدد 122787 - 02.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي عدد 240 صحيفة 251 كناش رقم 175 بتاريخ 

23 اكتوبر 2020 )قسم التوثيق الشرعي التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

2 - رسم هبة عدلي عدد 274 صحيفة 290 كناش رقم 175 بتاريخ 28 
أكتوبر 2020 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

على   2021 مارس   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26939 - 02
تاريخ االيداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: عبد العزيز مرشيد بن صالح.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ضيعة السالم. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ضيعة السالم.
نوعه : أرض فالحية.

املكان  تدجيت،  بني  قصر  جتيت،  بني  جماعة  فجيج،  إقليم  موقعه: 
املسمى: عبد املولى الرجم الفوقاني.

مساحته : 07 هكتار 87 آر 80 سنتيار تقريبا.
حدوده : 

شماال : أيت بن عبو؛
شرقا: طريق الصنم؛ 

جنوبا : العاصي؛
غربا: طريق تازكارت.

أصل امللك :
1 - رسم ملكية عدلي عدد 308 صحيفة 303 كناش رقم 05 بتاريخ 
23 يونيو 2017 )قسم التوثيق التابع ملركز القاضي املقيم ببني جتيت(.

2 - وكالة عرفية مؤرخة في 18 ديسمبر 2020.
على   2021 مارس   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26940 - 02
تاريخ االيداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: احمد ميلودي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ضيعة السالم. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ضيعة السالم.
نوعه : أرض فالحية بورية.

املكان  تدجيت،  بني  قصر  جتيت،  بني  جماعة  فجيج،  إقليم  موقعه: 
املسمى: عبد املولى الرجم الفوقاني.

مساحته : 03 هكتار 61 آر 32 سنتيار تقريبا.
حدوده : 

شماال : أيت بن عبو؛
شرقا: طريق تازكارت ؛ 

جنوبا : مومو سيدي محمد؛
غربا: الشعبة.

أصل امللك :
1 - رسم ملكية عدلي عدد 312 صحيفة 308 كناش رقم 05 بتاريخ 
10 يوليوز 2017 )قسم التوثيق التابع ملركز القاضي املقيم ببني جتيت(.

على   2021 مارس   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة الثانية بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 
عمر أزرقان      
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محافظة بني مالل 

مطلب رقم 55889 - 10

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حلومي محمد.بن العربي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "كوثر".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "كوثر". 

مشتمالته: أرض بها بناية دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو زنقة ايت نسليت. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال : ورثة العربي بن حلوم 

شرقا: ايت الوسكاري 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ25  املوافق   1967 يناير   7 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

رمضان 1386 

 1988 أكتوبر   31 بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  2

املوافق ل 19 ربيع األول 1409

3 - عقد عرفي موضوعه صدقة بتاريخ 21 مارس 2006

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25فبراير 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55890 - 10

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - السيد سالمي املصطفى بن عبد الرحمان بنسبة 01/2.

2 - السيدة باحمو زهرة بنت بهالي بنسبة 01/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلير". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو: جتعبوت منشاط. 

مساحته : 04هـ 78 آ 46 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: يوسفي حلسن و اجمللس اجلماعي بدير القصيبة 

شرقا: مدني سعيد 

و  اوسوكور  مصطفى  و  كاموني  عائشة  و  موحى  فضيلي  جنوبا: 

اجمللس اجلماعي بدير القصيبة 

و  اويوسف  ميمون  ورثة  و  اوميمون  موحى  ورثة  و  اوحلو  سعيد  غربا: 

احمد و مراد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 13ماي 1972 املوافق لـ9 ربيع 

الثاني 1392

ربيع  لـ9  املوافق   1972 23ماي  بتاريخ  بيع  رسم عدلي موضوعه   -  2

الثاني 1392

3 - نسخة لرسم عدلي موضوعه تنزيل بتاريخ 12ماي 1985 املوافق 

لـ21 شعبان 1405 

بتاريخ 14أغسطس 1995  تنزيل  - نسخة لرسم عدلي موضوعه   4

املوافق لـ16 ربيع األول 1416

5 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 4 يناير 2004 املوافق

لـ11 ذو القعدة 1424 

6 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 16أكتوبر 2004 املوافق

لـ2 رمضان 1425 

7 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ فاحت فبراير 2019 املوافق 

لـ25 جمادى األولى 1440 

املوافق   2019 24أغسطس  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم   -  8

لـ22 ذو احلجة 1440 

9 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14نونبر 2019 املوافق لـ16 ربيع 

األول 1441

10 - عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 15نونبر 2019

11 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 19أكتوبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24فبراير 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55891 - 10

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة حليمة شريفي بنت صالح. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "تالوازين".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تالوازين". 

مشتمالته: أرض بها بناية دات سفلي وبعض الشجار املثمرة . 

موقعه : اقليم بني مالل قيادة وجماعة تاكزيرت احملل املدعو تالوازين 

مساحته : : 02 آ 24 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ياسني احلسني 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز ببني مالل 

جنوبا: اجمللس اجلماعي تاكزيرت 

غربا : ياسني سعيد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 11أغسطس 1989 

املوافق لـ8 محرم 1410 
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 2012 أغسطس   8 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  2

املوافق لـ19 رمضان 1433 

3 - شهادة إدارية بتاريخ 2 نونبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26فبراير 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55892 - 10

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد الزهراوي عبد الرزاق بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : الياس

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الياس". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك احملل 

املدعو البريدية 

مساحته : 70 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ورثة احلاج عالل شكراوي 

شرقا: شكراوي عبد الغني 

جنوبا : املدير االقليمي للتجهيز ببني مالل 

غربا: ورثة احلاج صالح الشكراوي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 10 فبراير 2014 

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 14سبتمبر 2015 

املوافق لـ29 ذو القعدة 1436

3 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27يناير 2017 املوافق لـ28 ربيع 

الثاني 1438 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 فبراير 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55893 - 10 

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ 

1 - ا لسيد العباسي محمد بن سعيد بنسبة 01/2

2 - السيدة العباسي الهام بنت سعيد بنسبة 01/2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "لعوينات".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لعوينات". 

مشتمالته : أرض عارية . 

احملل  جابر  سيدي  جماعة  و  قيادة  مالل  بني  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

املدعو: القراقب. 

مساحته : 03 آ 87 س تقريبا. 

حدوده

شماال : ايت الغروش حسن و ايت الغروش عبد العزيز 

شرقا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل . 

جنوبا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل .

غربا: الزاهية بنت املعطي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 نونبر 2004 املوافق لـ19 رمضان 

 1425

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24يوليوز 2010 املوافق 

لـ11 شعبان 1431 

3 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 28يوليوز 2015

4 - شهادة إدارية بتاريخ 28يوليوز 2015 

5 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23أغسطس 2017 املوافق لـ1 

ذو احلجة 1438 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25فبراير 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55894 - 10

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد جناني امحمد بن الشرقي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جناني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جناني". 

مشتمالته : أرض بها بناية دات سفلي وطابقني . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي سكليس. 

مساحته : 60 س تقريبا. 

حدوده

شماال : الوردي امحمد 

شرقا: بن عامر عبد اهلل 

جنوبا : اجمللس اإلقليمي ببني مالل 

غربا : الوردي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14فبراير 1989 املوافق لـ7 رجب 

1409

2 - رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 5 سبتمبر 1989 املوافق لـ3 

صفر 1410 

3 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 10 أكتوبر 2016. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 فبراير 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55895 - 10

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد ابن انا موالي عبد اجلليل بن موالي احملجوب 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اسراء".

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

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

احملل املدعو امقدار . 

مساحته: 77 س تقريبا. 

حدوده

شماال: الرسم العقاري رقم 90378 - 10

شرقا: ايت حدو محمد 

جنوبا: الزيتوني عبد الغني 

غربا : اجمللس اجلماعي بفم اودي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28يونيو 2013 

املوافق لـ19 شعبان 1434 

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 03أغسطس 2020

املوافق 13 دو احلجة 1441

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25فبراير 2021 على الساعة 13 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55896 - 10

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة فطنة الشطبي بنت حدو. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان حمادي بوعزة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان حمادي بوعزة". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم و دائرة بني مالل قيادة وجماعة سدي جابر احملل املدعو 

أوالد سعيد لقراقب. 

مساحته : 02 هـ تقريبا. 

حدوده

شماال : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: ايت بنعال 

غربا: الرسم العقاري رقم 65675 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 2 سبتمبر 1970

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 31أكتوبر 1961 

املوافق ل 2 جمادى األولى 1381 

 1983 29ديسمبر  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  3

املوافق لـ25 ربيع األول 1404 

4 - نسخة لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 3 سبتمبر 1987 

املوافق لـ8 محرم 1408 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26فبراير 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55899 - 10
تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 
1 - السيد جبوجي هادي بن إبراهيم بنسبة 01/2 
2 - السيد جبوجي جواد بن إبراهيم بنسبة 01/2 

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

مشتمالته : أرض فالحية . 
الربع جماعة  ايت  قيادة  تادلة  دائرة قصبة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

سمكت احملل املدعو توملهي. دوار مسعود 
مساحته : 02 هـ تقريبا. 

حدوده 
شماال : املدير االقليمي للتجهيز والنقل .

شرقا: ورثة اكنا و بوهالل محمد 
جنوبا: اجمللس اجلماعي سمكت 
غربا: ورثة احلاج محمد بوهالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك

املوافق لـ3  بتاريخ 30أكتوبر 1992  1 - رسم عدلي موضوعه مبادلة 
جمادى األولى 1423

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 مارس 2000 املوافق ل 02 دي 
احلجة 1420

3 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 31مارس 2006 املوافق لـ1 ربيع 
األول 1427

4 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 فبراير 2019 املوافق لـ1 جمادى 
اآلخرة 1440 

5 - شهادة إدارية موضوعه بتاريخ 11فبراير 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 مارس 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

     الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 43976 - 11
تاريخ اإليداع: 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد. 
اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قيلول 1 ".
نوعه: أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو موالي بغداد .
مساحته: 01 آر 60 س تقريبا.

حدوده:
شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 19770 - 11.
جنوبا: الطريق.



عدد 1150 - 29 جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(132

غربا: الطريق .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  لنسخة عدلية  األصل  - صورة طبق 

.30/09/2007

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 146 مؤرخة في 25/09/2019.

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

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43977 - 11

تاريخ اإليداع: 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية .

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

مساحته: 01 آر 80 س تقريبا.

حدوده:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 19770 - 11.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: الطريق .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  لنسخة عدلية  األصل  - صورة طبق 

.30/09/2007

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

00:10 صباحا.

مطلب رقم 43978 - 11

تاريخ اإليداع: 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية .

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

مساحته: 01 آر 80 س تقريبا.

حدوده:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 19770 - 11.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: الطريق .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 25 فبراير 2021 على الساعة 
30:10 صباحا.

مطلب رقم 43979 - 11
تاريخ اإليداع: 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد. 
اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قيلول 4 ".
نوعه: أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو موالي بغداد .
مساحته: 01 آر 80 س تقريبا.

حدوده:
شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 19770 - 11.
جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: الطريق .
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  لنسخة عدلية  األصل  - صورة طبق 
.30/09/2007

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 146 مؤرخة في 25/09/2019.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 25 فبراير 2021 على الساعة 

00:11 صباحا.

مطلب رقم 43980 - 11
تاريخ اإليداع: 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد. 
اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قيلول 5 ".
نوعه: أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو موالي بغداد .
مساحته: 01 آر 70 س تقريبا.

حدوده:
شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 19770 - 11.
جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: الطريق .
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  لنسخة عدلية  األصل  - صورة طبق 
.30/09/2007

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 146 مؤرخة في 25/09/2019.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 25 فبراير 2021 على الساعة 

30:11 صباحا.
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مطلب رقم 43981 - 11
تاريخ اإليداع: 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: امحمد فكالن بن حمو. 
اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فكالن ".
نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار افران واروي.
مساحته: 06 ار 94 س تقريبا.

حدوده:
شماال: الطريق .

شرقا: فكالن مزيان .
جنوبا: احمد احلاج موح اعنان.

غربا: فكالن ميمون.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 مارس 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 26 فبراير 2021 على الساعة 
30:09 صباحا.

مطلب رقم 43982 - 11
تاريخ اإليداع: 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: مزيان فكالن بن حمو. 
اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فكالن ".
نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار افران واروي.
مساحته: 06 ار 54 س تقريبا.

حدوده:
شماال: الطريق .

شرقا: ميمونت أعراب .
جنوبا: محمد بنعيسى.

غربا: فكالن محمد.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 مارس 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 26 فبراير 2021 على الساعة 
30:10 صباحا.

مطلب رقم 43983 - 11
تاريخ اإليداع: 29 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: نصيرة تال بنت احمد. 
اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي اشوماي.
مساحته: 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده:
شماال: ممر.

شرقا: الشارع.

جنوبا: ممر.

غربا: عمرو عبد القادر لكموش.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28/08/2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/06/1961.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01/06/1961.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: فاحت مارس 2021 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43984 - 11

تاريخ اإليداع: 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: اسليمان اجملوطي بن ميمون. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اجملوطي ".

نوعه: أرض عارية 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو دوار زروالة.

مساحته: 03 آر 50 س.

حدوده:

شرقا: بلغاري علي

شرقا: الطريق.

جنوبا: محمج بولعوان و بوكنوش عمر.

غربا: الطريق .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16/10/2015.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 12 مارس 2015.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 07/05/2008.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: فاحت مارس 2021 على الساعة 

30:11 صباحا.

مطلب رقم 43985 - 11

تاريخ اإليداع: 29 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: فاطمة بنصديق بنت احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فاطمة ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو بلعري حبيذ 

بجهليوة .

مساحته: 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عبد العزيز شكري.

شرقا: الطريق.



عدد 1150 - 29 جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(134

جنوبا: بلحسن سالم .

غربا: عبد العزيز شكري.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 17/06/2008 .

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 03 فبراير 1998.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 10/08/1997

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: فاحت مارس 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43986 - 11

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- فاطمة وعلي بنت مزيان بنسبة 13/104 سهما.

- فاحتة شنكوك بنت عمرو بنسبة 07/104 سهما.

- احمد شنكوك بن عمرو بنسبة 14/104 سهما.

- متيمونت شنكوك بنت عمرو بنسبة 07/104 سهما.

- عبد الكرمي شنكوك بن عمرو بنسبة 14/104 سهما.

- سالم شنكوك بن عمرو بنسبة 14/104 سهما.

- جميلة شنكوك بنت عمرو بنسبة 07/104 سهما.

- حسن شنكوك بن عمرو بنسبة 14/104 سهما.

- عبد الرحيم شنكوك بن عمرو بنسبة 14/104 سهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض بورية.

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

عبد اهلل.

مساحته: 65 ار 37 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الساقية الرئيسية.

شرقا: ورثة بنعلي.

جنوبا: مسلك.

غربا: الساقية الرئيسية.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم ملحق عدلي مؤرخ في 09/09/2020.

- صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 17 - 11/2012.

- رسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 01/07/2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 مارس 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43987 - 11

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- فاطمة وعلي بنت مزيان بنسبة 13/104 سهما.

- فاحتة شنكوك بنت عمرو بنسبة 07/104 سهما.

- احمد شنكوك بن عمرو بنسبة 14/104 سهما.

- متيمونت شنكوك بنت عمرو بنسبة 07/104 سهما.

- عبد الكرمي شنكوك بن عمرو بنسبة 14/104 سهما.

- سالم شنكوك بن عمرو بنسبة 14/104 سهما.

- جميلة شنكوك بنت عمرو بنسبة 07/104 سهما.

- حسن شنكوك بن عمرو بنسبة 14/104 سهما.

- عبد الرحيم شنكوك بن عمرو بنسبة 14/104 سهما.

- اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض بورية.

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

عبد اهلل.

مساحته: 38 ار 11 س تقريبا.

حدوده:

شماال: مسلك.

شرقا: ورثة بنعلي محمد.

جنوبا: ورثة احلاج عالل.

غربا: ورثة احلاج عالل.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 09/09/2020.

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 17 - 11/2012.

- صورة شمسية لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 01/07/2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 مارس 2021 على الساعة 

30:10 صباحا.

مطلب رقم 43988 - 11

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " أحباس ضريح سيدي شعيب ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أحباس ضريح سيدي 

شعيب ".

نوعه: أرض فالحية بجزء منها ضريح. 

أحباس  املدعو  احملل   ، أمغار  أوالد  جماعة   ، الدريوش  إقليم   : موقعه 

سيدي شعيب.

مساحته: 170 هـ تقريبا.

حدوده:

شماال: البحر األبيض املتوسط.

شرقا: الواد.
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جنوبا: مقطع الريح و الواد.

غربا: الواد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

بالكناش  مسجل  وامللك  االمد  طويلة  حيازة  و  املستمر  التصرف   -

الفالحي من عدد 1693 إلى عدد 1753 التابع ألحباسي سيدي شعيب 

بومفتاح قبيلة اتروكوت جماعة أوالد أمغار إقليم الدريوش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 مارس 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43989 - 11

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " مونتيا ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مونتيا ".

نوعه: أرض عارية . 

موقعه : مدينة الناظور ، حي تاومية ، احملل املدعو مونتيا.

مساحته: 09 ار 70 س س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع.

جنوبا: الشارع.

غربا: االدريسي احمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 18/09/2019.

- رسم شهادة حبسية عدلية مؤرخة في 27/08/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 03 مارس 2021 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43990 - 11

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: جنيم امليوري بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار ، احملل املدعو حي ملصلى.

مساحته: 02 ار 40 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: احمد الغموشي.

جنوبا: املرابط عبد احلميد.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29/07/2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2010.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 مارس 2021 على الساعة 

30:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43991 - 11

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد و الهادي بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " والهادي ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان ، احملل املدعو حي أوالد عمرو.

مساحته: 04 ار 26 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة ولهادي فطمة.

غربا: ورثة ابرشان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: فاحت مارس 2021 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43992 - 11

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: يوسف كبداني بن مزيان. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " كبداني ".

نوعه: أرض بورية.

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

مساحته: 01 آر 60 س.

حدوده:

شماال: حماد ستوتي بن بوستة .

شرقا: حماد ستوتي بن بوستة.

جنوبا: الطريق.

غربا: كلموع محمد .
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احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07/09/1995.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 24 مارس 1988.

- شهادة إدارية عدد 81 مؤرخة في 29/08/1995

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: فاحت مارس 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43993 - 11

تاريخ اإليداع: 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد اهلل اشمروق بن امحمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الفجر ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته: 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال: قاضي الوهابي .

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: رقية أزماني.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 27/07/2011 .

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع وشراء عرفي 

مصحح االمضاء في 18/07/1990.

 23 في  االمضاء  مصحح  عرفي  مبايعة  لعقد  األصل  طبق  صورة   -

فبراير 1990.

عرفي  مبايعة  لعقد  باملكتب  احملفوظة  للنسخة  مطابقة  صورة   -

مصحح االمضاء في 09 - 11/1988.

في  حظ  بيع  لعقد  باملكتب  احملفوظة  للنسخة  مطابقة  صورة   -

الشياع عرفي مصحح االمضاء في 17/06/1988.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 01/10/1977 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 03 مارس 2021 على الساعة 

30:11 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " انزاغ"، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 9447 - ن

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 22/12/2020، مبوجبه فإن مسطرة 

- ن  التحفيظ عدد 9447  انزاغ " ذي مطلب   " امللك املسمى  حتفيظ 

، احملل املدعو انزاغ مبنطقة  الكائن باقليم الدريوش، جماعة اتروكوت 

ضم األراضي املسماة النكور 2 تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة: 

- املصطفى البوزيدي بن محمد بنسبة 16/32 سهما.

- فضمة احلاج بنعمرو بنت عبد اخلالق بنسبة 02/32 سهما.

- محمد بوزيت بن محمد بنسبة 02/32 سهما.

- بتولة بوزيت بنت محمد بنسبة 01/32 سهما.

- حسني بوزيت بن محمد بنسبة 02/32 سهما.

- جناة بوزيت بنت محمد بنسبة 01/32 سهما.

- حفيظة بوزيت بنت محمد بنسبة 01/32 سهما.

- اسماعيل بوزيت بن محمد بنسبة 02/32 سهما.

- شيمة بوزيت بنت محمد بنسبة 01/32 سهما.

- محسن بوزيت بن محمد بنسبة 02/32 سهما.

- بنيامن بوزيت بن محمد بنسبة 02/32 سهما.

وذلك بناء على الوثائق التالية :

ابتدائي صادر عن احملكمة االبتدائية بالدريوش رقم 14 ملف  - حكم 

عقاري 50/2019 بتاريخ 15/10/2019.

- شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 18 فبراير 2020.

- رسم االراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 03/01/2012.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04/09/1991.

- شهادة رسم الوفاة رقم 337 مؤرخة في 07/12/2020

وكذا بناء على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور 

اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " واد الهاللي "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 25399 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 17/09/2020 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى "واد الهاللي" ذي مطلب التحفيظ 25399 - 11 

الكائن بإقليم الناظور ، دائرة لوطا ، جماعة أوالد ستوت ، دوار تيجاوت 

تتابع من اآلن فصاعدا على الشكل االتي :

أوال : فيما يخص القطعة األرضية األولى و التي مساحتها هي 03 هـ 

79 ار 47 س تتابع في اسم الدولة ) امللك اخلاص ( في حدود مساحة 

قدرها 01 هـ 14 ار 33 س ، أما ما تبقى من امللك فهو في اسم طالب 

التحفيظ االصلي.

ثانيا : فيما يخص القطعة األرضية الثانية و التي مساحتها هي 01 

بناء  وذلك  االصلي  التحفيظ  اسم طالب  في  تبقى  38 س  ار   56 هـ 

على : 

- حكم ابتدائي صادر عن احملكمة االبتدائية بالناظور رقم 134 ملف 

عقاري عدد 229/1403/2016 صادر بتاريخ 11/06/2018

- وكذا بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

      البشير دحوتي
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محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44294 - 12

تاريخ اإليداع :  31 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة ناخيل محجوبية 

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

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

املدعو "دوار اوالد سيدي مسعود".

نوعه : أرض فالحية ؛ 

موقعه : دوار سيدي مسعود سيدي حجاج واد حصار 

مساحته : 20 ار 00 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: طريق ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 196562 ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 249515/12؛

غربا : الشودالي الزهرة ؛

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - صورة من نسخة رسم  اراثة عدلي مؤرخ في 29 جمادى الثانية  

1361 موافق 14 يناير 1942 ؛

2 -  صورة من نسخة رسم  بيع عدلي مصلدق عليها مؤرخ في 23 

شوال  1366 موافق 7 غشت 1950 ؛

االول 1415  ربيع   27 في  - صورة من نسخة رسم مخارجة عدلي   3

موافق 26 غشت 1995

4 -  تصميم موقعي.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: يوم 03 مارس 2021 على الساعة 

العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

                                                             طارق اشتوي 

محافظة سطات

مطلب رقم 41288 - 15

تاريخ االيداع:25 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: السيد عبدالكرمي شباكي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املزارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الريحان "

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ومدينة سطات، دوار اوالد بوقلو.

مساحته: 52 آ و90 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:اوالد ميرا ؛

شرقا: مطلب عدد 23153/15؛

جنوبا:رسم عقاري عدد 51741ض؛

غربا: محمد شباك ورحال شباك.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخ في 25 جمادى االولى1441 موافق 21 يناير2020؛

2 - صورة شمسية من رسم اراثة مؤرخ في 27 ذواحلجة 1437 موافق 

29 سبتمبر2016.

ذواحلجة   22 في  مؤرخ  اراثة  لرسم  اصالحي  مللحق  شمسية  صورة 

1438 موافق 13 سبتمبر2017.

رسم شراء مؤرخ في 07 رجب 1441 موافق 03 مارس2020.

على   2021 فبراير  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41289 - 15

تاريخ االيداع:25 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد احلسن سمير بن بلحاج. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حفرة مهراز1و2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلسن "

نوعه:أرض فالحية.

الضربان؛دوار  عني  جماعة  أحمد،  ابن  دائرة  سطات،  موقعه:اقليم 

الشميطيني.

مساحته: 15 آ 18 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:سعيد سمير؛

شرقا: املعطي بن الغزواني؛

جنوبا:املعطي بن الغزواني؛سمير احمد؛الطريق؛

غربا: ورثة بن احلاج؛سمير احمد.

احلقوق العينية:طريق عرضها 10 أمتار.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخ في 18 صفر 1442 موافق 06 اكتوبر2020.

على   2021 فبراير  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر .

مطلب رقم 41290 - 15

تاريخ االيداع:25 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ:

السيد املصطفى زهربن الصحراوي
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احلسن زهر بن الصحراوي

الشرقي زهر بن الصحراوي)سوية بينهم على الشياع(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلرشة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلرشة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛جماعة اوالد فارس؛دوار لعزيب.

مساحته: 03 هـ 30 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:رسم عقاري عدد 62831ض؛الزعيم زهر؛

غربا: رسم عقاري عدد 62831ض؛ورثة محمد بن امليلودي.

احلقوق العينية:سيل املاء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 29 صفر 1442 موافق 17 اكتوبر2020.

على   2021 فبراير  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41291 - 15

تاريخ االيداع:28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: السيد سعيد والفي بن بوشعيب . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلطة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلطة "

نوعه:أرض فالحية بها سكنى وبئر ووأشجار الزيتون.

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

مساحته: 31 آ و56 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:رسم عقاري عدد 40274؛

شرقا: ورثة احلاج محمد والفي؛

جنوبا:ورثة احلاج محمد والفي؛

غربا: عائشة بنت بوعزة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 27 جمادى االولى1441 موافق 23 يناير2020.

على   2021 فبراير  املؤقت:25  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41292 - 15

تاريخ االيداع:28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: السيد ايدوق محمد بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"احلطة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"احلطة2 "

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛ دائرة البروج؛جماعة بني خلوك؛دوار اوالد سالم.

مساحته: 16 آ و66 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:رسم عقاري عدد 39839/15؛أرض عمر مشكور؛

شرقا: الطريق؛عمر مشكور؛

جنوبا:رسم عقاري عدد 39948/15؛

غربا: رسم عقاري عدد 39948/15.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم شراء مؤرخ في 10 صفر 1421 موافق 24 ماي2000؛

رسم تسليم مؤرخ في 06 ربيع االول 1433 موافق 30 يناير2012؛

 14 موافق   1439 الثاني  ربيع   26 في  مؤرخ  تصرف  موجب  رسم 

يناير2018؛

صورة شمسية لعقد شراء مؤرخ في 10 اغسطس2012؛

نسخة وكالة مؤرخة في 03 ماي2019.

على   2021 فبراير  املؤقت:25  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41293 - 15

تاريخ االيداع:28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: السيد صالح الدين رحماوي بن احلاج عبدالكبير. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد احلاج احلبيب "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد احلاج احلبيب "

نوعه:أرض فالحية.

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

بوعزة؛قصبة ولد حادة.

مساحته: 02 هـ 32 آ و80 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:خليل االشهب؛خودي خدوج؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:احمد رحماوي؛ورثة لكبير رحماوي؛

غربا: احمد رحماوي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 02 صفر 1441 موافق 01 اكتوبر2019.

على   2021 فبراير  املؤقت:25  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41294 - 15

تاريخ االيداع:28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: السيد صالح الدين رحماوي بن احلاج عبدالكبير. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"القنطرة "

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

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

بوعزة؛قصبة ولد حادة.

مساحته: 02 هـ 26 آ و42 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة حسن تامر؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا: ورثة لكبير رحماوي؛

غربا: ورثة عبداهلل غواتي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 02 صفر 1441 موافق 01 اكتوبر2019.

نسخة وكالة مؤرخة في 06 مارس2017.

على   2021 فبراير  املؤقت:25  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41295 - 15

تاريخ االيداع:29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: السيد رضوان جراف بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:" الشريف1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" الشريف1"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات، جماعة سيدي العايدي؛دوار الدالدلة اوالد 

ايدر.

مساحته: 01 هـ تقريبا. 

حدوده:

شماال:قرمان؛

شرقا: ورثة قاسم بن اجلياللي؛

جنوبا: رضوان جراف؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

نسخة من رسم استمرار مؤرخ في 17 جمادى االولى1398 موافق 25 

ابريل1978؛

رسم شراء مؤرخ في 03 ذوالقعدة 1424 موافق 17 ديسمبر2003؛

نسخة رسم شراء مؤرخ في 17 جمادى االولى 1398 موافق 25 ابريل 

.1978

على   2021 فبراير  املؤقت:26  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41296 - 15

تاريخ االيداع:29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيدة حليمة الهاشمي بنت حجاج.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:" حلرش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" حلرش"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات، دائرة ابن أحمد، جماعة امنيع؛دوار الكريع؛

مساحته: 01 هـ 25 آ و تقريبا. 

حدوده:

شماال:الهاشمي زهرة؛

شرقا: ورثة احلاج حجاج؛زهرة الهاشمي؛

جنوبا: عبدالرحيم الهاشمي؛املهدي الهاشمي؛

غربا: نعيمة الهاشمي؛فاطمة الهاشمي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخ في 16 ذوالقعدة 1435 موافق 12 سبتمبر2014.

على   2021 فبراير  املؤقت:26  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41297 - 15

تاريخ االيداع:29 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ:السيدة حليمة الهاشمي بنت حجاج.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حرث يوم".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حرث يوم"

نوعه:أرض فالحية عارية.

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

بوزيد.

مساحته: 01 هـ 55 آ 29 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:الهاشمي مالكة؛

شرقا: ورثة احمد بن بوزيد؛نظيف عبداهلل؛

جنوبا:ورثة عبدالسالم بن حجاج؛

غربا:نظيف العربي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 16 ذوالقعدة 1435 موافق 12 سبتمبر2014.

على   2021 فبراير  املؤقت:26  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "احلفرة بير الدالية " 

مطلب رقم 4062 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4080 املؤرخة في 09يناير1991 .

مسطرة  فإن  ديسمبر2020،   14 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 15  -  4062 املطلب  ذي  الدالية"  بير  "احلفرة  املسمى  امللك  حتفيظ 

طالب  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  مكارطو،  بجماعة  الواقع 

تقريبا عوضا عن 05  االصلي مبساحة قدرها 10 هكتارات  التحفيظ 

إيداعها  السابق  العقود  وذلك مبقتضى  بها سابقا  املصرح  هكتارات 

تدعيما ملطلب التحفيظ .

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

    محمد الزرهوني
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محافظة العيون

مطلب رقم 5241 - 17  

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: ادويه زملاط ابن بشري.

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "مرمي"؛

نوعه: أرض عارية محاطة بجدار ؛

موقعه: اقليم العيون، حي خط الرملة الزنقة 8؛

مساحته:01 آر 48 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: الزنقة 8 ؛  

جنوبا: محمد ولد خطري ؛  

شرقا: الداودي أحمد ؛  

غربا: الرسم العقاري عدد 10358/17 ؛  

 احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 03 نوفمبر 2020؛

على   2021 مارس   01 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقاريةبالعيون 

               محمد فاري

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53385 - 18

تاريخ اإليداع: 31 ديسمبر2020. 

طالب التحفيظ : محمد الباتولي بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »احلرشية «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »الفردوس«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: مدينة وادي زم، دوار اوالد السالوي.

مساحته: 48 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: محمد بن التومي ؛

شرقـا: ورثة صالح بن التومي ؛ 

جنوبـا: كيران بن ادريس ؛

غربـا: محمد بن التومي ، الرسم العقاري عدد 8505/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 20 شوال 1426 موافق 23 نوفمبر2005.

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 شعبان 1434 موافق 27 يونيو2013.

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

الساعة: 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53386 - 18

تاريخ اإليداع: 31 ديسمبر2020. 

طالب التحفيظ : 

فاطنة الكطاني بنت بوعزى بنسبة 12/96 سهما.

- حدفاوي عبد الغاني بن بوشتى بنسبة 14/96 سهما.

- حدفاوي فاطمة بنت بوشتى بنسبة 07/96 سهما.

- حدفاوي عزيز بن بوشتى بنسبة 14/96 سهما.

- حدفاوي صالح بن بوشتى بنسبة 14/96 سهما.

- حدفاوي عبد اهلل بن بوشتى بنسبة 14/96 سهما.

- حدفاوي سعاد بنت بوشتى بنسبة 07/96 سهما.

- حدفاوي ليلى بنت بوشتى بنسبة 07/96 سهما.

- حدفاوي فتيحة بنت بوشتى بنسبة 07/96 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »احلرش«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف،دوار اوالد زغيدة.

مساحته: 01 هـ 24 آ 30  س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق ؛

شرقـا: صالح حدفاوي؛ 

جنوبـا: ورثة حدفاوي الكبير؛

غربـا: حدفاوي محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 18 موافق   1421 الثانية  جمادى   17 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم    -

اغسطس 2000.

 18 موافق   1421 الثانية  جمادى   17 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم    -

اغسطس 2000.

اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 19 رجب  -  صورة طبق الاصل لرسم 

1439 موافق 6 ابريل 2018.

االولى  10 من جمادى  -  نسخة من رسم محارجة عدلي مؤرخ في 

1421 موافق 19 اغسطس 2000.

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

الساعة: 09 صباحا.
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مطلب رقم 53387 - 18

تاريخ اإليداع: 31 ديسمبر2020. 

طالب التحفيظ : حدفاوي عزيز بن بوشتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »املرس «.

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

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف،دوار اوالد زغيدة.

مساحته: 35 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: امهاميرعبد الواحد، امهامير احمد، امهامير عبد الرحيم؛

شرقـا: امهامير احمد، امهامير عبد الرحيم ؛ 

جنوبـا: حدفاوي عبد الغاني ومن معه؛

غربـا: رسم عقاري عدد 18477/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-  نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 رجب 1421 موافق 13 

اكتوبر2000.

-  نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ذي احلجة 1421 موافق 

09 مارس 2001.

 1440 االولى  جمادى   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة    -

موافق 18 يناير2019.

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

الساعة: 10 و النصف صباحا.

مطلب رقم 53388 - 18

تاريخ اإليداع: 04 يناير2021 .

طالب التحفيظ : صالح العرشي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بالد سيدي احمد البداوي «.

احمد  سيدي  »بالد  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

البداوي«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار اوالد الغازي.

مساحته: 01 هـ 66 آ 68 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: امهاميرعبد الواحد، امهامير احمد، امهامير عبد الرحيم؛

شرقـا: امهامير احمد، امهامير عبد الرحيم ؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: ممر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-  نظير من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في فاحت جمادى االولى 1442 

موافق 16 ديسمبر2020.

-  نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 10 من جمادى الثانية 1385 

موافق 06 اكتوبر1965.

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

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53389 - 18

تاريخ اإليداع: 04 يناير2021 .

طالب التحفيظ : الكبير العرشي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بالد سيدي احمد البداوي «.

احمد  سيدي  »بالد  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

البداوي«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار اوالد الغازي.

مساحته: 01 هـ 26 آ 87 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: صالح العرشي؛

شرقـا: عبد اهلل العرشي ؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: صالح العرشي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-  صورة شمسية لنظيررسم مخارجة عدلي مؤرخ في فاحت جمادى 

االولى 1442 موافق 16 ديسمبر2020.

-  صورة شمسية لنظير نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 10 

من جمادى الثانية 1385 موافق 06 اكتوبر1965.

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

الساعة: 10 صباحا.

مطلب رقم 53390 - 18

تاريخ اإليداع: 04 يناير2021 .

طالب التحفيظ : الكبير العرشي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بالد سيدي احمد البداوي «.

احمد  سيدي  »بالد  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

البداوي«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار اوالد الغازي.

مساحته: 39 آ 79 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: عبد اهلل العرشي، صالح العرشي، الكبير العرشي؛

شرقـا: ممر؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: عبد اهلل العرشي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-  صورة شمسية لنظيررسم مخارجة عدلي مؤرخ في فاحت جمادى 

االولى 1442 موافق 16 ديسمبر2020.

-  صورة شمسية لنظير نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 10 

من جمادى الثانية 1385 موافق 06 اكتوبر1965.

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

الساعة: 11 صباحا.
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مطلب رقم 53391 - 18
تاريخ اإليداع: 04 يناير2021 .

طالب التحفيظ : عبد اهلل عساوي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » شكاكة «.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »شكاكة«.

نوعــه: ارض فالحية.
موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة ايت عمار، دوار ايت الساهل.

مساحته: 01 هـ 44 آ تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: عساوي الطيبي، عساوي عبد اهلل، معطان فاطنة، معيطني 
العربي، مطلب التحفيظ عدد 15162/18؛

شرقـا: الطريق ؛ 
جنوبـا: الطريق؛

غربـا: مطلب التحفيظ عدد 15162/18؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 10 موافق   1433 االول  ربيع   17 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم    -

فبراير2012.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 مارس 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53392 - 18
تاريخ اإليداع: 04 يناير 2021.

طالبوا التحفيظ : 
1 - أحمد لشهب بن املعطي  بنسبة ½
2 - صالح لشهب بن املعطي بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » دار موسى«.

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

مساحته: 30 آر تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: املصطفى لشهب؛
شرقـا: املعطي بن عمري و مطلب التحفيظ رقم : 22510/18 ؛ 

جنوبـا: الطريق؛
غربـا: املصطفى لشهب.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 صفر 1442 موافق 12 أكتوبر 2020.
-  صورة شمسية نسخة شراء عدلي مؤرخ في 15 شوال 1407 موافق 

12 يونيو 1987.
-  صورة شمسية نظير مخارجة عدلي مؤرخ في 16 دو احلجة 1439 

موافق 28 أغسطس 2018.
-  صورة شمسية رسم مطابقة عدلي مؤرخ في 5 ربيع األول 1442 

موافق 22 أكتوبر 2020.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 مارس 2021 على 

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53393 - 18
تاريخ اإليداع: 05 يناير 2021.

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

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

موقعـه: دائرة وادي زم ، جماعة أوالد بوغادي ، دوار ازكارة.
مساحته: 02 هـ 40 آر تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: عساوي صالح؛

شرقـا: ورثة محمد بن املعطي عساوي؛ 
جنوبـا: فاطنة بنت العربي بريني؛

غربـا: ورثة احلاج محمد كفيم.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 رمضان 1432 موافق 26 غشت 2011.

-  نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 جمادى الثانية 1416 موافق 
10 نوفمبر 1995.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 4 مارس 2021 على 
الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53394 - 18
تاريخ اإليداع: 05 يناير 2021.

طالبوا التحفيظ : 
- فالح نادية بنت محمد بنسبة 1/10 
- فالح تورية بنت محمد بنسبة 1/10

- فالح املصطفى بن محمد بنسبة  2/10
- فالح مليكة بنت محمد بنسبة 1/10
- فالح نعيمة بنت محمد بنسبة 1/10

- فالح محمد بن محمد بنسبة 2/10
- فالح الزاهية بنت محمد بنسبة 1/10
- فالح فاطمة بنت محمد بنسبة 1/10

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »ملك فالح «.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملك فالح«.

نوعــه: دار للسكن بها سفلي.
موقعـه: مدينة خريبكة حي الفيرمة.

مساحته: 01 آر تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: املولودي بن البصير؛
شرقـا: زنقة؛ 

جنوبـا:الطاهرة بنت املعطي الناصرية؛
غربـا: أحمد بن احلسن.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

- صورة طبق األصل  رسم إراثة  عدلي مؤرخ في 25 دو القعدة 1397 
موافق 9 نوفمبر 1977

 30 1380موافق  االول  ربيع   7 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم    -
اغسطس1960
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الثاني  ربيع   28 في  مؤرخ  اراثة عدلي  رسم  - صور شمسية نسخة 
1429 موافق 05 مايو 2008.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 4 مارس 2021 على 
الساعة: 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53395 - 18
تاريخ اإليداع: 05 يناير 2021.

طالبوا التحفيظ : عبد اهلل رشداني بن البصير.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »دار الصيف «.

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

موقعـه: دائرة وادي زم جماعة املعادنة دوار احملافضة حلوازم.
مساحته: 30 آر تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: رشداني املولودي؛

شرقـا: رشداني الصالح بن عباد؛ 
جنوبـا:رشداني الصالح بن عباد؛

غربـا: الرسم العقاري عدد: 92728/س و رشداني املولودي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 12 صفر 1423 موافق 26 ابريل 2000.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 4 مارس 2021 على 
الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53396 - 18
تاريخ اإليداع: 6 يناير 2021. 

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

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

موقعـه: مدينة خريبكة، دوار اوالد عالل.
مساحته: 39 آ 44 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: املاحي املصطفى؛

شرقـا: املاحي املصطفى،مطلبي التحفيظ 14190 - 18 و13592 - 18؛ 
جنوبا: ورثة شكار بوشعيب؛

غربـا: ورثة شكار حادة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

االول 1439 موافق  ربيع  امللك:رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20  أصل 
09ديسمبر2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 مارس 2021 على 
الساعة: 11 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53397 - 18
تاريخ اإليداع: 6 يناير 2021. 

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

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

موقعـه: دائرة ابي اجلعد، جماعة تاشرافت، دوار ايت امبارك.
مساحته: 50 آ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الطريق؛

شرقـا: الورزادي احمد؛ 
جنوبـا: احبالة احلاج بن حدو؛

غربـا: امباركي املصطفى.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 من شعبان14 - 18 موافق 
06 ديسمبر1997.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 مارس 2021 على 
الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53398 - 18
تاريخ اإليداع: 7 يناير 2021. 

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

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

موقعـه: مدينة أبي اجلعد، حي املصلى السانية.
مساحته: 01 آ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الطريق؛

شرقـا: العدناني محمد؛ 
جنوبـا: ايزة بنت املقاق، وكبوري محمد؛

غربـا: ورثة الترماستي محمد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ربيع االول 1434 موافق 22 يناير2013.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 من محرم 1390 موافق 
16 مارس 1970.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ذو القعدة 1389 موافق 5 فبراير1970.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 من محرم 1390 موافق 16 مارس1970.
- نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 شعبان 1432 موافق 25 

يوليو2011.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 مارس 2021 على 

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53399 - 18
تاريخ اإليداع: 7 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : املعطي غالطي بن الغزواني.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

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

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة اوالد عزوز، دوار اوالد الباهي.
مساحته: 01 هـ 49 آ 50 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الغالظي عبد اهلل؛

شرقـا: ورثة العربي بن املكي؛ 
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جنوبـا: محمد بن عبد القادر؛
غربـا: ورثة العربي بن املكي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت صفر 1411 موافق 23 اغسطس1990.
 1410 شعبان   24 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

موافق 22 مارس 1990.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 مارس 2021 على 

الساعة: 9 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » لهباطة« 
مطلب التحفيظ رقم 29479 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 864 املؤرخة في 22 يوليو 2015. 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 06 يناير 2021 فإن مسطرة حتفيظ 
الكائن   18  -  29479 رقم  التحفيظ  مطلب  »لهباطة«  املدعو  امللك 
بدائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دواراوالد جدرة، تتابع في إسم طالب 
التحفيظ األصلي مبساحــة قدرها 63 آ 19 س الناجتة عن التصميم 
العقاري . وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة 
عبد الكرمي بوسيف     

محافظة تطوان

مطلب رقم  71595 - 19
تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : زريوح الراضي ابن املفضل بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أمالك زريوح".

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

موقعه : إقليم تطوان ، بلدية وادالو ، احملل املدعو: الرمل الكنطرول. 
مساحته10 آ 65 س تقريبا. 
حدوده : شماال: ربيع منكط 

شرقا: الطريق 
جنوبا: مختار منكط 

غربا: ورثة العمراني 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : عقد عرفي موضوعه هبة بتاريخ 2 أكتوبر 1997 . 
شهادة إدارية بتاريخ 20ابريل 2016

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت نونبر 2016 . 
الساعة  2021 على  مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و30 دقيقة. 

مطلب رقم  71596 - 19 
تاريخ اإليداع  : 04  يناير 2021.

طالب التحفيظ : زريوح الراضي ابن املفضل بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أمالك زريوح".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة عني احلصن احملل املدعو: مزارع 
مدشر عني مالمت. 

مساحته  2 هـ 49 آ 96 س تقريبا. 
حدوده : شماال: ورثة حلحول 

شرقا: ورثة حلحول 
جنوبا: ممر و الرسم العقاري رقم 68450 / 19 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

قسمة  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة   : التملك  سند 
بتاريخ 10 يونيو 2005

صورة طبق األصل رسم عدلي موضوعه إراثة وإحصاء متروك بتاريخ 
11فبراير 2020

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 28يوليوز 2020
رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 3 أغسطس 2020

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 أغسطس 2020
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 أغسطس 2020 . 

رسم عدلي موضوعه استمرار احليازة  بتاريخ 24أغسطس 2020
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18سبتمبر 2020 

 06 بتاريخ  مضمن  متروك  واحصاء  إراثة  لرسم  األصل  طبق  صورة 
فبراير 2015.

الساعة  2021 على  مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
12 و30 دقيقة. 

مطلب رقم  71597 - 19 
تاريخ اإليداع  : 05  يناير 2021.

طالب التحفيظ : بريشة زينب بنت عبد السالم بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " هارون".

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

جنان  املدعو:  احملل   ، املالليني  وجماعة  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 
الطريس. 

مساحته  6 آ 54 س تقريبا. 
حدوده : شماال: الرسم العقاري رقم 65482 / 19 

شرقا: الطريق 
جنوبا: عبد السالم احمد بريشة 

غربا: عبد السالم احمد بريشة 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 28سبتمبر 2012
رسم عدلي موضوعه تنصيب وكيل  بتاريخ 3 ديسمبر 2020

إدارية  شهادة    2020 ديسمبر   3 بتاريخ  هبة  موضوعه  عدلي  رسم 
بتاريخ 31ديسمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2021 على الساعة 09 
و00 دقيقة. 

احملافظ على األمالك العقارية بتطوان
         املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 21535 - 21

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : حلسن بوسلمة بن محمد.

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

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

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم و دائرة تازة ، قيادة وجماعة كلدمان، احملل املدعو : عزرة .

مساحته : 15 آر 20 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  ورثة الطيب، ورثة اخملتار.

جنوبا : ورثة الفياش، ورثة توارب، ورثة اخملتار، مسلك.

شرقا : ورثة الكرطيط امحمد ، ورثة توارب. مسلك،

غربا : ورثة الكرطيط امحمد ، ورثة الطيب ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في15 محرم 1439موافق 

ل 06 اكتوبر 2017.

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21536 - 21

تاريخ اإليداع : 28  ديسمبر  2020 .

طالب التحفيظ : حلسن بوسلمة بن محمد،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية بوزراع ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية بوزراع ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تازة ، قيادة وجماعة كلدمان م.م عزرة،. 

مساحته : 59 آر 70 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد : 4223/ف ؛ 

جنوبا : والد علي سي محمد ؛

شرقا : ورثة القرطيط اخملتار،

غربا : ورثة تبوت الطيب، تبوت عبد العزيز؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدلي مؤرخ في : 04 ربيع التاني 1438 

، موافق 03 يناير 2017.

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 21537 - 21

تاريخ اإليداع : 28  ديسمبر  2020.

طالب التحفيظ : حلسن بوسلمة بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرمانات عني الزيتونة ".

نوعه : أرض بها أشجار الزيتون.

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

مساحته : 37 آر67 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة اخملتار، 

جنوبا : ورثة بوسالمة محمد ؛

شرقا : ورثة اوالد علي محند، مسلك ؛

غربا : تابوت علي، ورثة محند تابوت ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 04 ربيع التاني 1438 موفق 

ل 03 يناير 2017

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 21538 - 21

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : حلسن بوسلمة بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حوز الدار".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حوز الدار ".

نوعه : أرض فالحية بها بناء من سفلي واسطبل واشجار الزيتون وبئر. 

موقعه : إقليم و دائرة تازة ، قيادة وجماعة كلدمان، احملل املدعو : عزرة .

مساحته : 50 آر 29 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  واد لغويرك.

جنوبا : ممر عمومي.

شرقا : ورثة بوسلمة محمد،

غربا : ورثة الكرطيط امحمد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدلي مؤرخ في : 04 ربيع التاني 1438 

موافق 03 يناير 2017.

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21539 - 21

تاريخ اإليداع : 29  ديسمبر  2020 .

طالبي التحفيظ :

1 - عزالدين وطني ابن عبد السالم

2 - أحمد وطني ابن عبد السالم على الشياع سوية بينهما.



عدد 1150 - 29 جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(146

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

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

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

موقعه : اقليم ودائرة تازة، قيادة باب مرزوقة، جماعة باب بودير، احملل 

املدعو : هوتة يطو مزارع تطاون.

مساحته : 20 آر 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : أحمد وطني، عزالدين وطني ؛ 

جنوبا : ابراهيم الصغيور.

شرقا : الطريق ؛

غربا : أحمد وطني، عزالدين وطني ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في : 24 ديسمبر 2010.

 1417 شوال   16  : في  مؤرخ  عدلي  لرسم  لالصل  مطابق  نسخة   -

موافق ل 24 فبراير 1997.

- نسخة مطابق لالصل لشهادة عدم اخملالفة مؤرخة في : 26 نوفمبر 2020. 

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21540 - 21

تاريخ اإليداع : 29  ديسمبر  2020 .

طالبي التحفيظ :

1 - عزالدين وطني ابن عبد السالم

2 - أحمد وطني ابن عبد السالم على الشياع سوية بينهما.

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

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

نوعه : أرض فالحية بها بئران و أشجار مختلفة.

موقعه : اقليم ودائرة تازة، قيادة باب مرزوقة، جماعة باب بودير، احملل 

املدعو : هوتة يطو.

مساحته : 01 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

جنوبا : ابراهيم الصغيور.

شرقا : ورثة عبد اهلل حلسن، ورثة محمد السعيد،

غربا : اخملتار اخنافو ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة لرسم شراءعدلي مؤرخ في : 17 ذو احلجة 1431 موافق 

ل 24 نوفمبر 2010.

- نسخة مطابق لالصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في : 16 شوال 1417 

موافق ل 24 فبراير 1997.

- نسخة مطابق لالصل لشهادة عدم اخملالفة مؤرخة في : 26 نوفمبر 2020. 

على   2021 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 21550 - 21

تاريخ اإليداع : 30  ديسمبر  2020 .

طالب التحفيظ : عبد اهلل حبيب بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سارة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سارة ".

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

موقعه : : اقليم تازة، بلدية تاهلة حي الفتح ، 

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : علي الزاير ؛ 

جنوبا : زنقة ؛

شرقا : محمد الهاشمي

غربا : أحمد الدرار ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 صفر 1434 موافق 

ل 17 ديسمبر 2012

فاحت مارس 2021 على   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21558 - 21

تاريخ اإليداع : 31  ديسمبر  2020 .

طالب التحفيظ : اجلماعة القروية للصميعة ،

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

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

نوعه : أرض عارية.

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة   ، تازة  اقليم   : موقعه 

الصميعة احملل املدعو : عني تيزي . 

مساحته : 14 ار 88 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوفلوس خديجة، بوفلوس أحمد، بوفلوس علي ؛ 
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جنوبا : بوفلوس قدور ومن معه، الطريق ، بوفلوس أحمد،

شرقا : بوفلوس أحمد، بوفلوس علي، الطريق،

غربا : بازين احلسني ، بوفلوس علي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في : 04 شعبان 1440 موفق ل 10 ابريل 2019.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ : 22 رجب 1440 موافق ل 29 مارس 2019.

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21559 - 21

تاريخ اإليداع : 05  يناير  2021 .

طالب التحفيظ : حسن الشايبي بن بوعلي،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حي املسيرة ".

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

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح،

مساحته : 81 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

جنوبا : أحمد دواجي بن محمد ؛

شرقا : احلسني احلياني، محمد بن الطالب ؛

غربا : االطريق؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 محرم 1435 موافق ل 19 نوفمبر 2013.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 رمضان 1427 موافق ل 16 اكتوبر 2006.

صورة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في : 28 اكتوبر 2013.

شهادة ادارية مؤرخة في : 23 اكتوبر 2020.

على   2021 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21560 - 21

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021

طالبة التحفيظ : سناء معزوزة بنت الطيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكركور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وئام ".

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة ،دائرة تاهلة، قيادة بوزمالن، جماعة ايت سغروشن، 

احملل املدعو : الكركور.

مساحته : 15 ار 67 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوريشة عمر.

جنوبا : سبانوج جميل.

شرقا : جبال التهامي ،

غربا : الطريق؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 رجب 1441 موافق ل 28 فبراير 2020

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 25 فبراير 2009.

- شهادة ادارية مؤرخة في 28 سبتمبر 2020.

وكالة عرفية مؤرخة في 07 اكتوبر 2020

على   2021 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " فندق بوبطان " 

مطلب رقم 1987 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 4173 املؤرخة فـي 21 اكتوبر 1992 

واملتبوعة بخالصة اصالحية مدرجة باجلريدة الرسمية عدد 74 

املؤرخة في 31 ماي 2000.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 15 ديسمبر 2020 ، فإن مسطرة 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم اعقاري وهي01 هـ37 ار87 س بدال من املساحة املصرح بها 

عند ايداع مطلب التحفيظ وهي 60 ار وذلك بناء على العقود املودعة 

سابقا وكذا استمرار ملك عدلي مؤرخ في 14 صفر اخلير 1442 املوافق 

ل 02 اكتوبر 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

       عبد الرحيم بنعمارة.

 

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28155 - 22

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بقلعة السراغنة نيابة 

عن مدير أمالك الدولة اخلاصة بالرباط

االسم الذي يعرف به امللك : " كثلة مشتركة )القطعة رقم1547( ".

مشتركة  كثلة   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

)القطعة رقم1547(" .

نوع امللك : أرض فالحية 
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موقعه : اقليم قلعة السراغنة دائرة متاللت جماعة زمران احملل املدعو 

"منطقة الضم املسماة الغ 3 "

مساحته : سبعة وخمسون آرا و واحد وتسعون سنتيارا )57 آر 91 س ( تقريبا .

حدوده : 

شماال : مصرف وطريق

شرقا : مصرف 

جنوبا : الرسم العقاري 5614/م وطريق عمومي

غربا : مطلب التحفيظ عدد 6004 - 22

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من محضر تسليم القطع اخملصصة مللك الدولة اخلاص املتأتية 

من ضم االراضي الفالحية بعضها إلى بعض "منطقة الضم املسماة الغ 3 " 

املصادق عليه مبوجب املرسوم عدد 2.18.667 بتاريخ 25 ديسمبر 2018 الصادر 

باجلريدة الرسمية عدد 6740 بتاريخ 3 يناير 2019.

2 - موجز من كناش احملتويات ألمالك الدولة .

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 28156 - 22

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بقلعة السراغنة نيابة 

عن مدير أمالك الدولة اخلاصة بالرباط

االسم الذي يعرف به امللك : " كثلة مشتركة ) القطعة رقم 1073( "

 ( مشتركة  كثلة   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

القطعة رقم 1073( " 

نوع امللك : أرض فالحية 

موقعه : اقليم قلعة السراغنة دائرة متاللت جماعة زمران احملل املدعو 

"منطقة الضم املسماة الغ 3"

مساحته : عشرون آرا و سبعة وأربعون سنتيارا )20 آر 47 س ( تقريبا .

حدوده : 

شماال : كثلة مشتركة ) القطعة رقم 1074( 

شرقا : طريق 

جنوبا : حرم الساقية 

غربا : شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من محضر تسليم القطع اخملصصة مللك الدولة اخلاص املتأتية 

من ضم االراضي الفالحية بعضها إلى بعض "منطقة الضم املسماة الغ 3 " 

املصادق عليه مبوجب املرسوم عدد 2.18.667 بتاريخ 25 ديسمبر 2018 الصادر 

باجلريدة الرسمية عدد 6740 بتاريخ 3 يناير 2019.

2 - موجز من كناش احملتويات ألمالك الدولة .

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 28157 - 22

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بقلعة السراغنة نيابة 

عن مدير أمالك الدولة اخلاصة بالرباط

االسم الذي يعرف به امللك : " كثلة مشتركة )القطعة رقم 520(" .

مشتركة  كثلة   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

)القطعة رقم 520( " 

نوع امللك : أرض فالحية 

موقعه : اقليم قلعة السراغنة دائرة متاللت جماعة زمران احملل املدعو 

"منطقة الضم املسماة الغ 3".

مساحته : خمسة آرات وتسعون سنتيارا )05 آر 90 س ( تقريبا .

حدوده

شماال : الرسم العقاري عدد 4886/م 

شرقا : الرسم العقاري عدد 4886/م 

جنوبا : مصرف وطريق 

غربا : الرسم العقاري عدد 4886/م

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من محضر تسليم القطع اخملصصة مللك الدولة اخلاص املتأتية 

من ضم االراضي الفالحية بعضها إلى بعض "منطقة الضم املسماة الغ 3 " 

املصادق عليه مبوجب املرسوم عدد 2.18.667 بتاريخ 25 ديسمبر 2018 الصادر 

باجلريدة الرسمية عدد 6740 بتاريخ 3 يناير 2019.

2 - موجز من كناش احملتويات ألمالك الدولة . 

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال .

مطلب رقم 28158 - 22

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بقلعة السراغنة نيابة 

عن مدير أمالك الدولة اخلاصة بالرباط

االسم الذي يعرف به امللك : " كثلة مشتركة ) القطعة رقم 1074(" .

 ( مشتركة  كثلة   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

القطعة رقم 1074( " .

نوع امللك : أرض فالحية 

موقعه : اقليم قلعة السراغنة دائرة متاللت جماعة زمران احملل املدعو 

"منطقة الضم املسماة الغ 3".

مساحته : ثالثون آرا و سنتيارا واحدا )30 آر 01 س ( تقريبا .

حدوده

شماال : الرسم العقاري عدد 4886/م . 

شرقا : طريق 
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جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 5739 - 22 

غربا : شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من محضر تسليم القطع اخملصصة مللك الدولة اخلاص املتأتية 

من ضم االراضي الفالحية بعضها إلى بعض "منطقة الضم املسماة الغ 3 " 

املصادق عليه مبوجب املرسوم عدد 2.18.667 بتاريخ 25 ديسمبر 2018 الصادر 

باجلريدة الرسمية عدد 6740 بتاريخ 3 يناير 2019.

2 - موجز من كناش احملتويات ألمالك الدولة . 

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 28159 - 22

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بقلعة السراغنة نيابة 

عن مدير أمالك الدولة اخلاصة بالرباط

االسم الذي يعرف به امللك : " كثلة مشتركة )القطعة رقم1086(" .

مشتركة  كثلة   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

)القطعة رقم1086( " 

نوع امللك : أرض فالحية 

موقعه : اقليم قلعة السراغنة دائرة متاللت جماعة زمران احملل املدعو 

"منطقة الضم املسماة الغ 3".

مساحته : ستة عشرة آرا وستة وأربعون سنتيارا )16 آر 46 س ( تقريبا.

حدوده

شماال : كثلة مشتركة ) القطعة رقم1087( 

شرقا : حرم الساقية 

جنوبا : طريق 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 5796 - 22 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من محضر تسليم القطع اخملصصة مللك الدولة اخلاص املتأتية 

من ضم االراضي الفالحية بعضها إلى بعض "منطقة الضم املسماة الغ 3 " 

املصادق عليه مبوجب املرسوم عدد 2.18.667 بتاريخ 25 ديسمبر 2018 الصادر 

باجلريدة الرسمية عدد 6740 بتاريخ 3 يناير 2019.

2 - موجز من كناش احملتويات ألمالك الدولة . 

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 28160 - 22

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بقلعة السراغنة نيابة 

عن مدير أمالك الدولة اخلاصة بالرباط

االسم الذي يعرف به امللك : " كثلة مشتركة )القطعة رقم 1554( ".

مشتركة  كثلة   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

)القطعة رقم 1554( ".

نوع امللك : أرض فالحية 

موقعه : اقليم قلعة السراغنة دائرة متاللت جماعة زمران احملل املدعو 

"منطقة الضم املسماة الغ 3".

مساحته : تسعة وعشرون آرا وثمانية وثمانون سنتيارا )29 آر 88 س( تقريبا .

حدوده

شماال : شعبة 

شرقا : شعبة 

جنوبا : طريق ومطلبي التحفيظ عدد 5774 - 22 5776- - 22.

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من محضر تسليم القطع اخملصصة مللك الدولة اخلاص املتأتية 

من ضم االراضي الفالحية بعضها إلى بعض "منطقة الضم املسماة الغ 3 " 

املصادق عليه مبوجب املرسوم عدد 2.18.667 بتاريخ 25 ديسمبر 2018 الصادر 

باجلريدة الرسمية عدد 6740 بتاريخ 3 يناير 2019.

2 - موجز من كناش احملتويات ألمالك الدولة . 

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال . 

مطلب رقم 28161 - 22

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بقلعة السراغنة نيابة 

عن مدير أمالك الدولة اخلاصة بالرباط

االسم الذي يعرف به امللك : " كثلة مشتركة ) القطعة رقم 1087(" .

 ( مشتركة  كثلة   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

القطعة رقم 1087(" .

نوع امللك : أرض فالحية 

موقعه : اقليم قلعة السراغنة دائرة متاللت جماعة زمران احملل املدعو 

"منطقة الضم املسماة الغ 3".

مساحته : عشرون آرا ثمانية وثالثون سنتيارا )20 آر 38 س ( تقريبا .

حدوده

شماال : طريق 

شرقا : حرم الساقية 

جنوبا : كثلة مشتركة ) القطعة رقم 1086( 

غربا : الرسم العقاري عدد 20532/م 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء
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أصل امللك : 

1 - نسخة من محضر تسليم القطع اخملصصة مللك الدولة اخلاص املتأتية 

من ضم االراضي الفالحية بعضها إلى بعض "منطقة الضم املسماة الغ 3 " 

املصادق عليه مبوجب املرسوم عدد 2.18.667 بتاريخ 25 ديسمبر 2018 الصادر 

باجلريدة الرسمية عدد 6740 بتاريخ 3 يناير 2019.

2 - موجز من كناش احملتويات ألمالك الدولة . 

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 28162 - 22

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بقلعة السراغنة نيابة 

عن مدير أمالك الدولة اخلاصة بالرباط

االسم الذي يعرف به امللك : " كثلة مشتركة )القطعة رقم 1088(" .

مشتركة  كثلة   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

)القطعة رقم 1088(".

نوع امللك : أرض فالحية 

موقعه : اقليم قلعة السراغنة دائرة متاللت جماعة زمران احملل املدعو 

منطقة الضم ) الغ 3(.

مساحته : واثنان وعشرون آرا وستة واربعون سنتيارا )22 آر 46 س ( تقريبا .

حدوده

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5834 - 22 وطريق 

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد 5977 - 22 – 5834 - 22 

جنوبا : حرم الساقية 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من محضر تسليم القطع اخملصصة مللك الدولة اخلاص املتأتية 

من ضم االراضي الفالحية بعضها إلى بعض "منطقة الضم املسماة الغ 3 " 

املصادق عليه مبوجب املرسوم عدد 2.18.667 بتاريخ 25 ديسمبر 2018 الصادر 

باجلريدة الرسمية عدد 6740 بتاريخ 3 يناير 2019.

2 - موجز من كناش احملتويات ألمالك الدولة . 

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة بالنيابة 

فتح اهلل سراج    

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131350 - 24

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الغني زيان بن عبد الرحيم

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

نوعـه : أرض عارية 

بومتيم،  سيدي  جماعة  ترجيست،  مدينة  احلسيمة،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو : " دار احلسن "

مساحته : 05 اَر 28 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : عبد الرحيم زيان؛

شماال : الشعبة ؛

جنوبا : عبد الرحيم زيان؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية مضمن بسجل األمالك رقم 16 صحيفة 468 عدد 340 

بتاريخ 14 ديسمبر 2020. (توثيق ترجيست)

شهادة إدارية مؤرخة في 24 ديسمبر 2020.

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

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131351 - 24

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد بن احمد البوسماكي 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البوسماكي ".

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ازمورن، احملل املدعو 

: " دوار تساسنت "

مساحته : 01 اَر 41 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : مسيلة؛

شماال : مطلبي التحفيظ عدد 111498 - 24_113498 - 24 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 116589 - 24 ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 151 صحيفة 110 عدد 101 

بتاريخ 23 ديسمبر 2020. (توثيق احلسيمة)

 96 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  اثبات  رسم 

صحيفة 249 عدد 183 بتاريخ 30 نوفمبر 2020. (توثيق احلسيمة)

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

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

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131352 - 24

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : سعيدة خللوفي بنت احمد 

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

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ازمورن، احملل املدعو 

: " سيدي احلاج يحيى"

مساحته : 01 اَر تقريبا

حدوده : 

شرقا : عمر عبور؛

شماال : الطريق ؛

جنوبا : ميمونة بنت محمد ؛

غربا : رضية خللوفي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

82 صحيفة 108  رقم  العقارية  األمالك  رسم هبة عدلي مضمن بسجل 

عدد 102 بتاريخ 17 ابريل 2012. (توثيق احلسيمة)

 78 صحيفة   75 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

عدد 63 بتاريخ 03 سبتمبر 2011. (توثيق احلسيمة)

 55 صحيفة   65 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

عدد 66 بتاريخ 14 نوفمبر 2007. (توثيق احلسيمة)

رسم ملحق برسم شراء عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 43 

صحيفة 315 عدد 322 بتاريخ 12 فبراير 2010

شهادة عدم التنافي مع القانون رقم 25/90 مؤرخة في 18 ديسمبر 2020

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

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 131353 - 24

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عماد البوشحاتي ابن محمد 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عماد".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي 

ايت  جماعة  الشرقية،  ورياغل  بني  دائرة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

يوسف وعلي، احملل املدعو : احاحا دوار امجوظن

مساحته : 01 ار 03 س

حدوده : 

شرقا : محمد توريرت؛

شماال : محمد بنشريف؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : مرزوق البوعزاتي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراءعدلي مضمن بسجل األمالك رقم 83 صحيفة 319 عدد 350 

بتاريخ 27 يونيو 2012. (توثيق احلسيمة)

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 01 ديسمبر 2020

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخة في 07 ديسمبر 2020

صورة مصححة االمضاء لوكالة عرفية أصلها مؤرخ في 21 يوليو 2011

صورة مصححة االمضاء لوكالة عرفية أصلها مؤرخ في 11 يوليو 2011

صورة مصححة االمضاء لوكالة عرفية أصلها مؤرخ في 19 نوفمبر 2009

شهادة إدارية مؤرخة في 20 نوفمبر 2020

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

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 131354 - 24

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : يونس قوبيع بن عبد الرشيد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يونس ".

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ازمورن، احملل املدعو 

: " تيفرت "

مساحته : 01 اَر 32 س 

حدوده : 

شرقا : افقير فاطمة وعائشة؛

شماال : طريق ؛

جنوبا : ورثة الرايس دادي شعيب؛

غربا : ورثة الرايس دادي شعيب ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 143 صحيفة 119 

عدد 135 بتاريخ 05 سبتمبر 2019. (توثيق احلسيمة)

صورة طبق االصل من رسم اثبات امللكية عدلي أصله مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 69 صحيفة 263 عدد 196 بتاريخ 08 فبراير 2016 (

توثيق احلسيمة)

صورة طبق االصل من رسم اراثة عدلي أصله مضمن بسجل التركات 

رقم 136 صحيفة 267 عدد 252 بتاريخ 17 ماي 2010 (توثيق تطوان)

صورة طبق االصل من رسم وكالة عدلي أصله مضمن بسجل باقي 

)2015 سبتمبر   22 بتاريخ   477 عدد   240 صحيفة   133 رقم  الوثائق 

توثيق تطوان)

وكالة عرفية مؤرخة في 27 يوليو 2020

شهادة عدم التنافي مع القانون رقم 90-25 مؤرخة في 18 ديسمبر 2019.

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131355 - 24

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : اسماعيل زينون ابن محمد 

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

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل ، جماعة امزورن، احملل املدعو 

: دهار وعراب

مساحته : 90 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : ورثة موح السي شعيب؛

شماال : صديق املساوي؛

جنوبا : فاطمة املساوي ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراءعدلي مضمن بسجل األمالك رقم 152 صحيفة 227 عدد 197 

بتاريخ 09 ديسمبر 2020 (توثيق احلسيمة)

صورة طبق األصل من رسم ثبوت امللكية عدلي أصله مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 64 صحيفة 255 عدد 176 بتاريخ 24 مارس 2015

شهادة إدارية مؤرخة في 25 ديسمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 01 مارس 2021 على 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 131356 - 24

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

1 - طارق اعراص بن عبد السالم

2 - أحمد أعراص بن عبد السالم

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " طارق".

نوعـه : أرض عارية

احملل  الرواضي،  ، جماعة  ورياغل  بني  دائرة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : امالو سيدي السايح

مساحته : 72 ار 77 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : ورثة حادي بوعزة؛

شماال : ورثة علي العراص؛

جنوبا : ورثة أحمد اعراص ؛

غربا : ورثة علي العراص ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

(توثيق   2020 ديسمبر   24 في  مؤرخ  أصله  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

احلسيمة).

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 143 صحيفة 158 

عدد 164 بتاريخ 18 سبتمبر 2019

صورة طبق األصل من موجب إراثة أصله مضمن بكناش التركات رقم 190 

صحيفة 461 عدد 370 بتاريخ 15 اكتوبر 2018

رقم 137  العقارية  األمالك  الشياع عدلي مضمن بسجل  رسم شراء في 

صحيفة 205 عدد 240 بتاريخ 26 نوفمبر 2018

شهادة إدارية مؤرخة في 28 ديسمبر 2020

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

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131357 - 24

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد احلكيم اليحيائي بن ادريس 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اليحيائي".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي اكار ازوكاغ مرجع الدمنث

مساحته : 01 ار 20 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : طريق؛

شماال : اليحيائي عبد الرحمان؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ورثة اليزيد ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 149 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  مقاسمة  رسم 

صحيفة 481 عدد 402 بتاريخ 14 ديسمبر 2020 (توثيق احلسيمة)

مضمن  أصله  عدلي  بالفريضة  اراثة  رسم  من  األصل  طبق  صورة 

بسجل التركات والوصايا رقم 35 صحيفة 240 عدد 181 بتاريخ 17 

اكتوبر 2012

صورة طبق األصل من رسم اراثة عدلي أصله مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 29 صحيفة 168 عدد 248 بتاريخ 03 يوليو 2008

صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي أصله مضمن بدفتر األمالك 

صحيفة 106 عدد 146 نوفمبر 1956

صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 88 صحيفة 121 عدد 105 بتاريخ 28 ديسمبر 2018

صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 42 صحيفة 288 عدد 338 بتاريخ 25 سبتمبر 2009

صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 40 صحيفة 122 عدد 150 بتاريخ 09 سبتمبر 2008

شهادة عدم التنافي مع القانون 25/90 مؤرخة في 24 ديسمبر 2020

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

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.
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مطلب رقم 131358 - 24

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : سليم بوعثمان ابن امحمد 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سليم الفنان".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ايت قمرة، احملل املدعو : افراس

مساحته : 01 ار تقريبا

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 48485 - 24؛

شماال : عبد الرحيم احنكور؛

جنوبا : الشارع ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 146 صحيفة 479 

عدد 393 بتاريخ 07 يوليو 2020 (توثيق احلسيمة).

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 149 صحيفة 279 

عدد 225 بتاريخ 02 يوليو 2020 (توثيق احلسيمة).

صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي أصله مضمن بسجل األمالك 

العقارية رقم 125 صحيفة 217 عدد 156 بتاريخ 03 مارس 2017

صورة طبق األصل من رسم اثبات امللكية عدلي أصله مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 60 صحيفة 508 عدد 322 بتاريخ 22 سبتمبر  2014

شهادة إدارية مؤرخة في 25 ديسمبر 2020

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

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131359 - 24

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : بنحمو مصطفى عمر 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنحمو".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة أجدير، احملل املدعو : جتللت حي املدينة

مساحته : 01 اَر تقريبا

حدوده : 

شرقا : ورثة بنحمو عمر؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : كرمي بنحمو ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 133 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  مقاسمة  رسم 

صحيفة 352 عدد 288 بتاريخ 15 ماي 2018.

صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي أصله مؤرخ في 22 ابريل 1972.

 19 بتاريخ   268 رقم  احلسيمة  ابتدائية  حلكم  االصل  طبق  صورة 

اغسطس 2014 ملف رقم 301/12.

صورة طبق االصل لشهادة بعدم الطعن باالستئناف أصلها مؤرخ في 

16 اكتوبر 2020.

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي اصله مؤرخ في 09 مارس 1999.

شهادة إدارية مؤرخة في 25 ديسمبر 2020

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

الساعة 9 : 00 صباحا.

مطلب رقم 131360 - 24

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : بنحمو كرمي عمر 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنحمو".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة أجدير، احملل املدعو 

: جتللت حي املدينة

مساحته : 70 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : ورثة بنحمو عمر؛

شماال : مصطفى بنحمو؛

جنوبا : ياسني بنحمو ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

األمالك  بسجل  مضمن  أصله  عدلي  مقاسمة  لرسم  االصل  طبق  صورة 

العقارية رقم 133 صحيفة 352 عدد 288 بتاريخ 15 ماي 2018 .

صورة طبق االصل من رسم اراثة عدلي اصله مؤرخ في 09 مارس 1993.

شهادة إدارية مؤرخة في 25 ديسمبر 2020

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

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 131361 - 24

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : منعم بوكزير بن احمد 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منعم".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : تسنداي

مساحته : 70 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : ابركان شعيب؛

شماال : ممر؛
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جنوبا : الطريق ؛

غربا : احمد الرحموني ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

47 عدد 38  140 صحيفة  رقم  األمالك  رسم شراءعدلي مضمن بسجل 

بتاريخ 24 ماي 2019 (توثيق احلسيمة)

صورة طبق االصل من مقاسمة عرفية اصلها مصحح االمضاء في 

12 اكتوبر 2011.

صورة طبق االصل لوكالة عدلية اصلها مؤرخ 25 يونيو 2008.

صورة طبق االصل لرسم ملكية عدلي اصله مؤرخ في 05 نوفمبر 2008

صورة لوكالة عرفية اصلها مؤرخ في 02 اكتوبر 2003

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 10 سبتمبر 2020

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

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131362 - 24

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ :

1 - محمد بلوقي بن عيسى،

2 - فاطمة البضموسي،

3 - احلسن بلوقي بن عيسى،

4 - وردة بلوقي بنت عيسى،

5 - عبد احلفيظ بلوقي بن عيسى 

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

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من مرآب 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : طريق سيدي عابد

مساحته : 02 آر 56 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : اليخلوفي احمد؛

شماال : بودوح احمد؛

جنوبا : االسروتي محمد ؛

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

اراثة عدلي اصله مضمن بسجل التركات  صورة طبق االصل لرسم 

والوصايا رقم 13 صحيفة 70 عدد 30 بتاريخ 20 ابريل 2000

صورة طبق االصل لوكالة عدلية اصلها مؤرخ 25 يونيو 2008.

رسم اثبات ملكية عدلي مضمن بسجل الوثائق رقم 5 صحيفة 470 

عدد 363 بتاريخ 09 ابريل 1996

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 30 ديسمبر 2020

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131363 - 24

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : فارس ابراهيم بن محمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فارس".

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : احلي الثانوي

مساحته : 01 آر 06 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : محمد لعجاب؛

جنوبا : حسن لعجاب ؛

غربا : حسن لعجاب ؛ ابراهيم لعجاب؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراءعدلي مضمن بسجل األمالك رقم 147 صحيفة 137 عدد 104 

بتاريخ 20 يناير 2020 (توثيق احلسيمة)

 70 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  ملكية  اثبات  رسم 

صحيفة 114 عدد 97 بتاريخ 17 فبراير 2016

صورة شمسية لوكالة خاصة اصلها مؤرخ في 26 نوفمبر 2020

شهادة ادارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2020

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

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131364 - 24

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالبا التحفيظ :

1 - امحمد الغلبزوري بن أحمد،

2 - ميمون بلحسن بن حميدوش.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الغلبزوري وبلحسن".

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : تدكارت حوز بوسالمة

مساحته : 80 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : خالد مينة عبد اهلل؛

شماال : الغلبزوري امحمد؛

جنوبا : بنحمو علوش ؛

غربا : الشارع؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراءعدلي مضمن بسجل األمالك رقم 23 صحيفة 33 عدد 27 

بتاريخ 06 اغسطس 1997 (توثيق احلسيمة)

صورة بيضاء لعقد البيع اصله مؤرخ في 14 فبراير 1996

شهادة ادارية مؤرخة في 21 ديسمبر 2020

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

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.
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مطلب رقم 131365 - 24

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ : نورالدين بوزيان.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوزيان".

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : حي الدوالي

مساحته : 02 آر 20 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : ورثة عمر اقشار؛

جنوبا : خدوج احميدوش ؛

غربا : ورثة احلاج احميدوش امحمد؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

01 عدد 01  136 صحيفة  رقم  األمالك  رسم شراءعدلي مضمن بسجل 

بتاريخ 13 يوليو 2018 (توثيق احلسيمة)

نسخة من رسم شراء عدلي اصله مضمن بسجل االمالك العقارية 

رقم 98 صحيفة 223 عدد 160 بتاريخ 31 يناير 2014

نسخة من رسم شراء عدلي اصله مضمن بسجل االمالك العقارية 

رقم 129 صحيفة 284 عدد 194 بتاريخ 08 نوفمبر 2017

نسخة من رسم شراء عدلي اصله مضمن بسجل االمالك العقارية 

رقم 73 صحيفة 234 عدد 339 بتاريخ 22 ابريل 2010

شهادة ادارية مؤرخة في 14 ديسمبر 2020

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

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 131366 - 24

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد كدي بن عبد السالم

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محمد كدي".

نوعـه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق علوي ومرفق بالسطح

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : ابلوقن

مساحته : 90 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : عبد السالم كدي؛

جنوبا : علي كدي ؛

غربا : عبد السالم كدي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

عقد شراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 20 نوفمبر 1996

صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 1981

شهادة ادارية مؤرخة في 09 ديسمبر 2020

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10267 - 25

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد العياشي املعتصم بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " غزيالت ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غزيالت "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو "السعيدية ".

مساحته : 01 تقريبا . 

شماال : املعتصم رقية ؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : املعتصم علي؛

غربا : ورثة بوعزة بن عبد السالم.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 123 عدد 114 في 23 يوليو 2015؛

شهادة إدارية مؤرخة في 21 أبريل 2015؛

فاحت مارس 2021 على   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم 10268 - 25

تاريخ االيداع : 28 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر بنعامي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لقسيمة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لقسيمة "

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 01 هـ 37 آ 85 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 6052 - 25 ؛
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شرقا : جبوجي العياشي ، و علي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة زروال كبور بن عبد اهلل.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 170 عدد 96 في 04 ديسمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 12سبتمبر 2019؛

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10269 - 25

تاريخ االيداع : 28 ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة سنيد بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرس".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرس "

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكنى وبناء من طالق سفلي، صهريج 

ماء وبئر، 30 شجرة زيتون و5 اشجار رمان، 40 شجرة توت، وشجرتني 

تني ، وسياج محاطة .

 " املدعو  احملل  اوالد مالك  الردادنة  بنسليمان جماعة  اقليم   : موقعه 

اوالد ابراهيم".

مساحته : 24 آ 56 س تقريبا . 

شماال : رقية سنيد بنت احلاج بوعزة ؛

شرقا : بنشافعي محمد؛

جنوبا : افريد املعطي؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 35 عدد 104 في 07 أبريل 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 160 عدد 83 في 26 ديسمبر 2018؛

رسم اشهاد عدلي مضمن بكناش 108 عدد 87 في 26 ديسمبر 2018؛

رسم استدراك لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 127 عدد 50 في 

فاحت ديسمبر 2020؛

صورة شمسية لرسم معاوضة مؤرخة في 24 ماي 1979؛

شهادة إدارية مؤرخة في 14 سبتمبر 2018؛

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10270 - 25

تاريخ االيداع : 29 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد احمد اجاني بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوطويل ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوطويل"

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 85 آ تقريبا . 

شماال : الطريق ؛

شرقا : اجاني فاطنة؛

جنوبا : العرجون العلجة ؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

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

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

نسخة لرسم مخارجة مضمن بكناش 163 عدد 257 في 28 ماي 2019؛

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

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

شهادة إدارية مؤرخة في 28 ديسمبر 2018؛

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

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10271 - 25

تاريخ االيداع : 29 ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة الشعيبية جماتي بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عركوب الريح ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك امينة واناس"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش احملل املدعو " السالمنة ".

مساحته : 01 هـ تقريبا . 

شماال : احلاج ادريس الشاوي ؛

شرقا : ملك غابوي؛

جنوبا : محمد العزعوزي؛

غربا : ممر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 76 عدد 472 في 17 سبتمبر 2008؛

شهادة إدارية مؤرخة في 04 يونيو 2008؛

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانيةعشرة  والنصف زواال.

مطلب رقم 10272 - 25

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد حسن النعناعي بن بوعبيد 

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

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة احملل املدعو " اوالد سالمة".

مساحته : 05 هـ 29 آ 35 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 15846 - 25 ؛

شرقا : لكبيرة النعناعي؛

جنوبا : طالبة التحفيظ ؛

غربا : ورثة النعناعي بوعبيد واملعطي 

النعناعي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 175 عدد 142 في 15 يوليو 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 13 مارس 2020؛

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10273 - 25

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة زينب بن الزعري بنت احمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البيض ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البيض "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني احملل املدعو " احملامدة".

مساحته : 01 هـ تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 21438 - 25 ،

اشهل عبد اللطيف؛

شرقا : اشهل عبد اللطيف؛

جنوبا : مسلك عمومي؛

غربا : ورثة عباس منتصر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لنسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 13 عدد 22 

في 22 ديسمبر 2016؛

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 25 يونيو 1984؛

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22 يناير 1991؛

صورة شمسية لنظير رسم شراء عدلي مضمن بكناش 46 عدد 537 

11 سبتمبر 2003؛

رسم موجب حيازة عدلي مضمن بكناش 90 عدد 70 في 25 يناير 2017؛

رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 81 عدد 547 في 24 نوفمبر 2009؛

على   2021 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10274 - 25

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020 

طالبو التحفيظ السادة : 

لطيفة منتصر بنسبة 14/368

زينب بن الزعري بنسبة 23/368

مليكة بحراوي بنسبة 23/368

خديجة منتصر بنسبة 14/368

عبد العزيز منتصر بنسبة 28/368

بوشعيب منتصر بنسبة 28/368

مصطفى منتصر بنسبة 28/368

فاطمة منتصر بنسبة 14/368

بدرية منتصر بنسبة 14/368

ابراهيم منتصر بنسبة 28/368

عدنان منتصر بنسبة 28/368

غنية منتصر بنسبة 14/368

عادل منتصر بنسبة 28/368

حافض منتصر بنسبة 28/368

ربيع منتصر بنسبة 28/368

يوسف منتصر بنسبة 28/368

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لبالد البيضة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لبالد البيضة"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " احملامدة "

مساحته : 02 هـ 57 آ 70 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 28481 - 25 ؛

شرقا : اشهل عبد اللطيف؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 21438 - 25، زينب بن الزعري؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 13 عدد 22 في 24 نوفمبر 2016؛

رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 221 عدد 266 في 26 ديسمبر 2014؛

رسم استدراك عدلي مضمن بكناش 341 عدد 331 في 23 سبتمبر 2016؛

رسم موجب حيازة عدلي مضمن بكناش 127 عدد 52 في 01 ديسمبر 2020؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 11 عدد 44 في 22 يناير 1991؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 9 عدد 256 في 21 يناير 1987؛

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 53 عدد 67 

في 23 نوفمبر 2004؛

على   2021 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .
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مطلب رقم 10275 - 25

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020 

طالبا التحفيظ : السيدين

بوشعيب الفرحي بن محمد 

عبد احلق الفرحي بن محمد 

بالتساوي بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرس "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " اخلصاصمة".

مساحته : 56 آ 68 س تقريبا . 

شماال : ورثة العربي بن بوشعيب ؛

شرقا : عزمي بوعزة؛

جنوبا : مسلك عمومي؛

غربا : ورثة العربي بن بوشعيب .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 137 عدد 71 في 18 يناير 2017؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 146 عدد 173 في 31 نوفمبر 2017؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 146 عدد 180 في 31 نوفمبر 2017؛

رسم استدراك عدلي مضمن بكناش 98 عدد 79 في 25 أكتوبر 2017؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش عدد في ؛

شهادة إدارية مؤرخة في 23 ديسمبر 2016؛

على   2021 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10276 - 25

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب الفرحي بن محمد 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرس 1 "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " اخلصاصمة".

مساحته : 54 آ تقريبا . 

شماال : ورثة العربي بلوراق ؛

شرقا : عزمي محمد ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة عزمي امليلودي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 97 عدد 31 في 04 سبتمبر 2012؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 151 عدد 136 في 21 فبراير 2018؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 151 عدد 135 في 21 فبراير 2018؛

شهادة إدارية مؤرخة في 18 يوليو 2012؛

على   2021 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10277 - 25

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020 

طالبو التحفيظ السادة : 

علي الساحلي

فاطنة حسن

سعيد الساحلي

احلسني الساحلي 

رشيد الساحلي

بهيجة الساحلي

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار الساحلي "

نوعه : أرض فالحية تتكون من سكنى طابق سفلي، بناء قدمي .

موقعه : بنسليمان .

مساحته : 01 آ تقريبا . 

شماال : محمد ولد عناية ؛

شرقا : ادريس ولد كوطة ؛

جنوبا : لزرق سليماني محمد؛

غربا : زنقة بني مكسال ، حادة بنت بهلول

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد عرفي متالشي مؤرخ في 06 أغسطس 1957

عقد عرفي متالشي مؤرخ في 5 سبتمبر 1971؛

رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 74 عدد 64 في 28 سبتمبر 2020؛

على   2021 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال .

مطلب رقم 10278 - 25

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2020 

طالبا التحفيظ : السيدين : 

عمر بنونة بن احمد

غيثة رمي الدبي بنت سيدي عبد احلميد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البيرات ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البيرات "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو " اوالد يونس
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مساحته : 1 هـ 56 آ تقريبا . 

شماال : بوراس بوشعيب ؛

شرقا : عامر امبارك ؛

جنوبا : عبد العزيز ميموني؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 4071 - 25.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 58 عدد 269 في 03 فبراير 2006؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 61 عدد 209 في 26 يونيو 2006؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 180 عدد 177 في 10 نوفمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 05 يونيو 2000؛

شهادة إدارية مؤرخة في 09 نوفمبر 2005؛

شهادة إدارية مؤرخة في 09 نوفمبر 2020؛

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10279 - 25

تاريخ االيداع : فاحت يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد امليلودي شدالن بن احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلوض ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك شدالن "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو " اوالد اجلياللي 

اوالد صالح"

مساحته : 01 هـ 04 آ 50 س تقريبا . 

شماال : ورثة احلاج محمد ملساطفي ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 39688/س؛

غربا : رشيد شدالن، محمد شدالن، صالح شدالن .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 180 عدد 105 في 14 أكتوبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 07 سبتمبر 2020؛

على   2021 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10280 - 25

تاريخ االيداع : 06 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد حسن بنمعزوز بن احمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " التويزة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " التويزة "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك احملل املدعو " العبادلة "

مساحته : 50 آ تقريبا . 

شماال : الشعبة ؛

شرقا : ورثة بوعزة بلحيمر ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 155 عدد 259 في 12 سبتمبر 2018؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 177 عدد 149 في 28 أغسطس 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 26 فبراير 2018؛

على   2021 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية ببنسليمان

عزيز الزهراوي    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3820 - 26

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - فايدة فساحي بنت ابراهيم بنسبة 33/264

2 - محمد خلوقي بن بوشعيب بنسبة 78/264

3 - لكبيرة خلوقي بنت بوشعيب بنسبة 17/264

4 - السعدية خلوقي بنت بوشعيب بنسبة 17/264

5 - عائشة خلوقي بنت بوشعيب بنسبة 17/264

6 - ابراهيم خلوقي بن بوشعيب بنسبة 34/264

7 - أحمد خلوقي بن بوشعيب بنسبة 34/264

8 - زهرة خلوقي بنت بوشعيب بنسبة 17/264

9 - حلريزية خلوقي بنت بوشعيب بنسبة 17/264

بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع حسب النسب املبينة اعاله

االسم الذي يعرف به امللك : فدان اللفت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان اللفت

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة الشالالت دوار أوالد معزة

مساحته : 62 ار 84 سنتيار

حدوده : 

شماال : الطريق السيار من البيضاء الى مراكش
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جنوبا : الرسم العقاري 57187 - 26

شرقا : جواري محمد- ورثة جواري بوشعيب 

غربا :  الرسم العقاري 57187 - 26 - الطريق السيار من البيضاء الى 

مراكش

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 101 كناش األمالك 77 بتاريخ 17 ديسمبر 2020

زناتة  قيادة  قائد  عن  صادرة  01/م.ش.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  2

بتاريخ 14 مارس 2016

3 - وكالة مؤرخة في 22 ديسمبر 2020

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

الساعة 09 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان     

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41569  - 27

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1  - املصطفى راشيدي بن محمد 

2  - حميد راشيدي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " راشيدي "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي املسيرة السفلى .

مساحته : 97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : ازحا حبيبة ؛

غربا : الزياني محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 200 مؤرخ في 22 سبتمبر 2020 ؛ 

2 - رسم شراء عدلي عدد 233 مؤرخ في 24 ابريل 2015 ؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 123 مؤرخ في 24 يونيو 2011 ؛

4 - نسخة رسم شراء عدلي عدد 156 مؤرخ في 25 مارس 2009. ؛

5 - رسم صدقة عدلي عدد67 مؤرخ في 10 يوليو 2015 ؛

6 - شهادة ادارية عدد 334 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 .

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

الساعة 14 و30 د .

مطلب رقم 41570  - 27

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020. 

طالبوا التحفيظ على الشياع :  

1 - فاظمة الغازي كماخ بنسبة 16/128؛

2 - فاطمة فارس بنت محمد العربي بنسبة 07/128؛

3 - سدنا حلسن فارس بن محمد بنسبة 14/128؛

4 - السعدية فارس بنت محمد العربي بنسبة 07/128؛

5 - فاظمة فارس بنت محمد بنت محمد العربي بنسبة 07/128؛

6 - سليمان فارس بن محمد محمد العربي بنسبة 14/128؛

7 - احلاج فارس بن محمد العربي بنسبة 14/128؛

8 - رشيد فارس بن محمد محمد العربي بنسبة 14/128؛

9 - فتيحة فارس بنت محمد العربي بنسبة 07/128 ؛

10 - جنات فارس بنت محمد العربي بنسبة 07/128؛

11 - سعيدة فارس بنت محمد العربي بنسبة 07/128؛

12 - اسماعيل فارس بن محمد العربي بنسبة 14/128.

االسم الذي يعرف به امللك " "

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة اجلموس ، املكان املدعو : تشاولي.

مساحته : 04 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : ورثة محمد بن حدو ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم اراثة عدلي عدد 28 مؤرخ في فاحت نوفمبر 2011 ؛

2 - رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 336/91 مؤرخ في 23 يناير 1991 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس2021 على 

الساعة 10 . 

مطلب رقم 41571  - 27

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : طريق بوقسيم بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزي اشبار1 "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة و جماعة موحى احمو الزياني 

، املكان املدعو : ايت بن يشي .

مساحته : 24 آر70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛



161 عدد 1150 - 29 جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : يدير محمد ، حسن النوري ؛

غربا : زينب بنت احماد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 356 مؤرخ في 29 ماي 2019 ؛ 

2 - نسخة من رسم قسمة عدلي عدد 124 مؤرخ في 16 مارس 2010 ؛

3 - نسخة من عقد احصاء تركة عدلي عدد 03 مؤرخ في 04 يناير 2010؛

4 - نسخة رسم اراثة عدلي عدد 66 مؤرخ في 04 مارس 2009 ؛

5 -نسخة من عقد ملكية عدلي عدد249 مؤرخ في 28 فبراير1997 ؛

6 - شهادة ادارية عدد 13 مؤرخ في 13 اغسطس 2020 .

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

الساعة 09 و30 د

مطلب رقم 41572  - 27

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : عبد الرحمان الرامي بن امبارك

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرامي "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : السيري .

مساحته : 45 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الياس محمد ؛

شرقا : عسيل محمد ؛

جنوبا : يحي زوهير؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 639 مؤرخ في 09 فبراير 2004؛ 

2 - شهادة ادارية عدد 368 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 .

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

الساعة 14 و30 د

مطلب رقم 41573  - 27

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : رشيد اوبن سعيد بن مولود .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تفساست "

نوعه : ارض قالحية بها بناية وبئر.

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

: مزارع ملوية.

مساحته : 06 هـ 29 آر97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة موحى اعلي ؛

شرقا : ايت اوبن سعيد ؛

جنوبا : ورثة اوعكي ؛

غربا : ورثة اوعكي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 341 مؤرخ في 22 ماي 2018؛ 

2 - رسم شراء عدلي عدد 826 مؤرخ في فاحت اكتوبر 2014.

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

الساعة 12 و30 د.

مطلب رقم 41574  - 27

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : عمر بنظــيهر بن احلسني

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عمر "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : حي احساين.

مساحته : 01 ار10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشامح محمد ؛

شرقا : جوهري محمد ؛

جنوبا : حدوجي ياسر؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 672 مؤرخ في 08 يناير 1982؛ 

2 - شهادة ادارية عدد 23 مؤرخة في 17 اكتوبر 2020.

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

الساعة 09 و 30 د .

مطلب رقم 41575  - 27

تاريخ االيداع : 05 يناير2021 . 

طالب التحفيظ : محمد منشيح بن بناصر.

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تغلياست "

نوعه : ارض فالحية.

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

املدعو : مزارع ايت ايشو ، ايت اسماعيل.

مساحته : 03 هـ 48 آر63 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : حلسن منشيح ؛

شرقا : فاضمة منشيح ؛

جنوبا : الطريق ، الشعبة ) ملك عمومي (، منشيح احلسني ؛

غربا : الشعبة ) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 93 مؤرخ في 03 نوفمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 05 مارس 2021 على 

الساعة 10 .

مطلب رقم 41576  - 27

تاريخ االيداع : 06 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : مولود بن اعزيز بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محمد يحي "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي فارة .

مساحته : 53 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : خيطوش حدو؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : ابعاطي حوسى ؛

غربا : سيدي اعلي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 419 مؤرخ في 06 ابريل 2008 ؛

2 - شهادة ادارية مؤرخة في 04 يناير 2021 .

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

الساعة 9 .

مطلب رقم 41577  - 27

تاريخ االيداع : 06 يناير 2021. 

طالبة التحفيظ : حادة اجلراري بنت بوعزى .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حادة "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي اساكا .

مساحته : 78 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : بوهناز جنمة ؛

جنوبا : زكرياء اردوز؛

غربا : قنجل محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : نسخة من رسم ملكية عدلي عدد 80 مؤرخ في 02 مارس 2016 .

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

الساعة 11 .

مطلب رقم 41578  - 27

تاريخ االيداع : 07 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : محمد زقالني بن املصطادي .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اراون 01 "

نوعه : ارض فالحية بها بئر واشجار

املكان   ، الربيع  ام  ، جماعة  اجلموس  دائرة   ، اقليم خنيفرة   : موقعه 

املدعو : مزارع ايت سيدي يوسف .

مساحته : 01 هـ 32 آر44 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الغابة ) ملك غابوي ( ؛

شرقا : زقالني عمر ؛

جنوبا : زقالني عمر 

غربا : عسو نبعبي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 02 مؤرخ في 04 يناير 2021 .

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

الساعة 10 .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بخنيفرة 

طارق فضيلي   

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 53501 - 28

تاريخ اإليداع :  31  ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : ودادية النور السكنية و املشاريع اخملتلفة - ممثلة في 

شخص رئيسها -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اجلماعة الساللية األصلية 

لقبيلة جتماصت.

الساللية  اجلماعة   : للمـلك  التحفيظ  طـالب  أعطاه  الـذي  اإلسم 

األصلية لقبيلة جتماصت. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة تنغير، جماعة الترابية لتنغير، احملل املدعو : جتماصت.

مسـاحتـه : 27 هك 31 ار 32 س تـقـريـبـا.



163 عدد 1150 - 29 جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(

حــدوده : 
شمــاال : جتزئة الوفاء .

شـرقـا : اعدادية الوفاء و اراضي اجلموع جتماصت .
جـنـوبا : اراضي جمةع جتماصت .

غـربـا : طريق عمومية .
احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : قرار مجلس الوصاية مؤرخ في 26 ابريل 2018 
- عقد شراء توثيقي مؤرخ في 14 ديسمبر 2019 

- عقد التصريح باملشتري احلقيقي مؤرخ في 14 ديسمبر 2019 
- ملف خاص بالودادية 

- محضر مداوالت اجمللس اجلماعي 
- رسم موقعي ؛

احلادية   : الساعة  على   2021 مارس  فاحت   : يوم  عملية حتديده ستقع 
عشر و النصف صباحا.

مطلب رقم 53502 - 28
تاريخ اإليداع :  31  ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد كرماح موراد بن ابراهيم. 
اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اخف نيير.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : اخف نيير. 
نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ودائرة تنغير، جماعة واكليم، احملل املدعو : اخف نيير.
مسـاحتـه : 02 هك 72 ار 06 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 
شمــاال : ممر عمومي .
شـرقـا : تودة اليزيدي .

جـنـوبا : الطريق الوطنية رقم 10 .
غـربـا : محمد اوجغي .

احلقوق العينية : الشيء.
أصل املـلك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 ديسمبر 2019 
- شهادة ادارية مؤرخة في 22 فبراير 2018 

- رسم موقعي ؛
عملية حتديده ستقع يوم : فاحت مارس 2021 على الساعة : التاسعة 

و النصف صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146332
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبداهلل بوغالم بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك " تورتيت وكرض نتكما"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تورتيت وكرض نتكما"

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية سفلية ومرآب،

موقعه : جماعة وقيادة سيدي احساين دائرة االخصاص اقليم سيدي 

ايفني احملل املدعو "دوار انامر مشيخة ميرغت"،

مساحته : 13 آ 11 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : اسكوك فاطمة بنت محمد، 

شرقا : ورثة بوغالم علي بن احلسن، 

جنوبا : الطريق، 

غربا : الطريق، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 2020،

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 31-146333

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020 .

طالبي التحفيظ السادة : 

1 - عبد الرحمان هموش بن احلسني بحصة 279180/1015200،

2 - احلسني احلياني بن احلسن بحصة 203040/1015200،

3 - أحمد عامر بن مبارك بحصة 279180/1015200،

4 - ياسني احلياني بن احلسني بحصة 253800/1015200.

االسم الذي يعرف به امللك " ايت عبا العلوي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ايت عبا العلوي "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : جماعة وقيادة ميراللفت اقليم سيدي ايفني احملل املدعو "تيرت 2"،

مساحته : 01 هكتار 01 آ 52 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة اد املودن و مطلب التحفيظ عدد 16396 - 31، 

شرقا : ورثة العيوض، 

جنوبا : ورثة اد علي، 

غربا : ورثة اد علي ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 ماي 2014.

- عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 19 سبتمبر 2019.

- وكالة مفوضة عرفية ثابتة التاريخ في 15 اغسطس 2019.

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146334

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ السيد : محمد اد بلقاسم بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك " اكر اهمال"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اكر اهمال"

نوعه : أرض فالحية،

املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  جماعة   : موقعه 

"مزارع بونعمان"،

مساحته : 15 آ 08 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : املتوكل أحمد، 

شرقا : احلسني عديد، 

جنوبا : املتوكل أحمد، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 57677 - 31 ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 2020.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146335

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ السيد : محمد اد بلقاسم بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك " اخف نتكراتني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اخف نتكراتني"

نوعه : أرض فالحية،

املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  جماعة   : موقعه 

"مزارع بونعمان"،

مساحته : 22 آ 41 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 60837 - 31، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 68928 - 31، 

جنوبا : بوجمعة اوبركة، 

غربا : رسم عقاري 61009 - 31 ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

- صورة شمسية لرسم بيع عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 2020.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146336

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ السيد : محمد اد بلقاسم بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك " إكر أشن"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اكر أشن"

نوعه : أرض فالحية،

املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  جماعة   : موقعه 

"مزارع بونعمان"،

مساحته : 32 آ 02 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع عدد 51730 - 31، 

شرقا : احلسني عديد، 

جنوبا : ر ع عدد 52420 - 31، 

غربا : ورثة ادبلقاسم علي بعضا ور ع عدد 60839 - 31 و 51489 - 31 

بعضا آخر ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

- صورة شمسية لرسم بيع عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 2020.

- صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 31-146337

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021 .

طالب التحفيظ السيد : احلسن بن الشيخ بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك " منزل فوق املصلى"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك بن الشيخ 1"

نوعه : أرض بها بناية قدمية من سفلي وطابق أول،

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

مساحته : 07 آ 04 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : أحمد بن الشيخ، 

شرقا : الطريق، 

جنوبا : احلسني اسك، 

غربا : الطريق، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 2018.

على   2021 مارس   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا.
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خالصة اصالحية

تتعلق بامللك املسمى" تيزنيت الدولة 1702 قروي مدرسة تزونت" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1067 

بتاريخ 12 يونيو 2019. 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 04 يناير 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

مطلب  تزونت"  مدرسة  قروي   1702 الدولة  املسمى"تيزنيت  امللك 

تزونت"  املدعو"مدرسة  باحملل  الكائن   31  -  138939 رقم  التحفيظ 

في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  تيزنيت  اقليم  اغير  افال  وقيادة  جماعة 

اسم نفس طالب التحفيظ االصلي ملساحة قدرها 12 آر 54 س وذلك 

مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب وكذا : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

09 نوفمبر 2020،

والباقي بدون تغيير.

خالصة اصالحية

تتعلق بامللك املسمى" تيزنيت الدولة 1717 قروي مدرسة يوسكاغت" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1082 

بتاريخ 25 سبتمبر 2019. 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 04 يناير 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى"تيزنيت الدولة 1717 قروي مدرسة يوسكاغت" مطلب 

التحفيظ رقم 139156 - 31 الكائن باحملل املدعو"مدرسة يوسكاغت" 

جماعة ايت وافقا قيادة تهالة اقليم تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا في 

اسم نفس طالب التحفيظ االصلي ملساحة قدرها 10 آر 68 س وذلك 

مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب وكذا : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

09 نوفمبر 2020،

والباقي بدون تغيير.

خالصة اصالحية 

تتعلق بامللك املسمى" تيزنيت الدولة 1752 قروي مدرسة اكادير ازدار" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1143 

بتاريخ 23 أكتوبر 2019. 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 04 يناير 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى"تيزنيت الدولة 1752 قروي مدرسة اكادير ازدار" مطلب 

التحفيظ رقم 139203 - 31 الكائن باحملل املدعو"مدرسة اكادير ازدار" 

جماعة وقيادة بونعمان اقليم تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا في اسم 

وذلك  س   05 آر   09 قدرها  ملساحة  االصلي  التحفيظ  طالب  نفس 

مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب وكذا : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

09 نوفمبر 2020،

والباقي بدون تغيير.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بتيزنيت

البشير أصوفي    

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62486 - 35

تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : العربي الشني بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ثالث ابراهيم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثالث ابراهيم 

نوعه : أرض عارية. 

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

دوار آيت ياسني.

مساحته : 14 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : ورثة املاهر احلسني.

غربا : فاسكة وبدة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يونيو 2020.

- نسخة عدلية من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2017.

 07 في  مؤرخة  ج  ق  ق   138 عدد  ادارية  لشهادة  شمسية  صورة   -

سبتمبر 2017.

- شهادة ادارية عدد 26/2020 مؤرخة في 16 يونيو 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد فاحت مارس 2021 على الساعة 14 : 00.

مطلب رقم 62487 - 35

تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد اسماعيل مصطفى محمود ابن مصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : التالتيير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : التالتيير.

نوعه : أرض فالحية. 

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

جماعة أوالد امرابط، دوار أوالد امرابط.

مساحته : 03 هـ 25 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة املكي بن احلاج قدور.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : طريق عمومية .
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غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 أكتوبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 7/م ت مؤرخة في 07 أكتوبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد فاحت مارس 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62488 - 35

تاريخ اإليداع : 25 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد اسماعيل مصطفى محمود ابن مصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : خباز الشوى.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : خباز الشوى.

نوعه : أرض فالحية بها حوض مائي.

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

جماعة أوالد امرابط، دوار أوالد امرابط.

مساحته : 08 هـ 18 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية - احمد احلريشي.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : مومنة الديبة.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 أكتوبر 2020.

- شهاد إدارية عدد 7/م ت مؤرخة في 07 أكتوبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد فاحت مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62489 - 35

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : الكروسي احلسن بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : توبان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : توبان.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار اد عمر.

مساحته : 42 آ 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : ورثة احلاج احلسن – مقبرة سيدي علي الكوشي - طريق عمومية.

جنوبا : أحمد العمادي.

غربا : أحمد العمادي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم عطية عدلي مؤرخ في 03 يونيو 2020.

- نسخة من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2015.

- شهادة إدارية عدد 45/2020 مؤرخة في 09 ديسمبر 2020.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 02 اغسطس 2017.

- ملحق إستدراك عدلي لرسم اإلراثة مؤرخ في فاحت ديسمبر 2020.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 ابريل 2017.

- ملحق إستدراك عدلي لرسم اإلراثة مؤرخ في فاحت ديسمبر 2020.

- رسم وكالة عدلية مؤرخة في 04 اغسطس 2017.

- ملحق إستدراك عدلي لرسم الوكالة مؤرخ في 08 سبتمبر 2017.

- رسم وكالة عدلية مؤرخة في 25 مارس 2015.

- رسم وكالة عدلية مؤرخة في 06 اغسطس 2018.

- رسم وكالة عدلية مؤرخة في 14 ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 02 مارس 2021 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 62490 - 35

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد جني بن احماد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : حقلة البحيرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حقلة البحيرة.

نوعه : أرض بها أشجار الزيتون واألركان.

موقعه : إقليم الصويرة، باشوية وجماعة متنار، دوار حتودة.

مساحته : 01 هـ 18 آ 75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عائشة الكارح – بعضا بانا أعراب.

شرقا : أعراب بانا.

جنوبا : اخلندق.

غربا : اخلندق.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ماي 2019.

- ملحق عدلي لرسم الشراء مؤرح في 19 يونيو 2020.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 1997.

إراثة عدلي مؤرخ  - صورة شمسية مصححة اإلمضاء لرسم 

في 26 اكتوبر 2014.

- صورة شمسية لعقد تسليم عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2015.

- شهادة إدارية عدد 29 / ج ت / م ت مؤرخة في 08 ديسمبر 2020.

- صورة شمسية لتصميم موقعي.

تاريخ التحديد 02 مارس 2021 على الساعة 10 : 00.
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مطلب رقم 62497 - 35
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد تشعو بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الزيتون.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الزيتون.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار القليعة.

مساحته : 14 آ 56 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بوتعلولت. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 7825 - 35 – مطلب التحفيظ عدد 8198 - 35.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 10834 - 35.

غربا : طريق عمومية بعرض 4 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2019.

- شهاد إدارية عدد 53/2019 مؤرخة في 25 سبتمبر 2019.

- اِشهاد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 10 ديسمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 04 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : بوترناض.

مطلب رقم 62428 - 35 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1145 املؤرخة في 09 ديسمبر 2020.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 29 ديسمبر 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   ،35  -  62428 عدد  التحفيظ  ذي مطلب   " بوترناض   " املسمى  امللك 

بإقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة اذاوكرض، دوار أماريرن، ستتابع 

مغربي  محمد،  بن  اباداود  حلسن  السيد  إسم  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من 

اجلنسية، حامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد PA34345، مزداد سنة 1977، 

والساكن  السعيد،  حسناء  بالسيدة  اإلسالمية  الشريعة  حسب  متزوج 

سابقا  املودعة  العقود  نفس  على  بناء  الصويرة،  متنار،  امللكي،  الدرك  بثكنة 

تدعيما للمطلب املذكور أعاله، وكذا رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 

2020 مرفق مبطلب إيداع مؤرخ في 25 ديسمبر 2020، ومصادق على إمضائه 

بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة بالنيابة

مونية املكروني     

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32915 - 36
تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

عنها  النائب  الكرني  حجرة  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

السيد : وزير الداخلية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حجرة الكرني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حجرة الكرني"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم بن مشيش ، جماعة عياشة.

مساحته : 39 هكتار تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : خند املرس مع احوازه. 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة والتصرف الهادئني و املستمرين؛

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

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32916 - 36

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البحاير 250152"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البحاير 250152 "

نوعه : ارض فالحية

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

أناسل ،احملل املدعو : " البحاير 250152"

مساحته : 11 ار 68 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق ؛

جنوبا : عبد العزيز اخلراز؛

شرقا : الغزواني السبيطري. 

غربا : عبد السالم احلسوني.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 12 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32917 - 36

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ادمامة 250138"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ادمامة 250138 "

نوعه : ارض فالحية

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

أناسل ،احملل املدعو : " ادمامة 250138 "

مساحته : 20 ار 09 س تقريبا
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حدوده : 

شماال : اخلراز عبد اهلل ؛

جنوبا : أحمد السبيطري؛

شرقا : أحمد السبيطري. 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 10 صباحا؛

مطلب رقم 32918 - 36

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : نور الدين اليوسفي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الطالع "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اليوسفي"

نوعه : ارض عارية.

غرصة   : املدعو  احملل   ، الساحل  جماعة   ، العرائش  اقليم   : موقعه 

الطالع حومة الشرفاء. 

مساحته : 02 ار 01 س تقريبا

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 18334 - 36 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 18333 - 36 ؛

شرقا : ممر. 

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 4 ب صحيفة 239 

عدد 278 بتاريخ : 23 اغسطس 2017.

- صورة شمسية لرسم عدلي مؤرخ في : 13 ماي 1987.

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

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32919 - 36

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار عجاجة 246988 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار عجاجة 246988 "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش جماعة سوق الطلبة،احملل املدعو : دوار النعيميني.

مساحته : 43 ار 86 س تقريبا

حدوده : 

شماال : علي اكويفن ؛

جنوبا : عبد السالم اجلوهاري ؛

شرقا : ورثة محمد امهيرو. 

غربا : محمد ادريسي. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 11 والنصف صباحا؛

مطلب رقم 32920 - 36

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان علي 247001 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان علي 247001 "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش جماعة سوق الطلبة ،احملل املدعو : دوار الشواريني.

مساحته : 25 ار 70 س تقريبا

حدوده : 

شماال : بوغالب امهيرو ؛

جنوبا : ورثة امهيرو ؛

شرقا : طريق. 

غربا : ورثة اجلوهاري. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة الواحدة و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32921 - 36

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوخبو 246999"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوخبو 246999"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة سوق الطلبة احملل املدعو : "دوار الشواريني "

مساحته : 01 هكتار 20 ار 66 س تقريبا

حدوده : 

شماال : بوسلهام الطويل؛

جنوبا : الواد؛

شرقا : بوسلهام الطويل. 

غربا : علي اكويفني. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 03 مارس 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛
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مطلب رقم 32922 - 36

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية فدان الكبير النائب عنها السيد 

وزير الداخلية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقتلة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقتلة "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش دائرة اللوكوس جماعة تطفت.

مساحته : 45 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : حروشة ؛

جنوبا : أرض جماعية ؛

شرقا : الواد 

غربا : أرض جماعية مليالح. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32923 - 36

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرشاوة 248329 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرشاوة 248329"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش، جماعة سوق الطلبة، احملل املدعو : دوار الشعرة.

مساحته : 01 هـ 59 ار 38 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مصطفى كريدة ؛

جنوبا : واد ؛

شرقا : علي اكويفن –افطيمو امليموي. 

غربا : علي الدبدوبي. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 03 مارس 2021 على 

الساعة 14 و النصف زواال؛

مطلب رقم 32924 - 36

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " القصيبات بالعربي 248256 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " القصيبات بالعربي 248256 "

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة سوق الطلبة ، احملل املدعو : دوار دار الواد.

مساحته : 53 ار 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : شعبة ؛

جنوبا : شعبة ؛

شرقا : عبد السالم اجلوهاري؛

غربا : ورثة امهيرو محمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 03 مارس 2021 على 

الساعة الواحدة والنصف زواال.

مطلب رقم 32925 - 36

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "طنطان 248326 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طنطان 248326"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم العرائش ،دائرة واد اخملازن ، جماعة سوق الطلبة ،احملل 

املدعو : "دوار الشعرة "

مساحته : 30 ار 13 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد الدريسي ؛

جنوبا : ورثة محمد امهيرو؛

شرقا : عبد السالم اجلوهاري. 

غربا : ورثة اكويفن. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 03 مارس 2021 على 

الساعة 11 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32926 - 36

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " االهراوة 250155"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االهراوة 250155" 

نوعه : ارض فالحية

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

: دوار أناسل ، 

مساحته : 31 ار 56 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مصطفى الزعنوني –محمد املصطري ؛
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جنوبا : ورثة الثابت وورثة احلسوني. 

شرقا : محمد األندلسي. 

غربا : ورثة الثابت. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 10 صباحا ؛

مطلب رقم 32927 - 36

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سدرة السالوي 250154"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سدرة السالوي 250154"

نوعه : ارض فالحية

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

املدعو : دوار أناسل ، 

مساحته : 51 ار 02 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة الثابت و حلسن الزعنوني ؛

جنوبا : ورثة القيدي و السبيطري الراضي. 

شرقا : محمد احلسوني – محمد املوساني. 

غربا : طريق. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 12 و النصف زواال؛

مطلب رقم 32928 - 36

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : 

1 - نور بنت عبد احلميد بودراع.

2 - مرمي بنت عبد احلميد بودراع.

3 - يسرى بنت عبد احلميد بودراع.سوية بينهن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مزارع خندق احمار "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم العرائش، جماعة عياشة ، احملل املدعو : مزارع خندق احمار.

مساحته : 01 هـ 25 ار 81 س تقريبا

حدوده : 

شماال : أرض احلبس جلبل احلبيب.

جنوبا : ورثة افيالل-خندق. 

شرقا : أرض احلبس جلبل احلبيب.

غربا : ورثة عبد السالم اغبالو؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 3 ف صحيفة 353 

عدد : 289 بتاريخ : 17 يونيو 2019.

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 5أ صحيفة 15 عدد : 14 

بتاريخ : 05 ابريل 2019.

- نسخة رسم شراء عدلي مضمن أصلها بكناش األمالك رقم 1 ج 

صحيفة 367 عدد : 389 بتاريخ : 05 ديسمبر 2008.

س   1 رقم  اخملتلفة  بكناش  مضمن  عدلي  مساحة  تصحيح  رسم   -

صحيفة 293 عدد : 270 بتاريخ : 05 فبراير 2020.

- رسم وكالة عدلي مضمن بكناش اخملتلفة رقم 160 صحيفة 114 

عدد : 205 بتاريخ : 17 اكتوبر 2017.

- رسم وكالة عدلي مضمن بكناش اخملتلفة رقم 175 صحيفة 396 

عدد : 470 بتاريخ : 29 اغسطس 2019.

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

الساعة الواحدة زواال؛

مطلب رقم 32929 - 36

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

عنها  النائب  بوعلقمة  ملدشر  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

السيد : وزير الداخلية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "موضع الذرة وحجر منقوب ومروج السيد"

وحجر  الذرة  " موضع   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

منقوب ومروج السيد "

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم بن مشيش ، جماعة 

بني عروس.

مساحته : 99 هكتار تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك الغابوي ؛

جنوبا : ملك اخلواص؛

شرقا : امللك الغابوي. 

غربا : ملك اخلواص.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة والتصرف الهادئني و املستمرين؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 03 مارس 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32930 - 36

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احليحل 70314"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احليحل 70314 "
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نوعه : ارض فالحية

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

الرحبة ،احملل املدعو : " احليحل 70314"

مساحته : 21 ار 67 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد املرابط ؛

جنوبا : حلسن حسون وورثة محمد احميمد؛

شرقا : محمد حسون. 

غربا : حلسن حسون.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 13 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32931 - 36

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد امليتة 70334"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد امليتة 70334 "

نوعه : ارض فالحية

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

الرحبة ،احملل املدعو : " بالد امليتة 70334 "

مساحته : 57 ار 86 س تقريبا

حدوده : 

شماال : شعبة ؛

جنوبا : علي احلنيني وورثة محمد حسون.

شرقا : األحباس. 

غربا : مينة حسون.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 14 والنصف زواال؛

مطلب رقم 32932 - 36

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض العقبة 70327 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض العقبة 70327"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة سوق القلة ، احملل املدعو : دوار الرحبة 

مساحته : 10 ار 12 س تقريبا

حدوده : 

شماال : شعبة؛

جنوبا : ورثة عبد السالم حسون ؛

شرقا : ورثة عبد السالم احميمد. 

غربا : ورثة علي احميمد.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 05 مارس 2021 على 

الساعة 12 و النصف ظهرا ؛

مطلب رقم 32933 - 36

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سياطة نوادر الرفاس دار لوطا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سياطة نوادر الرفاس دار لوطا "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش جماعة سوق القلة ،احملل املدعو : دوار دار لوطا.

مساحته : 32 ار 36 س تقريبا

حدوده : 

شماال : شعبة ؛

جنوبا : عبد السالم جعنون ؛

شرقا : أحمد الشهيهب. 

غربا : شعبة. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 05 مارس 2021 على 

الساعة 13 والنصف زواال؛

مطلب رقم 32934 - 36

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

 : : الرحبة النائب عنها السيد  : اجلماعة الساللية  طالبة التحفيظ 

وزير الداخلية بصفته وصيا على اجلماعات الساللية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " النقط "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النقط "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش جماعة سوق القلة .

مساحته : 25 هكتار تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد السالم إسماعيل – محمد حسون ؛

جنوبا : ورثة أحمد الفقيه عبد السالم – عبد اهلل حسون ؛

شرقا : عبد السالم شنكون-دار الرباطي. 
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غربا : ورثة عبد السالم حسون-العياشي حسون. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 10 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32935 - 36

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : 

1 - حميد الغافقي بن العربي بنسبة 14/72.

2 - عصام الغافقي بن العربي بنسبة 14/72.

3 - ثرية الغافقي بنت العربي بنسبة 07/72

4 - أمينة الغافقي بنت العربي بنسبة 07/72

5 - أمال الغافقي بنت العربي بنسبة 07/72.

6 - سناء الغافقي بنت العربي بنسبة 07/72.

7 - حورية بنحيون بنسبة 09/72.

8 - كنزة الغافقي بنت العربي بنسبة 07/72.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الغافقي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الغافقي"

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي و طابق أول.

: "طريق  املدعو  احملل  الكبير  القصر  العرائش، مدينة  إقليم   : موقعه 

الرباط شارع 20 غشت "

مساحته : 02 ار 66 س تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد العثماني – سعاد الوهابي؛

جنوبا : زنقة؛

شرقا : زنقة. 

غربا : الشارع. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي مضمن بدفتر التركات رقم 10 صحيفة 270 عدد 368 

بتاريخ : 3 فبراير 1976.

- رسم عدلي مضمن بدفتر التركات رقم 10 صحيفة 289 عدد : 431 

بتاريخ : 7 فبراير 1976.

- رسم عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 12 صحيفة 436 عدد 582 

بتاريخ : 06 ديسمبر 1988.

صورة طبق األصل لرسم خليفي مؤرخ في : 20 فبراير 1967.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 05 مارس 2021 على 

الساعة 09 والنصف صباحا؛

مطلب رقم 32936 - 36

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021 

عنها  النائب  الشجرة  ابداوة  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

السيد وزير الداخلية بصفته وصيا على اجلماعات الساللية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دوار ابداوة الشجرة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دوار ابداوة الشجرة "

نوعه : ارض فالحية.

دوار   : املدعو  احملل  اجلنوبية  ريصلنة  العرائش جماعة  إقليم   : موقعه 

ابداوة الشجرة.

مساحته : 149 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : املياه و الغابات ؛

جنوبا : املرجة الزرقاء ؛

شرقا : املرجة الزرقاء 

غربا : املياه و الغابات. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 08 مارس 2021 على 

الساعة 10 صباحا ؛

مطلب رقم 32937 - 36

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية أوالد بن داود النائب عنها السيد 

وزير الداخلية بصفته وصيا على اجلماعات الساللية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سكنى الدوار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سكنى الدوار"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش، جماعة ريصانة الشمالية، 

مساحته : 30 هـكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : عني اغبال ؛

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : الطريق. 

غربا : الدهاري. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 09 مارس 2021 على 

الساعة 10 صباحا؛

مطلب رقم 32938 - 36

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية بني معافة النائب عنها السيد 

وزير الداخلية بصفته وصيا على اجلماعات الساللية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوعزف دار هراس "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوعزف دار هراس "

نوعه : ارض فالحية
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موقعه : اقليم العرائش قيادة تطفت.

مساحته : 26 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة سي امللياني ؛

جنوبا : واد اللوكوس ؛

شرقا : ورثة دار سي اخملتار و دار علي؛

غربا : الواد- دار بن علي بن ملني ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

      العربي الظريف

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77783 - 37 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عنصر األبيض " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عنصر األبيض ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان احملل املدعو الشاشية ؛ 

مساحته : 65 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : عبدالعزيز احمامو ؛ 

شرقا : الواد ؛ 

جنوبا : عبدالعزيز احمامو ، 

غربا : عبدالعزيز احمامو ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة ، 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77784 - 37 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان فالل " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان فالل ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان احملل املدعو الشاشية ؛ 

مساحته : 60 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الشعبة ؛ 

شرقا : عبدالرزاق احمامو و عبداجلليل احمامو ؛ 

جنوبا : ولد عبو لقرع ، 

غربا : ورثة محمد الراضي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة ، 

 h 10 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77785 - 37 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : سعيد الهواري بن محمد نيابة عن جماعة مساسة 

بصفته رئيسا و ممثال لها . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كركار " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كركار ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة مساسة احملل املدعو مزارع 

عني مناخر دوار كدية الغيران اوطابوعبان ؛ 

مساحته : 34 ار 70 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الكدالي عبداهلل ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 28113 - 37 ؛ 

جنوبا : عبداحلق الشيكر و عبد اهلل الطيب الغربي ، 

غربا : ورثة البهالي ادريس ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 19 سبتمبر 2020 

رسم شراء عدلي بتاريخ 05 نوفمبر 2020 

رسم شراء عدلي بتاريخ 11 نوفمبر 2020 

قرار عامل إقليم تاونات بتاريخ 18 يوليو 2019 

محضر اجتماع اجمللس اجلماعي ملساسة بتاريخ 2 ماي 2019 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت مارس 2021 على الساعة : 

 h 11 30

مطلب رقم 77786 - 37 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : سعيد الهواري بن محمد نيابة عن جماعة مساسة 

بصفته رئيسا و ممثال لها . 

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

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة مساسة احملل املدعو مزارع 

عني مناخر دوار كدية الغيران اوطابوعبان ؛ 

مساحته : 27 ار 30 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الكدالي جمال ؛ 

التحفيظ عدد  و مطلب  و طاموا شطيبة  : جماعة مساسة  شرقا 

64056 - 37 ؛ 

جنوبا :  ورثة العربي الشيكر ، 

غربا : الرسم العقاري عدد 11148 - 37 . ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 19 سبتمبر 2020 

رسم شراء عدلي بتاريخ 05 نوفمبر 2020 

رسم شراء عدلي بتاريخ 11 نوفمبر 2020 

قرار عامل إقليم تاونات رقم 402/2020 

محضر اجتماع اجمللس اجلماعي ملساسة بتاريخ 13 اغسطس 2020 .

 h 12 30 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77787 - 37 

تاريخ اإليداع : 4 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : احمد موسى فارس بن ادريس . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرباع " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الرباع ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني عائشة دوار أوالد الشرقي ؛ 

مساحته : 01 هـ 32 ار 55 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق عرضها 3 امتار ، موسى فارس فاطمة ، العلمي امل ؛ 

شرقا : ورثة العلمي امحمد ، العلمي امل ؛ 

جنوبا :  موسى فارس محمد و الشعبة . ، 

غربا : الطريق اإلقليمية رقم 5320 . ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة لرسم ملكية عدلي بتاريخ 6 ديسمبر 2015 

تقرير احلضور مصادق على امضاءاته بتاريخ 4 يناير 2021 .

 h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 04 مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77788 - 37 

تاريخ اإليداع : 4 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : احمد موسى فارس بن ادريس . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني اعجيالت " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عني اعجيالت ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني عائشة دوار العدادمة 

عني اجليالت ؛ 

مساحته : 01هـ 10 ار 30 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة موسى فارس احلسني و ورثة موسى فارس ادريس؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 12331 -ف ؛ 

جنوبا :   الشعبة . ، 

غربا : ورثة موسى فارس احلسني و موسى فارس بوشتى و ورثة موسى 

فارس ادريس .. ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة لرسم ملكية عدلي بتاريخ 6 ديسمبر 2015 

تقرير احلضور مصادق على امضاءاته بتاريخ 4 يناير 2021 .

 h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 04 مارس 2021 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

ابن طامة يوسف     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31983 - 39

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيدة فاضمة املودن بنت سعيد بنسبة 13/104.

- السيد حامد موالي محمد بن موالي احلسني بنسبة 14/104.

- السيدة حامد اللة جميلة بنت موالي احلسني بنسبة 07/104.

- السيد حامد موالي عبد احلميد بن موالي احلسني بنسبة 14/104.

- السيد حامد موالي رشيد بن موالي احلسني بنسبة 14/104.

- السيد حامد موالي حسن بن موالي احلسني بنسبة 14/104.

- السيد حامد موالي فؤاد بن موالي احلسني بنسبة 14/104.

- السيد حامد موالي ياسني بن موالي احلسني بنسبة 14/104.

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

نوعـه : ارض فالحية.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 47 ار 44 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : جاهل موالي محمد؛ 

شرقا : الطريق؛ 
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جنوبا : الشناح موالي عمر؛

غربا : موالي محمد اكرام وجاهل موالي محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2020.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 يونيو 2019.

تاريخ التحديد : 05 مارس 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31984 - 39

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد العلي ايت اجمل بن امبارك.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد ايت بن الطالب؛ 

شرقا : ورثة حسن؛ 

جنوبا : موسى ايت بن الطالب؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع تابث التاريخ عرفي مؤرخ في 11 ماي 2018.

- عقد بيع تابث التاريخ عرفي مؤرخ في 10 ابريل 2014.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 20 نوفمبر 2009.

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 نوفمبر 2009.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2021 على الساعة 13 : 30 زواال.

مطلب رقم 31985 - 39

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالبو التحفيظ :

- السيدة فاضمة الهندي بنت حلسن بنسبة 1/8.

- السيد احمد اكرام بن عبد اهلل بنسبة 2/8.

- السيد محمد اكرام بن عبد اهلل بنسبة 2/8.

- السيد عثمان اكرام بن عبد اهلل بنسبة 2/8.

- السيدة زهرة اكرام بنت عبد اهلل بنسبة 1/8.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : مركز تالوين حي الدوزرو بلدية تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 02 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : اد بيشو عبد اهلل والعربي؛ 

جنوبا : عبد اهلل بحسي؛

غربا : عبد اهلل بحسي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 22 يناير 1989.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 20 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد : 05 مارس 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31986 - 39

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان الزفاطي بن عمي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الزفاطي «.    

نوعـه : ارض عارية مبني في جزء منها فيال .

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 25 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الرحمان الصاحلي؛ 

شرقا : موالي امبارك شناح؛ 

جنوبا : عبد اهلل شناح؛

غربا : عبد اهلل شناح؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 اغسطس 2018.

- صورة شمسية لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 ماي 2013.

- صورة شمسية لرخصة البناء عدد 13 مؤرخة في 28 نوفمبر 2018.

تاريخ التحديد : 05 مارس 2021 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » دار صديق « 

مطلب رقم 28631 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 1052 املؤرخة 27 فبراير 2019.

مطلب  موضوع  صديق"  املسمى"دار  امللك  حتفيظ  مسطرة  ان 

التحفيظ عدد 28631 - 39 الكائن دوار اخلومس جماعة اميوالس قيادة 

طالب  اسم  في  فصاعدا  االن  من  ستتابع  تارودانت،  اقليم  متالوكت 

التحفيظ األصليني وملساحة تقريبية قدرها 07 آر 35 سنتيار،

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور. 

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو      
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محافظة بركان

مطلب رقم 8356   - 40

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : نور الدين عسري بن احلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك نور الدين عسري ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك نور الدين عسري". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار لوساطة .

مساحته : 01 هـ 42 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اسويدي رابح ؛ 

شرقا : ورثة احمد بن رابح ، رسم عقاري رقم 2664  - 40 ؛ 

جنوبا : اعمارة رمضان ؛ 

غربا : ورثة محمد بالعيد ، عمراني سعيد .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم صدقة عدلي عدد 52 ص 61 سجل رقم 167 بتاريخ 08 اكتوبر 2019 

توثيق وجدة .

2. نظير رسم اراثة بفريضة عدلي عدد 143 ص 206 كناش التركات 

رقم 107 بتاريخ 15 مارس 2016 توثيق وجدة .

 07 رقم  األمالك  كناش   289 ص   256 عدد  عدلي  ملكية  نسخة   .3

بتاريخ 09 يونيو 2006 توثيق بركان.

 07 بتاريخ   196 رقم  كناش   307 ص   379 عدد  عدلي  وكالة  رسم   .4

اكتوبر 2019 توثيق وجدة .

على   2021 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8357   - 40

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ على الشياع : 

1 - عبد اخلالق دحمان بن بوطيب بنسبة 02/13.

2 - محمد دحمان بن بوطيب بنسبة 02/13.

3 - اخناثة دحمان بنت بوطيب بنسبة01/13.

4 - عائشة دحمان بنت بوطيب بنسبة01/13.

5 - مليكة دحمان بنت بوطيب بنسبة01/13.

6 - الزهرة دحمان بنت بوطيب بنسبة01/13.

7 - رابحة دحمان بنت بوطيب بنسبة01/13.

8 - نعيمة دحمان بنت بوطيب بنسبة01/13.

9 - رحمة دحمان بنت بوطيب بنسبة01/13.

10 - زهير دحمان بن بوطيب بنسبة02/13.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " وناس ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " وناس ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة احفير جماعة أغبال دوار أوالد علي بن دحمان .

مساحته : 83 ار تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : ورثة دحمان امليلود ، دحمان عبد اهلل ، طريق عمومية؛ 
شرقا : دحمان رحمة ، عزاوي سليمان ؛ 

جنوبا : ورثة دحمان العربي ؛ 
غربا : رسم عقاري رقم 37693  - 40 ، حسايني بومدين .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي عدد 288 ص 309 كناش األمالك رقم 176 بتاريخ 
21 ديسمبر 2020 توثيق وجدة .

2. رسم اراثة بفريضة عدلي عدد 24 ص 27 كناش التركات رقم 141 
بتاريخ 17 ديسمبر 2020 توثيق وجدة .

3. نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 83 لسنة 2003 بتاريخ 21 يونيو 2020 
بلدية أحفير .

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8358   - 40
تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : العيد الفارسي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاجموت ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تاجموت ". 
نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير .
مساحته : 05 هـ 47 ار 42 س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : ورثة علي بن فارس ؛ 

شرقا : ورثة واحلاج املامون بن عبد اهلل ، ورثة عزماني محمد بن أحمد ؛ 
جنوبا : ورثة فارسي حبيبة ؛ 

غربا : ممر عرضه 10 أمتار .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
 17 بتاريخ   32 رقم  األمالك  كناش   115 عدد  عدلي  ملكية  1.رسم 

نوفمبر 2020 توثيق بركان .
2. رسم وكالة عدلي عدد 22 كناش اخملتلفة رقم 76 بتاريخ 13 نوفمبر 2020 

توثيق بركان .
على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8359   - 40
تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : العيد الفارسي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " برحو ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " برحو ". 
نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير .
مساحته : 03 هـ 93 ار 26 س تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن فارس ؛ 

شرقا : الواد ؛ 

جنوبا : ورثة فارسي حبيبة ؛ 

غربا : ممر عرضه 06 أمتار .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 114 كناش األمالك رقم 32 بتاريخ 

13 نوفمبر 2020 توثيق بركان .

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8360   - 40

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : العيد الفارسي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدار احلمراء السفلى ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الدار احلمراء السفلى ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي .

مساحته : 02 هـ 74 ار 24 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج فارس ؛ 

شرقا : فارسي محمد بن علي ، ممر عرضه 05 أمتار ؛ 

جنوبا : ورثة محمد بن سي أحمد ؛ 

غربا : زلوفي ميمون .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 116 كناش األمالك رقم 32 بتاريخ 

17 نوفمبر 2020 توثيق بركان .

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 8361   - 40

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : العيد الفارسي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدير1 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الدير1 ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار أوالد معمر .

مساحته : 08 ار 82 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج فارس ؛ 

شرقا : ورثة محمد بن سي أحمد ؛ 

جنوبا : ورثة احلاج فارس ؛ 

غربا : الطريق اجلهوية رقم 607 عرضها 30متر .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 24 كناش األمالك رقم 33 بتاريخ 

13 نوفمبر 2020 توثيق بركان .

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 د.

مطلب رقم 8362   - 40

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : العيد الفارسي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدير2 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الدير2 ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار أوالد معمر .

مساحته : 35 ار 39 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج فارس ؛ 

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 607 عرضها 30متر ؛ 

جنوبا : ورثة فارسي حبيبة ؛ 

غربا : الواد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي عدد 30 كناش األمالك رقم 33 بتاريخ 17 نوفمبر 2020 

توثيق بركان .

2.رسم ملحق استدراكي عدد 53 كناش اخملتلفة رقم 75 بتاريخ 26 

نوفمبر 2020 توثيق بركان.

على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8363   - 40

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : العيد الفارسي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " امينتيزي ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " امينتيزي ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار أوالد معمر .

مساحته : 06 هـ 20 ار 95 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة خنوسي محمد بن بلعيد ، طريق عمومية عرضها 10 امتار ؛ 

شرقا : عزمياني امحمد ، عزمياني أحمد ، ورثة احلاج فارس ؛ 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار، ورثة صاحلي عبد اهلل ؛ 

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 23 كناش األمالك رقم 33 بتاريخ 

13 نوفمبر 2020 توثيق بركان .

على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "سيدي مبارك 1" 

مطلب حتفيظ رقم 7594  - 40 والذي ادرجت خالصة مطلبه

باجلريدة الرسمية عدد 930 مؤرخة في26 اكتوبر 2016 .

مبقتضى طلب مصحح اإلمضاء بتاريخ 13 يناير 2017 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "سيدي مبارك 1" موضوع مطلب حتفيظ رقم 7594 - 40 الواقع 

بدائرة أحفير جماعة لعثامنة دوار أوالد منصور ستتابع من األن فصاعدا في 

اسم السادة األتية أسمائهم والبنسب التالية : 

1 - العالية بنت رمضان بنسبة 13539801600.

2 - العالية الرحاوي بنت عبد املومن بنسبة 10648489800.

3 - بالقاسم الرحاوي بن عبد املومن بنسبة 29618316000.

4 - فاطمة بنت عبد القادر بنسبة 1144525200

5 - عبد احلافظ بن عبد القادر بنسبة 2289050400

6 - عبد اهلل بن عبد القادر بنسبة 2289050400

7 - عبد املومن بن عبد القادر بنسبة 2289050400

8 - عبد الواحد بن عبد القادر بنسبة 2289050400

9 - أحمد بن عبد القادر بنسبة 2289050400

10 - محمد بن عبد القادر بنسبة 2289050400

11 - علي بن عبد القادر بنسبة 2289050400

12 - عبد اهلل احلداوي بنسبة 2662122450

13 - محمد احلداوي بن عبد اهلل بنسبة 3194546940

14 - كرمية احلداوي بنت عبد اهلل بنسبة 1597273470

15 - ميمون احلداوي بن عبد اهلل بنسبة 3194546940

16 - حرودي ميمونة بنت أحمد بنسبة 1331061225

17 - الرحاوي حليمة بنت امليلود بنسبة 1331061225

18 - الرحاوي صليحة بنت حماد بنسبة 1433450550

19 - الرحاوي كرمية بنت حماد بنسبة 1433450550

20 - الرحاوي امليلود بن حماد بنسبة 2866901100

21 - الرحاوي خديجة بنت حماد بنسبة 1433450550

22 - الرحاوي فريدة بنت حماد بنسبة 1433450550

23 - الرحاوي مصطفى بن حماد بنسبة 2866901100

24 - الرحاوي الهبري بن حماد بنسبة 2866901100

25 - الرحاوي علي بن حماد بنسبة 2866901100

26 - الرحاوي حياة بنت حماد بنسبة 1433450550

27 - حورية زيتوني بنت أحمد بنسبة 2662122450

28 - زبيدة رحاوي بنت أحمد بنسبة 1433450550

29 - يامنة رحاوي بنت أحمد بنسبة 1433450550

30 - الصافية رحاوي بنت أحمد بنسبة 1433450550

31 - عبد احلميد رحاوي بن أحمد بنسبة 2866901100

32 - عاشور رحاوي بن أحمد بنسبة 2866901100

33 - عبد اجمليد رحاوي بن أحمد بنسبة 2866901100

34 - شافية رحاوي بنت أحمد بنسبة 1433450550

35 - فريد رحاوي بن أحمد بنسبة 2866901100

36 - حسنى رحاوي بنت أحمد بنسبة 1433450550

والكل من أصل 124216934400 .

وذلك بناء على العقود السابق ايداعها تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "سيدي مبارك 2" 

مطلب حتفيظ رقم 7595  - 40 والذي ادرجت خالصة مطلبه

باجلريدة الرسمية عدد 930 مؤرخة في26 اكتوبر 2016 .

2017- فإن مسطرة   -01 مبقتضى طلب مصحح اإلمضاء بتاريخ 13 
حتفيظ امللك املسمى "سيدي مبارك 2" موضوع مطلب حتفيظ رقم 
7595  - 40 الواقع بدائرة أحفير جماعة لعثامنة دوار أوالد بنوة ستتابع 
من األن فصاعدا في اسم السادة األتية أسمائهم والبنسب التالية : 

11 - العالية بنت رمضان بنسبة 13539801600.
2 - العالية الرحاوي بنت عبد املومن بنسبة 10648489800.
3 - بالقاسم الرحاوي بن عبد املومن بنسبة 29618316000.

4 - فاطمة بنت عبد القادر بنسبة 1144525200
5 - عبد احلافظ بن عبد القادر بنسبة 2289050400

6 - عبد اهلل بن عبد القادر بنسبة 2289050400
7 - عبد املومن بن عبد القادر بنسبة 2289050400
8 - عبد الواحد بن عبد القادر بنسبة 2289050400

9 - أحمد بن عبد القادر بنسبة 2289050400
10 - محمد بن عبد القادر بنسبة 2289050400

11 - علي بن عبد القادر بنسبة 2289050400
12 - عبد اهلل احلداوي بنسبة 2662122450

13 - محمد احلداوي بن عبد اهلل بنسبة 3194546940
14 - كرمية احلداوي بنت عبد اهلل بنسبة 1597273470
15 - ميمون احلداوي بن عبد اهلل بنسبة 3194546940
16 - حرودي ميمونة بنت أحمد بنسبة 1331061225

17 - الرحاوي حليمة بنت امليلود بنسبة 1331061225
18 - الرحاوي صليحة بنت حماد بنسبة 1433450550

19 - الرحاوي كرمية بنت حماد بنسبة 1433450550
20 - الرحاوي امليلود بن حماد بنسبة 2866901100

21 - الرحاوي خديجة بنت حماد بنسبة 1433450550
22 - الرحاوي فريدة بنت حماد بنسبة 1433450550

23 - الرحاوي مصطفى بن حماد بنسبة 2866901100
24 - الرحاوي الهبري بن حماد بنسبة 2866901100

25 - الرحاوي علي بن حماد بنسبة 2866901100
26 - الرحاوي حياة بنت حماد بنسبة 1433450550
27 - حورية زيتوني بنت أحمد بنسبة 2662122450

28 - زبيدة رحاوي بنت أحمد بنسبة 1433450550
29 - يامنة رحاوي بنت أحمد بنسبة 1433450550

30 - الصافية رحاوي بنت أحمد بنسبة 1433450550
31 - عبد احلميد رحاوي بن أحمد بنسبة 2866901100

32 - عاشور رحاوي بن أحمد بنسبة 2866901100
33 - عبد اجمليد رحاوي بن أحمد بنسبة 2866901100
34 - شافية رحاوي بنت أحمد بنسبة 1433450550

35 - فريد رحاوي بن أحمد بنسبة 2866901100
36 - حسنى رحاوي بنت أحمد بنسبة 1433450550

والكل من أصل 124216934400 .
وذلك بناء على العقود السابق ايداعها تدعيما للمطلب املذكور.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 
بنموسى محمد     
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 35874 - 42

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : رشيد عبد املومن بن باعلي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : محمد. 

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي؛

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

اغبالو املركز.

مساحته : 02آ21س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : عبد العزيز بلمني ؛

غربا : فاضمة بايو؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 83 رقم  االمالك  سجل   217 ص   198 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 19 يونيو 2019

 01 27 سجل النسخ رقم  نسخة من عقد شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 08 ديسمبر 2020

نسخة من عقد بيع عقاري عدلي ضمن بعدد 28 سجل النسخ رقم 

01 08 ديسمبر 2020

2021 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35875 - 42

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : موالي علي الطاهري علوي بن موالي احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إحمرين

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إحمرين. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو : ايت احلاج.

مساحته : 01هـ 75آ 23س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق واملصرف؛

شرقا : املصرف؛

جنوبا : املصرف ؛

غربا : املصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 53 ص 83 كناش االمالك 78 بتاريخ 

23 يوليو 2018

رسم شراء عدلي مقتطع 63 كناش 27 بتاريخ 30 مارس 1987

2021 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

 

مطلب رقم 35876 - 42

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :

1 -مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك اخلاص(

2 -عبد اهلل بن عمر احلمزاوي. بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ايت العباس 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ايت العباس 1. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة سيدي عياد جماعة النزالة، 

احملل املدعو ايت العباس 1.

مساحته : 320 هـ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : تقمرت؛

شرقا : الوادي؛

جنوبا : مزرعة تفكرة ؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 13؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 18 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

ديسمبر 2020

باجلريدة  املنشور   0816/  1958 بتاريخ  البحث  الصادر عن جلنة  احلكم 

الرسمية عدد 2391 بتاريخ 23 أغسطس 1958

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35877 - 42

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :

 1 -مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك اخلاص(

2 -عبد اهلل بن عمر احلمزاوي. بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ايت العباس 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ايت العباس 2. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة سيدي عياد جماعة النزالة، 

احملل املدعو ايت العباس 2.

مساحته : 513 هـ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : تقمرت؛
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شرقا : الطريق الوطنية رقم 13؛

جنوبا : مزرعة تفكرة ؛

غربا : رسم عقاري عدد 23264/42؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 18 بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  نسخة 

ديسمبر 2020

باجلريدة  املنشور   0816/  1958 بتاريخ  البحث  الصادر عن جلنة  احلكم 

الرسمية عدد 2391 بتاريخ 23 أغسطس 1958

على   2021 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35878 - 42

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لغروس 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لغروس 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 03آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساقية باالسمنت؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35879 - 42

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لغروس 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لغروس 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 01آ80س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بوزيت رابحة؛

شرقا : بوزيت موحى وبوزيت رابحة؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

 

مطلب رقم 35880 - 42

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لغروس 3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لغروس 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 04آ50س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : رابحة بوزيت؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : الواد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال.

 

مطلب رقم 35881 - 42

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لعزوس 4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لغروس 4. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 08آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : شيخي موالي امبارك مع ورثة بوشوي؛

شرقا : ورثة بوشوي؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : الواد؛



181 عدد 1150 - 29 جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا. 

 

مطلب رقم 35882 - 42

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لغروس 5

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لغروس 5. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 12آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساقية باالسمنت؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

 

مطلب رقم 35883 - 42

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لغروس 6

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لغروس 6. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 05آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال.

 

مطلب رقم 35884 - 42

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لغروس 7

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لغروس 7. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 09آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35885 - 42

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لغروس 8

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لغروس 8. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 11آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : الواد ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 
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حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.
 

مطلب رقم 35886 - 42
تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لغروس 9

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لغروس 9. 
نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 
املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 06آ تـقـريـبـا.
حدوده : 

شماال : مصرف؛
شرقا : شيخي موالي امبارك؛

جنوبا : الواد ؛
غربا : املصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء
أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال.
 

مطلب رقم 35887 - 42
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : حسن اليزامي بن عالل
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك حسن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك حسن. 
نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو متدى نزري ايت الربع.
مساحته : 99س تـقـريـبـا.

حدوده : 
شماال : عالل بن محمد؛

شرقا : حجبان بن محمد؛
جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة؛
احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 
 84 عدد  االمالك  كناش   184 ص   176 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 27 يوليو 2020
نسخة من رسم قسمة مشترك عدلي ضمن أصلها حتت عدد 52 ص 

77 كناش التركات عدد 9 بتاريخ 14 ديسمبر 1998
نسخة من رسم قسمة مشترك عدلي ض من اصلها حتت عدد 303 

ص 353 كناش التركات عدد 19 بتاريخ 02 نونبر 1987
على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 35888 - 42

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : 1( مباركة الدشيرة بنت محمد بنسبة 17/136

2(مينة امالوي بنت محمد بنسبة 7/136

3( عبد العزيز اميلوي بن محمد بنسبة 14/136

4(صالح امالوي بن محمد بنسبة 14/136

5(امحمد امالوي بن محمد بنسبة 14/136

6(عبد السالم امالوي بن محمد بنسبة 14/136

7(سالم امالوي بن محمد بنسبة 14/136 

8(جناة امالوي بنت محمد بنسبة 7/136

9(حياة امالوي بنت محمد بنسبة 7/136

10(عبد الكرمي امالوي بن محمد بنسبة 14/136

11( خالد امالوي بن محمد بنسبة 14/136

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أجوام

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أجوام. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة ايتزر جماعة ايت بن يعقوب، احملل 

املدعو مزرعة ازطاط.

مساحته : 74آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : الساقية وموحى التهامي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

151 كناش  567 ص  نسخة من رسم ملكية عدلي ضمن حتت عدد 

االمالك عدد 23 بتاريخ 16 أبريل 1988

رسم شراء عدلي توصيل 92 كناش 33 العدد الترتيبي 12 بتاريخ 16 

أبريل 1988

 18 عدد  التركات  سجل   496 ص   266 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  رسم 

بتاريخ 05 نوفمبر 2019

على   2021 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

 احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                          حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157800 - 44

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : نرجاسي محمد بن موسى.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بئر بوملة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "أرض اخلير".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار سيدي رحال جماعة وقيادة امطل إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 66 ار 07 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم51707 - 44؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : البغدادي كنزة؛

غربا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 أغسطس 1993.

- محرر ثابت التاريخ في 10 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : 05 مارس 2021 على الساعة 09 و30 د صباحا.

مطلب رقم 157801 - 44

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : صبري محمد بن الشرقي.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "دار اهنية".

نوعه : أرض فالحية بها بناية سفلية واسطبل وحوض مائي ومطمورة 

وأشجار الزيتون.

إقليم  مطران  قيادة  القصيبة  اخميس  جماعة  القرية  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 92 ار 24 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج املعطي؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة عالل بن املعطي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 19 أغسطس 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 08 مارس 2021 على الساعة 09 و30 د صباحا.

مطلب رقم 157802 - 44

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : مزهر عبداهلل بن التونسي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلطة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "احلطة".

نوعه : أرض فالحية بها بناية وأشجار الزيتون.

موقعه : دوار أوالد اسليم جماعة وقيادة مطران إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 39 ار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : السعدية بنت عبدالسالم، ورثة امحمد بن علي وعبداللطيف 

بن اخليفة؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : حروم البئر؛

غربا : الرسم العقاري رقم 61501 - 44.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 07 ديسمبر 2020.

- التزام عرفي مصحح اإلمضاء في 06 يناير 2021.

تاريخ التحديد املؤقت : 08 مارس 2021 على الساعة 11 15 د صباحا.

مطلب رقم 157803 - 44

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : عيدي العربي بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلمري".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "احلمري".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار الزواير أوالد يوسف جماعة وقيادة العونات إقليم ودائرة 

سيدي بنور .

مساحته : 03 ار 18 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ 9594 ز؛ 

شرقا : ورثة بن عبدالرحمان زنزون؛

جنوبا : ورثة أحمد زنزون؛

غربا : مصطفى بن عبداهلل.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يناير 2006.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ أصلها في 06 يناير 2006.

- شهادة إدارية مؤرخة في 07 يناير 2021.

تاريخ التحديد املؤقت : 09 مارس 2021 على الساعة 09 30 د صباحا.

 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الضاية"

 مطلب رقم 130643 - 44

مبقتضى مطلب اصالحي مصحح اإلمضاء في 12 أكتوبر 2020. فإن 

رقم  التحفيظ  ذي مطلب  "الضاية"  املسمى  امللك  مسطرة حتفيظ 

130643 - 44. الكائن مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "العونات" 

إقليم ودائرة سيدي بنور والبالغ مساحته 01 هكتار 50 ار 93 سنتيار
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فصاعدا  اآلن  من  حتفيظه  مسطرة  تتابع  فالحية  أرض  من  واملتكون 

البحاير  األصلي حتت تسمية جديدة هي  التحفيظ  اسم طالب  في 

الفوقانية.وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا :

- رسم شراء عدلي مؤرخ 23أبريل 2006. 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور. 

        املصطفى بومهدي.

 

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18942 - 53

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

خالد ملكي بن الطيبي  بنسبة  5/9

حياة ملكي بنت الطيبي  بنسبة 2/9

زهرة الصادقي بنت محمد  بنسبة 2/9

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض السالسل . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اخلير.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بن حمدون  دوار اوالد سي عبد املالك.

مساحته : 01 هك 45 آر 17 س تقريبا.

يحده : 

شماال : مسلك من 10 امتار؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 29243 س قطعة 1؛

جنوبا : ورثة بلعدالني ؛ ومحمد بلعدالني.

غربا : احلاج عبد القادر الفقيري؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشئ.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 49  صحيفة 68 

كناش األمالك عدد 151  بتاريخ 09 يوليو 2019.

 -رسم صدقة  عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 518 صحيفة 403  

كناش االمالك  عدد 149  بتاريخ 10 أكتوبر 2019.

 -شهادة ادارية عدد 13 مؤرخة في 16 أغسطس 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 39 مؤرخة في 19 يونيو 2019

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : فاحت  مارس 2021 على الساعة  التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18943 - 53

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( عتيقة اللغوي بنت محمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : جنان الكرم الكبير. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان الكرم الكبير.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار اوالد سليمان.

مساحته : 55 آر 72 س تقريبا.

يحده : 

شماال : مسلك عرضه 3 امتار؛

شرقا : مسلك من 7 امتار ؛

جنوبا : املطلب رقم  10954 - 53 واحلاج سعيد بالكادة؛

غربا : مطلب رقم  11332 - 53 واملطلب رقم 11271 - 53 واملطلب رقم  

10954 - 53 واحلاج سعيد بالكادة؛

احلقوق العينية والتحمالت : حق املرور من جهة اجلنوب.

أصل امللك :

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 434  صحيفة 463 

كناش األمالك عدد 156  بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

- شهادة ادارية مصححة االمضاء  عدد 07 بتاريخ  05 نوفمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : فاحت  مارس 2021 على الساعة  احلادية عشرة  صباحا.

مطلب رقم 18944 - 53

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( حسن زهر بن بوشعيب. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : الغيشة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الغيشة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح  دوار غيشاوة.

مساحته : 16 آر 07  س تقريبا.

يحده : 

شماال : سي احمد ولد محمد بن املكي  وكنيته بوزيان؛

شرقا : امحمد ولد الشيخ املكي بوزيان؛

جنوبا : طريق مارة؛

غربا : فاطمة بنت بوعزة فاحا؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيئ.

أصل امللك:

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 285  صحيفة 261 

كناش األمالك عدد 157  بتاريخ  09 ديسمبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 107 مؤرخة في 11 أكتوبر 2020.

 -وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2019.

 -نسخة مطابقة لالصل  لوكالة عرفية  بتاريخ 30 ديسمبر 2019

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : فاحت  مارس 2021 على الساعة  الواحدة والنصف  زواال.

مطلب رقم 18945 - 53

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

محمد الفرخاني بن حمادي  بنسبة  2/3.
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توفيق الفرخاني  بن حمادي  بنسبة 1/3.

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض جنان. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض جنان.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار الورارقة.

مساحته : 70 آر 30 س تقريبا.

يحده : 

شماال : العسري احمد وممر من 05 امتار؛

شرقا : العسري احمد؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم  6501 د؛

غربا : طريق من 05 امتار؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشئ.

أصل امللك:

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 627  صحيفة 492 

كناش األمالك عدد 117  بتاريخ 19 يونيو 2014.

 -رسم شراء  عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 321 صحيفة 250  

كناش االمالك  عدد 116  بتاريخ 11 يوليو 2014.

 -رسم شراء  عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 320 صحيفة 249  

كناش االمالك  عدد 116  بتاريخ 11 يوليو 2014.

  77 صحيفة   75 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  صدقة  -رسم   

كناش االمالك  عدد 135  بتاريخ 19 أكتوبر 2016.

 -رسم شراء  عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 152 صحيفة 103  

كناش االمالك  عدد 142  بتاريخ 08 مارس 2018.

 -وكالة خاصة عرفية  بتاريخ 10 أغسطس 2020.

 -شهادة ادارية عدد 13 مؤرخة في 20 سبتمبر 2016.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 01 مؤرخة في 08 يناير 2014.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02  مارس 2021 على الساعة  التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18946 - 53

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( بوشعيب الطاهيري بن محمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ضاية العبارات. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ضاية العبارات.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان  دوار اوالد عزوز.

مساحته : 02هك 65 آر  س70 تقريبا.

يحده : 

شماال : الطريق املارة من 10 امتار؛

شرقا : الطريق املارة من 10 امتار؛

جنوبا : املعطي الطاهيري؛

غربا : مطلب رقم  25486 س؛

احلقوق العينية والتحمالت : خطني كهربائيني من الضغط املتوسط.

أصل امللك :

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 360  صحيفة 251 

كناش األمالك عدد 158  بتاريخ 12 سبتمبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 48 بتاريخ  10 أغسطس 2020.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02  مارس 2021 على الساعة  احلادية عشرة  صباحا.

مطلب رقم 18947 - 53

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( حجيبة مدكير بنت احمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلائط. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلائط.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان  دوار الرحاحوة.

مساحته : 01 هك  تقريبا.

يحده : 

شماال : رشيدة مدكر؛

شرقا : طريق مارة من 06 امتار؛

جنوبا : بوشعيب مدكر ورسم عقاري رقم 13266 - 53؛

غربا : مطلب رقم 739 - 53؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك :

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 359  صحيفة 431 

كناش األمالك عدد 134  بتاريخ 28 أكتوبر 2016.

136  صحيفة  بتوثيق برشيد بعدد   -رسم مخارجة  عدلي مضمن 

199 كناش األمالك عدد 151  بتاريخ 16 ماي 2019.

 -رسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق البيضاء بعدد 447  كناش األمالك 

عدد 311  بتاريخ 26 ماي 2015.

 -رسم وكالة  عدلي مضمن بتوثيق البيضاء بعدد 218  كناش األمالك 

عدد 311  بتاريخ 24 أبريل 2015.

 -رسم قسمة عدلي مضمن بتوثيق برشيد  بعدد 432  صحيفة 460  

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

كناش    1038 بعدد  البيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  وكالة   -رسم   

األمالك عدد 304  بتاريخ 30 أغسطس 2016.

 -رسم اشهاد  عدلي مضمن بتوثيق برشيد  بعدد 26  صحيفة 31  

كناش اخملتلفة  عدد 78  بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

 - صورة شمسية الدن اداري بالتقسيم الكترونيا  عدد 09 بتاريخ  04 

نوفمبر 2020.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02  مارس 2021 على الساعة  الثانية عشرة والنصف  زواال.



عدد 1150 - 29 جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(186

مطلب رقم 18948 - 53

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( فتيحة ابنو زهير بنت حلسن. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض عدن. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض عدن.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان  دوار الرحاحوة.

مساحته : 01 هك  10 آر 75 س تقريبا.

يحده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 10697 س؛

شرقا : ورثة زهرة بنت قدور وينوب عنهم محمد بوطالب؛

جنوبا : بوطالب بوشعيب وبو طالب عبد اجلليل ؛

غربا : مدكر وطريق مارة من 06 امتار؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك:

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 359 صحيفة 431 

كناش األمالك عدد 134 بتاريخ 28 أكتوبر 2016.

 -رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 136 صحيفة 199 

كناش األمالك عدد 151 بتاريخ 16 ماي 2019.

 -رسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق البيضاء بعدد 447 كناش األمالك 

عدد 311 بتاريخ 26 ماي 2015.

 -رسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق البيضاء بعدد 218 كناش األمالك 

عدد 311 بتاريخ 24 أبريل 2015.

 -رسم قسمة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 432 صحيفة 460 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

 -رسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق البيضاء بعدد 1038 كناش األمالك 

عدد 304 بتاريخ 30 أغسطس 2016.

 31 صحيفة   26 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اشهاد  -رسم   

كناش اخملتلفة عدد 78 بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

 - صورة شمسية الدن اداري بالتقسيم الكترونيا عدد 09 بتاريخ 04 

نوفمبر 2020.

 -صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 60 بتاريخ 17 أكتوبر 2016.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2021 على الساعة الواحدة والنصف زواال.

مطلب رقم 18949 - 53

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( رشيدة مدكير بنت احمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض زهرة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض زهرة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار الرحاحوة.

مساحته : 01 هك س تقريبا.

يحده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 10697 س؛

شرقا : فتيحة ابن زهر؛

جنوبا : حجيبة مدكر ؛

غربا : مطلب رقم 739 - 53؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك:

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 359 صحيفة 431 

كناش األمالك عدد 134 بتاريخ 28 أكتوبر 2016.

 -رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 136 صحيفة 199 

كناش األمالك عدد 151 بتاريخ 16 ماي 2019.

 -رسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق البيضاء بعدد 447 كناش األمالك 

عدد 311 بتاريخ 26 ماي 2015.

 -رسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق البيضاء بعدد 218 كناش األمالك 

عدد 311 بتاريخ 24 أبريل 2015.

 -رسم قسمة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 432 صحيفة 460 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

 -رسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق البيضاء بعدد 1038 كناش األمالك 

عدد 304 بتاريخ 30 أغسطس 2016.

 31 صحيفة   26 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اشهاد  -رسم   

كناش اخملتلفة عدد 78 بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

 - صورة شمسية الدن اداري بالتقسيم الكترونيا عدد 09 بتاريخ 04 

نوفمبر 2020.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2021 على الساعة الثانية والنصف زواال.

مطلب رقم 18950 - 53

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( الضريف الزين بن محمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : حنانة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حنانة.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة.

مساحته : 21 آر 32 س تقريبا.

يحده : 

شماال : مطلب رقم 1588 - 53؛

شرقا : مطلب رقم E/440 قطعة 1؛

جنوبا : ضريف مصطفى؛

غربا : مطلب رقم E/440؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك:

 206 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -  

صحيفة 112 كناش األمالك عدد 65 بتاريخ 20 سبتمبر 1979.
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 80 صحيفة   72 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  صدقة  -رسم   

كناش األمالك عدد 41 بتاريخ 09 فبراير 2000.

 -شهادة ادارية عدد 01 بتاريخ 03 مارس 2010.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 03 مارس 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18951 - 53

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( البهلول الناجي ابن حلسن. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الوجه. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الوجه.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد حلسن.

مساحته : 30 آر 59 تقريبا.

يحده : 

شماال : الطريق الرئسية 3606 من 30 متر عرضا؛

شرقا : الناجي محمد؛

جنوبا : مطلب رقم 8684 - 53؛

غربا : مطلب رقم 10077 - 53 وورثة احمد بن لعسال  ينوب عنهم 

محمد العسال؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 427 صحيفة 445 

كناش األمالك عدد 109 بتاريخ 15 نوفمبر 2012.

 - نسخة طبق االصل لشهادة ادارية عدد 15 بتاريخ 04 ديسمبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 7092 بتاريخ 20 سبتمبر 2012.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 03 مارس 2021 على الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 18952 - 53

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( البهلول الناجي ابن حلسن. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الوجه. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الوجه.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد حلسن.

مساحته : 10 آر 86 تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة بوشعيب بن العسال والناجي حلسن؛

شرقا : الناجي محمد؛

جنوبا : الطريق الرئيسة عدد 3606؛

غربا : مطلب رقم 1078 - 53؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 427 صحيفة 445 

كناش األمالك عدد 109 بتاريخ 15 نوفمبر 2012.

 - شهادة ادارية عدد 15 بتاريخ 04 ديسمبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة نفي الصبغة اجلماعية عدد 7093 بتاريخ 

20 سبتمبر 2012.

 -تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 03 مارس 2021 على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 18953 - 53

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( السعدية املهاوري بنت سعيد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد سيدي باخلضار. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد سيدي باخلضار.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد احلضراني.

مساحته : 03 هك 41 آ ر11س تقريبا.

يحده : 

الهاشمي  بن  التهامي  وورثة  التهامي  بن  بوشعيب  ورثة   : شماال 

وفاطمة الطاهيري؛  

شرقا : مطلب رقم 16303 - 53 مع طريق مارة من 5 امتار؛

جنوبا : طريق من 10 امتار؛

غربا : الرسم العقاري رقم 35680 - 53؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 227 صحيفة 204 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 27 أكتوبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 104 بتاريخ 09 أكتوبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 03 مارس 2021 على الساعة الواحدة  زواال.

مطلب رقم 18954 - 53

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( مينة وليم بنت احمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ملك مينة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك مينة.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابقني.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الكارة حي املسجد.

مساحته : 83 س تقريبا.

يحده : 

شماال :  ممر عرضه 6 امتار ؛

شرقا :  عروب كبوري ؛

جنوبا :  اسماعيل سني ؛

غربا :  احلاج احمد بن شرقي ؛
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احلقوق العينية والتحمالت :  الشيء.

أصل امللك :

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 157 صحيفة 132 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 06 مؤرخة في 08 سبتمبر 2020.

-وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 28 سبتمبر 2020.

-جدول املساحات املبنية مؤرخ في اكتوبر 2020.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 مارس 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18955 - 53

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ السادة : 

فاطنة السعيدي بنت محمد بنسبة 20/180 

علي السعيدي بن محمد بنسبة 40/180 

احمد السعيدي بن محمد بنسبة 40/180 

زينب السعيدي بنت محمد بنسبة 20/180 

الزوهرة السعيدي بنت محمد بنسبة 20/180 

زهرة السعيدي بنت محمد بنسبة 20/180 

احلبيب فايز بن الغزواني بنسبة 5/180 

فاطنة فايز بنت احلبيب بنسبة 3/180 

عزالدين فايز بن احلبيب بنسبة 6/180 

الغزواني فايز بن احلبيب بنسبة 6/180 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ضاية الرمل. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ضاية الرمل.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار اوالد بوحسون.

مساحته : 71 آر 98 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة العربي بن علي ؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم76/د ؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم7764 - 15 ؛

غربا :  الرسم العقاري رقم68328 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 60 صحيفة   71 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  -رسم 

كناش األمالك عدد 163 بتاريخ 03 ديسمبر 2020.

-رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 461 صحيفة 324 

كناش اخملتلفة عدد 76 بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 52 مؤرخة في 20 أكتوبر 2020.

-صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 137 

صحيفة 143 كناش التركات عدد 61 بتاريخ 27 ديسمبر 2018.

-صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 197 

صحيفة 201 كناش التركات عدد 61 بتاريخ 21 يناير 2019.

-نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 41 مؤرخة في 12 ديسمبر 2018.

-نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 1687 مؤرخة في 25 ديسمبر 2020.

-نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 15 مؤرخة في 23 يناير 2018.

-وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 25 ديسمبر 2020.

-وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 31 يناير 2019.

-وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

-وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 12 ديسمبر 2018.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 مارس 2021 على الساعة الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 18956 - 53

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ السادة : 

فاطنة السعيدي بنت محمد بنسبة 20/180 

علي السعيدي بن محمد بنسبة 40/180 

احمد السعيدي بن محمد بنسبة 40/180 

زينب السعيدي بنت محمد بنسبة 20/180 

الزوهرة السعيدي بنت محمد بنسبة 20/180 

زهرة السعيدي بنت محمد بنسبة 20/180 

احلبيب فايز بن الغزواني بنسبة 5/180 

فاطنة فايز بنت احلبيب بنسبة 3/180 

عزالدين فايز بن احلبيب بنسبة 6/180 

الغزواني فايز بن احلبيب بنسبة 6/180 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلطة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلطة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار اوالد بوحسون.

مساحته : 01 هك 95 آر 90 س تقريبا.

يحده : 

شماال :  الرسم العقاري رقم19590/س ؛

شرقا : ورثة احلرفشي مول الركوبة ؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم17288/س ؛

غربا : ورثة الغنيمي بوشعيب و  الرسم العقاري رقم77621 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك :

 69 صحيفة   80 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  -رسم 

كناش األمالك عدد 163 بتاريخ 04 ديسمبر 2020.

-رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 461 صحيفة 324 

كناش اخملتلفة عدد 76 بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 53 مؤرخة في 20 أكتوبر 2020.

-صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 137 

صحيفة 143 كناش التركات عدد 61 بتاريخ 27 ديسمبر 2018.

-صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 197 

صحيفة 201 كناش التركات عدد 61 بتاريخ 21 يناير 2019.
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-نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 41 مؤرخة في 12 ديسمبر 2018.

-نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 1687 مؤرخة في 25 ديسمبر 2020.

-نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 15 مؤرخة في 23 يناير 2018.

-وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 25 ديسمبر 2020.

-وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 31 يناير 2019.

-وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

-وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 12 ديسمبر 2018.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 مارس 2021 على الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 18957 - 53

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( موالي ابراهيم موالي بن حلسني. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : حمري. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض موالي.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العصاصدة.

مساحته : 51 آر 08 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة غزيل بنت حلسن ؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم40654 - 53 ؛

جنوبا : ورثة املصطفى بن احمد ؛

غربا : طريق عرضها 10 امتار و مطلب رقم 16559 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 49 صحيفة   71 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  -رسم 

كناش األمالك عدد 142 بتاريخ 09 فبراير 2018.

 296 صحيفة   420 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش األمالك عدد 142 بتاريخ 05 يونيو 2018.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 138 مؤرخة في 30 نوفمبر 2017.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 08 مارس 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18958 - 53

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( احلسني قشيقشي بن محمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض حلريشات. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض حلريشات.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار الكروشيني.

مساحته : 16 آر 04 س تقريبا.

يحده : 

شماال : مطلب رقم  4601 - 53 ؛

شرقا : الطريق االقليمية رقم 3014 من 20 متر ؛

جنوبا : مطلب رقم  13112 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم  13112 - 53 ؛
احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك :
-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 478 صحيفة 362 

كناش األمالك عدد 147 بتاريخ 31 ماي 2019.
-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 14 مؤرخة في 25 مارس 2019.

-تصميم هندسي.
تاريخ التحديد : 08 مارس 2021 على الساعة الواحدة زواال.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.
                  فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد
  

مطلب رقم 18482 - 54
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد اخلمار لعليوي بن بوشتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : العربي بن حمان.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امللك لعليوي".

نوعـه : أرض بها طابق أرضي وطابقني علويني. 
موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي اوالد العربي بن حمان.

مساحته :  03 ا 65 س تقريبا.
حدوده :

شماال : محمد بوشنافة؛
 شرقا : بوشتى الدرعاوي؛ ورثة عبداجمليد بن بوشتى الدرعاوي؛

 جنوبا : الطريق؛
 غربا : الطريق.

 احلقوق العينية : الشيء. 
  أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 ماي 2017؛
2 - صورة طبق االصل لشهادة إدارية مؤرخة في 15 ماي 2017؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 23 ديسمبر 2020.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 03 مارس 2021 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 
احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

      يوسف بوكنيفي.
 

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 23031 - 56
تاريخ اإليداع : 30  ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 
1- مصطفى خليفا بن امبارك.
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2 -حمزة ازكاو بن بيبا احمد مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أنفاس". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أنفاس". 

نوعه : ارض عارية.

موقعه : احملل املدعو حي املوحدين مدينة كلميم.

مساحته : 01 آر 20 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد مفيد

شرقا : الزنقة 

جنوبا : الشارع

غربا : محمد مفيد

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 510 2020 مضمن بعدد  07 ديسمبر  1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 

سجل األمالك رقم 75 بتاريخ 10 ديسمبر  2020 توثيق كلميم 

2 - صورة طبق األصل من نسخة شراء عدلية مضمن أصلها بسجل 

رقم 55 عدد 45 صحيفة 39 بتاريخ 07 مارس 2013 توثيق كلميم 

3 - شهادة ادارية مؤرخة في 29 ديسمبر  2020 حتت رقم 80 ق.ت.ت/ج.ك 

4 -صورة شمسية من نسخة رسم احصاء عدلي مؤرخ في  11 يونيو 1986. 

5 -صورة شمسية من رسم وكالة عدلي بتاريخ 18 يوليو 1951. 

6 - صورة من رسم وكالة عدلي بتاريخ 08 أبريل 1986 كناش االيداع 

رقم 03عدد 1893 بتاريخ 21 يوليو 1987 .

7—صورة شمسية من رسم وكالة عدلي بتاريخ بتاريخ 06 أبريل 1986 

كناش االيداع رقم 03عدد 1894 بتاريخ 21 يوليو 1987 .

8 - صورة من رسم وكالة عدلي بتاريخ 09 أبريل 1986 كناش االيداع 

رقم 03 عدد 1951بتاريخ 31 أغسطس 1987.

9—صورة شمسية من رسم وكالة عدلي بتاريخ 02 أبريل1986 مضمن 

بعدد -839 86 سجل اخملتلفة 02 بتاريخ 11 أبريل 1986.

10 - صورة شمسية من رسم استمرار مؤرخ في 24 ديسمبر 1969 

مضمن بعدد 464 ص 248 كناش 01 عدد 18بتاريخ 18 يونيو  1976 

11 - صورة شمسية من نسخة فرع عدلية بتاريخ 21 ماي 1988 مضمنة 

بعدد 698 ص 349 سجل اخملتلفة رقم 30 بتاريخ 28  ديسمبر 2009  

أبريل   06 في  مؤرخ  عدلي  تقدمي  موجب  من  شمسية  صورة   -  12

1986كناش االيداع عدد 03 عدد 1218  

13 - صورة شمسية من رسم اراثة عدلية مؤرخة في 06 يونيو 1986 

كناش االيداع رقم 03 عدد 1962  

 1986 24 يوليو  14 -صورة شمسية من رسم فريضة عدلية بتاريخ 

كناش االيداع رقم 03 عدد 5291  

 1960 أبريل   02 بتاريخ  عدلي  شراء  عقد  من  شمسية  صورة   -  15

مضمن بعدد 1422 ص 169 كناش 01 عدد 11 بتاريخ 14ماي 1960  

16 -صورة شمسية من نسخة شراء عدلية بتاريخ 02 أبريل 1962 املضمن 

بعدد 239 ص 135 سجل رقم 24 اخملتلفة بتاريخ 21 ديسمبر  2006.

على   2021 مارس   02: املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة 15:30

مطلب رقم 23032 - 56

تاريخ اإليداع : 30  ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : وزري خدوج بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "خدوج"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خدوج"

نوعه : دار مكونة من سفلي وطابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو حي اكويدير ، مدينة كلميم

مساحته : 01 ار30 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ليلى اخلرساوي؛

شرقا : بكار بن محمد؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : احلسني باريك؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بسجل  مضمن   2001 ديسمبر    25 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم   1

األمالك رقم 21 حتت عدد 263 صحيفة رقم 284 بتاريخ 10 يناير2002 

توثيق كلميم.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ديسمبر  1969 مضمن بصحيفة 

76 عدد 145 كناش 01عدد 18 بتاريخ 18 مارس 1970 توثيق كلميم.

2021 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة :15:30.

مطلب رقم 23033 - 56

تاريخ اإليداع : 31  ديسمبر  2020

طالب التحفيظ : حلسن بوعوالتني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الزينة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزينة " 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : احملل  املدعو حي تيرت مدينة كلميم.

مساحته : 70 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : نعيمة لطرش؛

جنوبا : عمر بورجا في البعض وفي البعض االخر حميد أو العسري؛

غربا : فتيحة تيروش؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

بتاريخ  االمضاء  عرفي مصحح  بيع  من عقد  األصل  - صورة طبق   1

06 ماي 2004 حتت عدد 2387-2385  بكلميم. 

2 - تصريح بالضياع مصحح االمضاء بتاريخ 23 ديسمبر 2020- حتت 

عدد 10952 بكلميم.
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مذكرة  كلميم  توثيق   1992 أكتوبر   26 بتاريخ  عدلي  بيع  عقد   -  3

احلفظ رقم 36 رقم الشهادة 182 صحيفة 181.

4 - شهادة ادارية رقم 145 ق.ت..ت-ج.ح.ك بتاريخ 14 مارس 2013.

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15:30

مطلب رقم 23034 - 56

تاريخ اإليداع  : 31  ديسمبر 2020

طالب التحفيظ  :

 1 -عمر اعريب بن احلبيب بنسبة النصف

2 -خاليد اعريب بن احلبيب بنسبة النصف

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "اعريب "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "اعريب " 

نوعه  : أرض فالحية

موقعه  : احملل املدعو دوار واعرون جماعة القصابي مدينة كلميم.

مساحته  : 10 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده  : 

شماال  : عمان البشير؛

شرقا  : الرسم العقاري 16584-56؛

جنوبا  : شريف عبد السالم؛

غربا  : عمان البشير؛

احلقوق العينية  : امللك تخترقه شعبة

أصل امللك  : 

 399 بعدد  2020 مضمن  نوفمبر   03 - عقد شراء عدلي مؤرخ في   1

كناش 75 بتاريخ 30 نوفمبر 2020 توثيق كلميم.

 2017 01 أبريل  2 -صورة طبق االصل رسم استمرار عدلي مؤرخ في 

 06 بتاريخ   477 صحيفة   38 رقم  االمالك  سجل   374 بعدد  مضمن 

أبريل 2017 توثيق اكادير.

02 أغسطس  في  االصل من عقد هبة عدلي مؤرخ  - صورة طبق   3

15 أغسطس  بتاريخ   43 رقم  االمالك  78 سجل  بعدد  2017 مضمن 

2017 توثيق اكادير.

  02 4-صورة طبق االصل من وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 

أغسطس 2017 بكلميم.

5- صورة طبق االصل من وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 31 

يوليو 2017 بكلميم.

6 -صورة طبق االصل من وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ  24 

ديسمبر 2020 انزكان ايت ملول.

7 - صورة طبق االصل من وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 28 

يوليو 2017

8 - صورة طبق االصل من شهادة ادارية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 عدد 

25ق ش ق .

9 -شهادة ادارية مؤرخة في 18 ديسمبر 2020 حتت عدد 41/2020/ق.ت.ت

10 -صورة طبق االصل من وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 25 
ماي 2017 بسيدي عثمان.

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة :09:30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بلخماس " 
مطلـب رقـم 7974 - 56  الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 797املؤرخـة في 09 ابريل 2014 
مسطرة  فإن   .2020 أكتوبر   13 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
 56  -  7974 رقم  التحفيظ  " مطلب  بلخماس  املدعو"  امللك  حتفيظ 
الكائن بحي تيرت، مدينة كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم 
نفس طالب التحفيظ وفي حدود املساحة البالغة 81 سنتيار،بدال من 
املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ و للموقع احلقيقي 
املوقع  من  بدال  كلميم  إقليم  أسرير  القروية  اجلماعة  هو  و  للملك 
لهذا  تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  نفس  على  بناء  والكل  السابق 

املطلب وكدا بناء على :
1 - شهادة إدارية مؤرخة في 12 يوليو 2017.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " محمد اوبيه " 
مطلـب رقـم 7514 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 740 املؤرخـة في 06 مارس 2013
 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 20  نوفمبر  2020. فإن مسطرة 
رقم  التحفيظ  اوبيه " موضوع مطلب  املدعو" محمد  امللك  حتفيظ 
7514 - 56. الكائن ب، جماعة و قيادو القصابي إقليم كلميم. ستتابع 
من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة الواردة 
 78 آر   56 هكتار   02 البالغة  اإلدارية  والشهادة  اإلستمرار  رسم  في 
إيداع مطلب التحفيظ و  إبان  سنتيار، بدال من املساحة املصرح بها 

للحدود التالية :
شماال : الطريق الرئيسية املؤدية إلى كلميم.
شرقا : طريق غير معبدة املؤدية الى تسكنان

غربا : مطلب التحفيظ رقم 1927 - 56 سابقا و حاليا طريق معبدة 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 14626 - 56 بدال من احلدود املصرح بها سابقا

 والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 
بناء على :

1 -رسم إستمرارعدلي مؤرخ في 17 سبتمبر 2020 مضمن حتت عدد 
48 سجل األمالك عدد 75 بتاريخ 06 أكتوبر 2020 

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 14 سبتمبر  2020 
حتت عدد 34/ق ش ق.

خالصة إصالحية -تتعلق بامللك املسمى " كوجيم " 
مطلـب رقـم 5446 - 31 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 4459 املؤرخـة في 15 أبريل 1998 
مسطرة  فإن   .2019 أكتوبر   02 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
 31  -  5446 رقم  التحفيظ  مطلب   " كوجيم  املدعو"  امللك  حتفيظ 
اآلن  من  ستتابع  كلميم.  إقليم  بويزكارن  احلضرية  باجلماعة  الكائن. 

فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ وللحدود املتفق عليها 
شمال : الطريق الوطنية :
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شرقا : بيضنابن اجو وعيشة حليان.

جنوبا : بيضنابن اجو و عيشة حليان

غربا : الرسم العقاري 8 - 31،بدال من اجملاورين املصرح بهم سابقا.

بناء على  و كدا  املطلب  املودعـة سالفا بهذا  الرسوم  والكل حسب 

باملوافقة على التنازل مصححة اإلمضاء بتاريخ 10 يناير 2019 

2 - صورة طبق األصل من إشهاد بتنازل و الصلح مصحح اإلمضاء 

بتاريخ 15  نوفمبر  2012 

3 - نسخة تنفدية من حكم عدد 26 بتاريخ 21 فبراير 2013 صادر عن 

احملكمة اإلبتدائية بكلميم.

4 - شهادة بعدم التعرض و اإلستئناف عدد 28/2012.

خالصة إصالحية -تتعلق بامللك املسمى " حديقة ايت زاير " 

مطلـب رقـم 2697 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 331 املؤرخـة في 04 ماي 2005 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 04  ديسمبر 2020. فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو" حديقة ايت زاير " موضوع مطلب التحفيظ رقم 

2697 - 56. الكائن ب، مدشر ايت وابلي جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم 

طاطا. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم الدولة املغربية ) امللك اخلاص 

للدولة( وللمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة  03 آر 

81 سنتيار،بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ 

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

بناء على :

 1 -نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 30  ديسمبر  2020.

 خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " العيارة العليا" 

مطلـب رقـم 2165 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 272 املؤرخـة في 17 مارس 2004

2020. فإن مسطرة  16 نوفمبر   مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

التحفيظ رقم  العليا" موضوع مطلب  العيارة  حتفيظ امللك املدعو" 

2165 - 56. الكائن باجلماعة القروية القصابي إقليم كلميم. ستتابع 

من اآلن فصاعدا في إسم كل من :

 1 - احجبوها ابوزيد بنت دحمان 

 08 مساحته  فيما  بينهما  مناصفة  دحمان  بنت  ابوزيد  درجلها   -  2

وتتابع  أولى  اإلنتصار كقطعة  90 سنتيار حتت مسمى  آر   04 هكتار 

طالب  إسم  وفي  القدمي  اإلسم  حتت  امللك  من  تبقى  فيما  املسطرة 

التحفيظ األصلي

 والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

بناء على :

النقض  8/100 صادر عن محكمة  قرار عدد  تبلغية من  - نسخة   1 

بتاريخ 19 فبراير 2017 

 2013 17 ديسمبر  بتاريخ   457 قرار عدد  - نسخة طبق األصل من   2

صادر عن محكمة اإلستئناف بأكادير .

 2012 06 ديسمبر  85 بتاريخ  3 - نسخة طبق األصل من حكم عدد 

صادر عن احملكمة اإلبتدائية بكلميم .

بكناش  مسجلة   1987 يناير   23 في  مؤرخة  عدلية  فرع  نسخة   -  4

اإليداع رقم 03 عدد 7741 

5 - صورة طبق األصل من رسم إحصاء عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 

1997 مضمن بعدد 781 صحيفة 482 سجل باقي الوثائق بتاريخ 19 

سبتمبر 1997.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " مغيميمي " 

مطلـب رقـم 7163 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 709 املؤرخـة في 01أغسطس2012 

مسطرة  فإن   .2020 نوفمبر   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " مغيميمي  املدعو"  امللك  حتفيظ 

اآلن  الرك األصفر مدينة كلميم. ستتابع من  الكائن ب،   .56 -  7163

عن  الناجتة  للمساحة  و  التحفيظ  طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا 

من  سنتيار،بدال   87 آر  هكتار58   01 البالغة  و  الهندسي  التصميم 

الواردة  للحدود  و  التحفيظ  مطلب  إيداع  إبان  بها  املصرح  املساحة 

بالتصميم الهندسي بدال من احلدود املصرح بها سابقا.

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

بناء على : 

 127 2020 حتت عدد  أكتوبر   01 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في   1

سجل اخملتلفة عدد 49 بتاريخ 05 نوفمبر 2020.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " ملك اخلير " 

مطلـب رقـم 4136 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 435 املؤرخـة في 02 ماي 2007 

2020. فإن مسطرة  10 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " اخلير  ملك  املدعو"  امللك  حتفيظ 

من  ستتابع  كلميم.  مدينة  األول  احلسن  بشارع  الكائن   56  -  4136

للمساحة  و  السابق  التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن 

الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 65 سنتيار بدال من املساحة 

املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ مع وجود حق الهواء ابتداءا من 

الطابق األول لفائدة السيد بريكا مليح بن محمد سالم والكل بناء 

على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " حقلة املسجد " 

مطلـب رقـم 1541 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 197 املؤرخـة في 19 أكتوبر 2002 

مسطرة  فإن   .2020 نوفمبر   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  موضوع   " املسجد  حقلة  املدعو"  امللك  حتفيظ 

إقليم كلميم. ستتابع من  الكائن بجماعة فاصك   .56 -  1541 رقم 

الناجتة  وللمساحة  التحفيظ  طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا  اآلن 

82 سنتيار بدال من املساحة  آر   03 البالغة  عن التصميم الهندسي 

املصرح بها سابقا و ملوقع امللك احلقيقي وهو اجلماعة القروية اسرير 

املودعة سابقا  الوثائق  بناء على نفس  والكل  السابق  املوقع  بدال من 

تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على : 

1 -نسخة من كناش احملتويات.
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خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " ملك سلوف " 

مطلـب رقـم 20935 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 937 املؤرخـة في 14 ديسمبر 2016

2020. فإن مسطرة  25 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

رقم  التحفيظ  " موضوع مطلب  املدعو" ملك سلوف  امللك  حتفيظ 

20935 - 56. الكائن بشارع اخملتار السوسي حي لال مرمي مدينة كلميم. 

ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة 

41 سنتيار،بدال من  آر   01 البالغة  و  الهندسي  التصميم  الناجتة عن 

على  بناء  والكل  التحفيظ  مطلب  إيداع  إبان  بها  املصرح  املساحة 

نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على :

1 -موافقة على التحديد مصححة اإلمضاء بتاريخ 22 ماي 2019 

2 - موافقة على التحديد مصححة اإلمضاء بتاريخ 21 ماي 2019 

3 - موافقة على التحديد مصححة اإلمضاء.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

             محمد عرظاوي.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26760 - 61

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020؛

الشياع  على  الشتواني  عمر  التسولي؛  محمد   : التحفيظ  طالب 

مناصفة بينهما؛

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " "

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو النوينويش مزيحة؛

مساحته : 40 أر 17 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : طريق من 15 متر مربع؛

شرقا  : ملك الغير؛

جنوبا  : طريق من اربع امتار؛

غربـا : طريق من خمسة عشر مر مربع؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 29 يوليو 2020؛

2 - رسم اشهاد باختصاص عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019؛

3 - نسخة من رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2014؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2019؛

الساعة  على   2021 فبراير   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26761 - 61

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عائشة اومغار؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رزق2" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"رزق 2 " 

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير،احملل املدعو امكاكي؛

مساحته : 01أر تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : الطريق 

شرقا : الرسم العقاري 24854 - 19؛

جنوبا : الرسم لعقاري 46392 - 61؛

غربـا  : الرسم العقاري 31638 - 19؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك  : 

1 - صورة شمسية من رسم شراء عدلي مصادق عليه مؤرخ في 24 

نوفمبر 2010  

الساعة  على   2021 17فبراير  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26762 - 61

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020؛ 

طالب التحفيظ : رحمة الدبدي بنت محمد؛

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " "

نوعه : ارض عارية؛ 

قصر  القروية  اجلماعة  اجنرة؛  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

اجملاز، احملل املدعو : محارث؛

مساحته : 06ر 00 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال  : احلاج محمد الريفي؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : الطريق؛ الرسم العقاري رقم 47440 - 06؛

غربـا : البائعة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك  : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 مارس 2008؛

2 - نسخة من رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2004؛
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3 - نسخة من رسم مخارجة عدلية مؤرخة في 22 مايو 1991؛

4 - ملحق اصالحي لعقد شراء عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019؛

5 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 مارس 2008؛

الساعة  على   2021 18فبراير  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26763 - 61 

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : فاطمة بنعياد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بنعياد" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الروضة "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو الروضة - مدشر العوامة -؛

مساحته : 00أر 72س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال  : الطريق من اربع امتار؛

شرقا : حبيبة بنعيسى؛

جنوبا : محمد العربي بوجبل؛

غربـا  : محمد بوجبل؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك  : 

1 –رسم شراء حظ عدلي مؤرخ في 13 مارس 2020؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 17 يناير 2018؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 سبتمبر2017؛

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2017؛

5 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ابريل 2015؛

6 - نسخة من رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 26 اغسطس 2015؛

الساعة  على   2021 18فبراير  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26764 - 61

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : محمد بن حسن عليتم؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بور القيلة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صوفيا"

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو  مدشر عني حمراء بور القيلة؛

مساحته : 30 أر 47 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال  : طريق عمومية؛

شرقا : مصطفى الوارث؛ممر خاص من ثالث امتار؛

جنوبا : عبد اللطيف عليتم؛عبد القادر الصادق؛ ممر؛

غربـا : احمد الزكاف؛عمر املدمودي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك  : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 2019؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 27 مارس 1992؛

الساعة  على   2021 فبراير   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26765 - 61

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : يوسف بن عبد السالم الصبابة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدميوس "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو الدميوس؛

 مساحته : 00هــ 01أر00 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري G/11485؛

شرقا : عبد املنعم ازام؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : خليد االحمر؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك  : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 فبراير 2020

2 - نسخة من عقد شراء عدلي مؤرخة في 05 اكتوبر 2016؛

3 - نسخة من عقد شراء عدلي مؤرخ في 04 اغسطس 2015؛

4 - نسخة من رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2015؛

5 - سخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 2009؛

الساعة  على  فبراير2021   22 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26766 - 61

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ :

حامت الشبيبي بنسبة 1/3

كرمي الشبيبي بنسبة 1/3

باسم الشبيبي بنسبة 1/3؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الطالع "

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعوبور احلسن؛
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مساحته :  02أر 83 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري 62292 - 61؛ طريق عمومي؛

شرقا : االحباس؛الرسم العقاري 62292 - 61؛

جنوبا : امينة؛

غربـا  : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك  : 

1 - نسخة من رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2004؛

2 - صورة مسية من موجب احصاء متخلف عدلي مصادق عليه مؤرخ 

في 08 مايو 2004؛

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 26 اكتوبر 2020؛

4 - شهادة ادارية مؤرخة في 16 نوفمبر 2020

الساعة  على  فبراير2021   22 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26767 - 61

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ؛ عماد اجلميلي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السويحل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السويحل 2 "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة 

الغربية؛ احملل املدعو  السويحل؛

مساحته : 07أر 86 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال  : ماجدة الزوجال التوزاني؛

شرقا : الرسم العقاري رقم  17422 - 61؛ الرسم العقاري رقم 44588 - 61

جنوبا : عبد القادر احلمامي؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك  : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 19 يناير 2020؛

2 - رسم تنازل عن حظوظ بدون عوض عدلي مؤرخ في 31 اغسطس 2017؛

3 - رسم ضم قطعتني ارضيتني مؤرخة في 05 فبراير 2020؛

4 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2020؛

5 - رسم تنازل عن حظوظ في قطعة ارضية بدون عوض مؤرخ في 31 

اغسطس 2017؛

الساعة  على   2021 فبراير   22 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

 مطلب رقم 26768 - 61

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد السالم بن محمد برورة؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زكموطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امال4"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو  احلراريني؛

مساحته : 36 أر 62 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال  : امينة برورة؛

شرقا  : احمد بلحاج؛

جنوبا : احمد برورة اوالد بوزيان؛

غربـا : اوالد بوزيان؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك  : 

صورة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخة في 30 يناير 2009؛

صورة من موجب احصاء متروك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2008؛

صورة من نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخة في 06 يوليو 2007؛

الساعة  على   2021 22فبراير  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الرابعة زواال.

مطلب رقم 26769 - 61

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : عبد السالم بن محمد برورة؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امال3" 

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو احلرارين اخلربة؛

مساحته : 41 أر93 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال  : عبد السالم برورة؛

شرقا  : الطريق؛

G/38029 جنوبا : عبد السالم برورة؛قاسم برورة؛ الرسم العقاري

غربـا  : الرسم العقاري رقم 61841 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك  : 

1 - صورة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخة في 30 يناير 2009 

مصادق عليها؛

2 - صورة من نسخة رسم اراثة هالك مؤرخة في 06 يوليو 2007؛

3 - صورة من موجب احصاء متروك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2008؛

الساعة  على   2021 22فبراير  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.

مطلب رقم 26770 - 61

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : عبد السالم بن محمد برورة؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عبد السالم بوجنينة" 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امال2"

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو احرارين؛

مساحته : 40 أر 89 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال : ملك الطيب برورة؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا  : مطلب التحفيظ 2938 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك  : 

رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 30 يناير 2009؛

صورة من موجب احصاء متروك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2008؛

صورة من نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخة في 06 يوليو 2007؛

الساعة  على   2021 فبراير   22 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26771 - 61

تاريخ اإليداع : 21 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : عبد السالم بن محمد برورة؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عبد السالم ظهر الواد" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امال"

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو احرارين؛

مساحته : 30 أر 61 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال : ملك محمد والعربي برورة؛

شرقا : احمد برورة؛مصطفى ايوب؛

جنوبا : الطيب برورة؛

غربـا  : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك  : 

1 - صورة مسية من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 30 يناير 

2009 مصادق عليها؛

2 - صورة من موجب احصاء متروك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر2008؛

3 - صورة من نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخة في 06 يوليو 2007؛

الساعة  على   2021 فبراير   22 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة زواال؛

مطلب رقم 26772 - 61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : عبد اللطيف اشرقي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبد اللطيف"

نوعه : ارض فالحية؛

: والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر  موقعه 

الصغير، احملل املدعو واداليان؛

مساحته : 06 أر 66 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال  : الياقوت السوسي النعيمي؛

شرقا  : ورثة محمد السعيدي؛

جنوبا : بديعة السوسي النعيمي؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك  : 

1 - رسم مخارجة بنظائ الرسم العقاري رقمدلي مؤرخ في 20 مارس 2009؛

2 - شهادة ادارية مؤرخة في 10 نوفمبر 2020؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2019؛

4 - ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر2019؛

الساعة  على   2021 فبراير   22 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرزواال.

 

مطلب رقم 26773 - 61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : سعاد املرابط؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرابط

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو بني توزين؛

مساحته : 01 أر 17 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال : كرمية املرابط؛

شرقا  : الرسم العقاري رقم  67664 - 06؛

G/6338 جنوبا  : الطريق؛ الرسم العقاري رقم

غربـا : عمر املرابط؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك  : 

صورة شمسية من نسخة رسم اراثة عدلي مصادق عليه مؤرخة في 

29 نوفمبر 2006؛

صورة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر 1971؛
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صورة شمسية من موجب اراثة عدلية مؤرخة في 05 مارس 2011؛

صورة شمسية من رسم مقاسمة عدلي مصادق عليه مؤرخة في 

18 مارس 1987؛

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2019؛

الساعة  على   2021 فبراير   23 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26774 - 61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : كرمية املرابط؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرابط"

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو بني توزين؛

مساحته : 01 أر 19 س تقريبا؛

اجملاورون  : 

شماال : الطريق؛

شرقا  : الرسم العقاري رقم 67664 - 06؛

جنوبا سعاد املرابط

غربـا : مرمي املرابط؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - صورة شمسية من نسخة رسم اراثة عدلي مصادق عليه مؤرخة 

في 29 نوفمبر 2006؛

2 - صورة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر 1971؛

3 - صورة شمسية من موجب اراثة عدلية مؤرخة في 05 مارس 2011؛

4 - صورة شمسية من رسم مقاسمة عدلي مصادق عليه مؤرخة 

في 18 مارس 1987؛

5 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2019؛

الساعة  على   2021 فبراير   23 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26775 - 61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : محمد بوشعيب؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " 

نوعه : ارض عارية؛

: والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر  موقعه 

الصغير، احملل املدعو دوار الدهاده؛

مساحته : 11 أر 90 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : امللك البحري؛

شرقا : امللك البحري؛

جنوبا : ورثة حمان؛

غربـا : مليكة قروع؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 1999مصادق عليه؛

2 - صورة شمسية من رسم حيازة واجب واختصاص عدلي مؤرخ في 

09 فبراير 2000؛

3 - صورة شمسية من رسم شراء مؤرخ في 11 اكتوبر 1999 مصادق عليه؛

4 - صورة شمسية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 1955؛

الساعة  على   2021 فبراير   23 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26776 - 61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : محمد بن بوشعيب؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البرواقة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رياض"

نوعه : ارض فالحية؛

: والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر  موقعه 

الصغير، احملل املدعو دوار واداليان؛

مساحته : 24 أر 25 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الروبيو احلوزي؛ورثة القماص؛

شرقا : عبد الرزاق؛ ورثة خدوج امغار؛ والقماص؛

جنوبا : محمد العامل؛ وورثة احمد اللغميش؛ وعبد الرزاق؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2006؛

احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2006؛

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2006؛

رسم اعتراف بدون حظ عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2006

الساعة  على   2021 فبراير   23 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26777 - 61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : محمد بن بوشعيب؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابو طارق"

نوعه : ارض فالحية؛

: والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر  موقعه 

الصغير، احملل املدعو دوار واداليان؛
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مساحته : 14 أر 20 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 16084 - 06؛

شرقا : محمد احمد الهواس؛

جنوبا : احمد الهواس؛

غربـا : ورثة احمد امغار؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 مارس 2005؛

2 - موجب احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 07 نوفمبر 2003؛

الساعة  على   2021 23فبراير  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.

مطلب رقم 26778 - 61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : محمد بن بوشعيب؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوشعيب"

نوعه : ارض فالحية؛

: والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر  موقعه 

الصغير، احملل املدعو دوار الدهداه؛

مساحته : 38 أر 69 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : شاطئ البحر؛

شرقا : ورثة حمان؛ ورثة رحمة السعيدية؛

جنوبا : عبد احلق الدواس؛ ورثة عياد؛

غربـا : اخلندق؛ محمد بن عجيبة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2003؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 مارس 1994؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 يناير 2004؛

4 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 10 يناير 2004؛

رسم اعتراف ببيع عدلي مؤرخ في 31 اكتوبر 2001؛

رسم ثبوت تصرف عدلي مؤرخ 13 يوليو 2001؛

رسم اعتراف ببيع عدلي مؤرخ في 02 يوليو 2001؛

صورة شمسية من احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 25 اكتوبر1997 

مصادق عليه؛

الساعة  على   2021 فبراير   23 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26779 - 61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : عمر بن احمد الرايس؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوشعيب"

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو بني واسني؛

مساحته : 03 أر 48 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة الفقيه؛

شرقا : ثريا الغريش؛الزهرة املنيصار؛ممر خاص؛

جنوبا : الزهرة املنصار؛

غربـا : عبد السالم مناصر؛ادريس الصوير؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2020

2 - رسم ضم قطعتني ارضيتني واصالح مساحة عدلي مؤرخ في 07 

يوليو 2020؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 2019؛

4 - نسخة من رسم مقاسمة رضائية عدلي مؤرخ في 06 مارس 2011؛

نسخة من رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في 28 مارس 2007

نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 04 اغسطس 2006؛

صورة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخة في 16 فبراير 2012؛

الساعة  على   2021 23فبراير  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26780 - 61

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : محمد بن عبد السالم عنزاوي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بن عمر 2" 

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية باصيلة 

احملل املدعو الدغالني؛

مساحته : 15 أر 01 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل؛احمدعنزاوي؛

شرقا : رفيقة عنزاوي؛

جنوبا : الطريق عرضها 03 امتار؛

غربـا : نزيهة عنزاوي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

سبتمبر2006   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  شمسية  صورة 

مصادق عليه؛

2 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2017؛

3 - صورة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2006 مصادق عليها؛

4 - رسم ثبوت مخارجة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2017؛
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5 - قسمة رضائية مؤرخة في 18 نوفمبر 2017؛

6 - رسم ملكية عدلي مؤرخة في 30 نوفمبر 1977؛

الساعة  على   2021 فبراير   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26781 - 61

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : نزيهة عنزاوي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض بن عمر1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن عمر1"

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية باصيلة 

احملل املدعو الدغالني؛

مساحته : 07 أر37 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد عنزاوي؛

شرقا : الطريق عرض 03 امتار؛

جنوبا : نعيمة عزاوي؛

غربـا : رفيقة عنزاوي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - قسمة رضائية مؤرخة في 18 نوفمبر 2017؛

2 - صورة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر1977 مصادق عليها؛

3 - صورة شمسية من ثبوت مخارجة عدلي مصادق عليه مؤرخ في 

15 اكتوبر2017؛

 15 في  مؤرخ  عدلي  امللك  استمرار  رسم  من  شمسية  صورة   -  4

اكتوبر2017 مصادق عليه؛

الساعة  على  24فبراير2021  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة زواال.

مطلب رقم 26782 - 61

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل الذويب؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "خندق السفياني" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الذويب" 

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القرية العوامة، 

احملل املدعوعني دالية خندق السفياني؛

مساحته : 00 أر 72 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : خدوج احلضوري؛

جنوبا : خدوج احلضوري؛

غربـا : احمد احلضوري؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة طبق االصل من رسم مخارجة عدلي بنظائر مصادق عليها 

بتاريخ 29 يونيو 2002؛

الساعة  على  فبراير2021   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26783 - 61

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد السالم الصباحي بن احمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دير املكيل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصباحي"

نوعه : ارض فالحية بها بناء من سفلي وبئران واشجار؛ 

باحد  القروية  اجلماعة  اصيلة،  عمالة طنجة  والية طنجة،   : موقعه 

الغربية، احملل املدعو دوار اوالد عيسى اخللوفي دير املكيل؛

مساحته : 03 هـ 04أر56 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 17084 - 06؛

شرقا : مطلب التحفيظ 17076 - 06؛ 14165 - 06

جنوبا : محمد الغرافي؛

غربـا : عبد القادر ولد لتهامي ولد العربي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2016؛

2 - عقد بيع عرفي قطعة ارضية فالحية وزينة مصادق عليه بتاريخ 

18 سبتمبر 1995؛

الساعة  على  فبراير2021   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 26784 - 61

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : "شركة دواجن اليوم؛ش.ذ.م.م "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جهان "

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية جوامعة

احملل املدعو مدشر الطايفي؛

مساحته : 04أر 75س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : اخلياط املفضل؛

شرقا : اخلياط املفضل؛

جنوبا : ورثة اخلياط الدحمان؛ املرنسي عثمان؛

غربـا : اخلياط محمد؛
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احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء واجب عدلي مؤرخ في 11 اغسطس 2017؛

 2 - ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 2020

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ابريل 2017؛

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2006.

5 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 25 اكتوبر 2004؛

6 - نسخة من رسم احصاء عدلي مؤرخ في 27 اغسطس 2004؛

7 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 يوليو 2001؛

8 - شهادة ادارية مؤرخة في 18يوليو 2019

الساعة  على   2021 فبراير   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26785 - 61

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : نادية بلغميدي بنت احلسني؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلغميدي

نوعه : ارض بها بناء مكون من سفلي وطابقني علويني؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضري باصيلة 

احملل املدعو ابو الطيب؛

مساحته : 00 هــ 00أر80 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق 04 امتار؛

شرقا : شارع واد اخملازن؛

جنوبا : ثرية امشيشوا؛

غربـا : ورثة احمد اسامة؛ورثة بلغننفر بوخلير؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة اراثة عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2003؛

 2 - نسخة اراثة عدلي مؤرخة في 22 يونيو 2007؛

3 - صورة من محضر التنفيذ بتاريخ27 مارس 2019؛

4 - صورة من شهادة بعدم التعرض او األستئناف بتاريخ 27 مارس 2019؛

5 - صورة من نسخة حكم صادر عن احملكمة االبتدائية بتاريخ 26 ابريل 

2011 رقم 82/09/1؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 نوفمبر2014؛

7 - رسم رشراء عدلي مؤرخ في 19 وفمبر2014؛

الساعة  على   2021 فبراير   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الرابعة زواال.

مطلب رقم 26786 - 61

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2020؛ 

طالب التحفيظ : جمال بن محمد النعيم؛

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النعيم "

نوعه : ارض عارية بها بناء مكون من سفلي؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو الكوارث؛

مساحته : 01أر 66 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ارحيمو مرون؛

شرقا : ارحيمو مرون؛

جنوبا : مدخل خاص؛جمال النعيمي؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم رشراء عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر2017؛

 2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 اكتوبر2017؛

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 19 يناير2013؛

4 - صورة من رسم موجب اثبات متخلف عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2009؛

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 19 نوفمبر2020؛

الساعة  على   2021 فبراير   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26787 - 61

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : محمد اليوسفي؛مراد حيجي على الياع مناصفة بينهما؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلير 03 "

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني 

،احملل املدعو : ملوسة بني مجمل؛

مساحته : 00 هــ 04 أر00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : زكية جتديري؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : طرق عمومية؛

غربـا : توفيق جميغيليت؛رجاء بن عمور؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 نوفمبر2005؛

 2 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 28 يناير 2006؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يونيو 2020؛

4 - ملحق اصالح حدود عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر2020؛

الساعة  على   2021 مارس   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26788 - 61

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : محمد بن عمر اليوسفي؛

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلير4"
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نوعه : ارض بها اساس؛ 

القروية  اجلماعة  اصيلة،  طنجة  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 

البحراويني،احملل املدعو : مدشر بني مجمل؛

مساحته : 00 هــ 04 أر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : محمد ادريوش؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 نوفمبر2005؛

نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 28 يناير 2006؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يونيو 2020؛

ملحق اصالح حدود عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر2020؛

الساعة  على   2021 فبراير   25 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26789 - 61

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020؛

الياع  اليوبي على  ادريس جمغيلي؛رجاء  بن  توفيق   : التحفيظ  طالب 

مناصفة ينهما؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلير2"

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو بني مجمل؛

مساحته : 00هــ 04أر00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : زكية جتديري؛

شرقا : مراد حجي؛محمد اليوسفي

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يونيو 2020؛

 2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 نوفمبر 2005

3 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 28 يناير2006؛

4 - ملحق اصالح حدود عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر2020؛

الساعة  على   2021 فبراير   25 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26790 - 61

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : محمد ادريوش؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلير "

نوعه : ارض فالحية؛

القروية  اجلماعة  اجنرة،  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

البحراويني؛ احملل املدعو ملوسة بني مجمل؛

مساحته : 04أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق محدثة؛

شرقا : محمد اليوسفي؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق من 05 امتار؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 28 يناير 2006؛

 2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يونيو 2020

3 - ملحق اصالح حدود عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 2020

الساعة  على  فبراير2021   25 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26791 - 61 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ :

رضوان البوفراحي 128/192؛

محمد البوفراحي 14/192؛

حمزة البوفراحي 14/192؛

نسرين البوفراحي7/192؛

فطيمة بنعياد 8/192؛

دعاء البوفراحي7/192؛

ادم البوفراحي 14/192؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية هباط" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية هباط"

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الزينات؛ 

احملل املدعو : دوار النحل؛

مساحته : 03 هــ 96 أر 17 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : اخلندق؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : خندق؛طريق؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

1 - رسم اثبات ملكية عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2020

 2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 04 اغسطس 2018

الساعة  على   2021 04مارس  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26792 - 61

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : نعيمة نت عبد السالم عزاوي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بن عمر 5"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن عمر05"

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية باصيلة، 

احملل املدعو : مدشر الدغاليني؛

مساحته : 07 أر 37 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال رفيقة؛

شرقا : الطريق

جنوبا : السريفي خدوج

غربـا : رفيعة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

قسمة رضائية مؤرخة في 18 نوفمبر2017؛

صورة شمسية من رسم استمرار امللك عدلي مصادق عليه مؤرخ في 

15 اكتوبر2017؛

صورة من ثبوت مخارجة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر2017؛

 22 بتاريخ  عليه  مصادق  عدلي  امللك  استمرار  من  شمسية  صورة 

ديسمير 2020؛

صورة من عقد اراثة عدلي بتاريخ 20 سبتمبر2006؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : فاحت مارس 2021 على الساعة 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26793 - 61

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : رفيقة بنت عبد السالم نزاوي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض بوعنان 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن عمر 04

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، احملل املدعو مدر الدغاليني؛

مساحته : 7 أر 37 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ورثة العنزاوي؛

شرقا : محمد العنزاوي؛

جنوبا : نزيهة العنزاوي؛

غربـا : رفيعة العنزاوي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2006؛

 18 في  مؤرخة  عليها  مصادق  رضائية  قسمة  من  شمسية  صورة 

نوفمبر2017؛

صورة شمسية من رسم استمرار امللك عدلي مصادق عليه مؤرخ في 

15 اكتوبر 2017

30 نوفمبر1977  صورة شمسية من رسم ملكية عدلي مؤرخة في 

مصادق عليها؛

الساعة  على  مارس2021  فاحت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة زواال.

مطلب رقم 26794 - 61

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : رفيعة عنزاوي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بن عمر3 

نوعه : ارض فالحية

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية باصيلة، 

احملل املدعو مدشر الدغاليني؛

مساحته : 07 أر 37 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : رفيقة عنزاوي؛

شرقا : نعيمة عنزاوي؛

جنوبا : خدوج السريفي؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - صورة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2006؛

 2 - *صورة شمسية من قسمة رضائية مصادق عليها مؤرخة في 18 

نوفمبر2017؛

3 - صورة شمسية من رسم استمرار امللك عدلي مصادق عليه مؤرخ 

في 15 اكتوبر 2017

4 - صورة شمسية من رسم ملكية عدلي مؤرخة في 30 نوفمبر1977 

مصادق عليها؛

5 - صورة شمسية من ثبوت مخارجة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر2017؛

الساعة  على   2021 مارس   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الرابعة زواال
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مطلب رقم 26795 - 61

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : محمد القدوري؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محمد القدوري " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " "ملك موسى"

نوعه : ارض عارية بها بئر وسلي؛

احد  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 

الغربية، احملل املدعو مزارع اوالد سبيطة؛

مساحته : 21 أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق معبدة؛ عائشة؛ فاطمة بنت حمو؛

شرقا : مطلب التحفيظ 24712 - 61؛

جنوبا : احمد امروق؛

غربـا : محمد بوسلهام بن علي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 06 يناير2020؛

 2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 03 مايو 2018؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يناير 2018؛

4 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 27 ابريل 2010؛

5 - اتفاق ومناقلة عدلية مؤرخة في 20 يناير2011؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يناير2018؛

7 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 1977

الساعة  2021 على  فاحت مارس  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشرصباحا.

 

مطلب رقم 26796 - 61

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : محمد بن عبد السالم عياد؛ عزيز بن محمد عياد؛ 

مناصفة بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلمام" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عياد"

نوعه : ارض عارية بها بناء من سفلي وثالث طوابق والرابع مقلص؛

القصر  القروية  اجنرة؛اجلماعة  الفحص  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 

اجملاز،مزارع قصر الصغير احملل املدعو احلمام

مساحته : 00 هــ 03 أر 85 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد اخلالق الهيشو؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : عبد اخلالق الهيشو؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - شهادة ادارية مؤرخةفي 04 ديسمبر 2020؛

 2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2017؛

مارس   03 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  عقد  من  شمسية  صورة   -  3

2002؛مصادق عليها؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد فاحت مارس 2021 م على الساعة 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26797 - 61

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : عبد الناصر ازعكاك؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دوار البرانة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياسر؛"

نوعه : ارض عارية؛

: والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية سيدي  موقعه 

اليماني، احملل املدعو عني جروب؛

مساحته : 05 هــ 82 أر 76 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد الريفي؛ورثة سي اجلياللي بديع؛

شرقا : الطريق املعبدة؛

جنوبا : ر ع 11140 - 61؛

غربـا : ورثة عبد الرحمان التمسماني؛مطلب التحفيظ 3510 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ديسمبر 2020؛

 2 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 10 فبراير2020؛

3 - رسم شراء ارض تعريف بعدلني مؤرخ في1983؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يونيو1986؛

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 1999

رسم هبة عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 2012؛

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 01 ديسمبر 2014؛

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2014؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر2007؛

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 27 فبراير1993؛

شهادة ادارية مؤرخة في 22 ديسمبر 2020؛

الساعة  2021 على  فاحت مارس  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26798 - 61

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : عبد الرحيم بكار؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " طريق العياشي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هبة

نوعه : ارض عارية؛
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موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو مزارع مدشر العوامة طريق العيايش؛

مساحته : 00 هــ 00 أر 70 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد القادر بلمكي؛

شرقا : عبد القادر بلمكي؛

جنوبا : طريق من 06 امتار؛

غربـا : طريق من اربع امتار؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 30 ابريل 2015

 23 في  مؤرخة  عدلية  رضائية  مقاسمة  من  شمسية  صورة   -  2  

اكتوبر2013 مصادق عليها 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 02 مارس 2021 م على الساعة 

التاسعة صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الزوجال" 

مطلب رقم 8626 - 61 والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 626 مؤرخة في 29 ديسمبر2010

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 09 نوفمبر 2020. فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "الزوجال " موضوع مطلب التحفيظ رقم 8626 - 61

املدعو  احملل  العوامة؛  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  بعمالة طنجة  الواقع 

املنبر؛ تتابع إلى غاية يومه في اسم السيد عثمان الهيشو؛ و باملساحة

بدل  س  ار53   25 هـ   01  : وهي  العقاري  التصميم  عنها  ابان  التي 

املساحة املصرح بها  عند ايداع املطلب؛ وذلك مبوجب العقود السابق 

إيداعها تدعيما للمطلب املذكور وكذا :

موثقة  بوكالة  مرفوق  2015؛  يونيو   01 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم 

مؤرخة في 25 ديسمبر 2014؛

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

   عبد احلي السباعي.

 

محافظة الداخلة

مطلب رقم 236 - 62

تاريخ اإليداع : 04  يناير 2021.

طالب التحفيظ : سيدي عبداتي بابيت بن سيدي احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  بابيت".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بابيت". 

نوعه : أرض بها بناية سفلية.

موقعه : زنقة اوحفريت، الداخلة

مساحته : 01 آر 38 سنتيار تقريبا.

 حدوده : 

 شماال : زنقة اوحفريت،

 شرقا : الرسم العقاري رقم 9883 - 62 وملك أهل عمر أوبال.

جنوبا : زنقة الطرف األزرق،

غربا : الرسم العقاري رقم 7382 - 17.

احلقوق العينية : الشيء.

 أصل امللك : 

بسجل  ضمن   2020 ديسمبر   01 في  مؤرخ  ملكية  ثبوت  رسم   -

اخملتلفات رقم 15 عدد 424 صحيفة 427 تاريخ 15 ديسمبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 08 مكرر مؤرخة في 07 ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  العاشرة صباحا.

 احملافظ على األمالك العقارية  بالداخلة.

                                     رشيد الوردي.

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 5591 - 63

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : يوسف الصغوري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " امسيلة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصغوري "

نوعه : أرض فالحية.

أوالد موسى  دوار  بوسكورة  النواصر جماعة   اقليم  عمالة   : موقعه 

املزابيني الضرابنة امللحقة االدارية املدينة اخلضراء.

مساحته :  28 ار 50 سنتيار تقريبا.

حدوده  : 

شماال : طريق معبد عرضه 10 أمتار.

شرقا : مطلب رقم 5497 - 63 +الشطبي ادريس.

جنوبا  : الرسم العقاري رقم12993 - 63. 

غربا  : الرسم العقاري رقم 4332 - 63. 

 احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

رسم ملكية ضمن بعدد 524 كناش عدد 137 بتاريخ 01 جمادى األولى 

1442 هـ موافق 16  ديسمبر 2020.

 شهادة إدارية عدد 20/68 مؤرخة في 25 نوفمبر 2020.

2021 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09:30 صباحا.
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مطلب رقم 5592 - 63

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : عز العرب لشكر بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض النسينيسة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض عز العرب "

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  بوسكورة دوار رمل لهالل.

مساحته :  34 ار 87 سنتيار تقريبا.

حدوده  : 

شماال : املطلب رقم 1663 - 33.

شرقا : رقية ناجم.

جنوبا : عبد املالك بن محمد. 

غربا : مسلك عمومي عرضه 10 أمتاريليه الرسم العقاري رقم47737 س. 

 احلقوق العينية :  الشيء.

أصل امللك : 

جمادى   18 بتاريخ   135 عدد  كناش   493 بعدد  ضمن  ملكية  رسم 

الثانية 1441 هـ موافق 13 فبراير 2020.

شهادة إداريةعدد3877 مؤرخة في 09 نوفمبر 2007.

 10 بتاريخ   127 عدد  كناش   219 بعدد  مضمن  عدلي  صدقة  رسم 

رمضان 1441 هـ موافق 04 ماي 2020.

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10:30 صباحا.

مطلب رقم 5593 - 63

تاريخ اإليداع :06 يناير 2021

طالب التحفيظ : عبد الكبير العرجاوي بن امبارك.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الكاعة والدار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " بالد الكاعة والدار "

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  اوالد عزوز دوار حلرش.

مساحته : 45 ار 00 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الواحد روينبي.

شرقا : ممر عرضه 03 أمتار.

جنوبا : ورثة روينبي. 

غربا : مطلب رقم 4330 - 63. 

 احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية ضمن بعدد 433 كناش عدد 117 بتاريخ 08 رجب 1439 

هـ موافق 26 مارس 2018.

 شهادة إداريةعدد 88/15مؤرخة في 02 يونيو 2015.

على   2021 مارس   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09:30 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " حبل النخلة "
  مطلب رقم 7131 د 

2020، فان مسطرة   04 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 
حتفيظ  امللك  املسمى "حبل النخلة". موضوع مطلب رقم 7131 د. 
الكائن بعمالة إقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار أوالد جرار  تتابع 

من اآلن فصاعدا في اسم السادة :
1/  عبد الرحمان أباح بن حماد بنسبة 16/80؛

2/ فاطنة أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛
3/ زاينة أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛

4/ فاطمة أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛
5/ لكبيرة أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛

6/ السعدية أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛
7/ فاحتة أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛

8/ مليكة أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛
9/ خديجة أباح بنت حماد بنسبة 08/80.

وذلك مبقتضى الوثائق السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا : 
•رسم إراثة عدلي مضمن بعدد 22 صحيفة 24 كناش 35 بتاريخ 12 

صفر 1427 هـ موافق 13 مارس 2006؛
•نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 04 ديسمبر 2020؛

 3 عدد  كناش   168 صحيفة   134 بعدد   مضمن  عدلي  إراثة  •رسم 
بتاريخ 06 ربيع الثاني 1433 هـ موافق 28 فبراير 2012؛

•نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 04 ديسمبر 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " أرض النخلة "
  مطلب رقم 7132 د  

 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  04 ديسمبر 2020، فان مسطرة  
حتفيظ  امللك  املسمى  " أرض النخلة "  موضوع مطلب رقم 7132/د  
الكائن بعمالة إقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار أوالد جرار، تتابع 

من اآلن فصاعدا في اسم السادة :
1/  عبد الرحمان أباح بن حماد بنسبة 16/80؛

2/ فاطنة أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛
3/ زاينة أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛

4/ فاطمة أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛
5/ لكبيرة أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛

6/ السعدية أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛
7/ فاحتة أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛

8/ مليكة أباح بنت حماد بنسبة 08/80؛
الوثائق  مبقتضى  وذلك   .08/80 بنسبة  حماد  بنت  أباح  خديجة   /9

السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا : 
•رسم إراثة عدلي مضمن بعدد 21 صحيفة 24 كناش 35 بتاريخ 12 

صفر 1427 هـ موافق 13 مارس 2006؛
•نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 04 ديسمبر 2020؛

 3 عدد  كناش   168 صحيفة   134 بعدد   مضمن  عدلي  إراثة  •رسم 
بتاريخ 06 ربيع الثاني 1433هـ موافق 28 فبراير 2012؛

•نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 04 ديسمبر 2020.
احملافظ على األمالك العقارية للنواصر.

                                           مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12965 - 65 

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "شعبة امليزاب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "شعبة امليزاب". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة دائرة وجماعة حتناوت احملل املدعو حتناوت. 

مساحته  :  22 آ 50 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ايت بابوش احلسني 

شرقا : الطريق اجلهوية 203 

جنوبا : ممر 

غربا : ممر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف الطويل األمد. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 2 فبراير 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12966 - 65 

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "مقبرة متصلوحت 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "مقبرة متصلوحت 1". 

مشتمالته : 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت احملل املدعو متصلوحت . 

مساحته  :  1هـ 21 آ 10 س تقريبا. 

حدوده  : شماال : الرسم العقاري عدد 4687 - 65 

شرقا : جماعة متصلوحت 

جنوبا : الطريق العمومية 

غربا : الطريق العمومية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف الطويل األمد. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12967 - 65 

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "مقبرة متصلوحت 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "مقبرة متصلوحت 2". 

مشتمالته : 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت احملل املدعو متصلوحت . 

مساحته  :  92 آ 60 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة ايت حسني 

شرقا : واد العرارم 

جنوبا : الطريق العمومية 

غربا : ورثة ايت حسني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف الطويل األمد . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : فاحت مارس 2021 على الساعة 

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 12968 - 65

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "مقبرة دار العني ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "مقبرة دار العني". 

مشتمالته : 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت دوار دار العني . 

مساحته  :  1هـ 96 آ 60 س تقريبا. 

حدوده  :

شماال : الطريق االقليمية 2009 

شرقا : الطريق االقليمية 2009 

جنوبا : الطريق العمومية 

غربا : الرسم العقاري عدد 10187 - 65 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف الطويل األمد . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة 

12 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12969 - 65

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "متكرفة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "متكرفة ". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت احملل املدعو متكرفة. 

مساحته  :  53 آ 50 س تقريبا. 
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حدوده  : 

شماال : ابراهيم فاهيم 

شرقا : الطريق العمومية 

جنوبا : ابراهيم فاهيم و احلاج ابراهيم ايت عبيد 

غربا : الرسم العقاري عدد 9437 - 65 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف الطويل األمد. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : فاحت مارس 2021 على الساعة 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12970 - 65 

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "مقبرة اكادير الفقراء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "مقبرة اكادير الفقراء". 

مشتمالته : . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة وجماعة اغواطيم احملل املدعو اغواطيم . 

مساحته  :  58آ 60 س تقريبا. 

حدوده  :

شماال : ممر و مدرسة 

شرقا : ممر 

جنوبا : ساقية و ممر 

غربا : ممر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف الطويل األمد. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 2 مارس 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 12971 - 65

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "تورتتني تسلومت 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "تورتتني تسلومت 2". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم احملل املدعو تسلومت. 

مساحته  :  39 آ 90 س تقريبا. 

حدوده  : 

 M - 3619 شماال : الرسم العقاري عدد

شرقا : واد سيدي فارس 

جنوبا : ايت بلحاج و مصرف 

غربا : ترميح و ايت بلحاج ايت بلقاص 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف الطويل األمد. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 2 مارس 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 12972 - 65

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "سيدي اغرا باكادير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "سيدي اغرا باكادير". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة وجماعة اغواطيم احملل املدعو اغواطيم . 

مساحته  :  2 هـ 91 آ 40 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الشعبة 

شرقا : ايت سيدي حلسن اوبراهيم 

جنوبا : ممر 

غربا : بوراس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف الطويل األمد . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 2 مارس 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12973 - 65 

تاريخ اإليداع  : فاحت يناير 2021.

طالب التحفيظ  :  السيد مؤدب نور الدين بن عبد السالم بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "بير ادمان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "إنس". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز جماعة متصلوحت احملل املدعو بير ادمان 2. 

مساحته  :  11 هـ 46 آ 86 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ممر عرضه متران و ورثة حسني بن عزي 

شرقا : ورثة عبد السالم ايت بنسليمان 

جنوبا : واد بير ادمان و الشعبة 

غربا : ورثة ابراهيم اكني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 
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سند التملك  : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 276 صحيفة 198 كناش األمالك عدد 

309 بتاريخ 14 ديسمبر 2020 توثيق مراكش.

-  ملحق إصالحي عدلي ضمن بعدد 5 صحيفة 3 كناش اخملتلفة عدد 

264 بتاريخ 31 ديسمبر 2020 توثيق مراكش.

- رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 218 صحيفة 341 كناش التركات عدد 

203 بتاريخ 03 سبتمبر 2020 توثيق مراكش.

-  رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 163 صحيفة 199 كناش التركات عدد 

194 بتاريخ 08 يوليوز 2019 توثيق مراكش.

-  رسم استمرار بنظيرين عدلي ضمن بعدد 324 صحيفة 487 سجل 

األمالك عدد 207 بتاريخ 25 أبريل 2014 توثيق مراكش.

186 كناش اخملتلفة  208 صحيفة  -  رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 

عدد 260 بتاريخ 24 نوفمبر 2020 توثيق مراكش.

- شهادة إدارية رقم 647 مؤرخة في 22 أبريل 2008.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12974 - 65

تاريخ اإليداع  :  4 يناير 2021.

طالبتا التحفيظ  :

- السيدة جميلة برحيم بنت محمد بنسبة 1  -  2  

- السيدة سعيدة رضوان بنت محمد بنسبة 1  -  2 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "الغابة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "ملك رضوان برحيم". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

اورير جماعة سيدي عبد اهلل غيات  ايت  دائرة  احلوز  اقليم   : موقعه  

دوار عكارة. 

مساحته  :  1هـ 20 آ 75 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : دوريد خديجة 

شرقا : الطريق العمومية 

جنوبا : دوريد عزيزة 

غربا : مصرف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 261 صحيفة 247 كناش األمالك عدد 

308 بتاريخ 18 دجنبر 2020 توثيق مراكش.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 259 صحيفة 245 كناش األمالك 

عدد 308 بتاريخ 11 دجنبر 2020 توثيق مراكش.

- شهادة إدارية رقم 300 مؤرخة في 19 نوفمبر 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2021 على الساعة 13 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12975 - 65 

تاريخ اإليداع  :  6 يناير 2021.

طالب التحفيظ  : ياسني احلسني بن محمد بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "دراع الشيح ". 

مشتمالته :

موقعه : اقليم احلوز دائرة امزميز جماعة اللة تكركوست دوار مخفمان. 

مساحته  :  15هـ 74 آ 19 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة بن الطيب موالي عبد اهلل و العسري احمد بن عبد السالم 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الواد و ورثة ملغاري محمد بن الطاهر 

غربا : الرسم العقاري عدد 717 - 43 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

-  رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 50 صحيفة 74 كناش ل عدد 18 

بتاريخ 24 أكتوبر 2019 توثيق امزميز.

-  رسم هبة عدلي ضمن بعدد 155 صحيفة 2018 كناش األمالك عدد 

18 بتاريخ 12 مارس 2020 توثيق امزميز.

في مؤرخة   2015  -  13 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -

30 نوفمبر2015.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باحلوز

بنيسي موالي املصطفى     

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17645 - 66 

تاريخ اإليداع  : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ  : سيدي محمد السباعي بن موالي احماد.

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "دار سيدي محمد السباعي"

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "دار البركة 1".

علوي  وأخر  للسكن من طابق سفلي  دار  بها  أرض فالحية   : نوعـه  

وأشجار الزيتون و اللوز وبئر.

موقعه  : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة تولوكولت دوار تدلي.

مساحته : 01 هك 2 ار 50س تقريبا.

حدوده  : 

شماال : احلرش؛

شرقا  : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربا  : احلرش.
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أصل امللك  : 

05 اغسطس2020،املضمن بعدد  - رسم استمرار عدلي احملرر بتاريخ 

298 كناش االمالك رقم 49 في 11 اغسطس 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  : فاحت مارس 2021 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17647 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "افولوس 1"

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

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 40 ار  تقريبا.

حدوده : 

شماال : مبارك اد حلسن؛

شرقا : احلسني ايت العربي؛

جنوبا : فاطمة عال؛

غربا  : الطريق.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  08 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17648 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تورتيت نتكورامت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تورتيت نتكورامت ".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 10 ار  تقريبا.

حدوده : 

شماال : مبارك اد حلسن؛

شرقا : مبارك اد حلسن ؛

جنوبا : طريق؛

غربا  : مبارك اد حلسن.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  08 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17649 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان تكيضا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان تكيضا".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 20 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الكرمي اخلطاب؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عبد الكرمي اخلطاب ؛

غربا  : عبد الكرمي اخلطاب.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  08 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17650 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اورتي نكاسيا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اورتي نكاسيا".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 15 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : مهدي النجار؛

شرقا : احلسني عال؛

جنوبا : مهدي النجار؛

غربا  : مهدي النجار.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  08 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17651 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " افولوس2"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "افولوس2".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 10 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني عال ؛

شرقا : احلسني عال؛

جنوبا : احلسني عال ؛

غربا  : الطريق.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  08 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17652 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حفرة ايت واحمان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حفرة ايت واحمان".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 30 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : جواد سررسار ؛

شرقا : حماد عال؛

جنوبا : حماد عال؛

غربا  : الطريق.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية .

2021 على  08 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 17653 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة ابراشن تدعى بلقايد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بقعة ابراشن تدعي بلقايد".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 30 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : عائشة افردوا ؛

شرقا : رضوان احلمري؛

جنوبا : رضوان احلمري ؛

غربا  : عائشة افرداو.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  09 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17654 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بحيرة الصفصاف"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بحيرة الصفصاف ".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 10 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : منصف حميدي؛

جنوبا : منصف حميدي؛

غربا  : الطريق.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  09 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17655 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احبال سيدي عبد املومن 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احبال سيدي عبد املومن 2".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 70 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : حميد طعارجي؛

شرقا : محمد مصلوحي؛

جنوبا : محمد مصلوحي؛

غربا  : طريق.
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أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  09 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17656 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سيدي بوبكر " االسم الذي أعطاه 

طالب التحفيظ للملك : "سيدي بوبكر".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 30 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : أحد الغفالي؛

شرقا : أحمد الغفالي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا  : أحمد الغفالي.

أصل امللك : 

-1شهادة حبسية 

2021 على  09 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 17657 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بحيرة سيدي سعيد احلمري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بحيرة سيدي سعيد احلمري".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 07 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : خدوج بنت احلاج؛

شرقا : رشيد بن عالل؛

جنوبا : رشيد بن عالل ؛

غربا  : خدوج بنت احلاج.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  10 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17658 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حفرة املومنة"

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حفرة املومنة".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 30 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بالطي؛

شرقا : عبد اهلل الناصري؛

جنوبا : عبد اهلل الناصري ؛

غربا  : محمد بالطي.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  10 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17659 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احبال سيدي عبد املومن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احبال سيدي عبد املومن ".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 80 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد املولى بلولى؛

شرقا : راشيدي ثورية؛

جنوبا : راشيدي ثورية ؛

غربا  : الطريق.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  10 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17660 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حفرة سيدي عبد املومن بوخريص "

عبد  سيدي  "حفرة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

املومن بوخريص ".
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نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 70 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد؛

شرقا : حماد اوزول؛

جنوبا : عبد اللطيف منصور؛

غربا  : عبد اللطيف منصور.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  10 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17661 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة السور"

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة السور".

نوعـه : مقبرة.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 03 هك 50 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : دوار السور؛

غربا  : الطريق.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  11 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17662 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ثالث1"

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

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 06 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد جالل؛

شرقا : محمد جالل ؛

جنوبا : محمد جالل ؛

غربا  : الطريق.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  11 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17663 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ثالث2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ثالث 2".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 06 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني بن احلاج؛

شرقا : احلسني بن احلاج ؛

جنوبا : احلسني بن احلاج ؛

غربا  : سعيد بن احلاج.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  11 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17664 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان ايت حلسن"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان ايت حلسن".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 20 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : زاوية بن شيخي؛

شرقا : زاوية بن شيخي ؛

جنوبا : زاوية بن شيخي ؛

غربا  : حسن املاجدي.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  11 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.
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مطلب رقم 17665 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ساقية االحبال"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ساقية االحبال".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 12 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : بن الداودي حسن ؛

شرقا : بن الداودي حسن؛

جنوبا : بن الداودي حسن؛

غربا  : عبد الرحيم بن عيسى.

أصل امللك : 

 -شهادة حبسية 

2021 على  11 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 17666 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية علو"

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كدية علو".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 01 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : يوسف شاعر؛

شرقا : ادريس بوكتاف؛

جنوبا : بن ادريس بوكتاف؛

غربا  : زبيدة معيشي.

أصل امللك : 

 -شهادة حبسية 

2021 على  12 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17667 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان ماشو احبال"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان ماشو احبال ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 10 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد اجلليل ماصو؛

شرقا : احمد ماصو؛

جنوبا : احمد ماصو؛

غربا  : عبد اجلليل ماصو.

أصل امللك : 

 -شهادة حبسية 

2021 على  12 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17668 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارز بايت هادي"

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارز بايت هادي".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 80 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : منير املهدير؛

شرقا : منير املهدير ؛

جنوبا : منير املهدير ؛

غربا  : الطريق.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

2021 على  12 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17669 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان احصني"

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان احصني".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 01 هك 40 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد؛

شرقا : بالغ احمد؛
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جنوبا : عبد احلق صبري؛

غربا  : مصطفى يعقوبي.

أصل امللك : 

 - شهادة حبسية 

2021 على  12 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17670 - 66 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تظهرين"

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تظهرين".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة شيشاوة جماعة ايت هادي.

مساحته : 80 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : محمد فارسي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا  : الطريق.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  : :  12 مارس 2021 على 

الساعة 14 بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

      حسن اخللقي

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6209  - 67

تاريخ االيداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : محمد تكرات بن احمد.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : خرباش.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " خرباش ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل، دوار ايت عيسى.

مساحته : 03 هكتار 55 ار 32 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم: 11394 - 67.

شرقا : الرسم العقاري رقم: 6105 - 67.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم: 2023 - 59 وادريس اليزيدي.

غربا : طريق وادريس اليزيدي.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2020  -  02  -  10  : في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

األمالك 71 عدد 3 صحيفة 5، بتاريخ : 28 - 02 - 2020.

2021 على  020 فبراير   : التحديد املؤقت  التاريخ املقرر إلجراء عملية 

الساعة 10 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "عني األولى 1"

مطلب التحفيظ رقم 1830 - 67

و الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  948  

بتاريخ 01 - 03 - 2017.

مسطرة  ،فان   2018 اكتوبر   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع من أالن فصاعدا على الشكل التالي :

1 - محمد وزكة بن علي بصفته مالك حق الرقبة.

الهواء  املرآب وحق  زينة  بن محمد بصفته مالك حق  وزكة  زهير   -  2

املتكون من الطابق األول من البناية.

وقد أدلى طالبوا التحفيظ زيادة على العقود املودعة سابقا تدعيما 

ملطلب التحفيظ ب :

- رسم هبة عدلي مؤرخ في : 16 - 08 - 2018 مضمن بكناش األمالك 

65 عدد 135 صحيفة 137 بتاريخ : 26 - 09 - 2018.

- رسم هبة عدلي مؤرخ في: 16 - 08 - 2018 مضمن بكناش األمالك 

65 عدد 136 صحيفة 137 بتاريخ : 26 - 09 - 2018.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باحلاجب 

محمد احلريشي    

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18121 - 68

تاريخ اإليداع : 04  يناير 2021.

طالب التحفيظ : الكبير عريبي بن العربي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بير بوقليجة".

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه  : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد امبارك.

مساحته : 05 آر 02 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 23167 - 68 واملداد مصطفى؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛              

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.           
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أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي بتاريخ 06 - 08 - 2020 مضمن بعدد 219 ص 391؛

- شهادة إدارية بتاريخ 28 - 07 - 2020 عدد 30 - 2020.

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 مارس 2021 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18122 - 68

تاريخ اإليداع : 04  يناير 2021.

طالبة التحفيظ : بهيجة العامري بنت محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزعيمة".

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو أوالد سيدي شنان.

مساحته : 87 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا : العريشي عائشة؛

جنوبا : زنقة؛              

غربا : حمزة العربي؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي أصلها في 21 - 01 - 2010 مضمن حتت 

عدد 73 صحيفة 78؛

- رسم شراء عدلي في 02 - 09 - 2013 مضمن بعدد 35 صحيفة 47؛

- رسم شراء عدلي في 17 - 04 - 2017 مضمن بعدد 269 صحيفة 369؛

- وكالة عدلية في 15 - 08 - 2016 مضمن بعدد 402 صحيفة 365؛

- وكالة عرفية مصادق عليها بالقنصلية العامة للمملكة املغربية 

ببولونيا في 28 - 08 - 2020؛

- شهادة ادارية عدد 69 - 2020 في 15 - 10 - 2020؛

- موافقة عرفية مصححة االمضاء في 04 - 12 - 2020؛

- تقرير احلضور مصحح االمضاء في 29 - 12 - 2020؛

- موافقة على الشراء ثابتة التاريخ في 26 - 11 - 2020؛

- التزام عرفي مصحح االمضاء في  26 - 11 - 2020؛

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 مارس 2021 على 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 18123 - 68

تاريخ اإليداع : 05  يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - محمد خياري بن عزوز؛

2 - امين محمد خياري بن محمد؛

3 - اميان خياري بنت محمد؛

4 - نسرين خياري بنت محمد.

بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزنيدية".

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه  : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني وكيل.

مساحته : 02 هكتار 95 آر 74 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : مطلبي التحفيظ عددي 11645 - 68 و 11612 - 68؛

جنوبا : مطلب 8527 - 68؛              

غربا : مطلب عدد 8527 - 68 والرسم العقاري عدد 26995 - 68؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

 315 بعدد  مضمن   2002  -  12  -  19 بتاريخ  عدلي  صدقة  رسم   -

صحيفة 353؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 14 - 07 - 2020 مضمن بعدد 184 صحيفة 328؛

- شهادة ادارية عدد 06 - 2020 بتاريخ 18 - 09 - 2020؛

- التزام عرفي في 04 - 01 - 2021؛

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 مارس 2021 على 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18124 - 68

تاريخ اإليداع : 05  يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم عبادة بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النجوم".

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول.

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

مساحته : 80 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 20856 - 68؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 20856 - 68 ومطلب رقم 17865 - 68؛              

غربا : حضراوي املعطي؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

  أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي بتاريخ 27 - 07 - 2018 مضمن بعدد 170 صحيفة 204؛

- نسخة من رسم شراء عدلي أصلها بتاريخ 21 - 08 - 1986 مضمن 

حتت عدد ترتيبي 1937 - 86.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 24 - 10 - 2017 مضمن بعدد 272 صحيفة 328؛

 237 بعدد  مضمن   2018  -  03  -  12 بتاريخ  عدلي  اصالحي  ملحق   -

صحيفة 201؛
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- شهادة ادارية عدد 099 - 2020 بتاريخ 28 - 12 - 2020؛

- نسخة من رخصة البناء مصححة االمضاء بتاريخ 21 - 12 - 2020

2021 على  05 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18125 - 68

تاريخ اإليداع : 07  يناير 2021.

طالب التحفيظ : امحمد الرامي بن احلاج احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك احلوض 1 و 2".

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه  : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني وكيل احملل 

املدعو لكدامة.

مساحته : 01 هكتار 95 ار 22 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2977 - 68؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 3832 - 68 والرسم العقاري عدد 3474 - 68؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3474 - 68؛              

غربا : بوزكري بن قدور؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 08 - 09 - 1976 مضمن بعدد 343 صحيفة 356؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 27 - 12 - 1973 مضمن بعدد 342 صحيفة 280؛

- شهادة ادارية عدد 07 - 2020 بتاريخ 24 - 12 - 2020؛

- شهادة ادارية عدد 08 - 2020 بتاريخ 24 - 12 - 2020؛

- تصريح عرفي مصحح االمضاء في 06 - 01 - 2021؛

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  : 08 مارس 2021 على 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

مصطفى العمري    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30862 - 72

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

: اجلماعة الساللية سكورة احلدرة اوالد اعكيل في  طالب التحفيظ 

شخص ممثلها القانوني؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد سكورة احلدرة اوالد اعكيل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املكتب الوطني للماء 

الصالح للشرب"

نوعه ׃ أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، قيادة اوالد متيم جماعة سكورة احلدرة.

مساحته : 02 هـ 19 آر 09 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : التحديد االداري رقم 342 ؛

شرقـا : طريق؛

جـنوبا : التحديد االداري رقم 342؛

غربـا : التحديد االداري رقم 342؛

غير  اإلداري  التحديد  وعاء  من  جزء  يشكل  املطلب  هذا   : مالحظة 

املصادق 342.

2021 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30863 - 72

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ :

- محمد جالل النكير بن املصطفى، بنسبة 02 - 04؛

- سناء النكير بنت املصطفى، بنسبة 01 - 04 ؛

- غزالن النكير بنت املصطفى، بنسبة 01 - 04 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرمل لعريصة"

وسناء  جالل  "محمد   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

وغزالن النكير"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار اوالد واسالم؛

مساحته : 01 هـ 28 آر 31 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : طريق؛

شرقـا : طريق؛

جـنوبا : رشيدة باسط، فتيحة باسط؛

غربـا : خالد بلعروشي ومن معه؛

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1996 

توثيق ابن جرير.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.
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- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

294 سجل األمالك  267 صحيفة  - رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

سجل   48 صحيفة   53 بعدد  ضمن  عدلي  قسمة  رسم  ملحق   -

اخملتلفة رقم 261 بتاريخ 11 ديسمبر 2020 توثيق مراكش.

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 30864 - 72

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ميلود اخلرشي بن حمو؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الضحى"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي افريقيا؛

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : ورثة الزعراوي؛

شرقـا : أحمد الصغيري؛

جـنوبا : الزنقة؛

غربـا : ورثة الغفير محمد؛

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 508 صحيفة 485 سجل االمالك رقم 

64 بتاريخ 20 دجنبر 2006 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 145 صحيفة 128 

كناش األول رقم 93 بتاريخ 28 مارس 1994 توثيق ابن جرير؛

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بابن جرير

    امليلودي رميي

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57597 - 75

تاريخ اإليداع  : 29 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ  :  مليكة البصراوي بنت احمد.

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

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

مشتمالته :  أرض فالحية . 

الشعيبات،  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

دوار العبيدات 

مساحته   : 02هـ 76 ار 95 س  تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 أمتار. 

،ورثة أحمد عشيق،رسم عقاري   08 - 83287  : :  مطلب عدد   شرقا 

عدد : 29827 - ج 

جنوبا :  رسم عقاري عدد : 29827 - ج.

غربا : البروص محمد ،عائشة عفان.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

أصل  التملك  : 

-  نسخة من رسم مخارجة عدلي مضمن أصله بعدد 510 صحيفة 

419 كناش عدد 80 بتاريخ 19 - 08 - 2016 .

-  نسخة من رسم اراثة عدلي مضمن أصله بعدد 114 صحيفة 167 

كناش التركات 31 بتاريخ 23 - 02 - 2016.

كناش   354 صحيفة   243 عدد  حتت  مضمن  عدلي  إحصاء  رسم 

التركات 31 بتاريخ 19 - 05 - 2016.

-  نسخة من رسم وصية عدلي مضمن أصله بعدد 36 صحيفة 30 

كناش التركات عدد 19 بتاريخ 28 - 10 - 2008.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت :  فاحت مارس  2021 على الساعة 

 00 : 10

مطلب رقم 57598 - 75

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ  :  السعدية ميني بنت عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : 

"أرض الركيبة".

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

مشتمالته :  أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار أوالد رافع.

مساحته   :  14 ار 45 س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : محمد زويدان . 

شرقا :  ورثة الرداد ،محمد زويدان  .

جنوبا : السعدية ميني .

غربا : بوشعيب لبيض.
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

أصل  التملك  : 

-  اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 كناش اخملتلفة 79 بتاريخ 

14 نوفمبر 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 02 مارس  2021 على الساعة 

 00 : 09

مطلب رقم 57599 - 75

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ  :  السعدية ميني بنت عبد اهلل .

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

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

مشتمالته :  أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار أوالد رافع.

مساحته :  05 ار 08 س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : محمد خالص . 

شرقا :  مطلب عدد 83931 - 08  .

جنوبا : مطلب عدد 83931 - 08  .

غربا : مطلب عدد 83931 - 08  .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

أصل  التملك  : 

 -  اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 كناش اخملتلفة 79 بتاريخ 

14 نوفمبر 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت :  02 مارس  2021 على الساعة 

 00 : 10

مطلب رقم 57600 - 75

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ  : السعدية ميني بنت عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض جنب الغابة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "أرض جنب الغابة".

مشتمالته :  أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار أوالد رافع.

مساحته :  07 ار 65 س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : عبد اهلل بنبيي . 

شرقا :  عبد اهلل بنبيي  .

جنوبا : لوروكيرون  .

غربا : طريق عمومية  .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

أصل  التملك  : 

 -  اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 كناش اخملتلفة 79 بتاريخ 

14 نوفمبر 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 02 مارس  2021 على الساعة 

00 : 11

مطلب رقم 57601 - 75

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ  :  السعدية ميني بنت عبد اهلل .

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

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

مشتمالته :  أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار أوالد رافع.

مساحته   :  09 ار 16 س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : ميني إبراهيم  . 

شرقا :  حمري عبد الكرمي   .

جنوبا : عبد الطيف بن إسماعيل   .

غربا : عبد الطيف بن إسماعيل   .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

أصل  التملك  : 

-  اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 كناش اخملتلفة 79 بتاريخ 

14نوفمبر 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت :  02 مارس  2021 على الساعة 

00 : 12

مطلب رقم 57602 - 75

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ  :  السعدية ميني بنت عبد اهلل .

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

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

مشتمالته :  أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار أوالد رافع.

مساحته :  07 ار 12 س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : مصطفى خالص  . 

شرقا :  زويدة محمد   .
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جنوبا : عبد الطيف بن إسماعيل   .

غربا : عبد الرحمان لبيض   .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

أصل  التملك  : 

 -  اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 كناش اخملتلفة 79 بتاريخ 

14 نوفمبر 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 02 مارس  2021 على الساعة 

00 : 13

مطلب رقم 57603 - 75

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ  :  السعدية ميني بنت عبد اهلل .

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

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

مشتمالته :  أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار أوالد رافع.

مساحته   :  11 ار 41 س  تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة محمد خالص  . 

شرقا : ورثة محمد خالص   .

جنوبا : عبد الطيف بن إسماعيل   .

غربا : ميني عبد اهلل   .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

أصل  التملك  : 

-  اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 كناش اخملتلفة 79 بتاريخ 

14 نونبر2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت :  02 مارس  2021 على الساعة 

00 : 14

مطلب رقم 57604 - 75

تاريخ اإليداع  :  04 يناير 2021.

طالب التحفيظ  :  محمد متني بن املعطي  .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "بالد سي الطيب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "بالد سي الطيب".

مشتمالته :  أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار البحابحة.

مساحته :  42 ار 55  س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : مطلب عدد 69709 - 08 وطريق مارة    

شرقا : البحبوحي بوشعيب   .

جنوبا : ورثة متني محمد   .

غربا : ورثة أوالد احلاج واحمد بن محمد   .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

أصل  التملك  : 

124 بتاريخ 26 كناش األمالك   -  رسم ملكية  عدلي مضمن بعدد 

 04 ديسمبر 2020.

-  شهادة إدارية عدد 115 - م.ش.ق مؤرخة في 16 - 11 - 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 04 مارس  2021 على الساعة 

00 : 09

مطلب رقم 57605 - 75

تاريخ اإليداع  : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ  :  محمد متني بن املعطي  .

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

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

مشتمالته :  أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم    : موقعه  

إسماعيل ، دوار البحابحة.

مساحته   :  37 ار 56  س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : ورثة اجلبيري بوشعيب،ورثة متني عبد السالم     

شرقا : ورثة متني محمد   .

جنوبا : ورثة متني محمد   .

غربا : ورثة متني محمد،ورثة متني عبد السالم .   .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

أصل  التملك  : 

124 بتاريخ 26 كناش األمالك   -  رسم ملكية  عدلي مضمن بعدد 

04 ديسمبر2020.

-  شهادة إدارية عدد 115 - م.ش.ق مؤرخة في 16 - 11 - 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 04 مارس  2021 على الساعة 

00 : 10

مطلب رقم 57606 - 75

تاريخ اإليداع  : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ  :  محمد متني بن املعطي  .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حيط ليهودي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "حيط ليهودي".

مشتمالته :  أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار البحابحة.

مساحته   :  87 ار 85  س  تقريبا. 
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حدوده  : 

شماال : ورثة متني محمد.

شرقا : ورثة  بركات بوشعيب   .

جنوبا : متني عبد الكبير،حمداوي سعيد   .

غربا : ورثة متني عبد السالم ،عبد الكبير متني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

أصل  التملك  : 

124 بتاريخ 26 كناش األمالك   -  رسم ملكية  عدلي مضمن بعدد 

04 ديسمبر2020.

 -  شهادة إدارية عدد 115 - م.ش.ق مؤرخة في 16 - 11 - 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 04 مارس  2021 على الساعة 

00 : 11

مطلب رقم 57607 - 75

تاريخ اإليداع  : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ  :  محمد متني بن املعطي  .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض حبل الكبير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " أرض حبل الكبير ".

مشتمالته :  أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار البحابحة.

مساحته   :  40 ار 12  س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : طريق مارة.

شرقا : طريق عمومية   .

جنوبا : املزاني بوشعيب ،بوشعيب اجلبيري   .

غربا : العوني بن محمد ،البحبوحي مبارك والبحبوحي محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء. 

أصل  التملك  : 

124 بتاريخ 26 كناش األمالك   -  رسم ملكية  عدلي مضمن بعدد 

04 ديسمبر 2020.

-  شهادة إدارية عدد 115 - م.ش.ق مؤرخة في 16 - 11 - 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 04 مارس  2021 على الساعة 

00 : 12

مطلب رقم 57608 - 75

تاريخ اإليداع  :  04 يناير 2021.

طالبة التحفيظ  :  فاطنة فتح اهلل بنت الطاهر  .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد احلاجة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " بالد احلاجة  ".

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه : اقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة أوالد افرج ، دوار 

أوالد حجاج.

مساحته   :  20 ار 00  س  تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : طريق عمومية من 05 امتار.

شرقا : قشقاش ولد الضاوية   .

جنوبا : ورثة محمد بن اجلياللي   .

غربا :  ورثة محمد بن اجلياللي   .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء.

أصل  التملك  : 

-  رسم شراء  عدلي مضمن بعدد 470 صحيفة 491  كناش األمالك  

118 بتاريخ 06 - 08 - 2020.

بتاريخ  43 كناش   186 عدد  حتت  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

 فاحت مارس 2017.

-  شهادة إدارية عدد 05 - م.ش.ق مؤرخة في 12 - 01 - 2017.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 04 مارس  2021 على الساعة 

00 : 14

مطلب رقم 57609 - 75

تاريخ اإليداع  : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ  :  أحمد بنار بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مربيحة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " مربيحة  ".

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه  :  اقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات ، 

دوار الصابرة.

مساحته   :  01 هكتار 20 ار 00  س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : محمد بنار وأحمد بنار.

شرقا : طريق بئر العكلة   .

جنوبا : امحمد مخنت وورثة الرداد بن احمد   .

غربا :  ورثة الزاوية بن احمد   .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء.

أصل  التملك  : 

04 بتاريخ 276   كناش األمالك   -  رسم شراء  عدلي مضمن بعدد 

.2015 - 06 - 20

-  رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد 431 كناش األمالك  86 بتاريخ 

15 أكتوبر 2014.

-  شهادة إدارية عدد 93 مؤرخة في 27 - 08 - 2014.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 05 مارس  2021 على الساعة 

00 : 09
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مطلب رقم 57610 - 75

تاريخ اإليداع  : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ  :  أحمد بنار بن محمد  .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد بن احمد"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " بالد بن احمد"

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه  :  اقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات ، 

دوار الصابرة.

مساحته   :  62 ار 94  س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : محمد بن احمد.

شرقا : مطلب عدد 58460 - 08.

جنوبا : طريق مؤدية الى دوار الصابرة.

غربا :  ورثة امحمد مخنت.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشىء.

أصل  التملك  : 

04 بتاريخ 276   كناش األمالك   -  رسم شراء  عدلي مضمن بعدد 

.2015 - 06 - 20

 -  رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد 431 كناش األمالك  86 بتاريخ 

15 أكتوبر 2014.

-  شهادة إدارية عدد 93 مؤرخة في 27 - 08 - 2014.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 05 مارس  2021 على الساعة 

00 : 10

مطلب رقم 57611 - 75

تاريخ اإليداع  : 05 يناير 2021.

طالبا التحفيظ  :  

1 - أحمد بنار بن محمد بنسبة ½.

2 - محمد بنار بن محمد بنسبة ½.  

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مربيحة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " مربيحة"

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه  :  اقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات ، 

دوار الصابرة.

مساحته   :  63 ار 60  س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : مخنت عائشة.

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار   .

جنوبا : احمد بنار   .

غربا : عبد اهلل مسواك   .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء.

أصل  التملك  : 

- رسم ملكية  عدلي مضمن بعدد 390 صحيفة 340    كناش األمالك 

29  بتاريخ 13 - 06 - 2000.

-  رسم اراثة  عدلي مضمن حتت عدد 33 صحيفة  30  كناش التركات   

08 بتاريخ 03 -  08 -  1999.

-  وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 04 - 01 - 2021

- اشهاد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 04 - 01 - 2021.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 05 مارس  2021 على الساعة 

00 : 11

مطلب رقم 57612 - 75

تاريخ اإليداع  : 05 يناير 2021.

طالبا التحفيظ  :  

1 - أحمد بنار بن محمد بنسبة ½.

2 - محمد بنار بن محمد بنسبة ½.  

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض سيدي بناصر"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :  " أرض سيدي بناصر"

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه  :  اقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات ، 

دوار الصابرة.

مساحته   :  26 ار 56  س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : محمد نادني.

شرقا : طريق عمومي   .

جنوبا : مقبرة سيدي بناصر   .

غربا : طريق عمومي   .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء.

أصل  التملك  : 

كناش      340 390 صحيفة  بعدد  عدلي مضمن  ملكية   رسم    -  

األمالك 29  بتاريخ 13 - 06 - 2000.

-  رسم اراثة  عدلي مضمن حتت عدد 33 صحيفة  30  كناش التركات   

08 بتاريخ 03 -  08 -  1999.

-  وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 04 - 01 - 2021

- اشهاد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 04 - 01 - 2021.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 05 مارس  2021 على الساعة 

00 : 12

مطلب رقم 57613 - 75

تاريخ اإليداع  :  05 يناير 2021.

طالبا التحفيظ  :  

1 - أحمد بنار بن محمد بنسبة ½.

2 - محمد بنار بن محمد بنسبة ½.  
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد امحمد املعطي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " بالد امحمد املعطي"

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه :  اقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات ، 

دوار الصابرة.

مساحته   :  46 ار 25  س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : بوشعيب بن احمد ،الكبيرة مخنت،زهراء مخنت.

شرقا : احمد بدوي   .

جنوبا : بوشعيب مخنت   .

غربا : رشيد صابر وبوشعيب بن احمد   .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء.

أصل  التملك  : 

- رسم ملكية  عدلي مضمن بعدد 390 صحيفة 340    كناش األمالك 

29  بتاريخ 13 - 06 - 2000.

-  رسم اراثة  عدلي مضمن حتت عدد 33 صحيفة  30  كناش التركات   

08 بتاريخ 03 -  08 -  1999.

-  وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 04 - 01 - 2021

- اشهاد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 04 - 01 - 2021.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 05 مارس  2021 على الساعة 

00 : 13

مطلب رقم 57614 - 75

تاريخ اإليداع  : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ  :  عبد العزيز البوخاري بن عبد الرحمان.  

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد احلطة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " بالد احلطة"

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه  :  اقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة أوالد حمدان ، 

دوار أوالد سعيد موسى.

مساحته   :  19 ار 30  س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : الرسم العقاري عدد 16623 - 75.

شرقا : املطلبني عدد 6203 - 75 و 6284 - 75.   

جنوبا : املطلب عدد 6284 - 75.

غربا : املطلب عدد 6296 - 75 والرسم العقاري عدد 16623 - 75.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء.

أصل  التملك  : 

- رسم ملكية  عدلي مضمن بعدد 188 صحيفة 221    كناش األمالك 

99  بتاريخ 15 - 06 - 2020.

- شهادة إدارية عدد 24 مؤرخة في 10 - 03 - 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 08 مارس  2021 على الساعة 

00 : 11

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

  ياسني أيت حدو

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5126 - 77

تاريخ اإليداع :   31 ديسمبر 2020

طالب  التحفيظ : محمد شلقي بن عمرو ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » حلفاير «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حلفاير«؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ،  دوار الرمايلة ؛

مساحته : 80 ارا 51 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد21951 - 02 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد :  1541 - 77 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد :  3059 - 77 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد1672 - 77 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك  : 

 224 148 صحيفة  173 كناش  1 - نظير ملكية  ضمن اصلها بعدد 

مؤرخ في 08 يناير 2018  ؛

2 - رسم شراء عدد 271 صحيفة 351 كناش 148 بتاريخ :  26 - 01 - 2018 ؛

3 - وكالة عدد 108 صحيفة 99 كناش 180 بتاريخ :  09 - 01 - 2018 ؛

4 - شهادة ادارية عدد 61 بتاريخ 21 - 12 - 2017 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  فاحت مارس 2021 على الساعة التاسعة  

والنصف  صباحا.

مطلب رقم 5127 - 77

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021

طالب  التحفيظ : الناير مزوز بن بورحلة ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » سهب النحاس «.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » سهب النحاس «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ،  دوار اوالد بنسعيد ؛

مساحته : 49 ارا 27 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

القطعة االولى : 

شماال : الرسم العقاري عدد :  13514 - 77 ؛

شرقا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد :  1143 - 77 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد :  13514 - 77 و طريق بعرض خمسة امتار 

والقطعة الثانية ؛

القطعة الثانية  : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد :  1241 - 77 ؛

شرقا : طريق بعرض خمسة امتار  والقطعة االولى ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد :  13514 - 77 ؛

غربا : واد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك  : 

1 - نسخة  ملكية  ضمن اصلها بعدد 371 كناش 163 صحيفة 427 

مؤرخ في 02 اغسطس 2019  ؛

2 -  عقد صدقة عدد 178 صحيفة 185 كناش 175 بتاريخ :  26 - 09 - 2019 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  04 مارس 2021 على الساعة التاسعة  

والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد

كمال عونة    

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4748 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان البيض 2 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " فدان البيض 2 "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

 مساحته : 04 آ 75 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ناصح محمد؛

شرقا : ناصح بلقاسم؛

جنوبا : ناصح بلقاسم؛  

غربا : املقبرة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4749 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " اجلردة الفوقانية ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " اجلردة الفوقانية "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امزاغرو ".

 مساحته : 65 آ 35 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الواد؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : الساقية واألحباس؛  

غربا : الواد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4750 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " العري 1 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " العري 1 "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امزاغرو ".

 مساحته : 35 آ 24 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الساقية واألحباس؛

شرقا : الساقية وبركات عبد الرحيم؛
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جنوبا : برشان عبد الكرمي؛  

غربا : تفاح محمد وبركات عبد الرحيم ومحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة

2021 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4751 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " العري 2 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " العري 2 "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امزاغرو ".

 مساحته : 48 آ 65 س تقريبا.

حدوده :

شماال : برشان عبد الكرمي وخياط عبد القادر؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : الساقية، عزيز عبد القادر، بركات علي وقشبال بنعيسى؛  

غربا : الساقية.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة

2021 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4752 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " اخلير بات ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " اخلير بات "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امزاغرو ".

 مساحته : 25 آ 72 س تقريبا.

حدوده :

شماال : تفاح محمد وعبد السالم؛

شرقا : زروال علي؛

جنوبا : الساقية؛  

غربا : خياط عبد القادر وبركات محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4753 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " ايسوطار 1 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " ايسوطار 1"

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار دوار أوالد الفرح تايدة الغربية ".

 مساحته : 01 آ 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : احلو بوبكر؛

شرقا : الواد واحلو بوكر؛

جنوبا : احلو علي؛  

غربا : احلو بوبكر.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4754 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان كركعات ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " فدان كركعات "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار أوالد ادريس تايدة الغربية ".

 مساحته : 02 آ 07 س تقريبا.
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حدوده :

شماال : عالم محمدين؛

شرقا : زروال عباس وعالم محمدين؛

جنوبا : يخلف عبد العزيز؛  

غربا : زروال محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة

2021 على  : 02 مارس    التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4755 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان ايحمادن ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " فدان ايحمادن "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار أوالد ادريس تايدة الغربية ".

 مساحته : 01 آ 20 س تقريبا.

حدوده :

شماال : يخلف عبد اهلل؛

شرقا : شمالل محمد؛

جنوبا : يخلف عبد العزيز؛  

غربا : زروال عباس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4756 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان دار الفوقي ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " فدان دار الفوقي "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار أوالد ادريس تايدة الغربية ".

 مساحته : 01 آ 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : يخلف عبد العزيز؛

شرقا : يخلف عبد القادر؛

جنوبا : الساقية ويخلف عبد العزيز؛  

غربا : الساقية وبركات محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4757 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان العربي ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " فدان العربي "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار أوالد ادريس تايدة الغربية ".

 مساحته : 03 آ 21 س تقريبا.

حدوده :

شماال : يخلف عبد اهلل ويخلف عبد العزيز؛

شرقا : زروال محمد؛

جنوبا : الساقية وزروال عباس؛  

غربا : يخلف عب العزيز.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة

2021 على  : 03 مارس    التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

ادريس املصلح    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5129 - 81

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عزيز حافظي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " امليليح ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " امليليح ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت بناصر.

مساحته : 01 هـ 05 آر 25 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية؛

شرقا : حفيظي عزيز؛ 

جنوبا : ميلود بن محمد؛

غربا : العساسي محمد.



عدد 1150 - 29 جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(226

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 352 ص 377 كناش العقار 28 بتاريخ 

23 - 04 - 1996 توثيق تيفلت.

2. شهادة إدارية عدد 191 مؤرخة في 11 - 12 - 2020 .

على   2021 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 5130 - 81

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد القادر اكن بن بنعيسى.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان احلرش ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوروبة.

مساحته : 01 هـ 32 آر 31 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية الرسم العقاري رقم 36365 - 16؛

شرقا : الطريق العمومية ؛ 

جنوبا : الطريق العمومية ؛

 غربا : الرسم العقاري رقم 31308 - 16  34227 - ر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 258 ص 362 كناش االمالك رقم 191 

بتاريخ 12 - 11 - 2020 توثيق اخلمسات.

2.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 133 ص 150 كناش االمالك رقم 151 

بتاريخ 23 - 10 - 2019 توثيق تيداس.

2. شهادة إدارية عدد 110 مؤرخة في 24 - 12 - 2020 .

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5131 - 81

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ميلود امزيل بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان بالد حلوى ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان بالد حلوى".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت محمد اوعبد اهلل.

مساحته : 98 آر 70 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زهير ليديدي؛

شرقا : الطريق العمومية ؛ 

جنوبا : الطريق العمومية ؛

غربا : منير غيالن.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 61 ص 67 كناش العقار رقم 58 بتاريخ 

17 - 09 - 2020 توثيق تيفلت.

 58 رقم  العقار  416 كناش  380 ص  بعدد  2. رسم هبة عدلي ضمن 

بتاريخ 24 - 11 - 2020 توثيق تيفلت.

3.نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي ضمن أصله بعدد 372 ص 

394 كناش العقار رقم 56 بتاريخ 19 - 08 - 2020 توثيق تيفلت.

4. شهادة إدارية عدد 72 - 2020 عن جماعة ايت بلقاسم مؤرخة في 

. 2020 - 12 - 07

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5132 - 81

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : خالد يشو بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرشاد 816 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرشاد 816 ".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد رقم 816.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة ؛ 

جنوبا : الرياحي العجمي ؛

 غربا : الرسم العقاري رقم 8803 - 81.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد ترتيبي 675 لسنة 91 كناش العقار 

توثيق تيفلت.

 54 رقم  االول  كناش   235 ص   260 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  2.رسم 

بتاريخ 24 - 01 - 1983 توثيق تيفلت.

3. شهادة إدارية العادة الهيكلة عدد 403 مؤرخة في 27 - 11 - 2020 .

بتاريخ   212 عدد  املؤقت  التسليم  وقرار  االصل حملضر  4.نسخة طبق 

.2020 - 11—17

5.نسخة طبق االصل لرخصة البناء رقم 374 مؤرخة في 06 - 07 - 1998.

6.نسخة طبق االصل لرخصة البناء رقم 345 مؤرخة في 18 - 03 - 2014.

7.نسخة طبق االصل لرخصة البناء رقم 496 مؤرخة في 15 - 04 - 2014.

8.نسخة طبق االصل لرخصة السكن رقم 279 مؤرخة في 06 - 07 - 1998.

9.نسخة طبق االصل لرخصة السكن رقم 70 مؤرخة في 07 - 02 - 2020.

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 00 د.
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مطلب رقم 5133 - 81

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.هشام الشبيلي بن محمد بنسبة ¼.

2.خديجة ايت عدي بنت فارس بنسبة ¼.

3.هشام احمان بن محمد بنسبة ¼.

4.فاطمة بامو بنت محمد بنسبة ¼.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ".

       ." A 480 االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " القدس

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي القدس مجموعة A رقم 480.

مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : النشبة ؛ 

جنوبا : محمد بوعياد ؛

غربا : حجي عبد القادر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 52 رقم  العقار  355 كناش  401 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 27 - 11 - 2019 توثيق تيفلت.

2.نسخة رسمية لرسم شراء عدلي ضمن اصله بعدد 156 ص 115 

كناش العقار رقم 86 بتاريخ 18 - 09 - 2008 توثيق تيفلت.

بتاريخ   206 عدد  املؤقت  التسليم  وقرار  االصل حملضر  3.نسخة طبق 

.2020 - 11—10

4.نسخة طبق االصل لرخصة البناء رقم 1216 مؤرخة في 22 - 11 - 2019.

5.صورة شمسية  لرخصة السكن رقم 564 مؤرخة في 05 - 11 - 2020.

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12  : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان املرس"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 5037 - 81 الذي نشرت

 خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1134 

بتاريخ 23 - 09 - 2020

مسطرة  فان   2020 ديسمبر   30 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  " موضوع مطلب  املرس  فدان   " املسمى  امللك  حتفيظ 

5037 - 81 الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت موسى 

وذلك  التاغي  بن  الصدقاوي  خالد  اسم  في  فصاعدا  االن  من  ستتابع 

بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

 59 رقم  العقار  كناش   62 ص   66 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ 26 - 11 - 2020 توثيق تيفلت.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان بوعياد"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 6083 - 16 الذي نشرت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4114 بتاريخ 04 - 09 - 

1991 املتبوع بخالصة اصالحية منشورة باجلريدة 

الرسمية عدد 141بتاريخ 12 - 09 - 2001.

حتفيظ  مسطرة  فان   2020 نوفمبر   04 في  مؤرخ  موثق  عقد  مبقتضى 

امللك املسمى " فدان بوعياد " موضوع مطلب التحفيظ رقم 6083 - 16 

الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون ستتابع من 

االن فصاعدا مجزأة على الشكل االتي : 

- القطعة املستخرجة املسماة "بالد محند" مساحتها 61 آر 78 س 

في اسم : 

1 - فاطمة البدالي بنت محند بنسبة 1 - 13.

2 - سعيدة البدالي بنت محند بنسبة 1 - 13.

3 - عبدالرحيم البدالي بن محند بنسبة 2 - 13.

4 - محمد البدالي بن محند بنسبة 2 - 13.

5 - نادية البدالي بنت محند بنسبة 1 - 13.

6 - سميرة البدالي بنت محند بنسبة 1 - 13.

7 - اناس البدالي بن محند بنسبة 2 - 13.

8 - غزالن البدالي بنت محند بنسبة 1 - 13.

9 - احلسني البدالي بنت محند بنسبة 2 - 13.

- القطعة املسماة "ملك املساعدي" مساحتها 52 آر 42 س في اسم : 

 - مصطفى بنعزوز بن بوبكر بصفته طالب التحفيظ الوحيد.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد 185 ص 218 كناش التركات 

رقم 35 بتاريخ 08 - 12 - 2020 توثيق سال.

 86 رقم  العقار  كناش   43 ص   66 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .2

بتاريخ 05 - 09 - 2008 توثيق تيفلت.

3. عقد توثيقي مؤرخ في 04 نونبر 2020 عن املوثقة ليلى خير اهلل.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان الرمل"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 6978 - 16 الذي نشر االعالن عن 

انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 358 بتاريخ 09 - 11 - 2005.

فان مسطرة   2020 ديسمبر   28 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

حتفيظ امللك املسمى " فدان الرمل " موضوع مطلب التحفيظ رقم 

6978 - 16 الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة 

بن سعد ستتابع من االن فصاعدا باملساحة التي اظهرها التصميم 

العقاري 16 هـ 31 آر 50 س وفي اسم السادة : 

1.هموشة العزوزي بنت عاشور بنسبة 4455 - 71280.

2.رشيدة اعكيدة بنت محمد بنسبة 4455 - 71280 .

3.احمد العزوزي بن الغالي بنسبة 7116 - 71280 .
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4.حليمة العزوزي بنت الغالي بنسبة 3558 - 71280 .

5.ميلودة العزوزي بنت الغالي بنسبة 192 - 71280 .

6.ارقية العزوزي بنت الغالي بنسبة 3558 - 71280 .

7.فاطمة العزوزي بنت الغالي بنسبة 3558 - 71280 .

8.خديجة العزوزي بنت الغالي بنسبة 3558 - 71280 .

9.دنيا العزوزي بنت الغالي بنسبة 3558 - 71280 .

10.يونس العزوزي بن الغالي بنسبة 10482 - 71280 .

11.نوال العزوزي بنت الغالي بنسبة 3558 - 71280 .

12.مراد العزوزي بن الغالي بنسبة 7116 - 71280 .

13.بهيجة العزوزي بنت الغالي بنسبة 3558 - 71280 .

14.اميمة العزوزي بنت الغالي بنسبة 3558 - 71280 .

15.العربي العزوزي بن امحمد بنسبة 7920 - 71280 .

16.ادريسية العزوزي بنت محمد بنسبة 120 - 71280 .

17.احمد العزوزي بنت محمد بنسبة 240 - 71280 .

18.حدهم العزوزي بنت محمد بنسبة 120 - 71280 .

19.امحمد العزوزي بن محمد بنسبة 240 - 71280 .

20.فاظمة العزوزي بنت محمد بنسبة 120 - 71280 .

21.عاشور العزوزي بن محمد بنسبة 240 - 71280 .

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

 04 رقم  التركت  كناش   97 ص   89 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  رسم   .1

بتاريخ 10 - 12 - 2009 توثيق تيفلت.

2. رسم فريضة عدلي ضمن بعدد 247 ص 273 كناش التركت رقم 04 

بتاريخ 24 - 02 - 2010 توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 486 ص 429 كناش العقار رقم 11 

بتاريخ 02 - 11 - 2011 توثيق تيفلت.

4. رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 249 ص 401 كناش التركت 

رقم 12 بتاريخ 02 - 04 - 2014 توثيق تيفلت.

5. رسم ملحق اصالحي عدلي ضمن بعدد 417 ص 316 كناش اخملتلفة 

رقم 13 بتاريخ 15 - 04 - 2014 توثيق تيفلت.

6. رسم ملكية بنظير عدلي ضمن بعدد 297 ص 328 كناش العقار 

رقم 58 بتاريخ 02 - 11 - 2020 توثيق تيفلت.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

    شكري خيي

 محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2134 - 82

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021 . 

طالب التحفيظ  :  عبد اجمليد واديعي بن صالح

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عبد اجمليد"

االسم الذي أعطاه  طالب التحفيظ للملك : "عبد اجمليد"

نوعه : أرض عارية.

املدعو  احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

"حي الرجاء 1 ".

مساحته :  80 سنتيارا  تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ عدد 2889 - 68 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 14352 - 68؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : الزياني  صالح.

احلقوق العينية : الشيء            

أصل امللك :

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 أكتوبر 1983؛

-  وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 08 ديسمبر 2020؛

-  شهادة إدارية مؤرخة في 05 يناير 2021؛ 

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09:30  صباحا

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "احلرشة "

مطلب رقم 1985 - 82  الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية عدد 1034 املؤرخة في 24 - 10 - 2018.

وطبقا   2020 ديسمبر   30 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

تغييره  مت  كما  العقاري  التحفيظ  ظهير  من   83 الفصل  ملقتضيات 

وتتميمه فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى "احلرشة" ذي املطلب عدد 

1985 - 82،تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة :

1 -  عتيقة العرفي بنت عبد القادر بنسبة 1 - 8؛

2 -  جواد حنكوش بن محمد بنسبة 2 - 8؛

3 -  سميرة حنكوش بنت محمد بنسبة 1 - 8؛

4 -  صباح حنكوش بنت محمد بنسبة 1 - 8؛

5 -  مباركة حنكوش بنت محمد بنسبة 1 - 8؛

6 -  صالح الدين حنكوش بن محمد بنسبة 2 - 8؛ 

 وذلك استنادا إلى الوثائق املودعة سابقا وكذا:

 -  رسم إراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 19 - 10 - 2020؛

 -  مطلب إيداع مؤرخ في 04 - 12 - 2020؛

 -  شهادة الوفاة مؤرخة في 14 - 10 - 2020؛

 -  مطلب إيداع مؤرخ في 14 - 12 - 2020؛

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة                     

كرمي ناجيم    



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.
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نوعه : ارض عارية.
حـدوده

شماال: طريق عمومي عرضه 10 امتار 
شرقا : الرسم العقاري عدد 113484 - 04 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 53633 - 04 – مطلب عدد 44365  - 04 
غربا : الرسم العقاري عدد 110481 - 04 

احلقوق العينية والتحمالت :الشيء
طالب التحفيـظ السيد : محمد هوان بن احمد.

مطلب رقم 44365 - 04
اسم امللك : " ملك هوان 1 "

موقعـه : مراكش جماعة تسلطانت دوار بن كاوي 
وقع حتديده في :22/01/2020

املساحة التي أظهرها التصميم :15 آر 05 سنتيار
نوعه : ارض عارية.

حـدوده
شماال: املطلب عدد 44364 - 04 

شرقا : الرسم العقاري عدد 53633 - 04 
جنوبا : الرسم العقاري عدد 204870 - 04 – مطلب عدد 39326  - 04 

غربا : الرسم العقاري عدد 110481 - 04 
احلقوق العينية والتحمالت :الشيء

طالبوا التحفيـظ : السيد عادل هوان بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 44366 - 04
اسم امللك : " بومنقار "

موقعـه : مراكش جماعة تسلطانت دوار بن كاوي 
وقع حتديده في :23/01/2020

املساحة التي أظهرها التصميم :10 آر 74 سنتيار
نوعــه : ارض عارية.

حـدوده
شماال: الرسم العقاري عدد 267064 - 04 

شرقا : ورثة بن سعيد 
جنوبا : ورثة بن سعيد 

غربا : ورثة بن سعيد 
احلقوق العينية والتحمالت :الشيء

طالبوا التحفيـظ : السيد محمد بومنقار ومن معه.
احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - املنارة

عبد الباسط عزاوي      

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29591 - 05
اسم امللك: " نسيمة "

موقعه :عمالة مكناس، جماعة ويسالن، حي األمل، زنقة تازة، رقم68؛
وقع حتديده: 15 نوفمبر 2019؛ 

محافظة وجدة

مطلب رقم 26770 - 02
اسم امللك : بوجمعة

موقعه: وجدة، درب القراقر، حي موالي علي.
مساحته: 05 آر 01 سنتيار.

نوعه: أرض عارية 
اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد O/6227؛
شرقا: طريق بعرض 04 أمتار؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد O/26305 ؛
غربا: عبد اهلل بوشقيف.

معه  ومن  محمد  بن  لعشوشي  بوجمعة  السيد:  التحفيظ  طالب 
الرسمية  باجلريدة  املنشورة  التحفيظ  املذكورين في خالصة مطلب 

عدد 1077 املؤرخة في 21/08/2019.

مطلب رقم 26774 - 02
اسم امللك :توشانني 1

موقعه: عمالة وجدة، جماعة سيدي بولنوار، دوار لهراصلة.
مساحته: 01 هكتار 60 آر 48 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية. 
اجملاورون: 

شماال: طريق بعرض 05 أمتار، شعبة، مصباح احلسني؛
شرقا: مصباح احلسني؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 26773 - 02 ؛
غربا: طريق بعرض مترين، مصباح محمد.

طالب التحفيظ السيد: شقرون عصام بن محمد.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

عمر أزرقان      

محافظة مراكش – املنارة

مطلب رقم 44364 - 04
اسم امللك : " ملك هوان 2 "

موقعـه : مراكش جماعة تسلطانت دوار بن كاوي 
وقع حتديده في :22/01/2020

املساحة التي أظهرها التصميم :10 آر 12 سنتيار
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مساحته : 1آ؛
نوعـه : دار للسكن بها سفلي وطابق علوي؛

اجملاورون : 
شماال: ممر؛
شرقا: ممر؛

جنوبا : السيد محمد غلوط؛
غربا: زنقة؛

طالبة التحفيظ: السيدة محجوبة بن القاضي بنت محمد. 

مطلب رقم 29561 - 05
اسم امللك: " املنزه 4 "

موقعه : عمالة مكناس، جماعة بوفكران، دوار املنزه؛
وقع حتديده: 2 سبتمبر 2019؛ 

مساحته : 42آ 71 س؛
نوعـه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 
شماال: السيد موالي العربي العلوي؛
شرقا: السيد موالي العربي العلوي؛

جنوبا : بالد شرفاء املنزه؛
غربا: السيد موالي عمر املرشط .

طالب التحفيظ: السيد رشيد كاوزي بن علي ومن معه. 

مطلب رقم 29567 - 05
اسم امللك: » شيماء »

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن، دوار البياض؛
وقع حتديده:13 نوفمبر 2019؛ 

مساحته : 01 هـ 5آ84س؛
نوعـه : أرض عارية؛

اجملاورون : 
شماال: السيدان محمد الضو، عبد السالم بوديك و زنقة؛

شرقا: زنقة؛
جنوبا : زنقة؛

غربا: السيد البياض ورسم عقاري رقم : 153109 - 05؛
طالب التحفيظ: السيد سعيد اكوزال بن موالي مسعود. 

مطلب رقم 29601 - 05
اسم امللك: " شيماء "

موقعه:عمالة مكناس، جماعة ويسالن،حي األمل، زنقة فاس، رقم 33
وقع حتديده: 3 يناير 2020؛ 

مساحته : 80 س؛
نوعـه : دار للسكن بها سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح؛

اجملاورون : 
شماال: السيد ابراهيم عاصم؛
شرقا: السيد العربي اخلميري؛

جنوبا : زنقة؛
غربا: زنقة؛

طالب التحفيظ: السيد عبد اجلليل اللمطي بن ادريس.. 

مطلب رقم 29609 - 05

اسم امللك: " هاجر ويوسف "

بالد   1 رقم  األمل،  حي  ويسالن،  جماعة  مكناس،  عمالة   : موقعه 

بنزكري؛

وقع حتديده: 16سبتمبر 2020؛ 

مساحته : 94 س؛

نوعـه : دار للسكن بها سفلي وطابقني علوين ومرافق بالسطح؛

اجملاورون : 

شماال: زنقة؛

شرقا: السيد عبد العزيز العابد؛

جنوبا : رسم عقاري 114947 - 05؛

غربا: شارع؛

طالب التحفيظ: السيد سعيد الطهاري بن محمد

مطلب رقم 29616 - 05

اسم امللك: " اللويزي "

موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة املغاصيني، احملل 

املدعو: "مزارع بني راشد"؛

وقع حتديده: 21سبتمبر2020؛ 

مساحته : 71 آ59 س

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الفواكه،دار للسكن بها سفلي، وبئر؛

اجملاورون : 

شماال: رسم عقاري رقم :159730 - 05؛

شرقا: واد؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 29455 - 05؛

غربا: طريق؛

طالب التحفيظ: السيد عبد العزيز لويزي بن محمد.

مطلب رقم 29617 - 05

اسم امللك: " سعيدة "

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن، حي األمل؛

وقع حتديده: 14سبتمبر 2020؛ 

مساحته : 1آ 39 س؛

نوعـه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال: السيدان : عبد الواحد املديني، وتوفيق احمد؛

شرقا: رسم عقاري رقم : 122841 - 05؛

جنوبا : زنقة؛

غربا: السيد محمد الفيزازري؛

طالب التحفيظ: السيدة سعيدة توفيق بنت احمد

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

       بوشعيب دومار
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محافظة فاس

اعالن ينص عليه 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 حميد عبو و ادريس عبو نيابة عن السيد محمد بن علي عبو 
املالك املسجل، طلب أن يسلم له نظير جديد من الرسم العقاري عدد 
26689 - ف املؤسس للملك املدعو" األدارسة 348" والكائن بفاس، حي 

االدارسة، وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن .

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيد حميد عبو و ادريس عبو نيابة عن السيد محمد بن 
علي عبو املالك املسجل ، طلب أن يسلم له نظير جديد من الرسم 
العقاري عدد 22440 - ف املؤسس للملك املدعو "السعادة " والكائن 
بفاس، حي محطة القطار فاس- طنجة ، وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي سلم سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن .
 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
أن السيد ابراهيم بن الطيب عمراني املالك املسجل ، طلب أن يسلم 
له نظير جديد من الرسم العقاري عدد 45930 - 07 املؤسس للملك 
املدعو "لطف 3" والكائن بفاس ،حي محطة القطار م ج، وذلك بسبب 

ضياع النظير الذي سلم سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن .
احملافظ على األمالك العقارية بفاس 

               حدو اواحلسن

محافظة بني مالل 

اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 55768 - 10
 الدي نشرت خالصة اصالحه باجلريدة الرسمية عدد 1133 

بتاريخ 16 سبتمبر 2020
عوضا عن :

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة و جماعة أوالد ا مبارك احملل املدعو 
امقدار

اقرا :
اودي  ا مبارك جماعة فم  أوالد  ودائرة بني مالل قيادة  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو امقدار
والباقي بدون تغيير 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 
     الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

إعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 9447 - ن

امللك املسمى: " انزاغ " 
مبنطقة  انزاغ  املدعو  احملل  اتروكوت،  الدريوش، جماعة  باقليم  الكائن 

ضم األراضي املسماة النكور 2
طالب التحفيظ السيد: املصطفى البوزيدي بن محمد ومن معه.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4379، 
املؤرخة في 20/05/1996 .

مطلب رقم 25399 - 11
امللك املسمى: " واد الهاللي " 

الكائن بإقليم الناظور ، دائرة لوطا ، جماعة أوالد ستوت، دوار تيجاوت .
طالب التحفيظ السيد: محمد يويو بن اسماعيل ومن معه.

 ،744 الرسمية عدد  باجلريدة  الذي نشر  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 
املؤرخة في 03/04/2013 .

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور
          البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44275 - 12
اسم امللك : " الدريات"

موقعه :عمالة مقاطعات ين امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة1   
مساحته :01 آر 24 س. 
نوعه : أرض عارية .       

اجملاورون: 
شماال:  الزنقة 2 حي الوحدة ؛ 

جنوبا: الضاوي محمد وبوشتى؛الرسم العقاري 275211/12 ؛ 
غربا: الزنقة 10 حي الوحدة ؛

طالب التحفيظ  السيد مصطفى مصدق بن العربي.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

        طارق اشتوي
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محافظة القنيطرة

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 باإلعالم للعموم 
اقامتها  محل  اجلاعل  سبو  العليا  للمدينة  العقارية  الشركة  أن 
للمخابرة معها بـ 20 زنقة مصطفى املعاني الدارالبيضاء. طلبت أن 
يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري رقم R - 6501 املؤسس للملك 
املدعو" كونطوار ميطامورجيك /// " الكائن بالقنيطرة و ذلك بسبب 

الضياع الذي كان سلم لها سابقا 
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
اقامتها  محل  اجلاعل  سبو  العليا  للمدينة  العقارية  الشركة  أن 
للمخابرة معها بـ 20 زنقة مصطفى املعاني الدارالبيضاء. طلبت أن 
يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري رقم C - 576 املؤسس للملك 
املدعو "كونطوار ميطامورجيك // " الكائن بالقنيطرة و ذلك بسبب 

الضياع الذي كان سلم لها سابقا 
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة    

      بوشعيب توفيقي

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 39301 - 14
اسم امللك: مقبرة سيدي بوقنديل 1.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 
املدعو: غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في: 25 يوليوز 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 65 آر 38 س.

نوعه: ارض بها مقبرة؛
اجملاورون: 

شماال: طريق غير معبدة؛
شرقا: ساقية؛

اوحمي  توهامي  محمد  احلاج  و  اوعقا  علي  وورثة  ندادا  علي  جنوبا: 
ومحمد اوبا عمي وعقاوي محمد بن مبارك؛

اوطاهر  اوحلسن  محمد  و   39302/14 رقم  التحفيظ  مطلب  غربا: 
ومبارك مجوط؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39474 - 14
اسم امللك: بويكرى 13.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 02 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 21 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: ورثة باسبو وباسو نايت اوحماد ومصرف؛
شرقا: مسلك؛

جنوبا: ورثة حماد اوعال؛
غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39475 - 14
اسم امللك: بويكرى بوبسكار.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 02 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 71 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: ساقية اسمنتية؛
شرقا: هدوش اوباخال؛

جنوبا: باودرا حلسن؛
غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية. 

مطلب رقم 39476 - 14
اسم امللك: اكرض اولغم 11.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 02 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 26 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: محمد اوعراب؛
شرقا: بلغيتي موح اوباحسن وورثة رشيدي علي؛

جنوبا: ورثة رشيدي علي ومصرف؛
غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39477 - 14
اسم امللك: ازداين.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.
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وقع حتديده في: 02 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 27 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل والزيتون؛
اجملاورون: 

شماال: ساقية اسمنتية؛
شرقا: مسلك واحباس؛

جنوبا: ايدر نايت حدو وخطابي؛
غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39478 - 14
اسم امللك: هرور 1.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 02 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 04 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل والزيتون؛
اجملاورون: 

شماال: واد غريس؛
شرقا: حماد اوقدور ومصرف؛

جنوبا: مصرف؛
غربا: خدي اوعزيز؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية. 

مطلب رقم 39484 - 14
اسم امللك: اكرض اولغم 9.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 03 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 95 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: ممر ومصرف؛
شرقا: مصرف؛
جنوبا: مصرف؛

غربا: مصرف؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39485 - 14
اسم امللك: اكرض اولغم 4.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 03 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 12 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل والزيتون؛

اجملاورون: 
شماال: مصرف؛
شرقا: مسلك؛
جنوبا: مسلك؛

غربا: حدوش عائشة وداعلي ايطو سكو؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39486 - 14
اسم امللك: بومروان.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 03 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 45 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مصرف؛
شرقا: مسلك؛
جنوبا: مصرف؛

غربا: ورثة حسني اومنصور وورثة علي حسني؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39487 - 14
اسم امللك: اكرض اولغم 16.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 03 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 70 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: لغزيا باسو اوعلي؛
شرقا: مسلك؛
جنوبا: مصرف؛

غربا: ورثة حا اوديش؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39488 - 14
اسم امللك: اكرض اولغم 17.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 03 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 88 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: ورثة باسو اورواح؛
شرقا: مصرف؛
جنوبا: مصرف؛
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غربا: اوسمو عبد اللطيف؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39494 - 14
اسم امللك: اكرض اولغم 2.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 04 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 76 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: ايت سيدي اومبارك؛
شرقا: مسلك؛

جنوبا: حاش حمو؛
غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39497 - 14
اسم امللك: اكرض اولغم 10.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 04 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 آر 16 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: تاسويي حلسن و ازواو حلسن؛
شرقا: ورثة عدي اري ومصرف؛

جنوبا: مسلك؛
غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39503 - 14
اسم امللك: مسجد مونحي.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 05 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 42 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: رحيمي سعيد ايت سيدي؛
شرقا: طريق عمومية؛
جنوبا: طريق عمومية؛

غربا: لروز سعيد؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39506 - 14
اسم امللك: مقبرة قدمية.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 05 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 آر 03 س.

نوعه: ارض بها مقبرة؛
اجملاورون: 

شماال: مصرف؛
شرقا: رحيمي سعيد ومطلب التحفيظ عدد 39505/14؛

جنوبا: مصرف؛
غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39507 - 14
اسم امللك: ازداين 2 وازداين 4.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 
املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 05 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 11 آر 24 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل والزيتون؛
اجملاورون: 

شماال: مسلك ومصرف؛
شرقا: مسلك؛
جنوبا: مصرف؛

غربا: مصرف؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39508 - 14
اسم امللك: ازداين 5 ارزي.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
كلميمة.

وقع حتديده في: 05 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 34 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مصرف؛
شرقا: مصرف؛

جنوبا: ورثة نعري عدي عري وورثة ويداني حلاج؛
غربا: ورثة اوجاوي حلسن؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39543 - 14
اسم امللك: الزاكي.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
كلميمة.
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وقع حتديده في: 10 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 90 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: ممر؛
شرقا: مسلك؛
جنوبا: مصرف؛

غربا: مصرف؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.
احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

      مو عمر

محافظة سطات

مطلب رقم 29844 - 15 
إسم امللك :أرض القرية. 

حجاج؛دوار  سيدي  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم  موقـعـه: 
اوالد الشرقي.

وقع حتديده في :24 اكتوبر2016.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:02 آ 39 س. 

نوعــه : سكنى فيال من سفلي ومرافق بالسطح وحديقة.
اجملاورون :

شماال:ورثة احلاج ميلودي؛
شرقا:ممر؛

جنوبا:ورثة بن عطوش؛طالب التحفيظ؛
غربا:الفالح جنيب.

طالب التحفيظ :السيد نورالدين الفالح بن محمد. 

مطلب رقم 31096 - 15 
إسم امللك :أرض املرس.

اوالد  مريزيك؛دوار  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم  موقـعـه: 
صالح.

وقع حتديده في :05 يونيو2018.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:10 آ 70 س. 

نوعــه : أرض فالحية بها سكنى من سفلي وأشجار الزيتون .
اجملاورون :

شماال:الطريق؛
شرقا:ورثة محمد بن عزيز؛

جنوبا:احمد صالح؛
غربا:ممر خلفه مطلب عدد 20506/15.

طالب التحفيظ :السيدة ليلى صالح بنت حجاج ومن معها.

مطلب رقم 31769 - 15 
إسم امللك :اعدادية البروج.

موقـعـه: اقليم سطات؛دائرة البروج؛بلدية البروج؛مركز البروج.

وقع حتديده في :26 ديسمبر 2018.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:17 آ 51 س. 

نوعــه : طريق قدمية بها بناية.
اجملاورون :

شماال:رسم عقاري عدد 68780ض؛
شرقا:رسم عقاري عدد 3969/15؛

جنوبا:ممر؛
غربا:مطلب عدد 1735/ت

املغربية  الدولة  ممثل  الدولة  امالك  مندوب  :السيد  التحفيظ  طالب 
)امللك اخلاص(.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 
    محمد الزرهوني

محافظة خريبكة

مطلب رقم 29479 - 18 
إسم امللك : " لهبابطة" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دواراوالد جدرة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 63 آ 19 س .
اجملاورون : 

شماال : بلبصير عادل بن الكبير، بلبصير شرقي ؛
جنوبا : ورثة الهبطي احلاج املعطي.

شرقا : الطريق ؛
غربا : ورثة الهبطي احلاج املعطي.

طالب التحفيظ : سعيد احلجام بن محمد. 
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة 

      عبد الكرمي بوسيف

محافظة تطوان

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى سعد ذي مطلب
التحفيظ عدد: 71584 - 19 ، والذي نشرت خالصة مطلبه

باجلريدة الرسمية عدد 1148 بتاريخ 30 ديسمبر 2020
عوضا عن :

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت :19 فبراير 2021 على الساعة 12 
و 30 دقيقة

إقرأ :
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت :15 فبراير 2021 على الساعة 12 

و 30 دقيقة
والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بتطوان
         املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3536 - 20 

إسم امللك : "مسجد ابن الزهراء " 

موقعه : سال املدينة ، احملل املدعو مسجد ابن الزهراء مقاطعة باب ملريسة. 

وقع حتديده في : 10 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 77 سنتيارا. 

نوعه : مسجد بطابق أرضي 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد صابوجني وزنقة مكتب التيال بعرض متغير .

شرقا : زنقة مكتب التيال بعرض متغير. 

جنوبا : ورثة محمد بريك.

غربا : ورثة محمد بريك وورثة محمد صابوجني. 

احلقوق العينية : الشيء . 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال. 

مطلب رقم 3571  - 20 

إسم امللك : "أسامة" 

موقعه : سال املدينة ، زنقة البرهمي حي باب شعفة رقم 13 مقاطعة 

باب ملريسة. 

وقع حتديده في : 13 يناير2020 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 68 سنتيارا. 

نوعه : دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني ومرفق.

اجملاورون : 

شماال : يونس فكري وورثة موالي رشيد العلوي اإلدريسي.

شرقا : محمد بنطاهر. 

جنوبا : زنقة البرهمي عرضها 2.90 م.

غربا : ورثة املوساوي.

احلقوق العينية : الشيء . 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف العالوي بن عبد اهلل. 

مطلب رقم 3572  - 20 

إسم امللك : "بدر" 

 18 رقم  لعروسة  حمام  زنقة  مرمي  لال  شارع  املدينة،  سال   : موقعه 

مقاطعة تابريكت . 

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 20 سنتيارا. 

نوعه : متجر بطابق أرضي. 

اجملاورون : 

شماال : زنقة القنيطرة عرضها 4 م. 

شرقا : شارع لالمرمي عرضه 10 م.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 87631 / 20.

غربا : الرسم العقاري رقم 87631  - 20.

احلقوق العينية : الشيء . 

طالب التحفيظ : السيد بدرأبوعبداهلل بن محمد. 

احملافظ على االمالك العقارية بسال املدينة 

       محمد لفاف

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 1712 - 24

اسم امللك : "أملو"

احملل  اجدير  امزورن  قيادة  ورياغل  بني  دائرة  احلسيمة  اقليم   : موقعه 

املدعو : ازغار.

وقع حتديده في : 15 يناير 2019.

مساحته : 45 ار 60 س.

نوعه : ارض فالحية بها بنائني من سفلي وبناء من طابق أول  وبناء في 

طور البناء.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : ورثة قشوي ؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : أحمد ازوكاغ، 

طالب التحفيظ : مولود محمد املو.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 8572 - 24

إسم امللك : "بجطاري"

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : اجاروور

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2019.

مساحته : 08 آر 03 س.

طالب التحفيظ : عوشية بنت شعيب بجطاري.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 450 بتاريخ 15 اغسطس 2007.
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "رحمون"

املطلب رقم 46606 - 24 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد : 1069 املؤرخة في 26 يونيو 2019 .

عوضا عن : 

طالب التحفيظ : كرمي رحمون بن عمر.

اقرأ :

طالبا التحفيظ :

1 - كرمي رحمون بن عمر.

2 - مصطفى رحمون ابن عمر.

و الباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية  باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 49989 - 28

اسم امللك : اغيل نوري

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : كوركدة.

مسـاحتـه : ) 08 هك 37 ار 38 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الشعبة و الطريق ؛

شـرقـا : عبد العالي بوراحت و من معه ؛

جـنـوبا : محمد اد بوبكر ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيظ : السيد عبد احلكيم بوالراحت بن احلسن.

مطلب رقم 49990 - 28

اسم امللك : املعذر

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : كوركدة.

مسـاحتـه : ) 11 هك 05 ار(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الطريق الوطنية رقم 10 ؛

شـرقـا : محمد ايت حماد ؛

جـنـوبا : محمد اد حماد ؛

غـربـا : عبد العزيز بو الرحت و الشعبة ؛

طالب التحفيظ : السيد عبد احلكيم بو الراحت بن احلسن.

مطلب رقم 50055 - 28

اسم امللك : ابو القمح

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : كوركدة.

مسـاحتـه : ) 59 ار 17س (.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الرسم العقاري 11400 - 28 ؛

شـرقـا : ورثة اد حماد براهيم ؛

جـنـوبا : الزنقة ؛

غـربـا : ورثة حمايد احلاج حلسن ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد زاهري بن احمد.

مطلب رقم 50013 - 28

اسم امللك : متست محمد عبد اهلل

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تازناخت، احملل املدعو : تزروت.

مسـاحتـه : ) 03 ار 57 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر و الساقية ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبو التحفيظ : السيد اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 50023 - 28

اسم امللك : غالنة بن عمار

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تازناخت، احملل املدعو : تزروت.

مسـاحتـه : ) 02 ار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : مطلب عدد 50042 - 28 ؛

شـرقـا : بورحيم علي ؛

جـنـوبا : مطلب عدد 50025 - 28 ؛

غـربـا : ايت رحو و املصرف ؛

طالبو التحفيظ : السيد اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 50040 - 28

اسم امللك : جزوم حتت اورجل بني ملك ايت رحو

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تازناخت، احملل املدعو : تزروت.

مسـاحتـه : ) 02 ار 52 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ايت رحو ؛
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جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : بورحيم علي ؛

طالبو التحفيظ : السيد اكنوش فضمة بنت علي و من معها..

مطلب رقم 43000 - 28

اسم امللك : ارحبي

موقعه : مدينة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو 

: حي فضراكوم.

مسـاحتـه : ) 04 ار 69 س(.

نـوع امللك : ارض عارية جزء منها به بناية من طابق أرضي و مراب و 

صهريج ؛

حــدوده : 

شمــاال : طريق ؛

شـرقـا : مطلب عدد 43001 - 28 ؛

جـنـوبا : مطلب عدد 43014 - 28 ؛

غـربـا : طريق ؛

طالب التحفيظ : السيد نوري محمد بن أحمد.

مطلب رقم 43001 - 28

اسم امللك : انرار

موقعه : مدينة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو 

: حي فضراكوم.

مسـاحتـه : ) 04 ار 62 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الطريق ؛

شـرقـا : الزنقة ؛

جـنـوبا : مطلب عدد 43002 - 28 ؛

غـربـا : مطلب عدد 43000 - 28 ؛

طالب التحفيظ : السيد نوري احلسني بن احمد.

مطلب رقم 43002 - 28

اسم امللك : تكمي

موقعه : مدينة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو 

: حي فضراكوم.

مسـاحتـه : ) 10 ار 04 س(.

نـوع امللك : ارض بها بنايات من طابق أرضي و أخرى من طابق ارضي و 

طابق أول ؛

حــدوده : 

شمــاال : مطلب عدد 43001 - 28 ؛

شـرقـا : الطريق ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : مطلب عدد 43014 - 28 ؛

طالب التحفيظ : السيد نوري احلسني بن احمد.

مطلب رقم 43014 - 28

اسم امللك : تكمي

موقعه : مدينة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو 

: حي فضراكوم.

مسـاحتـه : ) 07 ار 80 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق أرضي و بنايتني من طابق ارضي و 

طابق أول و بناية أخرى من طابق أرضي و طابقني علويني ؛

حــدوده : 

شمــاال : مطلب عدد 43000 - 28 ؛

شـرقـا : مطلب عدد 43002 - 28 ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : طريق ؛

طالب التحفيظ : السيد نوري محمد بن أحمد.

مطلب رقم 50097 - 28

اسم امللك : حسام

موقعه : مدينة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو 

: حي فضراكوم.

مسـاحتـه : ) 03 ار 07 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول و بناية اخرى من 

طابق أرضي و حديقة ؛

حــدوده : 

شمــاال : ناصر ايشو ؛

شـرقـا : ورثة أكزيز سالم و ايت عال محمد ؛

جـنـوبا : ايت عال محمد ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم ايت عال بن محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

 محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 22053ر 

اسم امللك : "بالد زاوية بني ماد".

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة بني كلة، دوار زمورين.

مساحته : 106 هـ 79 آر 70 س.
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نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و أشجار برية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 30597ر ؛

جنوبا : سد واد بودروة و األحباس؛ 

شرقا : اخلندق و ملك الزموريني ؛

غربا : طريق عمومية عرضها 6 أمتار و بعدها ملك الزموريني، مغارسة 

نهري و األحباس.

طالبة التحفيظ : أحباس الزاوية الوزانية.

مطلب رقم 25883 - 30 

اسم امللك : "فدان حمري".

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

دوار اوالد سيدي اعمر.

مساحته : 2 هـ 91 آر 00 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج الطيب ؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 7244ر؛ 

شرقا : رسم عقاري رقم 7244ر و العربي بن محمد؛

غربا : حبيبة و محمد الشرقاوي.

طالب التحفيظ :  عبد السالم الشرقاوي بن عمر بن عبد السالم.

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة مبنطقة 

التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني الدفالي" إقليم سيدي قاسم، 

دائرة تالل الغرب،  جماعة عني الدفالي وقيادة عني الدفالي.

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم يشرفه أن ينهي لعلم 

اسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  اخر  أن  العموم 

إقليم  الدفالي"  "عني  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة 

سيدي قاسم دائرة تالل الغرب قيادة عني الدفالي جماعة عني الدفالي، 

ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن طبقا للظهير 

الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1398 املوافق 25 

يوليو 1969 وهي كالتالي : 

 17012 - 16989 - 16848 - 16838 - 16806 - 16775 - 16767 - 16763

 -  17179  -  17140  -  17118  -  17087  -  17033  -  17031  -  17030  -

 17427 - 17356 - 17288 - 17224 - 17212 - 17206 - 17189 - 17184

 -  19503  -  17876  -  17657  -  17526  -  17498  -  17459  -  17429  -

 19984 - 19930 - 19925 - 19903 - 19691 - 19685 - 19611 - 19582

 -  22757  -  22553  -  22417  -  21728  -  21672  -  20343  -  20316  -

 23744 - 23055 - 22887 - 22885 - 22860 - 22814 - 22759 - 22758

 -  24691  -  24684  -  24683  -  24661  -  24655  -  24637  -  24617  -

 24752 - 24751 - 24745 - 24738 - 24734 - 24709 - 24694 - 24693

 -  24801  -  24798  -  24794  -  24793  -  24771  -  24762  -  24760  -

 25107 - 25106 - 25031 - 25010 - 24977 - 24930 - 24832 - 24822

 -  25185  -  25181  -  25180  -  25166  -  25163  -  25135  -  25120  -

 25343 - 25327 - 25280 - 25276 - 25268 - 25262 - 25190 - 25187

 -  25441  -  25380  -  25375  -  25355  -  25352 -  25351  -  25349  -

- 25442

الكل حتت الرمز 30 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم

امبارك السوسي    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 11410 - 31

امللك املسمى : " ادبوز 1 "

موقعه : جماعة املعدر قيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو 

"دوار العوجة"

مساحته : 21 آ 69 س،

نوعه : أرض عارية بها أشجار،

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ،

شرقا : ورثة حلسن اد بوبكر،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 48170 - 31. ، 

غربا : ورثة اجنارن ،

طالبو التحفيظ : ادبوز محمد بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 138939 - 31

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1702 قروي مدرسة تزونت "

موقعه : جماعة وقيادة افال اغير اقليم تيزنيت احملل املدعو "مدرسة تزونت "

مساحته : 12 آ 54 س،

نوعه : أرض بها مدرسة ومرافقها،

اجملاورون : 

شماال : ساحة ،

شرقا : ممر،

جنوبا : ممر ، 

غربا : تعاونية الدوار وطريق ،

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بتيزنيت الذي ينوب عن مدير 

أمالك الدولة نيابة عن الدولة امللك اخلاص.
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مطلب رقم 139156 - 31

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1717 قروي مدرسة يوسكاغت "

تيزنيت  اقليم  تافراوت  دائرة  تهالة  قيادة  وافقا  ايت  : جماعة  موقعه 

احملل املدعو "مدرسة يوسكاغت "

مساحته : 10 آ 68 س،

نوعه : أرض بها مدرسة ومرافقها،

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي،

شرقا : طريق عمومي،

جنوبا : ملك الغير، 

غربا : ممر عمومي،

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بتيزنيت الذي ينوب عن مدير 

أمالك الدولة نيابة عن الدولة امللك اخلاص.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بتيزنيت

    البشير أصوفي

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32428 - 36

اسم امللك : " سيدي هدي الكبير" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني عروس احملل املدعو : سيدي هدي الكبير.

وقع حتديده في : 26 فبراير 2019.

مساحته : 09 هكتار 05 ار 30 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون ومسجد. 

اجملاورون : 

شماال : خندق-طريق. 

جنوبا : وادي سيدي هدي الكبير.

شرقا : ورثة اخملتار العظام.

غربا : خندق.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها السيد : ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32456 - 36

اسم امللك : " نور الدين" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة زوادة احملل املدعو : دوار الدياب.

وقع حتديده في : 12 ابريل 2019.

مساحته : 04 ار 90 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 17338 - 36. 

جنوبا : أحمد زعطوط.

شرقا : ممر عمومي –حسن اخلياري.

غربا : الرسم العقاري عدد : 14658 - 36.

طالب التحفيظ : عياد بن حمو اليعقوبي.

مطلب رقم 32480 - 36

اسم امللك : " مستقبل" 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير احملل املدعو : حي الفرفارة.

وقع حتديده في : 24 ابريل 2019.

مساحته : 01 ار 68 س.

نوعه : ارض عارية بها بناء يتكون من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : اخلو الهيطوطي. 

جنوبا : محمد البجنوني – ممر.

شرقا : ورثة أحمد اللباب-ممر-الكرزازية.

غربا : مصطفى بوشيبة.

طالبا التحفيظ :

1 -راجحة الفقيه اللنجري. 

2– محمد الطيب بوشيبة. سوية بينهما.

مطلب رقم 32639 - 36

اسم امللك : " البركة " 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة عياشة احملل املدعو : دوار خندق حمار.

وقع حتديده في : 10 اكتوبر 2019.

مساحته : 86 ار 71 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناء خفيف.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن عبد السالم أغبالو. 

جنوبا : خندق-ورثة الطاهر خريفه اغبالو.

شرقا : خندق.

غربا : ورثة أحمد اغبالو –ورثة بشير محمد العمراني.

طالب التحفيظ : جليلة خربوش اليدري.

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

      العربي الظريف

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 8887 - 37

اسم امللك : "االبيار باعريشة 1 " ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو بيار باعريشة . 

وقع حتديده في : 24 ابريل 2018 ؛
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مساحته : 21 ار 59 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : ورثة صباني حموش ؛ 

شرقا : الشعبة وبعدها العبادي محمد اخلمار ؛ 

جنوبا : ورثة صباني بن قدور ؛

غربا : ورثة صباني بن قدور ؛ 

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 11947 - 37

اسم امللك : "الظهر 1 " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني لكدح دوار أوالد سالم . 

وقع حتديده في : 2 ماي 2017 ؛

مساحته : 01 هـ 9 ار 81 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها بناية من طابق سفلي و اخر علوي و بناية من 

طابق سفلي و أشجار الزيتون ؛

شماال : الطريق اإلقليمية رقم 5321 عرضها 20 مترا تربط بني عني 

لكدح و الطريق رقم 8 ؛ 

شرقا : الرفيق ادريس بن احمد ؛ 

جنوبا : الرفيق احلسني بن محمد ؛

غربا : الرفيق احلسني 

طالب التحفيظ : احمد املداد بن ادريس 

مطلب رقم 54807 - 37

اسم امللك : صفاء " ؛

املدعو  احملل  عائشة  عني  جماعة  تيسة  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 

مزارع أوالد عمرو . 

وقع حتديده في : 2 اكتوبر 2018 ؛

مساحته : 01 ار 21 س ؛

نوعه : ارض بها بناية من طابق سفلي ؛

شماال : طالب التحفيظ ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 4406 - 37 ؛ 

جنوبا : الطريق الوطنية عرضها 30 مترا ؛

غربا : زنقة عرضها 2 م وبعدها البركة احمد 

طالب التحفيظ : عادل البركة بن محمد . 

مطلب رقم 63872 - 37

اسم امللك : البايتة " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني عني مديونة احملل املدعو 

دوار القرية . 

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019 ؛

مساحته : 02 ار 01 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : عبدالسالم املصباحي ؛ 

شرقا : ورثة الدنداني اخملتار ؛ 

جنوبا : عبدالسالم املصباحي ؛

غربا : زهرة املاحي 

طالب التحفيظ : بلقاسم املصباحي بن احمد . 

مطلب رقم 63888 - 37

اسم امللك : درداغ " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو دوار كزناية . 

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019 ؛

مساحته : 02 ار 47 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : عائشة مكان ؛ 

شرقا : ورثة علي العرج ؛ 

جنوبا : حلسن مكان و من معه ؛

غربا : زنقة في مشروع عرضها 12 م 

طالب التحفيظ : عصام الراقي بن بوشتى . 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

ابن طامة يوسف     

 

محافظة متارة

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

املمضي  بتمارة  والرهون  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

أسفله باإلعالم للعموم أن السيدة :"الهام السماللي اوراغ احلسني" 

الساكنة بتمارة رقم 38 جتزئة االفق حي املسيرة 1 , طلبت أن يسلم 

لها نظير للرسم العقاري عدد: 5621 - 38 للملك املدعو:" افق 38 " 

الكائن بعمالة الصخيرات متارة .

وفي امكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هدا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي    
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محافظة تارودانت

مطلب رقم 17110 - 39

اسم امللك : » بوتابنوين « .

موقعه : دوار القصيبة جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني شعيب 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 نوفمبر 2012.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 هـ 35 ار 82 س.

نوعه : ارض فالحية بها حوض مائي، صهريج وبناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 34924 - 39؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8747 - 39؛

غربا : السهب؛

طالبو التحفيظ : السيد عمر الدومي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 28267 - 39

اسم امللك : » امي نتمت 2 « .

موقعه : مزارع دوار متالوكت جماعة وقيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 21 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 11 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : مصلي حبيبة؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مصلي خديجة؛

طالبة التحفيظ : السيدة مصلي يامنة بنت محمد.

مطلب رقم 28385 - 39

اسم امللك : » ملك فاطمة « .

احلمري  ودائرة سيدي موسى  قيادة  الدير  بورية جماعة  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 61 ار 46 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون بها بناية مهدمة.

اجملاورون : 

شماال : ايت سعيد اوطالب؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ايت حماد يحي؛

غربا : ايت علي اوطالب؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد الواحد مباركي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31213 - 39

اسم امللك : » ملك محماد « .

موقعه : دوار وجماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 20 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الدريوش البشير؛ 

شرقا : الدريوش البشير والبشير؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31214 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد محماد الدريوش بن عمر.

مطلب رقم 31214 - 39

اسم امللك : » ملك علي « .

موقعه : دوار وجماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 19 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الدريوش البشير؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31213 - 39 والطريق؛

جنوبا : الطريق والرسم العقاري عدد 18605 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 18605 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد علي الدريوش بن عمر.

مطلب رقم 31576 - 39

اسم امللك : » امرشيك « .

موقعه : دوار متزضاوت بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 04 مارس 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 32 ار 71 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وتالث بنايات سفلية.

اجملاورون : 

شماال : محمد اجلوهري؛ 

شرقا : ورثة كوغزيفن وممر؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مصرف؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد اخلالق بوكلو بن احماد ومن معه.
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مطلب رقم 31581 - 39

اسم امللك : » دار فاضمة « .

موقعه : جنان بوتوفوست تافالكت بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 21 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 86 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8212 - 39؛ 

شرقا : الرسمني العقاريني عدد 17375 - 39 – 21062 - 39 وممر؛

جنوبا : ممر وايت عليلو؛

غربا : الرسمني العقاريني عدد 6660 - 39 – 7398 - 39 ؛

طالبة التحفيظ : السيدة فاضمة ايت عبد الرحمان بنت حلسن.

مطلب رقم 31615 - 39

اسم امللك : » قطعة تشكشت « .

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 84 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة بأشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛ 

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31690 - 39 و ايت تازروات الوعنابي؛

غربا : ايت تازروات الوعنابي؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31616 - 39

اسم امللك : » حقلة حتت الرحى « .

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 44 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة.

اجملاورون : 

شماال : ايت تازولت؛ 

شرقا : ايت تازولت ؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31620 - 39

اسم امللك : » قطعة باشبارو « .

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 49 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة بأشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : اد احلاج حسن ؛

جنوبا : جبري احمد محمد؛

غربا : ممر؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31621 - 39

اسم امللك : » دار السعيد « .

موقعه : حي االمل تودجنت بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 21 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 59 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة الكرسيفي؛

غربا : عبد العزيز الزيغ؛

طالب التحفيظ : السيد السعيد ناي بن احلسن.

مطلب رقم 31622 - 39

اسم امللك : » ملك دريسي « .

موقعه : دوار امعازة جماعة اخلنافيف قيادة أوالد امحلة دائرة أوالد تامية 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 18 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 70 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الطريق وزينوف عبد النبي؛ 

شرقا : محمد الكف؛

جنوبا : ورثة اخلضر محمد؛

غربا : ورثة اخلضر محمد؛

طالبو التحفيظ : السيدة فاضنة دريسي بنت موالي احمد ومن معها.

مطلب رقم 31623 - 39

اسم امللك : » تغولت ايت صالح « .

موقعه : دوار بويحي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 42 ار 71 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : موسى باري؛ 
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شرقا : مصرف؛

جنوبا : عبد اهلل باري؛

غربا : احميدوش عمر؛

طالبو التحفيظ : السيد محمد اورقية بن حلسن ومن معه.

مطلب رقم 31625 - 39

اسم امللك : » ملك العسري « .

موقعه : حي الشنينات بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت 

وقع حتديده : 14 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 34 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : املعصرة؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 19739 - 39؛

جنوبا : بلعيد بن محمد والطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد احمد العسري بن علي.

مطلب رقم 31626 - 39

اسم امللك : » ملك عادل « .

موقعه : دوار اداوكليد جماعة الكدية البيضاء قيادة أوالد امحلة دائرة 

أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 01 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل الطريع؛ 

شرقا : احملجوب الطريع؛

جنوبا : احملجوب الطريع؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد عادل الطريع بن عبد العزيز.

مطلب رقم 31628 - 39

اسم امللك : » قطعو بأكلموس 2 « .

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 46 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة بأشجار اللوز والزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛ 

شرقا : ايت عبد اهلل اوحمو؛

جنوبا : ايت عبد اهلل اوحمو؛

غربا : ايت درا احلسن بن علي ؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31630 - 39
اسم امللك : » حقلة باكلموس « .

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 
تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 30 سبتمبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 91 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة بأشجار اللوز.
اجملاورون : 

شماال : مصرف وورثة ايت درا حجوب؛ 
شرقا : ورثة ايت درا حجوب؛

جنوبا : ايت سيدي علي احلاج علي؛
غربا : ايت سيدي علي احلاج علي ومصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31634 - 39
اسم امللك : » ملك حدية « .

موقعه : دوار اكبار ازدار جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 
اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 سبتمبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 21 ار 23 س.

نوعه : االض عارية.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 31635 - 39 ؛ 
شرقا : الشعبة؛

جنوبا : عبد الودود محمد؛
غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم اخنخام بن محمد.

مطلب رقم 31635 - 39
اسم امللك : » بوتنتنا « .

موقعه : دوار اكبار ازدار جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 
اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 سبتمبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 41 ار 71 س.

نوعه : االض عارية.
اجملاورون : 

شماال : ممر وابيضار عمر ؛ 
شرقا : الشعبة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31634 - 39؛
غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم اخنخام بن محمد.

مطلب رقم 31636 - 39
اسم امللك : » إكر ايت بالي 1 « .

موقعه : دوار اكبار ازدار جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 
اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 سبتمبر 2020.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 17 ار 28 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : مصرف؛

جنوبا : محمد زكار؛

غربا : حلسن زكار؛

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم اخنخام بن محمد.

مطلب رقم 31641 - 39

اسم امللك : » االمل « .

موقعه : طريق أوالد عرفة بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 21 س.

نوعه : فيال بها طابق سفلي وطابق اول، مسبح، مطفية وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : بوالعياد مبارك؛

غربا : محمد بن عبد الواحد؛

طالب التحفيظ : السيد ديكتوس جان جيرترديس البيرت.

مطلب رقم 31642 - 39

اسم امللك : » جنان لبيب « .

موقعه : زاوية سيدي داوود بلدية تارودانت 

وقع حتديده : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 77 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 47114 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 47114 - 39؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28746 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 28746 - 39؛

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة شمسي بنت محمد.

مطلب رقم 31646 - 39

اسم امللك : » دار نيت القرش « .

موقعه : درب الضو رقم 29 باب تارغونت بلدية تارودانت 

وقع حتديده : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 49 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي البقال؛ 

شرقا : احمد التزمورتي؛

جنوبا : احمد تازمورتي وممر؛

غربا : ممر ومبارك مزراق؛

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم نيت القرش بن احلسن.

مطلب رقم 31649 - 39

اسم امللك : » ملك بن حسن « .

موقعه : دوار تكركورت بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت 

وقع حتديده : 28 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 98 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : عمر امجوض وزهرة الروداني؛ 

شرقا : خديجة زروال؛

جنوبا : ممر؛

غربا : حلسن بوملزاكر واحلاج محمد؛

طالبو التحفيظ : السيدة وزة شتوكي بنت بوجمعة ومن معها.

مطلب رقم 31651 - 39

اسم امللك : » قطعة بتمكسرت « .

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 59 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ايو محمد بن عبد الرحمان؛ 

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف وممر؛

غربا : ممر؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31652 - 39

اسم امللك : » حوض بأمزركو « .

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 30 سبتمبر 2020.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 37 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة بأشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : اد سعيد احلسن؛ 

شرقا : ايو محمد بن عبد الرحمان؛

جنوبا : ياسني محمد وياسني عبد اهلل؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 7221 - 39

اسم امللك : » ايت رحمون « .

موقعه : دوار بوظهر جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 25 ابريل 2003.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 هـ 50 ار 63 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة بأشجار البرتقال.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 16953 - 39 وزروال رقية؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 11497 - 39 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 11497 - 39 والسهب؛

غربا : السهب؛

طالب التحفيظ : السيد سماوي عبد اهلل بن عالل.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 28631 - 39

اسم امللك : " دار صديق " 

موقعه : دوار اخلومس جماعة اميوالس قيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 15 ابريل 2019.

طالبو التحفيظ : السيد بوكوطوس موالي احلسان بن موالي بوالسالم ومن 

معه.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

22 يوليوز 2020 عدد 1125. 

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو      

محافظة بركان

مطلب رقم 5450  - 40

اسم امللك :  "إغيل ويشن".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال دوار تيزي.

وقع حتديده في : 04 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها بناية مكونة من سفلي وأشجار متنوعة . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 41 ار 89 س . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة زكراوي محمد ؛

شرقا : ورثة زكراوي محمد ، عالل عمر ومن معه ؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 05 أمتار ؛

، رسم  ، دهمج محمد  ورثة قادة محمد   ، ورثة زكراوي محمد   : غربا 

عقاري رقم 20547  - 0؛

طالب التحفيظ : بودشيش العباس بن محمد .

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 7594  - 40

اسم امللك :  " سيدي مبارك 1".

طالبو التحفيظ : العالية بنت رمضان ومن معها.

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة لعثامنة دوار أوالد منصور.

وقع حتديده في : 30 نوفمبر 2016.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  إنتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 981 بتاريخ 18 اكتوبر 2017.

مطلب رقم 7595  - 40

اسم امللك :  " سيدي مبارك 2".

طالبو التحفيظ : العالية بنت رمضان ومن معها.

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة لعثامنة دوار أوالد بنوة.

وقع حتديده في : 30 نوفمبر 2016.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  إنتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 981 بتاريخ 18 اكتوبر 2017.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

بنموسى محمد     
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محافظة سيدي بنور

اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة العونات

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيظ املطالب املذكورة أسفله الواقعة  

"العونات" القروية  باجلماعة  الكائنة  "العونات"  املدعوة  باملنطقة 

شهرين  مضي  بعد  ينتهي  بنور  سيدي   واقليم  دائرة  العونات  قيادة 

: 69-174 املؤرخ  ابتداء من نشر هذا اإلعالن )الظهيـر الشريـف عدد 

في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.

 127449 - 121062 - 134175 - 130818 - 130689 - 127436 - 121053

 130691  -  127578  -  121075  -  134218  -  130819  -  130690  -

 130823  -  130692  -  127579  -  121076  -  134239  -  130822  -

 134265  -  130824  -  130693  -  127589  -  121077  -  134241  -

 -  121079  -  134282  -  130825  -  130694  -  127648  -  121078  -

 130697 - 127862 - 121080 - 134283 - 130826 - 130695 - 127763

 -  130828  -  130698  -  129336  -  121081  -  134294  -  130827  -

 121084 - 134296 - 130829 - 130699 - 129337 - 121082 - 134295

 -  129340  -  121092  -  134316  -  130830  -  130700  -  129338  -

 130832 - 130702 - 129341 - 121093 - 134320 - 130831 - 130701

 -  134436  -  130833  -  130703  -  129342  -  121094  -  134338  -

 129344 - 121096 - 134448 - 130834 - 130704 - 129343 - 121095

 -  130709  -  129345  -  121098  -  134452  -  130835  -  130708  -

 134486 - 130837 - 130713 - 129348 - 121099 - 134453 - 130836

 -  123539  -  134510  -  130838  -  130714  -  129349  -  121103  -

 130716 - 130353 - 123601 - 134511 - 130839 - 130715 - 129353

 -  130841  -  130717  -  130398  -  123684  -  134512  -  130840  -

 123814 - 134537 - 130842 - 130718 - 130430 - 123795 - 134536

 -  130441  -  123910  -  134538  -  130843  -  130720  -  130431  -

 130845 - 130722 - 130442 - 123974 - 134540 - 130844 - 130721

 -  134557  -  130847  -  130723  -  130445  -  123977  -  134554  -

 130447 - 124166 - 134582 - 130848 - 130724 - 130446 - 124164

 -  130726  -  130449  -  124167  -  134583  -  130884  -  130725  -

 134588 - 130886 - 130728 - 130450 - 124169 - 134587 - 130885

 -  124184  -  134592  -  130887  -  130731  -  130455  -  124183  -

 130733 - 130499 - 124185 - 134645 - 130892 - 130732 - 130496

 -  131778  -  130734  -  130500  -  124186  -  134673  -  131215  -

 124211 - 134703 - 132850 - 130735 - 130501 - 124187 - 134688

 -  130503  -  124212  -  134732  -  132928  -  130736  -  130502  -

 132932 - 130738 - 130504 - 124213 - 134733 - 132929 - 130737

 -  134739  -  132937  -  130741  -  130505  -  124214  -  134738  -

 130523 - 124216 - 134740 - 132967 - 130757 - 130507 - 124215

 -  130759  -  130524  -  124217  -  134741  -  132970  -  130758  -

 134745 - 132973 - 130760 - 130525 - 124218 - 134742 - 132972

 -  124220  -  134748  -  132974  -  130761  -  130527  -  124219  -

 130763 - 130529 - 124221 - 134773 - 132982 - 130762 - 130528

 -  133010  -  130764  -  130530  -  124229  -  134804  -  132983  -

 124652 - 134837 - 133013 - 130765 - 130531 - 124241 - 134806

 -  130536  -  124653  -  134840  -  133017  -  130766  -  130532  -

 133027 - 130768 - 130537 - 124654 - 134862 - 133020 - 130767

 -  134872  -  133087  -  130769  -  130538  -  124655  -  134866  -

 130541 - 124657 - 134920 - 133088 - 130770 - 130539 - 124656

 -  130772  -  130542  -  124658  -  134965  -  133091  -  130771  -

 134970 - 133093 - 130773 - 130544 - 124659 - 134966 - 133092

 -  124662  -  134974  -  133117  -  130778  -  130545  -  124660  -

 130781 - 130547 - 124663 - 134991 - 133126 - 130780 - 130546

 -  133615  -  130782  -  130563  -  124664  -  135035  -  133163  -

 125008 - 135105 - 133640 - 130783 - 130564 - 124686 - 135093

 -  130567  -  125010  -  135240  -  133706  -  130784  -  130565  -

 133743 - 130788 - 130568 - 125012 - 135345 - 133715 - 130786

 -  135351  -  133762  -  130789  -  130569  -  125095  -  135346  -

 130571 - 126283 - 135354 - 133780 - 130792 - 130570 - 125700

 -  130799  -  130572  -  126444  -  135355  -  133781  -  130798  -

 135404 - 133831 - 130801 - 130573 - 126447 - 135358 - 133814

 -  126610  -  135407  -  133884  -  130803  -  130606  -  126462  -

 130805 - 130608 - 126668 - 135463 - 133931 - 130804 - 130607

 -  133946  -  130806  -  130609  -  126686  -  135473  -  133939  -

 126804 - 135542 - 133974 - 130809 - 130610 - 126716 - 135493

 -  130683  -  126860  -  135685  -  133980  -  130810  -  130682  -

 134016 - 130812 - 130684 - 126873 - 135688 - 133997 - 130811

 -  136563  -  134017  -  130813  -  130685  -  126876  -  136412  -

 130687 - 126881 - 136640 - 134103 - 130814 - 130686 - 126877

  . 130817  -  130688  -  127087  -  134152  -  134111  -  130815  -

 اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "العامرية"

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطــالب املذكورة أسفله 

القروية  باجلماعة  الكائنة  "العامرية"  املدعوة  باملنطقة  الواقعة 

بعد ينتهي  بنور  سيدي  واقليم  دائرة  هالل"  "بني  قيادة  "العامرية" 
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مضي شهرين ابتداء من نشــر هذا اإلعـالن )الظهيـر الشريـف عـدد :

69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(. - 

 61710 - 60424 - 60186 - 63973 - 62226 - 60948 - 60405 - 59591

.64395 - 63663 - 61845 - 60443 - 60247 - 64040 - 62472 -

 اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة

 مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "مطران.

قليم سيدي بنور 

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

أسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

القروية  باجلماعة  الكائنة  املدعوة"مطران"  باملنطقة  الواقعة 

"مطران" قيادة " مطران" دائرة واقليم سيدي بنور ينتهي بعد مضي 

شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن )الظهيـر الشريـف عدد : 174 - 69 املؤرخ 

في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليو 

. 98951 - 98678 - 98675 - 119782 - 119769 - 98796 - 98677 - 98664 -

جميع هذه املطالب على الرمز 44 .

 احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور .

                                املصطفى بومهدي .

 

محافظة برشيد      
                                               

مطلب رقم 191 - 53

اسم امللك : ارض اجبوج.

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم دوار البراهمة.

وقع حتديده في : 23  نوفمبر 2000. 

نوعه : أرض فالحية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 65 آر 75 س.

اجملاورين :  

شماال : ورثة بوعزة بن العروصي و من معه و اجلياللي بن العربي مزكالة؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم 15048/س؛

جنوبا : مطلب رقم  190 - 53؛

غربا : ممر من 3 امتار و ورثة احلرش بن الهاشمي؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(كروش فاطنة بنت بوشعيب و من معها.

مطلب رقم 11791 - 53

اسم امللك : اخلير.

موقعه : إقليم برشيد جماعة رياح دوار العوامر.

وقع حتديده في : 03 أبريل 2018. 

: أرض فالحية بها سكنى من سفلي و بئر و اشجار الزيتون و  نوعه 

مدخل ويخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 84 آر 70 س.

اجملاورين :  

شماال :  الرسم العقاري رقم21568/س و احمد بن محمد؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم95364 - 53 و طالب التحفيظ؛

جنوبا : مطلب رقم 2266 - 15؛

غربا : ممر من 5 امتار و من ورائه الرسم العقاري رقم21939 - 53؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(عبد احلق بن الديوس بن محمد.

مطلب رقم 18120 - 53

اسم امللك : ارض الوجلة.

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار البراهمة.

وقع حتديده في : 05 سبتمبر 2018. 

نوعه : أرض بها بنايتني و مرحاض و مرآب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 آر 35 س.

اجملاورين :  

شماال : الرسم العقاري رقم 29165 - 53؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 29165 - 53؛

جنوبا : ممر من 4 امتار و من ورائه الرسم العقاري رقم 17272 - 53؛

غربا : هريندي فاطمة؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(سعيد عسولي بن بوشعيب و من معه.

مطلب رقم 18229 - 53

اسم امللك : املصلحة البيطرية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة برشيد.

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2018. 

نوعه : أرض بها بنايات.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 27 آر 14 س.

اجملاورين :  

شماال : الرسم العقاري رقم 103489/س؛

شرقا : الطريق رقم 11 الرابطة بني برشيد و بني مالل و طريق من 20 متر؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 17592 - 15؛

غربا : الرسم العقاري رقم 17592 - 15 و الرسم العقاري رقم E/347 )ق1(؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 18233 - 53

اسم امللك : بالد جبران.

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار الصواكة.

وقع حتديده في : 02 أبريل 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 37 آر 99 س.

اجملاورين :  

شماال : عبد العالي بن قاسم؛
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شرقا : عبد العالي بن قاسم و الرسم العقاري رقم 103291 - 53؛

جنوبا : طريق من 10 امتار و من ورائه الرسم العقاري رقم 3476/د؛

غربا : الرسم العقاري رقم 49235/س)ق3(؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(عبد العزيز جبران و من معه.

مطلب رقم 18238 - 53

اسم امللك : ارض طالع ناجي.

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اكريز اوالد عيسى.

وقع حتديده في : 09 يناير 2019. 

نوعه : أرض بها مستودع و يخترقها ممر لفائدة ورثة املودن بوشعيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آر 50 س.

اجملاورين :  

شماال : الرسم العقاري رقم 80279 - 53؛

شرقا : ورثة املودن بوشعيب؛

جنوبا : مطلب رقم 9100 - 53؛

غربا : طريق من 10 امتار )مختفي(؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(ابراهيم اصبان بن محمد.

مطلب رقم 18239 - 53

اسم امللك : طالع ناجي.

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اكريز اوالد عيسى.

وقع حتديده في : 09 يناير 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها مستودع و صهريج و اسطبل و يخترقها خط 

كهربائي من الضغط املنخفض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آر 53 س.

اجملاورين :  

شماال : مطلب رقم 9100 - 53؛

شرقا : ممر من 4 امتار؛

جنوبا : عزوز تيان و الرسم العقاري رقم 96511 - 53؛

غربا : طريق من 10 امتار )مختفي(؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(ابراهيم اصبان بن محمد.

مطلب رقم 18307 - 53

اسم امللك : بوطويل.

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد حلسن.

وقع حتديده في : 27 فبراير 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و مخزنني و صهريج و بئر و 

يخترقها ممر من 3 امتار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هك 66 آر 11 س.

اجملاورين :  

شماال : الطريق االقليمية رقم 3613 من 30 متر و طريق من 10 امتار؛

شرقا : ورثة الطاهر بن محمد و الرسم العقاري رقم 20013/س؛

بن  و  بن سالم  ورثة احمد  و  20013/س  رقم  العقاري  الرسم   : جنوبا 

دحمان السعدية؛

غربا : بن دحمان احمد بن عبد السالم و محبوب حميد؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(محمد بندحمان بن عبد السالم.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 6711 - 53 

اسم امللك : ارض اخلير.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بن حمدون دوار حمرودة.

وقع حتديده في : 20 سبتمبر 2012.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 44 آر 80 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من سفلي و اسطبل وخزان ماء و بئر 

ويخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض و ممر من 3 امتار.

طالبوا التحفيظ : السيد عبد القادر صادق بن محمد ومن معه.

 637 عدد  الرسمية  باجلريدة  صدر  الذي  االعالن  يلغي  االعالن  هذا  إن 

بتاريخ 16 مارس 2011.

احملافظ على األمالك العقارية ببرشيد. 

                    فريد بدري.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 1541 - 56

اسم امللك : حقلة املسجد.

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 82 سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي في جزء و في اجلزء األخر ارض بها حمام و أشجار؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : ورثة راجي و ورثة عبيد

جنوبا : طريق؛

غربا : املسجد

عن  نيابة  ملحقاتها  و  تزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة
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مطلب رقم 3853 - 56

اسم امللك  : الباتول 1.

موقعه : احملل املدعو الكريضات اجلماعة القروية القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 05 آر 66 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية يخترقها ممر عمومي و شعبة؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 15556 - 56 بعضا و مطلب التحفيظ 

رقم 15557 - 56 بعضا و املمر بعضا والشاوي اخلليل و من معه في 

البعض األخر؛

و مطلب  املمر بعضا  و   56 -  15724 رقم   التحفيظ  : مطلب  شرقا 

في   56  -  15700 عدد  املطلب  و  بعضا   56  -  15723 رقم   التحفيظ 

البعض األخر.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  15723 - 56 بعضا و مطلب التحفيظ 

رقم  15700 - 56 في البعض األخر؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم  15722 - 56 بعضا و مطلب التحفيظ 

رقم  15556 - 56 و املمر في البعض األخر

طالب التحفيظ : السيدة الباتول صافي بنت املدني.

مطلب رقم 20935 - 56

اسم امللك  : ملك سلوف.

موقعه : احملل املدعو حي لال مرمي ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 41 سنتيار.

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابقني علويني في طور البناء؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم  العقاري رقم  2784 - 56؛

شرقا : احلسني بن حمو بعضا و زعطاوي في البعض األخر

جنوبا : زعطاوي بعضا و براج اخملطار في البعض األخر؛

غربا : براج اخملطار بعضا و الزنقة في البعض األخر

طالب التحفيظ : السيد احلسني سلوف بن محمد

مطلب رقم 22679 - 56

اسم امللك  : افكو.

موقعه : احملل املدعو حي املسيرة اجلماعة احلضرية بويزكارن إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 17 سنتيار.

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد

جملاورون : 

شماال : ادردور مبارك؛

شرقا : عباس خلدير

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل افاكوا بن عابد

مطلب رقم 2482 - 56

اسم امللك  : ملك فارسي 6.

موقعه : احملل املدعو حي أمحيريش ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آر 51 سنتيار.

نوعه : أرض عارية

جملاورون : 

شماال : ابوزيد حمدناه بعضا و احلاج الساملي و ولد انزوم في البعض األخر؛

شرقا : احلاج الساملي و ولد انزوم بعضا و ورثة احلاج البشير في البعض األخر

جنوبا : ورثة احلاج البشير بعضا و طريق في البعض األخر؛

غربا : الطريق بعضا و ابوزيد احمدناه في البعض األخر

طالب التحفيظ : السيد فارسي احلسني بن محمد.

مطلب رقم 1668 - 56

اسم امللك  : دار اهل حمينا.

موقعه : احملل املدعو حي األمل جماعة الوطية إقليم طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 93 سنتيار.

نوعه : مستودعني و بناية بالسفلي و طابقيني علويني

جملاورون : 

شماال : عوا زهور بعضا و بلعسري عبد الرحمان في البعض األخر؛

شرقا : بلعسري عبد الرحمان بعضا و الشارع في البعض األخر

جنوبا : الشارع بعضا و الزنقة في البعض األخر؛

غربا : الزنقة بعضا و عوا زهور في البعض األخر

طالب التحفيظ : السيد حمينا حلبيب بن محمد.

  

مطلب رقم 22343 - 56

اسم امللك  : ملك اكرزام.

احلصن  فم  احلضرية  اجلماعة  اوكادير  امي  دوار  املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 03 سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي بعضا و أرض عارية في البعض األخر

جملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : ورثة ايت اولبداز

جنوبا : ورثة ايت اولبداز بعضا و براهيم كادي في البعض األخر؛

غربا : ورثة محمد بن مسعود

طالبة التحفيظ : السيدة فاضمة اكرزام  بنت محمد 

مطلب رقم 7681 - 56

اسم امللك : "ملك أسول ".

موقعه : احملل املدعو اسول اجلماعة القروية قصبة سيدي عبد اهلل بن 

امبارك إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 65 هكتار 11 آر 18 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بورية مكونة من قطعتني:

*القطعة األولى  : 

نوعها  : أرض فالحية بورية يخترقها ممر

مساحتها : 25 هكتار 80 ار و84 سنتيار

اجملاورون : 

شماال : ايت شعيب   

شرقا : طريق



251 عدد 1150 - 29 جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(

جنوبا : بوجمعة تاضومنت و املمر 

غربا  : شعبات

*القطعة الثانية  : 

نوعها  : أرض بها بناية و حوض و أبار و في جزء و أرض بها أشجار في 

اجلزء االخر و يخترق امللك مصرف للماء و خط كهربائي و ممر

مساحتها : 39 هكتار 30 آر 34 سنتيار

اجملاورون : 

شماال : ممر و ايت شعيب

شرقا : واد أقا

جنوبا : طريق وطنية 

غربا  : الطريق  

طالب التحفيظ : كني ابراهيم بن احلسني.

مطلب رقم 3839 - 56

اسم امللك  : تامروانت.

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية الوكوم إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 15 آر 43 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها حوض و بئر و أشجار النخيل في جزء منها 

أنقاض بناية و حائط من طوب و تخترق امللك ساقية.

جملاورون : 

شماال : ورثة اليوسفي؛

شرقا : ورثة بأكال

جنوبا : ورثة بأكال؛

غربا : ورثة مالكي بعضا و الطريق في البعض األخر

طالب التحفيظ : ايدار ايت عال بن محمد.

مطلب رقم 22471 - 56

اسم امللك  : السور.

موقعه : احملل املدعو جماعة تكزميرت قيادة أديس إقليم طاطا..

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 54 آر 06 سنتيار.

–غرفة  مائي  –خزان  –بئرين  أشجار-اسطبل  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

احملرك - بنايات و ملحقاته.

جملاورون : 

شماال : الشعبة بعضا و الطريق في البعض األخر؛

شرقا : ايت بحيد

جنوبا : ايت اخمللوف و ورثة حمد اوحمو بعضا و نايت املودن في البعض األخر؛

غربا:نايت املودن بعضا و الشعبة في البعض األخر 

طالب التحفيظ : السيد محمد وحماني بن علي

مطلب رقم 22742 - 56

اسم امللك  : الطاهر زغبون.

موقعه : احملل املدعو جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 آر 47 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية )جنان( بها بئر و أشجار مختلفة و بناية و يخترقها مصرفني 

جملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : ممر و مصرف

جنوبا : زعبون الطاهر؛

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : الطاهر زعبون بن عبد الفتاح

مطلب رقم 22796 - 56

اسم امللك  : الفتح2.

القروية  اجلماعة  العشار  ام  ربوة سيدي عثمان  املدعو  احملل   : موقعه 

أسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90 آر 39 سنتيار.

للمكتب  تابعة  قناة  و  كهربائي  خط  يخترقها  زراعية  أرض   : نوعه 

الوطني للماء الصالح للشرب

جملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 01؛

شرقا : ورثة محمد بن احمد

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  13635 - 56؛

غربا : ورثة حلبيب

طالب التحفيظ : السيد عمر اعريب بن احلبيب و من معه.

مطلب رقم 22379 - 56

اسم امللك  : ملك توزونت.

موقعه : احملل املدعو حي ولي العهد ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 06 سنتيار.

نوعه : بناية مكونة من مستودع بالسفلي في جزء و مستودع و بناية 

في السفلي و طابق علوي واحد

جملاورون : 

في  اهلل  عبد  الفياللي  و  بعضا   56  -  372 العقاري  الرسم   : شماال 

البعض األخر؛

شرقا : الزنقة

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  1676 - 56؛

غربا : شارع محمد اخلامس

طالب التحفيظ : محمد توزونت بن احلسني

مطلب رقم 22753 - 56

اسم امللك : "ملك فتيحة ".

القصابي  قيادة  أباينو  القروية  اجلماعة   املدعو:توريرت  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آر 46 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية  مكونة من قطعتني:

*القطعة األولى  : 

نوعها  : أرض عارية

مساحتها : 26 ار و44 سنتيار

اجملاورون : 

شماال : لطيفة ملكيل   

شرقا : الزنقة

جنوبا : مليكة ملكيل 
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غربا  : ورثة املتوكل محمد
*القطعة الثانية  : 
نوعها  : أرض عارية

مساحتها : 21 آر 02 سنتيار
اجملاورون : 

شماال : لطيفة ملكيل   
شرقا : الراجي

جنوبا : مليكة ملكيل 
غربا  : الزنقة

طالبة التحفيظ : فتيحة املكيل بنت محمد.

مطلب رقم 22723 - 56
اسم امللك  : احلبيب 4.

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03  آر 02 سنتيار.

نوعه : أرض عارية
جملاورون : 

شماال : شارع عمر بن عبد العزيز؛
شرقا : زنقة

جنوبا : زنقة؛
غربا : شارع عمر بن عبد العزيز

طالب التحفيظ : السيد احلبيب بيروك بن محمد.

مطلب رقم 3300 - 56
اسم امللك  : الهدى.

موقعه : احملل املدعو طريق اكادير توتلني اجلماعة القروية اباينو إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 هكتار 08  آر 70 سنتيار.

نوعه : أرض عارية
جملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 01؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم  3874 - 56

أورير محمد في  و  3874 - 56 بعضا  التحفيظ رقم   : مطلب  جنوبا 
البعض األخر؛

غربا : انزار براهيم و من معه
طالب التحفيظ : بجمع الركيك بن احلسن و من معه.

إعالنات جديدة عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 5446 - 31
اسم امللك : كوجيم.

موقعه : احملل املدعو حي اخلصاصي ، مدينة بويزكارن  إقليم كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آر90 س.

نوعه : أرض عارية؛
اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية الرابطة بني تزنيت و بويزكارن؛
شرقا : بيضنابن اجو و عيشة احليان

جنوبا : بيضنابن اجو و عيشة احليان؛

غربا : الرسم  العقاري رقم  8 - 31

طالبة التحفيظ : السيدة  فاضمة بوسكري بنت عمر و من معها.

 597 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 09 يونيو 2010. 

مطلب رقم 2697 - 56

اسم امللك : حديقة ايت زاير.

موقعه : احملل املدعو دوار ايت وابلي جماعة ايت وابلي دائرة أقا إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر81 س.

نوعه : أرض بها أشجار النخيل و صهريج للماء و بئر؛

اجملاورون : 

شماال : ايت درا؛

شرقا : ايت درا

جنوبا : ايت الل او احلسن

غربا : ممر

طالب التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص للدولة(.

 540 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 06 ماي 2009. 

مطلب رقم 2165 - 56

اسم امللك : العيارة العليا.

موقعه  :  احملل املدعو اجلماعة القروية القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  11 هكتار 30 س.

نوعه  :  أرض فالحية بورية؛

اجملاورون  :  

شماال  :  مسيل املاء؛

شرقا  :  طالب التحفيظ

جنوبا  :  كويرة العيار و معتصم عبد اهلل؛

غربا  :  حميد مامبا

طالب التحفيظ  : 

1 -السيدة  درجلها ابوزيد و السيدة احجبوها ابوزيد فيما مساحته 

08 هكتار04 آر 90 سنتيار.

2 - حميد الكوري بن بابا محمد ملا تبقى من امللك

 451 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 22  أغسطس 2007. 

مطلب رقم 7163 - 56

اسم امللك  :  مغيميمي.

موقعه  :  احملل املدعو الرك األصفر ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  01 هكتار 58 آر  87 س.

نوعه  :  أرض فالحية بها حوض و يخترقها حائط و خط كهربائي؛

اجملاورون  :  

شماال  :  مطلب التحفيظ رقم  3410 - 56؛
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شرقا  :  مطلب التحفيظ رقم  11665 - 09 بعضا و الرسم  العقاري 
رقم  1509 - 56 في البعض األخر

جنوبا  :  مطلب التحفيظ رقم  5880 - 56 بعضا و ملعلم حلسن في 
البعض األخر؛

غربا  :  طريق معبدة
طالب التحفيظ  :  عثمان مغيميمي بن عبدالقادر

 797 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن 
املؤرخة في 09 أبريل  2014. 

مطلب رقم 4136 - 56
اسم امللك :  ملك اخلير.

موقعه  :  احملل املدعو شارع احلسن األول ، مدينة كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  65 س.

الهواء  بحق  واحد مثقل  و طابق علوي  بالسفلي  :  مستودع  نوعه  
ابتداءا من الطابق األول لفائدة السيد مليح بريك بن محمد سالم؛

اجملاورون  :  
شماال  :  شارع احلسن األول؛

شرقا  :  اننا عبد الودود جناوي
جنوبا  :  ملني بن حلبيب؛

غربا  :  مطلب التحفيظ رقم  4135 - 56
طالب التحفيظ  :  البشير اننا بن محمد سالم

 583 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن   
املؤرخة في 03 مارس  2010. 

مطلب رقم 2888 - 56
اسم امللك :  ترس.

موقعه  :  احملل املدعو اجلماعة احلضرية أسا إقليم أسا الزاك
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  11 هكتار 74 آر 76 سنتيار.

نوعه  :  أرض عارية
جملاورون  :  

شماال  :  شارع احلسن الثاني؛
شرقا  :  بودعكات اخملتار

جنوبا  :  ورثة لعيشي عبد اهلل بعضا و بودعكات اخملتار في البعض األخر؛
غربا  :  ورثة البشير بن محمد يحضيه

طالب التحفيظ  :  السيد اخملطار بودعكات بن البشير  
 517 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن    

املؤرخة في 26  نوفمبر 2008. 
احملافظ  على األمالك العقارية بكلميم.

                                        محمد عرظاوي.

 

محافظة سال اجلديدة

مطلب رقم 4606 - 58 
إسم امللك : اجلردة 

الشرقية جماعة  زردال  االدارية  امللحقة  الشرقية  زردال  دوار   : موقعه 
بوقنادل سال.

تاريخ حتديده : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6ار و 30 سنتيار.

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 20-4424 

شرقا : الرسم العقاري رقم 58-61267 

جنوبا : املطلب العقاري رقم 58-4462 

غربا : الرسم العقاري رقم 58-20074 

طالب التحفيظ : التازوتي محمد ابن احلسني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة بالنيابة.

                            يونس خير اهلل.

      

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 24603 - 61

اسم امللك : " التويرسة ".

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو بني سعيد؛

وقع حتديده بتاريخ  : 26 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 38 س؛

 نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم  13081 - 61؛

شرقا : الرسم العقاري رقم  13081 - 61 ، الرسم العقاري 66130 - 61 ،

الرسم العقاري 66130 - 61، الرسم العقاري رقم  10034 - 61؛

جنوبا  : الرسم العقاري رقم  10034 - 61، الرسم العقاري رقم  66129 - 61؛

غربا  : مطلب التحفيظ رقم 24621 - 61؛ 

طالب التحفيظ  : احمد اجحير؛

مطلب رقم 24604 - 61

اسم امللك : " عني اتويكرة "

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة، اجلماعة القروية خميس 

اجنرة احملل املدعو حويلش؛

وقع حتديده بتاريخ : 14 يناير 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 6 هكتار 23 ار 15س؛

 نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون :

القطعة االولى :

شماال : طريق؛

شرقا : احمد بوحلتيت، عبد العزيز بوحلتيت، محمد احلداد؛

جنوبا : احمد احلداد، عبد الوهاب احلداد، بن عمر، عبد اللطيف احلداد، طريق؛
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غربا : طريق؛

القطعة الثانية :

شماال : مصطفى ازمزام، جمال البغيل؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة علي سالمة؛

طالب التحفيظ : محمد بن عبد السالم سالمة و من معه؛

مطلب رقم 13405 - 61

اسم امللك : " ظهر بشبل ".

موقعه : والية طنجة،اقليم الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو بولعيش؛

وقع حتديده بتاريخ : 31 مارس 2017؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 90ار 56 س؛

 نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون  : 

شماال : عبد اهلل بن الطيب؛

شرقا : اسية بولعيش احلجراوي؛

جنوبا : حبيبة بولعيش البقالي، ملك ميلود؛

غربا : عبد اهلل بن الطيب؛ 

طالب التحفيظ : نادية بولعيش احلجراوي؛

مطلب رقم 25292 - 61

اسم امللك : "املراطح "

القصر  القروية  اجلماعة  اجنرة،  الفحص  والية طنجة،اقليم   : موقعه 

الصغير احملل املدعو سيدي قنقوش؛

وقع حتديده بتاريخ : 24  ديسمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 10ار 23س؛

 نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابق واحد و حديقة؛

اجملاورون  : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 25293 -؛ 61؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : عبد السالم الهيشو؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 25293 - 61؛ 

طالب التحفيظ : مرمي اوالد علي بنت عبد النبي؛

مطلب رقم 25314 - 61

اسم امللك : " حاج عمر"

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية اصيلة 

احملل املدعو زنقة نرجس؛

وقع حتديده بتاريخ : 31  ديسمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 20 س؛

 نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابق و مرفق؛

اجملاورون  : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 25315 - 61؛

شرقا : ورثة االدريسي؛

جنوبا : ملك الغير، رحمة الطويل؛

غربا : طريق؛

طالب التحفيظ : فضمة الزروالي و من معها؛

مطلب رقم 25315 - 61

اسم امللك : " حاجة فطمة"

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية اصيلة 

احملل املدعو زنقة نرجس؛

وقع حتديده بتاريخ : 31  ديسمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 80س؛

 نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابق و مرفق؛

اجملاورون  : 

شماال : ورثة محمد مفتاح؛

شرقا : زهرة دماني؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25314 - 61؛

غربا : طريق؛ 

طالب التحفيظ : فطمة فكير و من معها؛

مطلب رقم 25279 - 61

اسم امللك : " كلوت "

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة اجلماعة القروية الزينات، 

احملل املدعو سنب الزينات؛

وقع حتديده بتاريخ : 17  ديسمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 39ار37س؛

 نوعه : ارض فالحية بها اصطبل و بناء يتكون من سفلي و بئر؛

اجملاورون  : 

شماال : خندق؛

شرقا : محمد بن حلسن، مطلب التحفيظ رقم 17916 - 06؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 17916 - 06؛

غربا : طريق؛ 

طالب التحفيظ : فاطمة الفتوح القمري؛

مطلب رقم 25293 - 61

اسم امللك : " مرمي 1"

القصر  القروية  اجلماعة  اجنرة  الفحص  اقليم  والية طنجة   : موقعه 

الصغير، احملل املدعو سيدي قنقوش؛

وقع حتديده بتاريخ : 24  ديسمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 11ار7 س؛

 نوعه : ارض فالحية بها بئر؛

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري رقم  65155 - 61 مطلب التحفيظ رقم 24256 - 61؛

شرقا : طريق، مطلب التحفيظ 25292 - 61؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 25292 - 61، عبد السالم الهيشو؛

غربا : محمد احلساني، محمد الهيشو؛

طالب التحفيظ : مرمي اوالد علي؛
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مطلب رقم 25456 - 61
اسم امللك : " الرحمة ".

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، مقاطعة بني مكادة احملل 
املدعو العوامة؛

وقع حتديده بتاريخ : 6 مارس 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 97 س؛

 نوعه : ارض عارية؛
اجملاورون  : 

محمدي؛ جمال   ،61  -  42460 رقم   العقاري  الرسم   : شماال 
شرقا : طريق؛
جنوبا : طريق؛

غربا : محمد جمالوي؛ 
طالب التحفيظ : يوسف بن علي الدرعي و من معه؛

مطلب رقم 25300 - 61
اسم امللك : " احوزي "

: والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، مقاطعة مقاطعة بني  موقعه 
مكادة احملل املدعو العوامة؛

وقع حتديده بتاريخ : 6 مارس 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 9ار 63س؛
 نوعه : ارض عارية بها سفليني و بئر ومخزن؛

اجملاورون  : شماال : طريق ؛
شرقا : ممر، الرسم العقاري رقم  27271 - 61؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 19637 - 61، زنقة معبدة؛
غربا : طريق؛ 

طالب التحفيظ : امحمد احوزي؛

مطلب رقم 24788 - 61
اسم امللك : " سيدي قاسم "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية اقواس 
بريش احملل املدعو سيدي قاسم؛

وقع حتديده بتاريخ : 9 ابريل 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 83ار 73 س؛

نوعه : ارض فالحية؛
اجملاورون  : 

شماال : ورثة مرون، ورثة احمد دبدز؛
شرقا : احمد طاهر؛

جنوبا : رحمة ساملي، مطلب التحفيظ رقم 13520 - 61؛
غربا : طريق؛

طالب التحفيظ : مصطفى بن محمد الصغير احلمداني؛

مطلب رقم 24916 - 61
اسم امللك : " فدان بوشوك "

موقعه : والية طنجة،اقليم الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني 
احملل املدعو فدان شابو؛

وقع حتديده بتاريخ : 27 ماي 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 3ار 17س؛

نوعه : ارض عارية بها سفلي و حديقة و بئر؛
اجملاورون  : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 19224 - 06؛
شرقا :  الرسم العقاري رقم  6306 - 61، مطلب 15335 - 61؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم  56834 - 06، مطلب التحفيظ 19224 - 06؛
غربا : مطلب التحفيظ 19224 - 06؛ 
طالب التحفيظ : احمد نافع بن يدر؛

مطلب رقم 25508 - 61
اسم امللك : " الزهرة 1 "

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة مقاطع بني مكادة، احملل 
املدعو احلراريني؛

وقع حتديده بتاريخ : 18  سبتمبر  2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 19ار 71 س؛

نوعه : ارض فالحية؛
اجملاورون  : 

شماال : مطلب 2938 ط؛
شرقا : طريق زراعي؛
جنوبا : طريق زراعي؛
غربا : رحمة بورورة؛ 

طالب التحفيظ : الزهرة بورورة؛

مطلب رقم 25552 - 61
اسم امللك : " حمزة "

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة، اجلماعة القروية اجلوامعة 
احملل املدعو اعزيب برارق؛

وقع حتديده بتاريخ : 22  سبتمبر  2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 2ار 73س؛

نوعه : ارض عارية؛
اجملاورون  : 

شماال : طريق؛
شرقا : طريق؛
جنوبا : طريق؛

غربا : محمد بن دراجو؛
طالب التحفيظ : محمد حمزة؛

مطلب رقم 25404 - 61
اسم امللك : " الزرقنية 1".

القصر  القروية  اجلماعة  اجنرة،  فحص  طنجة،اقليم  والية   : موقعه 
الصغير احملل املدعو واد عليان؛

وقع حتديده بتاريخ  : 23  سبتمبر  2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 7ار 83س؛
نوعه : ارض فالحية بها سفلي و بئر و براكة؛

اجملاورون  : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 25087 - 61؛

شرقا : الرسم العقاري 41120 - 61؛
جنوبا : الرسم العقاري 40453 - 61؛

غربا : طريق؛ 
طالب التحفيظ : فاطمة الريفي الطنجي؛
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مطلب رقم 24823 - 61
اسم امللك : " عبيد اهلل ":

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية اجلوامعة 
احملل املدعو حكامة؛

وقع حتديده بتاريخ : 22 ابريل 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 46ار 75 س؛

نوعه : ارض عارية بها بئر؛
اجملاورون  : 

شماال : طريق؛
شرقا : الرسم العقاري رقم  31665 - 19؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم  26550 - 61؛

غربا : الرسم العقاري 26550 - 61، ملك عبد الغني؛ 
طالب التحفيظ : عبد اللطيف عبيد اهلل و من معه؛

مطلب رقم 25605 - 61
اسم امللك : " احمد 1 ":

ملوسة،  القروية  اجلماعة  اجنرة  فحص  اقليم  طنجة  والية   : موقعه 
احملل املدعو تافوغالت؛

وقع حتديده بتاريخ : 29  سبتمبر  2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 39ار 15س؛

نوعه : ارض فالحية؛
اجملاورون  : 

شماال : طريق؛
شرقا : طريق؛
جنوبا : طريق؛

غربا : احمد العاقل؛
طالب التحفيظ : احمد الرغيوي احلمزاوي؛

مطلب رقم 25603 - 61
اسم امللك : "احمد "

ملوسة  القروية  اجلماعة  اجنرة،  فحص  طنجة،اقليم  والية   : موقعه 
احملل املدعو تافوغالت؛

وقع حتديده بتاريخ : 29  سبتمبر  2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 90ار 23 س؛

نوعه : ارض فالحية؛
اجملاورون  : 

شماال : مطلب التحفيظ 25604 - 61؛
شرقا : طريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25601 - 61؛
غربا : طريق؛ 

طالب التحفيظ : احمد الرغيوي احلمزاوي؛

مطلب رقم 25601 - 61
اسم امللك : " ارض فطمة ".

موقعه : والية طنجة،اقليم الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة 
احملل املدعو تافوغالت؛

وقع حتديده بتاريخ : 29  سبتمبر  2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 49ار 73 س؛

نوعه :  ارض فالحية؛

اجملاورون  : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 25603 - 61؛

شرقا : طريق؛
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25602 - 61؛

غربا : طريق؛ 
طالب التحفيظ : فطمة الرغيوي احلمزاوي؛

مطلب رقم 25606 - 61
اسم امللك : " فطمة 1"

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة 
احملل املدعو تافوغالت؛

وقع حتديده بتاريخ : 29  سبتمبر  2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 15ار 18 س؛

نوعه : ارض فالحية؛
اجملاورون  : 

شماال : حلسن العاقل،مطلب التحفيظ رقم 25608 - 61؛
شرقا : محمد العاقل؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25607 - 61، ورثة الوهابي، ملك املصطاسي؛
غربا : ملك املصطاسي؛

طالب التحفيظ : فطمة الرغيوي احلمزاوي؛

مطلب رقم 24837 - 61
اسم امللك : " محمد الشعيري "

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية العوامة 
احملل املدعو الدميوس؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 ابريل 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 83 س؛

نوعه : ارض عارية؛
اجملاورون  : 

شماال : ارحيمو ابزاعد؛
شرقا : ثرية ابزاعد؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 33635 - 61؛
غربا : طريق؛ 

طالب التحفيظ : فطومة بوشنينة؛

مطلب رقم 25426 - 61
اسم امللك : " الرميل – احلجار "

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية الزينات 
احملل املدعو الرويف؛

وقع حتديده بتاريخ : 18 فبراير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 1 هكتار 58ار 47  س؛

نوعه : ارض فالحية؛
اجملاورون  : 

شماال : اخملتار جوييد؛
شرقا :  طريق؛

جنوبا : عبد النبي اجلبدي؛
غربا : احلبوس، مطلب التحفيظ 9606 - 61، عبد النبي اجلبدي، الرسم 

العقاري رقم  58028 - 61، عبد السالم الشتيوان؛ 
طالب التحفيظ : املصطفى عبد اهلل احميمد؛
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مطلب رقم 25613 - 61

اسم امللك : " كسار".

موقعه : والية طنجة عمالة طنحة اصيلة، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو احرارين؛

وقع حتديده بتاريخ : 18 سبتمبر  2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 31س؛

نوعه : ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي و طابق واحد؛

اجملاورون  : شماال : عمر كسار؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق دائري؛

غربا : حنان كسار؛

طالب التحفيظ : بالل كسار؛

إعالنات جديدة بانتهاء التحديد

مطلب رقم 8626 - 61

امللك املسمى : "الزوجال"؛

الكائن بوالية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو "املنبر".

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 25 أر 53 س؛

وقع التحديد بتاريخ : 13 يوليو 2011؛

طالب التحفيظ : عثمان الهيشو؛

    إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة 

عدد 693 املؤرخة في11 أبريل 2012

مطلب رقم 13656 - 61

امللك املسمى : "نوريس"؛

الكائن بوالية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو "العوامة الشرقية".

املساحة التي أظهرها التصميم : 00 هـ 00 أر 85 س؛

وقع التحديد بتاريخ : 18 فبراير 2018؛

طالب التحفيظ : جواد النوريس بن الشريف؛

املؤرخة  الرسمية  الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن     

عدد 1032 املؤرخة في 10 اكتوبر 2018 

مطلب رقم 24612 - 61

امللك املسمى : "الرهوني2"؛

الكائن بوالية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية قصر اجملاز 

احملل املدعو دوار لوييد؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 00 هـ 02 أر22 س؛

وقع التحديد بتاريخ : 16 يناير 2019؛

طالبة التحفيظ : حليمة الرهوني؛

املؤرخة  الرسمية  الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن     

عدد 1069 املؤرخة في 26 يونيو 2019 

مطلب رقم 15557 - 06

امللك املسمى : "رقم 03 بوحجر"؛

قصر  القروية  اجلماعة  اجنرة؛  الفحص  عمالة  طنجة،  بوالية  الكائن 

الصغير احملل املدعو مليش السفلي؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 45 أر66 س؛

وقع التحديد بتاريخ : 18 مارس 1991؛

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على اجلماعات 

الساللية ملدشرغوجني؛

    إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة 

في 26 ابريل 2000؛

مطلب رقم 14332 - 61

امللك املسمى : "بئر النوادر"؛

الكائن بوالية طنجة، عمالة طنجة اصيلة ؛اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو "بئر النوادر".

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 55 أر 68 س؛

وقع التحديد بتاريخ : 18 أبريل 2017؛

طالب التحفيظ : عبد القادر الدرقاوي؛

  إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة عدد 

948 املؤرخة في 18 يونيو 2017.

 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 

للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلبت  امحيميد؛  ثريا  السيدة  أن 

 ."30/28A "انس  املدعو  للملك  املؤسس   61  -  11611 رقم  العقاري 

الكائن؛ والية طنجة؛ عمالة  الفحص اجنرة؛ طريق تطوان؛ ذلك لكون 

النظير الذي كان قد سلم له سابقا قد ضاع في ظروف غامضة.

    في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                          عبد احلي السباعي.

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 2693 - 33

اسم امللك : " أرض الركبة ".

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة أوالد عزوز دوار الفقرة. 

وقع حتديده في : 21 ديسمبر 2015
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 ار 96 سنتيار

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري رقم 28340/س  )القطعة 1(

شرقا : مطلب رقم 34913/س.

جنوبا : مطلب رقم 34913/س

غربا : مطلب رقم 4126 - 63

طالبو التحفيظ  :  بوزيان بيجي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 5279 - 63

اسم امللك  :  " بالد حاجي ". 

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار اجلوابر.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 ار 15 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : حاجي محمد بن الطاهر ) طالب التحفيظ (.

شرقا : مطلب رقم 52/34أوالد الكسيان.

جنوبا : العناني سعيد.

غربا : الطريق الثانوية  رقم 109 من 30 مترا يليه  مطلب رقم 1819 - 63

مطلب رقم 2658 - 63

طالب التحفيظ : حاجي محمد بن الطاهر.

مطلب رقم 5338 - 63

اسم امللك : " سكومة 2 ". 

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة دار بوعزة  دوارحارث حمري.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33 آر 60 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : شماال : عبد الكرمي شكري.

شرقا : طريق من ثالث أمتاريليه الرسم العقاري رقم 78190 - 63

جنوبا : ورثة عروبي محمد.

غربا : الرسم العقاري رقم  4674 - 33.

طالب التحفيظ : إدريس عروبي بن محمد.

مطلب رقم 5528 - 63

اسم امللك : " أزكاع ". 

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوارحلاللفة.

وقع حتديده في : 03 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 ار 92 سنتيار

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : شماال : الرسم العقاري رقم 4447 - 63.

شرقا : طريق من 15 مترا يليه الرسم العقاري رقم 17528/س

جنوبا : فاطمة النيوي ) طالبة التحفيظ (.

غربا : ممر  يليه  الرسم العقاري رقم 40021 - 63. الرسم العقاري 35277 - 63.

طالبة التحفيظ : فاطمة النيوي بنت احلسن.

مطلب رقم 5551 - 63
اسم امللك : " أرض عبد اللطيف الراوي ". 

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار السحابات.
وقع حتديده في : 28 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : هكتارين  27 آر09 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار.

اجملاورون : شماال : الراوي عبد العزيز.
شرقا : الطريق الوطنية رقم 9.

جنوبا : ممر خاص من 5 أمتارلفائدة ورثة الراوي+ مطلب رقم 5430 - 63.
غربا : الراوي زوبيدة -  مطلب رقم 5549 - 63

طالب التحفيظ : عبد اللطيف الراوي بن الغليمي.

مطلب رقم 5553 - 63
اسم امللك : " بئر السبتي ". 

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار السحابات.
وقع حتديده في : 04 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 آر 06 سنتيار.
نوعه : أرض  بها بنايات وبئر وأشجار.

اجملاورون : 
شماال : ممر من 2.70 متريليه الرسم العقاري رقم 22319 - 47.

شرقا : الرسم العقاري رقم 6545 - 47.
جنوبا : ممر من مترواحد يليه الرسم العقاري رقم 17531 - 53.

غربا : أحمد العمبر.
طالب التحفيظ : صبري املهدي بن محمد.

مطلب رقم 5557 - 63
اسم امللك : " أرض حمري ". 

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة أوالد عزوز دوار بوفايد.
وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 87 ار 65 سنتيار
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : شماال : ورثة عسلي محمد  -  ورثة بوشعيب عزوز. 
شرقا : عسلي علو.

جنوبا : ممر يليه الطريق السيار الدار البيضاء-اجلديدة.
غربا : ورثة عسلي زهرة.

طالبو التحفيظ : محمد وحيد بن عبد القادر ومن معه.

 اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 7131 - د
امللك املسمى "حبل النخلة "

الكائن ب : عمالة إقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار اوالد جرار. 
طالبو التحفيظ : السيد عبد الرحمان أباح بن حماد ومن معه.

وقع حتديده بتاريخ : 20 يونيو 1980
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

07 مارس 2007 عدد 427.
احملافظ على األمالك العقارية للنواصر.

                                                         مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلوز

 مطلب رقم 11251 - 65

امللك املسمى : " بوسكيوض "

الكائن باقليم احلوز دائرة وجماعة امزميز، حي اسكون. 

مساحته : 98 س .

وقع حتديده في  : 27 يناير 2020. 

نوعه : أرض عارية.

 اجملاورون   : 

شماال : مليكة اوبال، 

شرقا  : محمد بورزق ،

جنوبا : بورحموي مراد ، 

غربا : طريق عمومية ذات عرض متغير

طالب التحفيظ  : السيد يوسف ترمان بن علي .

مطلب رقم 11456 - 65

امللك املسمى : " تلغمت "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اوريكة، دوار متسكرين ايت عال. 

مساحته : 92 س .

وقع حتديده في  : 29 ماي 2019. 

نوعه : أرض عارية.

 اجملاورون   : 

شماال : محمد وحي، 

شرقا  : زنقة عرضها 5 امتار ،

جنوبا : محمد ايت الطالب ، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3912 - 43،

طالب التحفيظ  : السيد محند اشاك بن احلسني .

مطلب رقم 11464 - 65

امللك املسمى : " صبري "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا ، دوار امنوز. 

مساحته : 06 آر77 س .

وقع حتديده في  : 11 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون   : 

شماال : عمر بن حلسن، 

شرقا  : عائشة بنت حلسن  ،

جنوبا : طريق رقم 2010، 

غربا : زهرة بنت حلسن ، 

طالب التحفيظ  : إبراهيم صبري بن محمد .

مطلب رقم 12605 - 65

امللك املسمى : " تكمي موزون "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات، دوار قزابرا. 

مساحته : 58 آر47 س .

وقع حتديده في  : 14 أكتوبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية محاطة بسور عرضه 0.40 متر بها أشجار الزيتون  

ومنزل من سفلي وطابق أول وسطح ومسبح وحديقة وبئر وسفلي 

وسطح ومدجنة واسطبل ومحل تقني وخزان للماء .

اجملاورون   : 

شماال : الرسوم العقارية 8473 - 65 و 8417 - 65 و 8418 - 65 ، طريق 

عمومية عرضها 10 امتار، 

شرقا  : ممر بدون منفذ عرضه 3 امتار  ،

جنوبا : علي بن عبد الكبير ، 

غربا : ساقية اسمنتية ، الرسم العقاري عدد 13398 - م

طالبو التحفيظ  : السيد احلسني موزون بن عبد اهلل ومن معه .

مطلب رقم 12634 - 65

امللك املسمى : " حلبال "

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة سيدي بدهاج ، دوار تزفريت. 

مساحته : 07 آر 11 س .

وقع حتديده في  : 24 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

اجملاورون   : 

شماال : مصرف، 

شرقا  : مصرف، طريق عرضها 3 امتار ،

جنوبا : ورثة احلاج املهدي بروش ، 

غربا : ورثة عباس بروش بن عمر 

طالب التحفيظ  : السيد رشيد الركيك بن محمد .

مطلب رقم 12636 - 65

امللك املسمى : " ملك زهرة "

الكائن باقليم احلوز دائرة وجماعة امزميز، دوار تليليت. 

مساحته : 39 آر 87 س .

وقع حتديده في  : 21 نوفمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ايت الباز عمر، 

شرقا  : ورثة إبراهيم لشكر ، مشروع طريق عرضها 3 امتار، 
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جنوبا : توحنت حياة ، 

غربا : ايت الباز حلسن،  

طالبو التحفيظ  : السيدة فاطمة محسني بنت احمد ومن معها .

مطلب رقم 12641 - 65

امللك املسمى : " اكركار نعيشة علي "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا ، دوار بولكراكر. 

مساحته : 19 آر 20 س .

وقع حتديده في  : 10 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عمر بن الطالب، مصرف ،

شرقا  : ساقية متغتاست ، احلاج عمر بن الزي ،

جنوبا : عبد العزيز بن حجوب ، 

غربا : عبد الرزاق بن الزي، 

طالب التحفيظ  : السيد احمد بن الزي بن محمد .

مطلب رقم 12642 - 65

امللك املسمى : " طريق ضراوة  "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا ، دوار بولكراكر. 

مساحته : 87 آر 47 س .

وقع حتديده في  : 10 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون   : 

شماال : طريق ذات عرض متغير، 

شرقا  : واسكسو عبد اهلل  ،

جنوبا : واسكسو عبد اهلل  ، 

غربا : خدوج بن الزي، 

طالب التحفيظ  : السيد احمد بن الزي بن محمد .

مطلب رقم 12679 - 65

امللك املسمى : " تغرسني 1"

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة وزكيتة ، احملل املدعو اكدور. 

مساحته : 50 آر 20 س .

وقع حتديده في  : 10 دجنبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون   : 

بالنسبة للقطعة األولى  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12828 - م ، 

شرقا  : الطريق اإلقليمية رقم 2024،  

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12828 - م ، 

غربا : الرسم العقاري عدد 12828 - م ، 

بالنسبة للقطعة الثانية  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12828 - م  ، 

شرقا  : شعبة  ،

جنوبا : امسكني عمر ، 

غربا : الطريق اإلقليمية رقم 2024 ،

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12720 - 65

امللك املسمى : " ملك الوعزيقي "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا ، دوار ايت مسعود. 

مساحته : 05 آر 06 س .

وقع حتديده في  : 23 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

 اجملاورون   : 

شماال : محسني اخلنجر ، 

شرقا  : مصرف ، ورثة بومتغرت ،

جنوبا : ورثة عبد السالم  ، 

غربا : ممر عرضه 4 امتار، مطلبي التحفيظ عدد 7372 - 65 و 8081 - 65، 

طالب التحفيظ  : السيد حسن الوعزيقي بن حلسن  .

مطلب رقم 12721 - 65

امللك املسمى : " موحدان "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا ، دوار ايت موالي علي. 

مساحته : 00 آر 62 س .

وقع حتديده في  : 20 يناير 2020. 

نوعه : بناية من سفلي في طور البناء.

اجملاورون   : 

شماال : زنقة عرضها 4 امتار، 

شرقا  : حادة ،

جنوبا : الطاهري بوجمعة ، 

غربا : احلاج هربوب، 

طالب التحفيظ  : السيد احلسني موحدان بن عمر .

مطلب رقم 12723 - 65

امللك املسمى : " لوكرات "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة سيدي عبد اهلل غيات ، دوار بوالنيت 

مساحته : 01 هك 41 آر 22 س .

وقع حتديده في  : 20 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.
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اجملاورون   : 

شماال : محمد بن زيدان ، 

شرقا  : مصرف ، محمد بن سعيد ،

جنوبا : مصرف ، رقية  ، 

غربا : احملجوب بن فارسي ، ممر عرضه 5 امتار، 

طالبو التحفيظ  : السيد حلسن اجنار بن احمد ومن معه. 

مطلب رقم 12730 - 65

امللك املسمى : " ايت سعيد "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اوريكة ، دوار السبيطي. 

مساحته : 44 آر 64 س .

وقع حتديده في  : 28 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون   : 

شماال : مصرف ، ورثة النضيفي، 

شرقا  : ازيهي عمر، ممر بدون منفذ عرضه 4 امتار ،

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد 17435 - 65   و 17086 - 65، 

غربا : الرسم العقاري عدد 17434 - 65، 

طالب التحفيظ  : السيد محمد ايت سعيد بن حلسن.

مطلب رقم 12752 - 65

امللك املسمى : " أماسني "

الكائن باقليم احلوز دائرة اسني، جماعة ويركان، دوار امريغة. 

مساحته : 25 آر 97 س .

وقع حتديده في  : 12 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون   : 

شماال : الرسم العقاري عدد 22924 - 65، 

شرقا  : الرسم العقاري عدد 22757 - 65 ،

جنوبا : الرسم العقاري عدد 23041 - 65 ، 

غربا : الرسم العقاري عدد 13899 - 65، 

طالب التحفيظ  : السيد ادريس أسد بن عبد الرحمان .

مطلب رقم 12753 - 65

امللك املسمى : " العرصة فم الدار "

الكائن باقليم احلوز دائرة وجماعة حتناوت ، دوار املكاسم. 

مساحته : 07 آر 22 س .

وقع حتديده في  : 10 فبراير 2020. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون   : 

شماال : ايت عبد الكرمي احمد ، زنقة الدوار، 

شرقا  : حميد عكيو،  ، حسن عكيو، 

جنوبا : طريق ذات عرض متغير  ، 

غربا : طريق ذات عرض متغير، 

طالب التحفيظ  : السيد عبد اجمليد أبو الغنائم بن عبد الكرمي .

مطلب رقم 12756 - 65

امللك املسمى : " تغزوت نعمران "

الكائن باقليم احلوز دائرة  وجماعة اسني ، دوار متكونسي. 

مساحته : 24 آر 44 س .

وقع حتديده في  : 18 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون   : 

شماال : شعبة تسنت ، 

شرقا  : الرسم العقاري عدد 8370 - 43 ،

جنوبا : الطريق اجلهوية رقم 203  عرضها 30 متر، 

غربا : الرسم العقاري عدد 8325 - 43، 

طالبة التحفيظ  : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12757 - 65

امللك املسمى : " تكديرت ايت علي 3 "

الكائن باقليم احلوز دائرة  وجماعة اسني ، دوار اغالد. 

مساحته : 01 آر 52 س .

وقع حتديده في  : 18 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التفاح .

اجملاورون   : 

شماال : ممر عرضه متران ، 

شرقا  : مصرف ،

جنوبا : مصرف ، احمد ايت عمر  ، 

غربا : إبراهيم لقاضي، مصرف، 

طالبة التحفيظ  : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12759 - 65

امللك املسمى  : " سبتي "

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير،  جماعة ايت فاسكا ، دوار ايت الزواك. 

مساحته  : 01 هك 30 آر 98 س .

وقع حتديده في  : 18 فبراير 2020. 

نوعه  : أرض فالحية.
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اجملاورون   : 

شماال  : طريق عمومية عرضها 6 امتار، واد الزات ، 

شرقا  : احمد حيدة  ،

جنوبا  : احمد حيدة  ، 

غربا  : امحدوف علي، 

طالب التحفيظ  : السيد عبد االله سبتي بن احلسن .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باحلوز

بنيسي موالي املصطفى     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 1830 - 67

اسم امللك : عني األولى 1

 موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار ازرار.

وقع حتديده في : 17 - 04 - 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم : 12 آر 52 سنتيار.

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

واسطبل ومرآب وبعض أشجار الزيتون.

اجملاورون :

شماال : ادريس وزكة.

شرقا : ساقية.

جنوبا : ورثة الهواري موحى احساين.

غربا : طريق.

طالبا التحفيظ : 

- محمد وزكة بن علي مالك حق الرقبة.

- زهير وزكة بن محمد مالك حق زينة املرآب وحق الهواء املتكون من 

الطابق األول من البناية.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ املمضي أسفله باإلعالن للعموم أن السيدة" خدوج 

دال  رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  محمد"احلاملة  بنت  عزيزي 

زم  واد  بدرب  الساكنة    ،1960 اغسطس  فاحت  بتاريخ  مزدادة   128878

أن يسلمها  تطلب  املقيدة،  املالكة  احلاجب، بصفتها  اقليم   03 رقم 

وآم" املدعو"  امللك   ،  59  -  3251 عدد  العقاري  للرسم  جديد  نظير 

الكائن باقليم احلاجب احلاجب املركز، و ذلك بسبب ضياع نظير الرسم 

العقاري املذكور أعاله.

لذلك بإمكان كل من يهمه األمر أن يتعرض على هذا التسليم في 

أجل خمسة عشر يوما )15( ابتداء من نشر هدا اإلعالن.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باحلاجب 

محمد احلريشي    

 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 17778 - 68

اسم امللك : ملك خالد 2.

موقعه : اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو شارع احلسن الثاني.       

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 15 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول.

شماال : ممر.

شرقا : ممر وحبيب اهلل.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1689 - ب.

غربا : عبد القادر عماري والرسم العقاري عدد 14483 - 68.

طالبو التحفيظ : زاكية خالد بنت عبد الرحمان ومن معها.

مطلب رقم 18002 - 68

اسم امللك : مساوي.

موقعه : اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو شارع احلسن الثاني.       

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 94 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و وطابقني ومرافق بالسطح.

شماال : الرسم العقاري 39797 - 10؛

شرقا : الرسم العقاري 39797 - 10 والرسم العقاري 25538 - 10.

جنوبا : الرسم العقاري 12698 - 68.

غربا : شارع احلسن الثاني.

طالبو التحفيظ : طارق جماع بن احلسن ومن معه.

مطلب رقم 18024 - 68

اسم امللك : ملك رفاس.

موقعه : اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو شارع عالل بن عبد اهلل.       

وقع حتديده في : 02 ديسمبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01 آر 64 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و واربعة طوابق.

شماال : شارع عالل بن عبد اهلل

شرقا : الرسم العقاري عدد 19903 - 68 ومحمد رفاس.

جنوبا : ادريس تباع ؛ وولد احلرشة.

غربا : زنقة.

طالبو التحفيظ : عبد الرزاق رفاس بن احمد ومن معه.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

مصطفى العمري    

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

إعالن عن انتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "لعجاجرة" 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم أن 

آخر أجل للتعرض على حتفيظ العقارات ذات مطالب التحفيظ املذكورة 

أسفله والواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " لعجاجرة" ، ينتهي 

ابتداء من نشر هذا اإلعالن. طبقا للظهير الشريف  بعد مضي شهرين 

رقم 1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 موافق 25 يوليوز 1969 

بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب أعداد :

21424-22566-23578-24575-25350-25359-25412-25425-

25441-25479-25480-25501-25531-25574-25611-25634-

25638-25639-25640-25641-25645-25646-25647-25654-

25702-25787-25836-25838-25882-25915-25952-25953-

25993-25998-25999-26001-26003-26004-26021-26022-

26023-26044-26067-26073-26083-26084-26125-26127-

26128-26130-26131-26139-26162-26178-26179-26181-

26182-26186-26187-26188-26192-26193-26196-26201-

26202-26204-26212-26245-26247-26280-26301-26308-

26334-26337-26357-26361-26379-26380-26381-26383-

26394-26395-26396-26468-26470-26478-26480-26483-

26486-26487-26488-26489-26494-26495-26497-26500-

26505-26506-26507-26509-26513-26514-26516-26517-

26523-26525-26529-26532-26534-26542-26545-26547-

26565-26585-26610-26612-26631-26645-26646-26648-

26651-26654-26657-26659-26730-26734-26737-26772-

26773-26775-26778-26807-26808-26823-26827-26828-

26829-26830-26831-26836-26838-26839-26843-26845-

26847-26850-26853-26855-26856-26858-26864-26868-

26880-26882-26884-26889-26907-26908-26909-26925-

26931-26956-26962-26967-26968-26973-26985-26987-

26988-26991-26999-27008-27009-27025-27029-27038-

.27041-27057-27086-27091-27663

جميع املطالب على الرمز 69

إعالن عن انتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "عني بوعلي" 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

التحفيظ  مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن 

املذكورة أسفله والواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " عني 

بوعلي " ، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن  طبقا 

 1389 األولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 رقم  الشريف  للظهير 

موافق 25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب أعداد :

30608-30860-30861-30862-30864-30880-30882-30883-

30902-30913-30930-30960-30977-30991-31016-31026-

31029-31031-31033-31034-31035-31038-31044-31054-

31063-31068-31074-31078-31080-31085-31095-31102-

31106-31107-31108-31115-31127-31131-31177-31178-

31183-31184-31185-31187-31210-31223-31263-31276-

31281-31319-31329-31330-31348-31353-31356-31357-

31364-31366-31381-31589-31597-31600-31613-31621-

31779-31916-31935-31936-31953-32223-32250-32454-

32460-32461-32477-32483-32493-32568-32591-32842-

33159-33180-33202-33217-33220-33270-33594-34121-

34289-34459-34473-35049.

جميع املطالب على الرمز 69.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

زكرياء الدغمي     
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محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم  3432 - 77

اسم امللك  : " الصوابي"

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار لغالليس ؛

مساحته : 01 هـ 88 ارا 01 س؛

نوعه : أرض فالحية  ؛

اجملاورون  : 

 شماال :  احلدود املغربية اجلزائرية ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد :  22150 - 02 ؛

  : عدد  العقاري  والرسم  امتار  عشرة  بعرض  عمومية  طريق   : جنوبا 

107122 - 02 ؛

غربا : شعبة قدمية و الرسم العقاري عدد :  107122 - 02 ؛

طالب التحفيظ : الدولة ) امللك اخلاص ( ؛

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد : 

كمال عونة     

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4555 - 79

اسم امللك : افرة.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 25 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آ 35 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : سعداوي محمد؛

شرقا : عناق محمد وصفاح ادريس؛

جنوبا : صفاح ادريس؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4564 - 79 ومقران محمد.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4556 - 79

اسم امللك : اديسان 1.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 28 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 78 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4567 - 79؛

شرقا : سعداوي محمد؛

جنوبا : افرياط علي وبريول رشيد؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4567 - 79.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4557 - 79

اسم امللك : اديسان 3.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 28 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آ 98 س.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : صفاح محمد؛

شرقا : واد ساشة؛

جنوبا : سهلول علي وفرياط علي؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4558 - 79

اسم امللك : اديسان 2.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 25 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آ 31 س.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : سعداوي محمد؛

شرقا : سعداوي عبد اهلل؛

جنوبا : سعداوي محمد؛

غربا : طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4559 - 79

اسم امللك : تاونست 2.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .
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تاريخ حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 آ 02 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : حقون ادريس؛

شرقا : رشيد بريول؛

جنوبا : صفاح محمد؛

غربا : زركان محمد وزايد حسني.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4561 - 79

اسم امللك : تاونست 3.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 65 س.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : شمالل أحمد؛

شرقا : ساقية عمومية؛

جنوبا : ميمون عبد الشافي؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4560 - 79.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4562 - 79

اسم امللك : تاونست 1.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آ 81 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : رشيد بريول؛

جنوبا : شمالل أحمد وساقية عمومية؛

غربا : ساقية عمومية، مقران بلعربي وورثة معيط قسو.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4563 - 79

اسم امللك : فدان آيت الوالي.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آ 44 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : شمالل قدور؛

شرقا : زايد محمد وحقون ادريس؛

جنوبا : حقون عبد الرحمان وزركان وزاني؛

غربا : ساقية عمومية وزركان محمد  وصفاح حسن.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4564 - 79

اسم امللك : تازرين ميرة 1

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 25 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آ 67 س.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مقران محمد؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 4555 - 79 وصفاح ادريس؛

جنوبا : ورثة هبدة محمد؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4565 - 79

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4565 - 79

اسم امللك : تازرين ميرة 2

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 25 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 79 س.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مقران محمد؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 4564 - 79؛

جنوبا : ورثة هبدة محمد؛

غربا : اصفاح عبد القادر.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .
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مطلب رقم 4566 - 79

اسم امللك : تازرين ميرة 3.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 25 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آ 85 س.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : اصفاح محمد؛

جنوبا : طالب التحفيظ وحتيمي محمد؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4567 - 79

اسم امللك : مسجد ايت سيمو ايت سعيد.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 28 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 آ 26 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون ومسجد وثالث بنايات تتكون 

من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : افرياط علي؛

شرقا : سعداوي محمد؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4556 - 79 وبريول رشيد؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4579 - 79

اسم امللك : تيرمانني 5

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 94 س.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : فرياط ادريس وجابر علي؛

شرقا : سهلول عمر؛

جنوبا : سعداوي محمد؛

غربا : سهلول علي.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4580 - 79

اسم امللك : تيرمانني 6.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آ 81 س.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : سعداوي محمد؛

شرقا : سعداوي محمد؛

جنوبا : سعداوي محمد؛

غربا : سعداوي محمد وصفاح محمد.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4581 - 79

اسم امللك : تيرمانني 7.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 89 س.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : صفاح يزيد؛

شرقا : سعداوي محمد؛

جنوبا : سعداوي محمد؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4582 - 79

اسم امللك : تيرمانني 8.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 06 س.

نوعه :  أرض فالحية.
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اجملاورون : 
شماال : صفاح أحمد وصفاح محمد؛

شرقا : ممر عمومي؛
جنوبا : عيناق احمد؛

غربا : صفاح أحمد وصفاح محمد.
طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4583 - 79
اسم امللك : تيرمانني 9.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،   إقليم جرسيف،دائرة   : موقعه 
احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني" .

تاريخ حتديده : 30 سبتمبر 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم : 07 آ 76 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون : 

شماال : سعداوي محمد؛
شرقا : سعداوي محمد؛
جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : ممر عمومي وسعداوي محمد.
طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 
ادريس املصلح    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1183 - 81
اسم امللك :  "ظهر الرحابي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنعمر.
وقع حتديده في : 21 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار مثمرة وبئر.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 68  آر 05 س.

اجملاورون : 
شماال : الطريق العمومية ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 25353 - 16؛ 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 51358 - 16.

غربا : الطريق العمومية.
طالبة التحفيظ : ربيعة بكرات بنت امحمد.

مطلب رقم 4760 - 81
اسم امللك :  "كرمي اهلل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.
وقع حتديده في : 04 - 11 - 2019.

نوعه : ارض عارية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 16  آر 58 س.

اجملاورون : 

شماال : شراج الهادي، مطلب التحفيظ رقم 1248 - 81؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 30997 - 16؛ 

جنوبا : برد عبد السالم، ورثة محمد الغايب.

غربا : الطريق العمومية.

طالب التحفيظ : محمد عابد بن عمر.

مطلب رقم 4811 - 81

اسم امللك :  "بالد ايت عبد النبي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

وقع حتديده في : 05 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 06  آر 27 س.

اجملاورون : 

شماال : محمد حللو؛ 

شرقا : الطريق العمومية؛ 

جنوبا : احلاج عبد اجمليد، الرسم العقاري رقم 57288 - 16.

غربا : محمد حللو.

طالبو التحفيظ : ادريس بنيحيى بن ابراهيم ومن معه.

مطلب رقم 4814 - 81

اسم امللك :  "فدان راس لعليلكة".

: دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت  موقعه 

موسى اوعمرو.

وقع حتديده في : 21 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي وبئر.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 13  آر 49 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 3768 - 81؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3768 - 81؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3767 - 81.

غربا : الطريق.

طالبو التحفيظ : زليخة بوعنان بنت حلسن ومن معها.

مطلب رقم 4823 - 81

اسم امللك :  "فدان عني القصب".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

وقع حتديده في : 19 - 11 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار زيتون.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 41  آر 35 س.

اجملاورون : 

شماال : حللو فاطمة؛ 

شرقا : واد تغريست؛ 
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جنوبا : نور الدين احيزون.

غربا : الطريق العمومية.

طالب التحفيظ : محمد حللو بن الغازي.

مطلب رقم 4833 - 81

اسم امللك :  "فدان حنزازة مشرع النوضة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار اوالد غامن.

وقع حتديده في : 23 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 75 آر 61 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 13082 - 16؛ 

شرقا : ورثة اوعلي بن عباز؛ 

جنوبا : واد تيفلت.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4517 - 81.

طالبو التحفيظ : تورية بن النعاسية بنت احمد ومن معها.

مطلب رقم 4841 - 81

اسم امللك :  "واد سمنطو".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بوهو.

وقع حتديده في : 11 - 12 - 2019.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 04 آر 95 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 3521 - ر؛ الرسم العقاري رقم 54566 - ر؛ 

الرسم العقاري رقم 51338 - ر

شرقا : الرسم العقاري رقم 4698 - ر؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 51338 - ر ؛ الرسم العقاري رقم 32612 - 16؛

غربا : الرسم العقاري رقم 45847 - 16.

طالب التحفيظ : الطاهر الفاللي بن احلاج احمد ومن معه.

مطلب رقم 4845 - 81

اسم امللك :  "املنصورية".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد رقم 11112.

وقع حتديده في : 21 - 09 - 2020.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني وملحقة.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 73 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج العايدي؛  

شرقا : الرسم العقاري رقم 2759 - 81؛ 

جنوبا : محمد بن ميرة؛ 

غربا : الزنقة.

طالبة التحفيظ : فاطمة املنصوري بنت احميدة.

مطلب رقم 4884 - 81

اسم امللك :  "فدان بوعياد".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

وقع حتديده في : 10 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 32 آر 48 س.

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق مرور عرضه أربعة أمتار لفائدة فاطنة الفخار و محمد 

الفخار من ورائه فاطنة الفخار؛ 

شرقا : الطريق العمومية؛ 

جنوبا : محمد الفخار؛ 

غربا : ارتفاق مرور عرضه أربعة أمتار لفائدة محمد الفخار من ورائه 

فاطنة الفخار

طالبة التحفيظ : رحمة الفخار بنت احلسني.

مطلب رقم 4896 - 81

اسم امللك :  "سيدي عثمان".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

وقع حتديده في : 26 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 23 آر 92 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 50356 - 16؛ ارتفاق مرور من ورائه الرسم 

العقاري رقم 2318 - 81 والرسم العقاري رقم 2320 - 81؛ 

شرقا : طريق عمومية من ورائها محمد عبد النبي و مطلب التحفيظ 

رقم 2699 - 16؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4898 - 81؛ 

غربا : الطريق العمومية.

طالبو التحفيظ : سعيد االدريسي بن اخملتار ومن معه.

مطلب رقم 4897 - 81

اسم امللك :  "سيدي عثمان".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

وقع حتديده في : 26 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وصهريج.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 90 آر 84 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4898 - 81؛ 

شرقا : الطريق العمومية؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31465 - 16؛ 

غربا : الطريق العمومية.

طالب التحفيظ : غالم بن باشا بن محمد.
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مطلب رقم 4898 - 81

اسم امللك :  "ملك نورالدين وسعيد".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

وقع حتديده في : 26 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 92 آر 94 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4896 - 81؛ 

شرقا : الطريق العمومية؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4897 - 81؛ 

غربا : الطريق العمومية.

طالبو التحفيظ : سعيد االدريسي بن اخملتار ومن معه.

مطلب رقم 4905 - 81

اسم امللك :  "بوجناح".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي النهضة 2.

وقع حتديده في : 03 - 03 - 2020.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وبناية خفيفة.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آر 52 س.

اجملاورون : 

شماال : الهاشمية؛  

شرقا : بنيحيى؛ الرسم العقاري رقم 569 - 81؛ 

جنوبا : بوسكيكة؛ 

غربا : ممر؛. الرسم العقاري رقم 411 - 81

طالبو التحفيظ : صهيب بوجناح بن املهدي ومن معه.

مطلب رقم 4907 - 81

اسم امللك :  "ملك عزيزي".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية العياشي رقم 226.

وقع حتديده في : 05 - 03 - 2020.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني وملحقة.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 83 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 47112 - 16؛  

شرقا : الرسم العقاري رقم 1523 - 81؛ موحات شراج؛ 

جنوبا : ايطو الرجعي؛ 

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : املصطفى عزيزي بن محمد.

مطلب رقم 4916 - 81

اسم امللك :  "ملك حمادي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.

وقع حتديده في : 17 - 03 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 36 آر 92 س.

اجملاورون : 
شماال : احمد بن العربي؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 44188 - 16؛ 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 19158 - 16؛ 

غربا : احمد غليم و بوشرى ملغاري.
طالب التحفيظ : حمادي عروبي بن املعطي.

مطلب رقم 4936 - 81
اسم امللك :  "الضاية احلمراء".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.
وقع حتديده في : 16 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي وبئر وبيت للمحرك وإسطبل وأشجار .
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 09 آر 23 س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 4865 - 81؛ 

شرقا : الطريق العمومية؛ 
جنوبا : لطيفة بلحداد؛ 

مطلب  الرياحي؛  الفقير  16؛   -  24915 رقم  التحفيظ  مطلب   : غربا 
التحفيظ رقم 11038 - 16.

طالبة التحفيظ : نوال دامي بنت احمد.

مطلب رقم 4941 - 81
اسم امللك :  "مبروكة".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية االخوة رقم 152.
وقع حتديده في : 15 - 09 - 2020.

نوعه : ارض عارية .
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 63 س.

اجملاورون : 
شماال : الهويري الدهبي؛  
شرقا : الطريق العمومية؛ 

جنوبا : الزنقة؛ 
غربا : ادريس الزبطي.

طالب التحفيظ : مبارك خربوش بن حميد.

مطلب رقم 4942 - 81
اسم امللك :  "فدان الضاية".

: دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت  موقعه 
موسى اوعمرو.

وقع حتديده في : 25 - 09 - 2020.
نوعه : ارض فالحية .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 68 آر 95 س.
اجملاورون : 

رقم  التحفيظ  مطلب  16؛   -  3945 رقم  التحفيظ  مطلب   : شماال 
9224 - 16؛  

شرقا : الطريق العمومية؛ 
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 4321 - 81؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 9224 - 16؛ الرسم العقاري  44271 - 16.

طالب التحفيظ : ادريس زهر بن محمد.

مطلب رقم 2102 - 16

اسم امللك :  "الدفالت".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت حلسن ايشو.

وقع حتديده في : 20 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 91 آر 93 س.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛ 

شرقا : الطريق العمومية؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 47159 - 16؛ 

غربا : شعبة من ورائها الرسم العقاري رقم 30066 - 16.

طالبة التحفيظ : حورية خلضر بنت عبد السالم.

مطلب رقم 25353 - 16

اسم امللك :  "رمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنعمر.

وقع حتديده في : 17 - 03 - 2009.

نوعه : ارض فالحية .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 58 آر 99 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 37741 - ر والطريق العمومية؛ 

شرقا : سويكن محمد؛ الرسم العقاري رقم 50647 - 16؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 51358 - 16؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 1183 - 81.

طالبة التحفيظ : حنان السباعي بنت محمد.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 6978 - 16
اسم امللك : " فدان الرمل ".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.
طالبو التحفيظ : هموشة العزوزي بنت عاشور ومن معها.

وقع حتديده في : 10 - 07 - 1993.
باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 358 بتاريخ 09 - 11 - 2009.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

     شكري خيي

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 1948 - 82 
اسم امللك : "حليو 2" ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة حد بوموسى احملل املدعو "دوار املرابطية".

وقع حتديده في : 23 - 09 - 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 هكتارات 64 آر 95 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون :

شماال : وحيدي احلبيب  ؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 2744 - ت؛     

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 1940 - 82؛  - عبد الرحمان زبير؛
غربا : طالبي التحفيظ.  

طالبو التحفيظ : يوسف حليو بن صالح ومن معه.
 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة                     

كرمي ناجيم    


