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األمالك العقارية

الالزم بواسطة اعالنات تعلق مبصلحة  الوقت  التحديد تعلن للعموم في  تواريخ  إن   ) أ   
اشهار  وبواسطة  القائد  ومبكتب  اإلبتدائية  وباحملكمة  العقارية  األمالك  على  احملافظة 

بأسواق الناحية.
التحفيظ،  املبينة أسماؤهم في مطلب  للمجاورين  ترسل استدعاءات خصوصية  كما 
أما األشخاص الذين يريدون معرفة اليوم املعني إلجراء التحديد فلهم أن يطلبوا ذلك من 

مصلحة احملافظة على األمالك العقارية.
ب ( إن آخر أجل إلبداء التعرضات على املطالب التي تنشر حسب مقتضيات الفصل 
املطالب  تاريخ نشر خالصات هذه  ابتداء من  قدره شهرين  العقاري  القانون  37 من 

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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شرقا: امللك الغابوي، مطلب التحفيظ عدد 25419/02؛ 
 10 بعرض  عمومي  طريق   ،122914/02 عدد  العقاري  الرسم   : جنوبا 

أمتار؛
غربا: واد احملصر.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك :

1 - رسم  ملكية عدلي عدد 230 صحيفة 248 كناش رقم 176 بتاريخ 
االبتدائية  للمحكمة  التابع  االسرة  )قسم قضاء   2020 ديسمبر   11

بوجدة(.
2 - شهادة إدارية عدد 356/ م.ش.ق مؤرخة في 01/12/2020 صادرة عن 

قيادة  بني يعلى.
على   2021 مارس   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26943 - 02
تاريخ االيداع : 13 يناير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: ذهبية خليفة بنت يحي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: واد السدرة. 

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

سيدي  قيادة  عصفور،  رأس  جماعة  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 
بوبكر- رأس عصفور، دوار أوالد سعيد.

مساحته : 01 هكتار 00 آر 00 سنتيار. تقريبا.
حدوده : 

شماال : طريق غير مصنفة؛
شرقا: اجلابري عادل؛ 

جنوبا : خلفية ذهبية؛
غربا: جابري حورية، جابري خديجة، جابري البشير.

أصل امللك :
1 - رسم ملكية عدلي عدد 92 صحيفة 52 كناش رقم 176 بتاريخ 23 

نونبر 2020 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.
2 - شهادة إدارية عدد 08/ م.ش.ق مؤرخة في 09/05/2019 صادرة عن 

قيادة  سيدي بوبكر- رأس عصفور.
على   2021 مارس   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.
           احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

عمر أزرقان      

محافظة طنجة

مطلب رقم 28181 - 06 
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: رحيمو بنت عبد السالم البقالي. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

محافظة وجدة

مطلب رقم 26941 - 02
تاريخ االيداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: فيصل جابري بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: واد السدرة. 

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

سيدي  قيادة  عصفور،  رأس  جماعة  جماعة  جرادة،  إقليم  موقعه: 
بوبكر- رأس عصفور، دوار أوالد سعيد.

مساحته : 01 هكتار 12 آر 00 سنتيار. تقريبا.
حدوده : 

شماال : طريق غير مصنفة؛
شرقا: اجلابري عادل؛ 

جنوبا : خلفية ذهبية؛
غربا: جابري حورية، جابري خديجة، جابري البشير.

أصل امللك :
1 - رسم ملكية عدلي عدد 157 صحيفة 172 كناش رقم 166 بتاريخ 
االبتدائية  للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2019 سبتمبر   18

بوجدة(.
2 - شهادة إدارية عدد 09/ م.ش.ق مؤرخة في 09/05/2019 صادرة عن 

قيادة  سيدي بوبكر- رأس عصفور.
على   2021 مارس   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26942 - 02
تاريخ االيداع : 12 يناير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: مباركة بداوي بنت محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: فدان عبو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: فدان عبو.
نوعه : أرض فالحية .

موقعه: إقليم جرادة، جماعة قنفودة، قيادة بني يعلى، دوار املساعدة.
مساحته : 12 آر 39 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : الرسم العقاري عدد 156989/02؛
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: البقالية. 

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

موقعه: طنجة حي القصبة زنقة التناكر رقم 7.

مساحته: 25س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اخملتار ؛

شرقا: طريق عمومية ؛

جنوبا: عبد العزيز البقالي ؛

غربا: عبد االله العروصي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 يناير 1993،

2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2012،

3 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 03 ابريل 2013،

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ابريل 2018،

5 - وكالة عرقية مؤرخة في 17 اغسطس 2020. 

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : التاسعة صباحا.

مطلب رقم 28182 - 06 

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: جواد الشماس بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك اخلير. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر بنعجالت.

مساحته: 00س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق عمومي ؛

شرقا: محمد النسناسي ؛

جنوبا: املرسو محمد ؛

غربا: خديجة اكنان ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 اغسطس 2014،

2 - رسم ملحق لرسم شراء عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 2011،

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اغسطس1979،

4 - نسخة من رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 03 ابريل 2014. 

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28183 - 06 

تاريخ اإليداع: 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : زكرياء الزهير بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الغرسة. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة البحراويني مدشر الشجيرات.

مساحته: 50س06آر00هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق عمومي ؛

شرقا: طريق عمومي ؛

جنوبا: احمد الزكاف ؛

غربا: طريق عمومي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 اغسطس2014،

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 يوليوز2014،

3 - نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2001، 

4 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2001. 

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية زواال.

مطلب رقم 28184 - 06 

تاريخ اإليداع: 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: الزيدي عمرو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: جنان اخلير. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر احمار.

مساحته: 67س72آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: يوسف طبشيش، ؛

عدد  عقاري  رسم  نافذ،  غير  ممر   ،  06  -  26957 عدد  مطلب  شرقا: 

162299 - 06 ، رسم عقاري عدد 154954 - 06 ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 184784 - 06 ؛

غربا: رسم عقاري عدد 157954 - 06 ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ابريل 2007،

2 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 21 ابريل 2019،

3 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 22 يوليوز 1992 

على   2021 مارس  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الواحدة زواال.

مطلب رقم 28185 - 06 

تاريخ اإليداع: 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: محمد معان. 

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

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر اجلبيلة.

مساحته: 00س08آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق عمومي ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 94211 - 06 ؛

جنوبا: عبد السالم التليدي ؛

غربا: رسم عقاري عدد 126582 - 06 ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2011،

2 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يوليوز 2012،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يونيو 1992،

4 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 فبراير 1992. 

على   2021 مارس   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

    احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

        محمد الزخوني

محافظة أكادير

 

مطلب رقم 43799 - 09

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021 . 

طالب التحفيظ : عمر احضري وعبد اهلل ايت علي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فوق الطريق ".

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : دوار برج الضو، جماعة وقيادة التامري، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته :01 هكتار 00 آر 00 سنتيار .

حدوده : 

شماال : اجلبل ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 38969/09 ؛

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 42558/09 .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد شراء عرفي مؤرخ في 23/05/2007 .

2 – ملحق عقد شراء عرفي مؤرخ في 19/12/2008 .

3 - شهادة إدارية عدد 23/2008 مؤرخة في 04/01/2008 .

    احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

        محمد أغوش

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 55900 - 10 

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ السادة 

1 -محي الدين املصطفى بن محمد بنسبة 14/120

2 - محي الدين صالح بن محمد بنسبة 120 / 14 

3 -محي الدين الزهرة بنت محمد بنسبة 07/120

4 - محي الدين عبد الكرمي بن محمد بنسبة 120 / 14 

5 - محي الدين احمد بن محمد بنسبة 14/120

6 -محي الدين عبد الرزاق بن محمد بنسبة 14/120

7 -محي الدين عبد اللطيف بن محمد بنسبة 14 /120

8 - محي الدين عبد احلكيم بن محمد بنسبة 14/120.

9 - بوداوود يزة بنت داوود بنسبة 15/120 . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""سيدي بوعمر"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك املعصرة" 

مشتمالته : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون و بها بناية سفلية 

عبارة عن معصرة . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة 

احملل املدعو العربي ايت حمي، سيدي بوعمر

مساحته : 01 هـ 54 آ 31 س تقريبا. 

حدوده

شماال : املدير االقليمي للتجهيز والنقل و ورثة رابوا وعالي و ورثة احبا 

محمد 

االقليمي  املدير  و  مالل  بني  الربيع  الم  املائي  احلوض  وكالة   : شرقا 

للتجهيز والنقل و و رثة اجلياللي و و رثة اخبوش موالي 

جنوبا : ورثة اخبوش محمد و ورثة السي عمر البناني 

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل و ورثة احبا محمد و ورثة رابوا 

وعالي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  2019 ديسمبر   8 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ10 ربيع الثاني 1441 

2 -شهادة إدارية بتاريخ 12ديسمبر 2020 عدد 09 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 3 مارس 2021 على الساعة 09 

و30 صباحا

مطلب رقم 55901 - 10 

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة الشريف اخلليفي بنت عبد السالم. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "أسماء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اسماء". 

مشتمالته: أرض عارية بها ثالث شجرات من الزيتون . 
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احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  إقليم   : موقعه 

املدعو الزاوية القدمية اد مر نتيسرت

مساحته : 1 أر 77 س تقريبا. 

حدوده

 شماال : اجمللس اجلماعي بزاوية الشيخ 

شرقا : طلحة عائشة 

جنوبا: احمار ابراهيم و سعيد الكبير و اجمللس اجلماعي بزاوية الشيخ 

غربا: وكالة احلوض املائي الم الربيع 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   2016 أكتوبر   4 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

ل 2 محرم 1438 

2 - شهادة إدارية عدد 1145بتاريخ 20يونيو 2020 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 2 مارس 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55902 - 10 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ 

1 - سعيد والغلو بن محمد بنسبة01/2.

2 - عتيقة عياش بنت ادريس بنسبة 01/2 . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عتيقة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عتيقة" 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : اقليم بني مالل بلدية زاوية الشيخ احملل املدعو اقور. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال : فكيكي احساين 

شرقا : ابرعني حمو 

جنوبا: اجمللس اجلماعي بزاوية الشيخ 

غربا: اجمللس اجلماعي بزاوية الشيخ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   1993 يناير   8 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

لـ14 رجب 1403 

املوافق   2007 24أغسطس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ10 شعبان 1428 

3 -وكالة بتاريخ 7 ديسمبر 2020 

4 - وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 9 ديسمبر 2020. 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 2 مارس 2021 على الساعة 12 

و00 زواال.

مطلب رقم 55903 - 10 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ السيد : اعزيز سهيل بن ايدير. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سهيل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهيل". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو دوار بوسلهام . 

مساحته : 01 آ 22 س تقريبا. 

حدوده

شماال : الرسم العقاري رقم 77781 / 10 

شرقا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: ورثة سهيل ايدير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - شهادة إدارية بتاريخ 11ديسمبر 2012 

2 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 27أغسطس 2013 املوافق 

لـ19 شوال 1434 . 

الساعة  2021 على  مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 55904 - 10

تاريخ اإليداع 31 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة رجيب مالكة بنت صالح. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "زيتون لبرانش".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "زيتون لبرانش". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه :إقليم و دائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك احملل املدعو 

اوالد يوب. 

مساحته : 1 ار 30 س تقريبا. 

حدوده

شماال : فاطمة بنت صالح 

شرقا : طالبة التحفيظ

جنوبا: خديجة بنت صالح 

غربا: اجمللس اجلماعي باوالد امبارك 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 19سبتمبر 2016 

املوافق لـ17 ذو احلجة 1437

الساعة  2021 على  مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

12 و30 دقيقة.

مطلب رقم 55905 - 10 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : السادة 

1 - فاطمة باعريب بنت عمر بنسبة 36/64

2 - محمد واردغي بن عبد اللطيف بنسبة 14/64

3 - فطومة اميان واردغي بنت عبد اللطيف بنسبة 07/64



277 عدد 1151 - 06 جمادى األخرة 1442 )20 يناير 2021(

4 - زينب واردغي بنت عبد اللطيف بنسبة 07/64 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "سامية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "سامية". 

مشتمالته : أرض بها بناية دات سفلي ،طابق اول ومرافق . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد ايت القرشي حي الشرف. 

مساحته : 88 س تقريبا. 

حدوده

شماال : زيان محمد 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: رحيم محمد 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 سبتمبر 1993 املوافق 

لـ19 ربيع األول 1414

املوافق   2007 مارس   6 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

لـ 16 صفر 1428

 2019 15أغسطس  بتاريخ  وفريضة  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

املوافق لـ13 ذو احلجة 1440 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55906 - 10 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد املعطاوي نور الدين بن عمر . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " نور الدين"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " نور الدين"

مشتمالته: أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون . 

موقعه : ااقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك احملل املدعو 

دوار اوالد بوهندة. 

مساحته : 82 آ 94 س تقريبا. 

حدوده

شماال : كمراني محمد 

شرقا : كمراني رابحة 

جنوبا: مقدار زهرة 

غربا: اخرطوس محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  2014 11نونبر  بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ17 محرم 1436

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 ديسمبر 2020 املوافق 

لـ 24 ربيع الثاني 1442 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55907 - 10 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد املسكيني عبد الكبير بن احلسن

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "انتصار".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "انتصار". 

مشتمالته: أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون . 

موقعه : .اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو كركور

مساحته : 09 آ 62 س تقريبا. 

حدوده

شماال : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا : اجمللس اجلماعي تاكزيرت 

جنوبا: ورثة ميمون ابو زيان 

غربا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 1999 16ابريل  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

املوافق لـ29 ذو احلجة 1419 

22يناير  بتاريخ  متروك  إحصاء  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   2

2006 املوافق لـ21 ذو احلجة 1426 . 

 2006 نونبر   24 بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   3

املوافق لـ5 ذي القعدة 1427

املوافق   2007 16أكتوبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   4

لـ 4 شوال 1428 

املوافق   2009 سبتمبر   24 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   5

لـ4 شوال 1430 

6 -شهادة إدارية عدد 07 بتاريخ 2 يونيو 2014

7 -رسم عدلي اصالح بتاريخ 13ابريل 2019 املوافق لـ7 شعبان 1440

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 3 مارس 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55913 - 10 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالبوا التحفيظ : السادة والسيدات 

1 -رشيد البحور بن محمد بنسبة 14/64

2 - العزاوي مينة بنت الشرقي بنسبة 08/64

3 -البحور نادية بنت محمد بنسبة 07/64

4 -البحور نوال بنت محمد بنسبة 07/64
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5 -البحور جناة بنت محمد بنسبة 07/64

6 -البحور فطومة بنت محمد بنسبة 07/64

7 -البحور سمير بن حمادي بنسبة 14/64

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "مينة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مبنة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو دار الدباغ. 

مساحته : 74 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : البحور مصطفى 

جنوبا : البحور محمد 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

بتاريخ فاحت سبتمبر 1995  إراثة  1 - نسخية لرسم عدلي موضوعه 

املوافق لـ5 ربيع الثاني 1416

املوافق  2001 18يوليوز  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ26 ربيع الثاني 1422 

3 -شهادة إدارية عدد 258 بتاريخ 9 سبتمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55914 - 10 

تاريخ اإليداع : 7 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات 

1 -رشيد البحور بن محمد بنسبة 14/64

2 - العزاوي مينة بنت الشرقي بنسبة 08/64

3 -البحور نادية بنت محمد بنسبة 07/64

4 -البحور نوال بنت محمد بنسبة 07/64

5 -البحور جناة بنت محمد بنسبة 07/64

6 -البحور فطومة بنت محمد بنسبة 07/64

7 -البحور سمير بن حمادي بنسبة 14/64

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "محمد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "محمد". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو دار الدباغ. 

مساحته : 76 س تقريبا. 

حدوده

شماال : ورثة البحور محمد

شرقا : البحور صالح 

جنوبا : البحور مصطفى 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 1995 سبتمبر  فاحت  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

املوافق لـ5 ربيع الثاني 1416

املوافق  2001 18يوليوز  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

لـ26 ربيع الثاني 1422 

3 - رسم عدلي موضوعه اصالح علمي بتاريخ 08 مارس 2002 املوافق 

ل 23 دو احلجة 1422

3 -شهادة إدارية عدد 259 بتاريخ 9 سبتمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2021 على الساعة 11 

صباحا 

مطلب رقم 55915 - 10 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد شهدي بناصر بن زايد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "فاتن".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "فاتن". 

مشتمالته: أرض عارية و أرض فالحية بها بعض اشجار الزيتون . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو فم الزاوية . 

مساحته : 49 آ 79 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : و كالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل و اجمللس اجلماعي تاكزيرت 

شرقا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل و ورثة باسو املامون 

جنوبا : ورثة اشيوي سعيد و حميد عبد الرحمان 

غربا : ايت امحى سعيد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  2019 يناير   5 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

لـ27 ربيع الثاني 1440 

املوافق  2019 يناير   5 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

لـ27 ربيع الثاني 1440

املوافق   2019 أغسطس   2 بتاريخ  مبادلة  موضوعه  عدلي  -رسم   3

لـ30 ذو القعدة 1440

4 -شهادة إدارية عدد 01 بتاريخ 4 يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 مارس 2021 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55916 - 10 

تاريخ اإليداع : 7 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة زوبيدة مطاع بنت عباد. 

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

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : lمدينة بني مالل احملل املدعو الصومعة. 

مساحته90 : س تقريبا. 

حدوده

شماال : ورثة عبد اهلل الرويسة 

شرقا : ورثة املغراوي احمد 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: ورثة املغراوي احمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   2006 16ماي  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ18 ربيع الثاني 1427

2 - شهادة إدارية عدد 267 بتاريخ 17سبتمبر 2012 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2021 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55917 - 10 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : السيدة والسيدين 

1 -نعيمة ونهار بنت وبا بن ميمون بنسبة 01/3.

2 -محمد ونهار بن وبا بن ميمون بنسبة01/3

3 -مصطفى ونهار بن وبا بن ميمون بنسبة 01/3

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "احلمريات".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "احلمريات". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

احلمريات دوار ايت املاجدي. 

مساحته : 01 آ 10 س تقريبا. 

حدوده

شماال : الرسم العقاري رقم 91396 / 10 

شرقا : مطلبي التحفيظ رقم 50622 / 10 و مطلب التحفيظ رقم 

 10 / 50809

جنوبا: عبد اللطيف البوعبدالوي 

غربا: اجمللس اجلماعي اوالد ايعيش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31ديسمبر 2009 املوافق 

لـ14 محرم 1431

املوافق  بتاريخ 25مارس 2019  بيع  2 -نسخة برسم عدلي موضوعه 

لـ20 رجب 1440 

املوافق   2020 13يناير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

لـ17 جمادى األولى 1441

4 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ

28 سبتمبر 2020 . 

5 -شهادة إدارية عدد 20 بتاريخ 22ديسمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55918 - 10 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد السموزي عبد اللطيف بن عبد احلميد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "السموزي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "السموزي". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

كطاية احملل املدعو فدان سريرو. الغابة 

مساحته : 15 هـ 97 آ 35 س تقريبا. 

حدوده

شماال : رحمة اومنزان

شرقا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: حمو اومنزان 

غربا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - حكم ابتدائي ملف رقم 58 بتاريخ 26يوليوز 2007 

2 -قرار استئنافي ملف رقم 172بتاريخ 5 مارس 2008

3 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 2 أغسطس 2005 

املوافق لـ26 جمادى اآلخرة 1426 

4 - نسخة لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 21أغسطس 2005 

املوافق لـ15 رجب 1426

املوافق  2005 نونبر   30 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  5

لـ27 شوال 1426 

املوافق  2006 فبراير   6 بتاريخ  تصفح  موضوعه  عدلي  رسم   -  6

لـ7 محرم 1427 . 

7 - حكم ابتدائي ملف رقم 31 بتاريخ 10 ماي 2007 

8 - عقد عرفي موضوعه بيع مصحح االمضاء بتاريخ 3 فبراير 2011 

املوافق   2011 21ابريل  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  9

لـ17 جمادى األولى 1432 

املوافق  2012 19سبتمبر  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  سم   -  10

 لـ 2 ذو القعدة 1433

املوافق   2012 بتاريخ 24سبتمبر  - رسم عدلي موضوعه تصفح   11

لـ7 ذو القعدة 1433

12 - قرار استئنافي رقم 269 بتاريخ 13ابريل 2011 

املوافق  2013 16ابريل  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم   -  13

 لـ5 جمادى اآلخرة 1434 
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 2013 14يونيو  بتاريخ  لرسم عدلي موضوعه مخارجة  - نسخة   14

املوافق لـ4 شعبان 1434

 2013 يوليوز   3 بتاريخ  مخارجة  تصفح  موضوعه  عدلي  رسم   -  15

املوافق لـ24 شعبان 1434

املوافق  2013 ديسمبر   04 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  16

لـ30 محرم 1435

املوافق  2018 28فبراير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  17

لـ11 جمادى اآلخرة 1439 

18 -شهادة إدارية عدد 08بتاريخ 16نونبر 2020

19 -محضر تنفيدي رقم 688/08 بتاريخ 17نونبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55919 - 10 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبي التحفيظ : 

1 -السيد عاديل الناصري بنسبة 01/2.

2 - الناصري عبد الكبير بنسبة 01/2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الناصيري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الناصيري". 

مشتمالته : دار للسكنى دات سفلي 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو زنقة العفو. 

مساحته : 01 آ 10 س تقريبا. 

حدوده 

شماال : محمد بن حمادي و رابحة بنت الكبير بنعال و رابحة بنت الكبير 

شرقا : الرسم العقاري رقم 50157 / 10 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 26183 / 10 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل و الصاحلة بنت الكبير احمد و عيدة 

بنت احلاج 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   2017 مارس   2 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ3 جمادى اآلخرة 1438 

املوافق  2018 11يوليوز  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ27 شوال 1439 

3 -شهادة إدارية عدد 207 بتاريخ 14أكتوبر 2020 

املوافق  2020 19أكتوبر  بتاريخ  اصالح  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

لـ 2 ربيع األول 1442 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55920 - 10 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى شعبي بن محمد . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "نادين".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "نادين". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امساما موابو طريق مراكش. 

مساحته : 56 آ39 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة مقدام احمد 

شرقا : الرسم العقاري رقم 37365 / 10 و الرسم العقاري رقم 82947 / 10 

رقم  العقاري  الرسم  و   10  /  44994 رقم  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

59791 / 10 و ورثة كسوس موح 

غربا : ورثة ايت السعيدي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   2000 29أغسطس  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ28 جمادى األولى 1421

املوافق  2012 مارس   6 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ13 ربيع الثاني 1433

3 -رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 30أغسطس 2018 املوافق لـ18 

ذو احلجة 1439 

املوافق  2018 نونبر  فاحت  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  -رسم   4

لـ22 صفر 1440

 2018 30ديسمبر  بتاريخ  وفريضة  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  5

املوافق لـ22 ربيع الثاني 1440

املوافق   2019 22أغسطس  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم   -  6

لـ20 ذو احلجة 1440

املوافق  2019 22أغسطس  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  -رسم   7

لـ20 ذو احلجة 1440

 2019 29أغسطس  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم   -  8

املوافق لـ27 ذو احلجة 1440

املوافق   2019 19سبتمبر  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم   -  9

لـ19 محرم 1441 

2020 سبتمبر   3 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   10

 املوافق لـ14 محرم 1442 

املوافق  2020 28سبتمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  11

 لـ10 صفر 1442 

12 -رسم عدلي موضوعه اصالح خطا مادي بتاريخ 07 أكتوبر 2019 

املوافق ل 08 صفر 1441.

13 -شهادة إدارية عدد 238 بتاريخ 11نونبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55922 - 10 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد طوطس عبد اهلل بن الطيبي. 

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

مشتمالته: أرض فالحية بها منزل به قبو وسفلي . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو تاخميست. 

مساحته: 11آ 70 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ا لكبير االسماعيلي. 

شرقا : ورثة خالف وباسو ومن معه 

جنوبا: ناظر اوقاف بني مالل 

غربا: اجمللس اجلماعي تاكزيرت 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   2010 يونيو   5 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1  

لـ22 جمادى اآلخرة 1431 . 

2 -شهادة إدارية عدد 02 بتاريخ فاحت يناير 2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11مارس 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة. 

   احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

      الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 43994 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالبي التحفيظ السادة : 

- صالح الزعيمي بن بنعيسى .

- حفيظ الزعيمي بن بنعيسى . مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول .

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد بوعطية.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : احلمري.

جنوبا : بوترفاس حدو.

غربا : بومدين بوترفاس .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11/09/2019.

- رسم إثبات امللك عدلي مؤرخ في 13/08/2004.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 مارس 2021 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43995 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالبي التحفيظ السادة : 

- محمد يحياوي بن ميمون.

- حورية تتوح بنت ميمون مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " املهدي ".

نوعه : أرض بورية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار ايفران واروي .

مساحته : 14 آر 76 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : عاشور احلاج الهادي.

جنوبا : حاميد العمراني بن محمد.

غربا : عاشور احلاج الهادي و الساهلي العمراني.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 01/10/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 مارس 2021 على الساعة 

30:11 صباحا.

مطلب رقم 43996 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: رشيدة السقالي بنت حمادي.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " رشيدة ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول .

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

مساحته : 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : بوعناني فضمة.

شرقا : الشارع.

جنوبا : السقالي عبد القادر.

غربا : بناصر احمد .

احلقوق العينية: ال شيء.
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أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30/05/2007.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04/02/2004.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 09/08/1990.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 مارس 2021 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43997 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: عبد اجلليل الفاري بن رشيد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الفاري ".

نوعه : أرض بورية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة تزطوطني ، احملل املدعو سيدي موسى 

بدوار أوالد ابراهيم .

مساحته : 105 هـ 78 آر 69 س تقريبا.

حدوده :

شماال : عمر بن تبطويت و شركة باطاكابرا.

شرقا : اجلبل إلى مقطع الريح.

جنوبا : الواد و شركة باطاكابرا.

غربا : الطريق و شركة باطاكابرا.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/08/2020.

- صورة طبق األصل لرسم إثبات املساحة عدلي مؤرخ في 31/12/2019.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 28 - 11 /2016.

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

.23/04/2012

- صورة طبق األصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في سنة 1938.

- صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 01 - 11 /2018.

- صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 19/07/2018.

- صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 19/02/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 مارس 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43998 - 11 

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ السادة: 

- فتيحة بوجظ بنت ميمون بنسبة ¼ سهما.

- أميمة العزوتي بنت محمد بنسبة ¼ سهما.

- محمد أمني العزوتي بن محمد بنسبة ¼ سهما.

- وائل العزوتي بن محمد بنسبة ¼ سهما.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " العزوتي ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار ، احملل املدعو زنقة الناظور 

بحي امليسرة .

مساحته : 01 آر 30 س تقريبا.

حدوده :

شماال : البوهتاني احلسني.

شرقا : محمادي ميمون العشاق و محند ميمون العشاق.

جنوبا : جعفر احلاج عالل.

غربا : الشارع .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 19/07/2019.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 18/08/1976.

- نسخة عدلية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 06 مارس 1974.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43999 - 11 

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: عمرو الوكيلي بن عالل. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فدان بورواين".

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابق أول .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو فدان بورواين 

بدوار أواد علي بنحمو أوالد سالم.

مساحته : 22 ار 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق .

شرقا : عياذ العدوتي .

جنوبا : عياذ العدوتي.

غربا : عائشة تعنبوت.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 06/10/2010.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2021 على الساعة 

30:10 صباحا.

مطلب رقم 44000 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: أيدمي لطفي بن بلقاسم. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " لطفي ".

نوعه : أرض بورية .

ابوعرفاتن  املدعو  احملل   ، البركانيني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار سيدي ابراهيم.
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مساحته : 10 ار 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : أيدمي كنزة .

شرقا : الطريق.

جنوبا : ملنور كرميي.

غربا : أعنونو عبد الرحمان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10/07/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2021 على الساعة 

30:10 صباحا.

مطلب رقم 44001 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: ميمون لعوج بن بنعيسى. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ميمون ".

نوعه : أرض عارية.

ابوعرفاتن  املدعو  احملل   ، البركانيني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار سيدي ابراهيم.

مساحته : 10 ار 49 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : بوعرفة احمد.

جنوبا : بوعرفة مرزوق.

غربا : بوعرفة احمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم تأكيد الشراء عدلي مؤرخ في 31/12/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22/05/2015.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 19 مارس 2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2021 على الساعة 

00:11 صباحا.

مطلب رقم 44002 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالب التحفيظ السادة: 

- ملنور كرميي بن محمد بنسبة ¼ سهما.

- لطفي أيدمي بن لقاسم بنسبة ¼ سهما.

- فاطمة جلطي بنت محمد بنسبة ¼ سهما.

- نوال مبزوغ بنت صبيح بنسبة ¼ سهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ملنور ".

نوعه : أرض بورية . 

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

األحمر.

مساحته : 01 هـ .

حدوده :

شماال : محمد بوفصيل.

شرقا : اإلدريسي محمد.

جنوبا : مسلك عمومي.

غربا : الرسم العقاري عدد 70267 - 11 .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 مارس 2020.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 21 - 11 /2019.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 07/12/2006.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2021 على الساعة 

30:11 صباحا.

مطلب رقم 44003 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: لطيفة مضروني بنت محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " لطيفة ".

نوعه : أرض بورية .

ابوعرفاتن  املدعو  احملل   ، البركانيني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار سيدي ابراهيم.

مساحته : 08 ار 96 س تقريبا.

حدوده :

شماال : يحيى قيلول .

شرقا : بوعرفة عبد الرزاق.

جنوبا : الطريق.

غربا : ملقدم عبد الرضي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم تأكيد الشراء عدلي مؤرخ في 31/12/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20/12/2013.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/02/2013.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 16/02/2013.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2021 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 44004 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: نوال مبزوغ بنت صبيح. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " نوال ".
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نوعه : أرض بورية .

ابوعرفاتن  املدعو  احملل   ، البركانيني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار سيدي ابراهيم.

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : مليكة البهالي .

شرقا : الطريق.

جنوبا : فاطمة جلطي.

غربا : اعنونو عبد الرحمان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 10/07/2019.

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

02 مارس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2021 على الساعة 

30:12 بعد الزوال.

مطلب رقم 44005 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: أيدمي كنزة بنت بلقاسم. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " كنزة ".

نوعه : أرض بورية .

ابوعرفاتن  املدعو  احملل   ، البركانيني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار سيدي ابراهيم.

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ملنور كرميي .

شرقا : الطريق.

جنوبا : أيدمي لطفي.

غربا : أعنونو عبد الرحمان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 10/07/2019.

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

02 مارس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2021 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44006 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيدات:

- الكاملة قيشوح بنت عبد القادر.

- جميلة قيشوح بنت عبد القادر.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أوالد حدو".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو دوار أوالد حدو.

مساحته : 90 ار 77 س تقريبا.

حدوده :

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : احوتي محمد.

جنوبا : ملقدم خلضر.

غربا : ربيعة قيشوح.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ثبوت امللك عدلي مؤرخ في 01/04/2013.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2021 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44007 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: فيصل بنعسكر بن ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بنعسكر ".

نوعه : ارض مكونة من قطعتني عبارة عن أرض بورية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة البركانيني ، احملل املدعو فدان حلميرة 

مبزارم كدمي.

مساحته االجمالية : 50 آر 00 س

القطعة االولى:

مساحتها: 25 آر 00 س 

اجملاورون:

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : الطريق.

جنوبا : تاجر توفيق.

غربا : الشعبة. 

القطعة الثانية :

مساحتها: 25 آر 00 س 

اجملاورون:

شماال : ورثة محمد عبد السالم و ورثة احلاج البشير و بويحيي

شرقا : الطريق.

جنوبا : أيدمي محمد.

غربا : أيدمي محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24/08/2020
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- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 16/07/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17/04/2019.

- صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 09/06/2009.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 22/07/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2021 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44008 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: مندوب أمالك الدولة. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أرض فرح ".

نوعه : أرض عارية بجزء منها ثالث بنايات .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة زايو .

مساحته : 08 ار 29 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

مؤرخة  الدولة  أمالك  بكناش محتويات  امللك  من تسجيل  - نسخة 

في 01/09/2020

- احليازة الهادئة املستمرة الطويلة األمد.

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

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44009 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: موسى العامل بن عبد القادر. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " العامل ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان ، احملل املدعو حي جعدار.

مساحته : 01 ار 06 س تقريبا.

حدوده :

شماال : عبد الرحمان العامل.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : حورية العامل.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 - 11 /2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03/08/2015.

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

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44010 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: احمد شادلي بن حسن. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " شادلي ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو مزارع أوالد حدو 

برحو أوالد احلاج.

مساحته : 05 آر 33 س.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : ورثة امينة قيلول.

غربا : خيرة الضالع بنت يحي .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 23/07/2016.

- صورة طبق األصل لرسم ملحق إشهاد عدلي مؤرخ في 22/12/2014.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03/12/2014.

- صورة طبق األصل لرسم إشهاد عدلي مؤرخ في 08/08/2014.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 21 مارس 2013.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 23/05/2002.

- صورة شمسية لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 23/07/2016.

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 26/09/2017.

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

30:09 صباحا.

مطلب رقم 44011 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: محمد األطرش بن رمضان. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " األطرش ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو حي السالم.
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مساحته : 01 ار 84 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق .

شرقا : عبدالوي نعيمة .

جنوبا : الصافية قيلول.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 31/10/2018 .

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 23/07/2016.

- صورة طبق األصل لرسم إشهاد عدلي مؤرخ في 08/08/2014.

في مؤرخ  عدلي  الفريضة  و  االراثة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

21 مارس 2013.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 23/05/2002.

- صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 17/08/2000.

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

00:10 صباحا.

مطلب رقم 44012 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالبي التحفيظ السادة: 

- احلسن الطاهري بن محمد.

- فتيحة البوعالتي بنت عمر. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو دوار اشخيا .

مساحته : 07 آر 44 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : زرابي عبد السالم.

جنوبا : الطريق.

غربا : زرابي مليكة و زرابي مينة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04/08/2006.

- لنسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 16/12/2004.

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

30:10 صباحا.

مطلب رقم 44013 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد : احلسن الطاهري بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو دوار اشخيا .

مساحته : 02 آر 60 س تقريبا.

حدوده :

شماال : زرابي عبد الرحمان.

شرقا : عمر أعطاش.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24/04/2006.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19/08/1998.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 01/10/1991.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 08/12/1971.

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

00:11 صباحا.

مطلب رقم 44014 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبي التحفيظ السادة: 

- عالل العبدالوي بن علي.

- محمد العبدالوي بن علي. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي .

مساحته : 02 آر 48 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الشارع.

شرقا : الغالي عياذ .

جنوبا : الغالي عياذ.

غربا : الهادي التهامي .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 03 - 11 /2020.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16 - 11 /1994.

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

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44015 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: حفيظة و الريش بنت عبد القادر. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " و الريش ".
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نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أزغنغان ، احملل املدعو حي اجواهرة السفلى .

مساحته : 01 آر 16 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : جميلة العالوي.

جنوبا : ميمون الزموري.

غربا : ابراهيم السباغي .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- صورة طبق األصل لرسم إشهاد باحليازة عدلي مؤرخ في 30/10/2019.

- صورة شمسية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 03/09/2019.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 08/07/2019.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 26/07/2017.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 مارس 2017.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 17/05/2013.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 - 11 /2010.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 13/02/2010.

- صورة شمسية لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 31 مارس 2009.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 08/07/2004.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 07/10/2002.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 03/08/1999.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 21/06/1997.

- صورة شمسية لعقد بيع حظ مشاع عرفي مصحح االمضاء في 

.06/08/1993

- صورة شمسية لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 07/09/1988.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 13/09/1983.

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

00:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44016 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: ابراهيم اسباغي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اسباغي ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أزغنغان ، احملل املدعو حي اجواهرة السفلى .

مساحته : 01 آر 16 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : حفيظة و الريش بنت عبد القادر.

جنوبا : الرحموني محمد.

غربا : حسني العالوي .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 03/09/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08/07/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26/07/2017.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 مارس 2017.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 17/05/2013.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 - 11 /2010.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 13/02/2010.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 31 مارس 2009.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 08/07/2004.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 07/10/2002.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 03/08/1999.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 21/06/1997.

- صورة طبق األصل لعقد بيع حظ مشاع عرفي مصحح االمضاء في 

.06/08/1993

- صورة طبق األصل لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 07/09/1988.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 13/09/1983.

- شهادة إدارية عدد 1532 مؤرخة في 26/08/2019.

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

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44017 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: عمر مغري بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " البركة ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو دوار لهبارة 

أوالد سالم .

مساحته : 10 هـ 25 ار 91 س تقريبا.

حدوده :

شماال : امحند البوشحطاوي .

شرقا : عبد القادر البوشحطاوي .

جنوبا : مصطفى الوكيلي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 - 11 /2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05/12/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03/05/2018.



عدد 1151 - 06 جمادى األخرة 1442 )20 يناير 2021(288

- رسم شراء حظ مشاع عدلي مؤرخ في 02/05/2018.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 مارس 2018.

في  مؤرخ  عدلي  الفريضة  و  االراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

.18/08/2017

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 22 - 11 /2019.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 27/02/2020.

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

30:09 صباحا.

مطلب رقم 44018 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبي التحفيظ السادة: 

- محمد اسباغي بن ميمون.

- ادريس اسباغي بن ميمون. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أسباغي ".

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

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة الدريوش ، احملل املدعو دوار بني اوكيل.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : عبد السالم الوكيلي .

شرقا : ابراهيم الوكيلي .

جنوبا : الشارع.

غربا : عبد السالم الوكيلي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 17/08/2016.

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

00:11 صباحا.

مطلب رقم 44019 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: سعيدة الصاحلي بنت محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الصاحلي ".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 01 ار 48 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الفهيمي خليفة.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الفهيمي محمد.

غربا : ملك الغير.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 07/09/2017.

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 08 - 11 /2007.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 09 - 11 /2006.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 20/04/1998.

- شهادة إدارية عدد 8777 مؤرخة في 05/10/2007.

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

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44020 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: سعيد اليمني بن عمر. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اليمني ".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي ترقاع.

مساحته : 01 آر 10 س.

حدوده :

شماال : مامة الغوداني.

شرقا : الطريق.

جنوبا : حورية وادي.

غربا : عمرو اجلبلي .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20/06/2013.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27/04/1992.

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

30:14 بعد الزوال.

    احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

       البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44295 - 12

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : السيد مبارك أوحميد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كودات ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كودات "، احملل املدعو 

"الرواجع ".

نوعه : أرض فالحية ؛  
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موقعه : دوار الرواجع جماعة سيدي حجاج وادي حصار.
مساحته : 01 هكتار33 ار 88 سنتيار تقريبا.

حدوده: 
شماال: رسم عقاري 209790/12 ؛

جنوبا: ممر عرضه 5 امتار يليه ورثة الضاوية ؛
شرقا: ورثة صاحلي عبد القادر ؛

غربا : طريق عمومية عرضها 20 متر ؛
 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :
1 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 12 صفر1363 موافق 7 فبراير 1944 ؛

موافق  1417 الثانية  جمادى   4 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -  2
17 اكتوبر 1996 ؛

موافق   1434 رمضان   9 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  تصحيح  رسم   -  3
18 يوليوز 2013؛

4 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 9 رمضان 1434 موافق 18 يوليوز 2013؛
5 - تصميم موقعي.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: يوم 12 مارس  2021 على الساعة 
العاشرة صباحا.

   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان
          طارق اشتوي 

محافظة القنيطرة
 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اجلنان" 
ذي املطلب عدد 6822 - 13 الذي أدرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 962 بتاريخ 07/06/2017

مبقتضى مطلب تقييد بتاريخ 19/11/2019 فإن مسطرة حتفيظ امللك 
املسمى" اجلنان " الكائن بأحواز القنيطرة  بنمنصور دوار العميمني. 
بن  السالم  بن عبد  داردار  السيد منصور  إسم  يومه في  لغاية  تتابع 

بوسلهام.
و ذلك بناءا على الرسوم السابقة وكذا الرسم العدلي املؤرخ في 5 دي 

القعدة 1440هـ موافق 08/07/2019.
     احملافظ على االمالك العقارية بالقنيطرة

بوشعيب توفيقي     

محافظة سطات

مطلب رقم  41298 - 15 
تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :  السيد عبدالرحيم هسكر بن محمد .                                                                     
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض ضوية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض ضوية "

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته :  14 آ و11 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : مطلب عدد 25182/15 ؛

شرقا :  مطلب عدد 25183/15؛رسم عقاري عدد 80278/15؛

جنوبا : مطلب عدد 25182/15؛

غربا :  الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق  1442 الثاني  ربيع   10 في  مؤرخ  استمرار  رسم  نظير   -  1

26 نوفمبر2020.

- نسخة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 18 ديسمبر2020.

فاحت مارس 2021 على   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم  41299 - 15 

تاريخ االيداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد رضوان جراف بن علي.                                                        

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الشريف "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الشريف "

نوعه : أرض فالحية.

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

اوالد ايدر.

مساحته :  50 آ تقريبا. 

حدوده :

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا :  ورثة قاسم بن اجلياللي بن الدلدولي؛

جنوبا : عبداللطيف املوثق؛

غربا :  الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- قرار استئنافي رقم 266/73 بتاريخ 18 يونيو 1973 ؛

- حكم ابتدائي  عدد 102بتاريخ 19 مارس 1974؛

- محضرامتام  اجراءات التنفيد رقم 1371 بتاريخ 16 يونيسو1975؛

-  نسخة من رسم شراء مؤرخ في 05 صفر 1421 موافق 19 ماي2000؛

- رسم شراء مؤرخ في 03 ذوالقعدة 1424 موافق 27 ديسمبر2003.

على   2021 مارس  املؤقت:05  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم  41300 - 15 

تاريخ االيداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد هاشم صغراوي بن عمر.

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

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

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

بلقاسم.

مساحته :  01 هـ تقريبا. 

حدوده :

شماال : الطريق؛ورثة محمد بن محمد؛

شرقا :  ورثة محمد بن محمد؛

جنوبا : الطريق؛عمر صفراوي؛

غربا :  مطلب عدد 26013ض.

احلقوق العينية:بها عمودين كهربائيني.

أصل امللك:

موافق  1405 الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  استمرار  رسم   -

12 مارس1985؛

- رسم شراء مؤرخ في 19 جمادى الثانية 1405 موافق 12 مارس1985؛

- رسم شراء مؤرخ في 17 ربيع الثاني 1442 موافق 03 ديسمبر2020.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:05 مارس 2021

على الساعة التاسعة.

مطلب رقم  41301 - 15 

تاريخ االيداع : 05 يناير 2021.

طالبا التحفيظ: 

- السيد فريد املغاري بن علي

- السيد عبدالغني املغاري بن علي)بالتساوي بينهما(.                                                                    

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الغراف "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الغراف "

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته :  69 آ و45 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : ورثة احلاج بوشعيب بن احمد؛

شرقا :  ورثة ابراهيم بن احلاج؛

جنوبا : الطريق؛

غربا :  ورثة احلاج محمد بن مسعود .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق   1435 ذواحلجة   01 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  نسخة   -

26 سبتمبر2014؛

- رسم شراء مؤرخ في 13 رجب 1435 موافق 13 ماي 2014؛

- نظير رسم شراء بني ورثة مؤرخ في 12 رجب 1435 ) 12 ماي 2014(؛

موافق  1435 ذواحلجة   01 في  مؤرخ  شراء  رسم  من  نسخة   -

26 سبتمبر2014.

- رسم استدراك مؤرخ في 19 شوال 1436 موافق 05 اغسطس2015.

- وكالة مؤرخة في 03 اغسطس2011.

على   2021 مارس  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم  41302 - 15 

تاريخ االيداع : 06 يناير2021.

طالب التحفيظ :  السيدة مالكة الهاشمي بنت حجاج.                                                                     

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الرمل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الرمل "

نوعه : أرض فالحية.

الكريع  امنيع؛دوار  احمد؛جماعة  ابن  دائرة  سطات؛  اقليم   : موقعه 

مشيخة اجموحة.

مساحته :  01 هـ 27 آ تقريبا. 

حدوده :

شماال : الكبلي عبد الهادي؛سمحمد بن الشرقي الكبلي؛

شرقا :  زهرة الهاشمي؛

جنوبا : نعيمة الهاشمي؛

غربا :  الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

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

على   2021 مارس  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم  41303 - 15 

تاريخ االيداع : 06 يناير 2021.

طالب التحفيظ :  السيد مالكة الهاشمي بنت حجاج.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حرث يوم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حرث يوم "

نوعه : أرض فالحية.

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

بوزيد.

مساحته :  01 هـ 55 آ و29 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : نعيمة الهاشمي؛

شرقا :  عبداللطيف نظيف؛

جنوبا : حليمة الهاشمي؛

غربا :  العربي نظيف.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

رسم ملكية مؤرخ في 16 ذوالقعدة 1435 موافق 12 سبتمبر2014.

على   2021 مارس  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.
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مطلب رقم  41304 - 15 

تاريخ االيداع : 06 يناير2021.

طالب التحفيظ :  السيد نعيمة الهاشمي بنت حجاج.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حرث يوم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حرث يوم "

نوعه : أرض فالحية.

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

بوزيد.

مساحته :  01 هـ 60 آ تقريبا. 

حدوده :

شماال : ورثة محمد احلنصالي؛احلاج صالح؛؛العربي نظيف؛

شرقا :  ورثة احلاج احمد؛ورثة احلاج محمد احلنصالي؛

جنوبا : مليكة الهاشمي؛

غربا :  العربي نظيف.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق  1436 ذواحلجة   22 في  مؤرخ  الشهود  استخالف  رسم 

06 اكتوبر2015؛

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

- وكالة مؤرخة في 04 سبتمبر2019.

على   2021 مارس  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم  41305 - 15 

تاريخ االيداع : 06 يناير 2021.

طالب التحفيظ :  السيد نعيمة الهاشمي بنت حجاج.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الرمل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الرمل "

نوعه : أرض فالحية.

الكريع  امنيع؛دوار  احمد؛جماعة  ابن  دائرة  سطات؛  اقليم   : موقعه 

مشيخة اجموحة.

مساحته :  01 هـ 40 آ تقريبا. 

حدوده :

شماال : مليكة الهاشمي؛

شرقا :  الطريق؛

جنوبا : فاطمة الهاشمي؛

غربا :  زهرة الهاشمي؛حليمة الهاشمي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 22 في  مؤرخ  الشهود  استخالف  رسم  من  االصل  طبق  نسخة   -

ذواحلجة 1436 موافق 06 اكتوبر2015؛

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

- صورة شمسية من  وكالة مؤرخة في 04 سبتمبر2019

على   2021 مارس  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم  41306 - 15 
تاريخ االيداع : 06 يناير 2021 .

طالب التحفيظ :  السيد احمد الكرناوي بن حجاج.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دشر "

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

النعناع؛دوار  واد  احمد؛جماعة  ابن  دائرة  سطات؛  اقليم   : موقعه 
العكاكبة اوالد شبانة.

مساحته :  65 آ 12 س تقريبا. 
حدوده :

شماال : الطريق؛رسم عقاري عدد 40724/15؛
شرقا :  حمامة احلاج محمد؛
جنوبا : حمامة احلاج محمد؛

غربا :  رسم عقاري عدد 39541/15.
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :
رسم ملكية  مؤرخ في 24 ربيع الثاني 1440 موافق 02 يناير 2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 24 ربيع الثاني 1440 موافق 02 يناير2019.
على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة.
                         احملافظ على األمالك العقارية بسطات

      محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38571 - 16
تاريخ االيداع : 16 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الوهاباحلسن بن محمد .
."D334 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ضاية نزهة

." D334االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ضاية نزهة
نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ضاية نزهة .
مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : زنقة ؛

جنوبا : حمادي ؛
شرقا : مجنون عبد اهلل ؛

غربا : لقمان احمد ؛
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 شوال 1435 املوافق 09 غشت 2014 ؛
- رسم اراثة عدلي مؤرخ في21 جمادى االولى 1435 ) 23مارس 2014(؛
- نظير استدراك عدلي مؤرخ في 10ربيع االول 1442 ) 27اكتوبر 2020 ؛(

- عقد شراء عرفي بتاريخ 22 سبتمبر 2003؛ 
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- عقد شراء عرفي مؤرخ في 12فبراير 1998؛

الثانية 1418  اثبات ملكية مؤرخ في 03جمادى  - نسخة عدلية من 

موافق 06 اكتوبر 1997؛

- شهادة التسليم ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 08 اكتوبر2020؛

احلادية  الساعة  التحديد 16 فبراير2020  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

عشرة صباحا .

مطلب رقم 38572 - 16 

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ :

1 - لهناوي لطيفة بنسبة 01/08 .

2 - الربال يونس بنسبة 02/08. 

3 - الربال حمزة بنسبة 02/08.

4 - الربال عبد احلفيظ بنسبة 02/08.

5 - الربال هدى بنسبة 01/08.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت حمو بوزيان .

مساحته : 15آر 50 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة الطيبي الربال ؛

جنوبا : الربال محمد ؛ الربال عمر ؛

شرقا : ممر ؛

غربا : الربال محمد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 صفر 1442 املوافق 15 اكتوبر 2020 ؛

املوافق   1442 الثاني  ربيع   28 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -

14ديسمبر 2020؛

- شهادة ادارية مؤرخة26نونبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 18 فبراير2021 الساعة العاشرة 

صباحا .

مطلب رقم 38573 - 16 

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - لهناوي لطيفة بنسبة 01/08 .

2 - الربال يونس بنسبة 02/08. 

3 - الربال حمزة بنسبة 02/08.

4 - الربال عبد احلفيظ بنسبة 02/08.

5 - الربال هدى بنسبة 01/08.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت حمو بوزيان .
مساحته : 30آر 70 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : ممر ؛

جنوبا : ورثة الربال الطيبي ؛
شرقا :الربال رحمة ؛
غربا : الربال صفية ؛

احلقوق العينية : الشيء.
اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 صفر 1442 املوافق 15 اكتوبر 2020 ؛
املوافق   1442 الثاني  ربيع   28 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -

14ديسمبر 2020؛
- شهادة ادارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 18 فبراير2021 الساعة التاسعة 
صباحا .

مطلب رقم 38574 - 16 
تاريخ االيداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : حميد شباب بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان تيرست".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان تيرست".
نوعه : ارض فالحية.

ايت  بنحمادي  ايت  الطلبة  دائرة اخلميسات جماعة مجمع   : موقعه 
سليمان. .

مساحته : 63آر 85 س تقريبا.
اجملاورون:

شماال : ورثة موالي ادريس احلسني ؛
جنوبا : ورثة موالي النور؛

شرقا : ورثة موالي ادريس احلسني ؛
غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.
اصل امللك : 

موافق  1442 الثانية  جمادى   18 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -
13 افبراير 2020 ؛

- نسخة طبق االصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 دي احلجة 
1439 املوافق 14غسطس2018؛

- نسخة طبق االصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ 26 جمادى الثانية 
1439 موافق 15مارس 2018؛

- نسخة طبق االصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ 27 ربيع االول 1440 
موافق 05 ديسمبر 2018؛

- نسخة طبق االصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ 13 جمادى االولى 
1439 موافق 31 يناير2018؛

- نسخة طبق االصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ 03 دي احلجة 1439 
موافق 15غشت 2018؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 شعبان 1440 موافق 24 ابريل 2019؛
- شهادة ادارية مؤرخة في 06 اكتوبر 2020 عدد11/2020/م.ت.

احلادية  الساعة  22 فبراير2021  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
عشرة صباحا .
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مطلب رقم 38575 - 16 

تاريخ االيداع : 21 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : حميد شباب بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بونكاب".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بونكاب".

نوعه : ارض فالحية.

بنحمادي  ايت  دوار  الطلبة  اخلميسات جماعة مجمع  دائرة   : موقعه 

ايت اسليمان. .

مساحته : 09 هـ09آر 94 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : طريق؛

جنوبا : الواد ؛ ورثة حمو العربي؛

 شرقا : ورثة حمو العربي؛ ورثة خيي؛

غربا : الواد؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 شوال 1440 موافق 11 يونيو 2019؛

- نسخة طبق االصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 دي احلجة 

1439 املوافق 14اغسطس2018؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 06 اكتوبر 2020 عدد12/2020/م.ت.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 22 فبراير2021 الساعة التاسعة 

صباحا .

مطلب رقم 38576 - 16 

تاريخ االيداع : 21 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

1-/حادة شباب بنت سيدي محمد بنسبة 07/88؛

2-/حميد شباب بن محمد بنسبة 28/88؛ 

3-/حنان شباب بنت سيدي محمد بنسبة 07/88؛

4-/ليلى شباب بنت سيدي محمد بنسبة 07/88؛

5-/خديجة شباب بنت سيدي محمد بنسبة 07/88؛

6-/فتيحة شباب بنت محمد بنسبة 07/88؛

7-/فدوى شباب بنت سيدي محمد بنسبة 07/88؛

8-/فاطمة زروال بنت علي بنسبة 11/88؛

9-/حسناء شباب بنت محمد بن امحمد بنسبة 07/88؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بولهرشة".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بولهرشة".

نوعه : ارض فالحية.

بنحمادي  ايت  دوار  الطلبة  اخلميسات جماعة مجمع  دائرة   : موقعه 

ايت اسليمان.

مساحته : 04 هـ27آر38س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بوهو موالي ادريس ؛

جنوبا : واد برجلني ؛

شرقا : ورثة ايت النور؛

غربا : ورثة موالي ايت النور؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 شوال 1440 موافق 25 يونيو 2019؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 شعبان 1440 ) 24 ابريل2019 (؛

- نسخة طبق االصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 دي احلجة 

1439 املوافق 14غشت2020؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 06 اكتوبر 2020 عدد12/2020/م.ت.

الثانية  22 فبراير2021 الساعة  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

عشرة زواال .

مطلب رقم 38577 - 16 

تاريخ االيداع : 24 اديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : تغبالوت العماري بنت عمار .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فؤاد".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فؤاد ".

نوعه : ارض بها بناية دات طابق ارضي وطابقني علويني.

موقعه : دائرة واملاس املعازيزحي التنمية .

مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الدرقاوي موالي علي؛

جنوبا : ممر ؛

شرقا : مطلب 14751/16؛ ممر ؛

غربا : ممر ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 دس القعدة 1439 ) 30 يوليوز 2018 (؛

- وكالة مصادق عليها من القنصلية العامة للملكة املغربية بجدة 

بتاريخ 01اكتوبر 2019 رقم 4376/2019؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 18اغسطس2020 عدد 24/2020/م.ت؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 24 فبراير2021 الساعة التاسعة 

صباحا .

مطلب رقم 38578 - 16 

تاريخ االيداع : 25 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : نادية بالركيكة بنت عبد اهلل.

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " نادية بالركيكة ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت حدو ابراهيم.

مساحته : 12 آ 42 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛
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جنوبا : مطلب 26457/16؛

شرقا : بلهليل مصطفى ؛

غربا : مطلب 26457/16؛؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 من محرم 1440 ) 09 أكتوبر 2018 (؛

موافق   1426 األولى  جمادى  من   28 في  مؤرخ  عدلي  مبادلة  رسم   -

07 يوليو 2005 ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 من رمضان 1429 ) 05 شتنبر 2008 (؛

- نسخة طبق األصل من عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 يونيو 1989 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 نوفمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 25 فبراير 2021 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 38579 - 16 

تاريخ االيداع : 25 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : حورية رحيمو بنت موحى.

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " دار حورية ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق أول.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية اإلخاء دوار اجلديد .

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : دبري املفضل ؛

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : ادريس زيان ؛

غربا : تفشير فاطمة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 من شعبان 1430 ) 29 يوليو 2009( ؛

- ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 21 من جمادى األولى 1437 موافق 

01 مارس 2016 ؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 من شوال 1428 ) 18 أكتوبر 2007 (؛

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 13 مارس 1989 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 25 فبراير 2021 الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 38580 - 16 

تاريخ االيداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عسو اعزيز بن صديق.

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

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت علي بني ونزار. 

مساحته : 2هـ تقريبا.

اجملاورون:
شماال : الطريق ؛

جنوبا : ورثة الكرمي بنعيسى بن محمد ؛
 شرقا : ورثة الكرمي بنعيسى بن محمد ؛

غربا : ورثة حمادي بن قسو، الكرمي اجلياللي ؛ 
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
موافق  1441 احلجة  ذي  من   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

17 أغسطس 2020 ؛
- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 من صفر 1417 موافق 27 يونيو 1996 ؛
موافق  1401 االولى  جمادى  من   12 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

19 مارس 1981 ؛
- شهادة ادارية مؤرخة في 02 نوفمبر 2020 عدد: 11/م.ت ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 04 مارس 2021 الساعة 
التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38581 - 16 
تاريخ االيداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احمد دخشيش بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حبس لبكر ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " حبس لبكر ".
نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار ايت موسى اوسالم.
مساحته : 69 ا 69 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : ورثة محمد بن عبد السالم، ممر عمومي مشترك ؛

جنوبا : رسم 36659/16، دخشيش محمد بن بنعيسى ؛
شرقا : الطريق ؛

غربا : دخشيش بنعيسى، مسجد، دخشيش ادريس بن بوعزة ؛ 
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
موافق  1433 األولى  جمادى  من   27 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

19 ابريل 2012 ؛
- شهادة ادارية مؤرخة في 06/06/2012 عدد: 24/ق.ت/1 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 04 مارس 2021 الساعة 
احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 38582 - 16 
تاريخ االيداع : 05 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد اجبيلو بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ضاية نزهة 276 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ضاية نزهة 276 ".
نوعه : ارض بها بناية ذات طابق أرضي.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.
مساحته : 70 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : الزنقة ؛

جنوبا : ؛
شرقا : ؛



295 عدد 1151 - 06 جمادى األخرة 1442 )20 يناير 2021(

غربا : الزنقة ؛ 
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 من صفر 1438 ) 29 نوفمبر 2016 (؛

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 02 /07/2008.
بتاريخ عليها  مصادق  عرفي  بيع  عقد  من  االصل  طبق  نسخة   -

.11/2020/ 25
- شهادة التسليم.

- شهادة ادارية مؤرخة في 03/11/2020 عدد: 21 ؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 05 مارس 2021 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 38583 - 16 
تاريخ االيداع : 05 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 
1/ نزهة بوطيور بنسبة 1/11.

2/ عبد العزيز بوطيور بنسبة 2/11.
3/ فاطمة بوطيور بنسبة 1/11.

4/ حادة بوطيور بنسبة 1/11.
5/ جتنية بوطيور بنسبة 1/11.

6/ احلسنية بوطيور بنسبة 1/11.
7/ احمد بوطيور بنسبة 2/11.

8/ محمد بوطيور بنسبة 2/11.
بصفتهم طالبي التحفظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان بوطيور ".
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان بوطيور ".

نوعه : ارض فالحية.
موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران دوار ايت بوهو.

مساحته : 04هـ 30ا 14س تقريبا.
اجملاورون:

شماال : مطالب 30198/16 – 30200/16 – 30201/16 – 30202/16، ورثة 
اخلمار ادريس ؛

جنوبا : الطريق ؛
شرقا : رسم 65974/16 ؛

غربا : مطلب 30197/16 ؛ 
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 من محرم 1442 ) 03 سبتمبر 2020 (؛

- استدراك عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2020.
القعدة  ذو  من   05 في  مؤرخ  اراثة عدلي  لرسم  االصل  - صورة طبق 

1440 موافق 08/07/2019.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 05 مارس 2021 الساعة 

الثانية و نصف بعد الزوال. 

مطلب رقم 38584 - 16 
تاريخ االيداع : 06 يناير 2021.

طالب التحفيظ : نور الدين جبيرا بن عمر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان الدار ".

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

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 60ا 36س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : مطلب 6718/16 و رسم 30775/16 ؛

جنوبا : 6718/16 ؛

شرقا : جبيرا عبد النبي، ممر، ورثة جبيرا عمر ؛

غربا : مطلب 6718/16 ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 من ذي احلجة 1441 ) 24 يوليو 2020 (؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 08 مارس 2021 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38585 - 16 

تاريخ االيداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احمد محمودي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان راس اجلوف ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ضيعة السعد الكبير ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت علي بني ونزار.

مساحته : 03هـ 00ا 25س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : رسم 11657ر ؛

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : اغريس السعدية، ممر ؛

غربا : حلريش بن ناصر ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 من صفر 1442 ) 09 اكتوبر 2020 (؛

- ملحق عدلي مؤرخ في 11 من رجب 1441 موافق 06 مارس 2020 ؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 من رجب 1441 ) 03 مارس 2020 (؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 09 مارس 2021 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " عال و عبو ".

مطلب 38195 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1067 املؤرخة في 12/06/2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 17/09/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " عال و عبو " ذي املطلب عدد 38195 - 16 الكائن بدائرة 

واملاس جماعة املعازيز دوار ايت شعو اصبحت تتابع من االن فصاعدا 

في اسم السيد محمد خياطي بن صالح.

 وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ.

2. عقد توثيقي مؤرخ في 05 سبتمبر 2020.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان احلرش ".

مطلب 13204 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 4446 املؤرخة في 14/01/1998.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 23/09/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " فدان احلرش " ذي املطلب عدد 13204 - 16 الكائن بدائرة 

االن فصاعدا  من  تتابع  اصبحت  يزي  ايت  دوار  حودران  واملاس جماعة 

مبساحة قدرها 93 آ 82 س بدال عن املساحة املصرح بها.

وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :

موافق  1441 االول  ربيع  من   24 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   .2

22 نونبر 2019.

3. رسم استدراك عدلي مؤرخ في 14 من رجب 1441 ) 09 مارس 2020(.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " جنطيلو ".

مطلب 20599 ر الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1912 املؤرخة في 17/06/1949.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 30/09/2020 فان مسطرة حتفيظ 

املدعو "جنطيلو"  األصلي  امللك  املستخرج من   " نورا   " املدعو  امللك 

ذي املطلب عدد 20599 ر الكائن بدائرة واملاس جماعة املعازيز دوار ايت 

الشكل  على  مجزأة  فصاعدا  االن  من  تتابع  اصبحت  اوزعة  عيسى 

التالي:

- حتت تسمية ّ بالد السماللي" فيما يخص القطعة األولى مبساحة 

قدرها 15هـ 16 آ 00 س في اسم السيد : محمد عليك بن اخملفي.

طالب  اسم  في  امللك  من  تبقى  فيما  القدمية  التسمية  حتت   -

التحفيظ.

 وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :

2. عقد توثيقي مؤرخ في 29 سبتمبر 1965 مودع بتاريخ 08/03/1966 

كناش 32 عدد 617.

بتاريخ  مودع   1996 أغسطس   27 في  مؤرخ  عرفي  بيع  عقد   .3

02/09/1996 كناش 17 عدد 1814.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     

عز الدين شاكر    

محافظة العيون  
 

مطلب رقم 5242 - 17  

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد يحيى الكارحي ابن امبارك.

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الكارحي "؛

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ؛

موقعه : اقليم العيون حي خط الرملة 2 شارع مزوار؛
مساحته :01 آر 46 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : هالب البشير؛ 

جنوبا : حوش ؛
شرقا : شارع مزوار؛ 

غربا : الناجم الركيبي ؛ 
 احلقوق العينية: ال شيء. 

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

شهادة إدارية مؤرخة في 03 نوفمبر 2020؛
على   2021 مارس   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 
احملافظ على األمالك العقارية بالعيون     

محمد فاري      

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53400 - 18 
تاريخ اإليداع: 8 يناير 2021. 

طالبي التحفيظ :
-محمد احلمزاوي بن الصالح بنسبة 1/2

-السعدية احلمزاوي بنت حمو بنسبة 1/2.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

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

موقعـه: مدينة ابي اجلعد، درب السلطان.
مساحته: 01 آ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: مصطفى حمزاوي؛

شرقـا: الزنقة؛ 
جنوبـا: احلاج احمد الوهابي ، مطلب التحفيظ عدد 19319/18؛

غربـا: احمد حمزاوي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
موافق  1438 القعدة  ذو   17 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

10 اغسطس 2017
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 مارس 2021 على 

الساعة: 10 صباحا.

مطلب رقم 53401 - 18 
تاريخ اإليداع: 8 يناير2021. 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »دار مهراز«.
نوعــه: ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح.
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موقعـه: مدينة حطان، حي نوارة زنقة سمارة.
مساحته: 90 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: مطلب التحفيظ عدد 40196/س؛

شرقـا: الزنقة؛ 
جنوبـا: الزنقة؛

غربـا: عزوز محمد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك : عقد شراء عرفي مؤرخ في 17 يناير 1979.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 10 مارس 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53402 - 18 
تاريخ اإليداع: 12 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : عبد اجمليد كرمي بن حمو.

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

نوعــه: ارض فالحية بها بئر.
موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوار ايت لطرش.

مساحته: 02 هـ 90 آ تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: الطريق، احلريري محمد بن بوعزة؛
شرقـا: ورثة كرمي محمد بن العربي؛ 

جنوبـا: كرمي محمد؛
غربـا: كرمي احمد بن املعطي، ورثة برحيل محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 ذو احلجة 1434 موافق 1 نوفمبر2013.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 10 مارس 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53403 - 18 
تاريخ اإليداع: 12 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : عبد اجمليد كرمي بن حمو.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الظهر«.

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

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوار ايت لطرش.
مساحته: 94 آ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: مصطفى برحيل؛
شرقـا: ؛ مصطفى برحيل؛

جنوبـا: عائشة برحيل؛
غربـا: ورثة محمد كرمي بن العربي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 ذو احلجة 

1434 موافق 1 نوفمبر2013.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 10 مارس 2021 على 

الساعة: 11 صباحا.

خالصة إصالحية-تتعلق بامللك املسمى »حطان شعبة اعمارة « 

مطلب التحفيظ رقم 38438 -س الذي أدرجت خالصة

 مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 2708  

املؤرخة في 23 سبتمبر 1964.

مسطرة  فان  يناير2021،   8 في  مؤرخة  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعـــو» حطان شعبة اعمارة «، مطلب التحفيظ رقم 

: 38438 -س الكائن مبدينة حطان، حي نوارة تتابع على الشكل االتي:

*-1حتت التسمية اجلديدة: » ملك مهراز « ، مبساحة قدرها 10س تقريبا 

في اسم السيد مهراز محمد بن عبد القادر.

امللك  تبقى من  ملا  اعمارة«  » حطان شعبة  القدمية:  التسمية  *حتت 

املذكور اعاله في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي. 

وكذا  املذكور  للمطلب  تاييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

صورة شمسية لعقد شراء عرفي مؤرخ 16 يناير1979.

     احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة 

     عبد الكرمي بوسيف

محافظة تطوان

 

مطلب رقم 71598 - 19 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ريان محمد بن عمر بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ريان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ريان". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

املدعو:  احملل   ، تازة  باب  وجماعة  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 

محارث الدردارة. 

مساحته 76 آ 54 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق 

شرقا : ارض جماعية جامع تفوزال 

جنوبا : خندق 

غربا: غابة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم  من  لنسخة  األصل  طبق  صورة 

11يوليوز 2002

صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21 يوليوز 2002

شهادة إدارية بتاريخ 29سبتمبر 2020 . 

ملحق إصالحي لرسم موضوعه بيع بتاريخ 13أكتوبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

         املصطفى طريفة
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محافظة اسفي

مطلب رقم 125925 - 23

 تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021 

طالب التحفيظ : اوجامع احلسن ابن جامع بن علي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل" 

نوعـه : دار للسكنى تتكون من سفلي بهوائها

موقعـه : اسفي، املدينة القدمية، زنقة تنجريفت رقم 10

مساحته : 01 آر 03 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ملك االحباس- والقليعي 

شرقا : الطريق- ملك االحباس 

جنوبا : الكنيسة

غربا : ملك االحباس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهـادة اداريــة مؤرخة فــي 22 فبراير 2019

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 13 ابريل 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2019 

- شهـادة اداريــة مؤرخة فــي 08 ديسمبر 2020 

على   2021 مارس   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 125926 - 23

تاريخ االيداع : 04 يناير 2021 

طالب التحفيظ : حلليسي عمر ابن بوجمعة بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد رمل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد رمل" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة الثوابت ،قيادة الصويرية ، دوار سهب الطراد 

مساحته : 01 هك تقريبا 

حدوده : 

شماال : حلليسي عمر 

شرقا : بنت املدني حفيظة

جنوبا : الواد الغارق

غربا : الرسم العقاري عدد 88651 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 1977 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 اكتوبر 2019 

على   2021 مارس   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125927 - 23

تاريخ االيداع : 05 يناير 2021 

طالبوا التحفيظ : 

1( الصرصار محمد ابن موالي عبد اهلل بن موالي عباس بنسبة 21/56 

2( الصرصار موالي املهدي ابن موالي عبد اهلل بن موالي العباس بنسبة 14/56 

3( الصرصار نديرة بنت موالي عبد اهلل بنسبة 7/56 

4( الصرصار حسناء بنت موالي عبد اهلل بن موالي العباس بنسبة 7/56 

5( شماعة حليمة بنت اخملتار بن عباس بنسبة 7/56

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الصرصار" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الصرصار" 

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي بهوائها

املغرب  الصرصار،شارع  حي  الشماعية،  اليوسفية،  اقليم   : موقعـه 

العربي، الرقم 170 

مساحته : 03 آر 30 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : احللواني محمد

شرقا : شارع املغرب العربي

جنوبا : ورثة موالي ابراهيم الصرصار

غربا : الصرصار موالي الهادي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

 - رسم استمرارعدلي مؤرخ في 11 يونيو 2008 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2008 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 سبتمبر 2019 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 - عقد وكالة عرفي 

مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 14 فبراير 2020 

- شهادة ادارية مؤرخة في 06 يوليو 2020 

على   2021 مارس   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125928 - 23

تاريخ االيداع : 06 يناير 2021 

طالب التحفيظ : كرضام احمد بن احلاج الطاهر بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد مداح" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد مداح" 

نوعـه : أرض فالحية
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موقعـه : اقليم اسفي، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار الهرامشة

مساحته : 12 هك 20 آر 84 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة خاني بن العسكري- وخواض مبارك – واملودن- وبن الكبران 

حسن- والعسيلة حسن – وورثة العسال بن املكي 

شرقا : الطريق عرضها 5 امتار

جنوبا : القسمة مصطفى - حسن - سعيد - عبد الناجي- وكبور- 

نعيمة- لقبهم حبوشي- وبرزاز مبارك - ورثة املكي بن عالل .

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2020

- نسخة مطابقة لالصل من شهـــادة اداريـــة مؤرخة في 29 ديسمبر 2020

على   2021 مارس   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125929 - 23

تاريخ االيداع : 06 يناير 2021 

طالب التحفيظ : بوراوين احمد بن ابيه بن ابيه

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "امليلحة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امليلحة" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة و قيادة لبخاتي، دوار اوالد بوعبيد

مساحته : 02 هك 28 آر 51 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن عزوزسليمي 

شرقا : ورثة احمد خلناتي

جنوبا : الرسم العقاري عدد 29592/ج 

غربا : ورثة الهنتاتي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 13 اغسطس 2020 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2020 

- ملحق عقد اصالح املدنية مؤرخة في 09 سبتمبر 2020 

- ملحق عقد اصالح املدنية مؤرخة في 09 سبتمبر 2020

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اكتوبر 2020 

على   2021 مارس   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 125930 - 23

تاريخ االيداع : 07 يناير 2021 

طالبا التحفيظ : 

1( الفنان عبد القادر ابن محمد بن احمد بنسبة 1/2 

2( الفنان محجوب ابن محمد بن احمد بنسبة 1/2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد كدية خي احملجوب" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد كدية خي احملجوب" 

نوعـه : أرض فالحية به اسطبل مساحته 108 متر

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة و قيادة الغياث، دوار حلمادشة

مساحته : 01 هك 10 آرتقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة بن مبارك – وفاطنة بنت مبارك

شرقا : بن اخليفة ابراهيم – وبنت عبد اهلل فاطمة

جنوبا : الفنان احملجوب- والفنان عبد القادر

غربا : بنت محمد عائشة- ودهيبة محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 2013 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 2013 

على   2021 مارس   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125931 - 23

تاريخ االيداع : 07 يناير 2021 

طالبا التحفيظ : 

1( الفنان عبد القادر ابن محمد بن احمد بنسبة 1/2 

2( الفنان محجوب ابن محمد بن احمد بنسبة 1/2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد حفرة ملطافي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد حفرة ملطافي" 

نوعـه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة و قيادة الغياث، دوار حلمادشة

مساحته : 71 آر 03 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : بنت عزوز عائشة

شرقا : مكاز ملطافي

جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 19 فبراير 1990 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2008 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 06 يوليو 2020 

على   2021 مارس   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة 00 : 10 صباحا. 

مطلب رقم 125932 - 23

تاريخ االيداع : 07 يناير 2021 

طالبا التحفيظ : الفضيل عبد اجمليد ابن فاحت بن الفاطمي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد زرب حمرا" 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد زرب حمرا" 
نوعـه : أرض فالحية مغروسة

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة و قيادة سيدي التيجي، دوار اوالد بوعلي
مساحته : 53 آر21 س تقريبا 

حدوده : 
شماال : الرسم العقاري عدد 3666 - 232
شرقا : الرسم العقاري عدد 95047 - 23

جنوبا : ورثة الهاشمي بن صالح منهم ايت صالح زهراء 
غربا : خودير عمر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 
أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 26 فبراير 2020 
- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2020

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2020
- شهادة ادارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2020 

على   2021 مارس   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 00 : 13 بعد الزوال. 

 
 خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" حفرة العكرب " 

مطلب رقم 30737 - 23 الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلـريدة الرسميـة عدد 357 املؤرخة في 02 نوفمبر 2005.

مبقتضــى مطلب إصالحي مؤرخ في 31 ديسمبر 2020 فان مسطرة 
حتفيظ امللك املدعو " حفرة العكرب" مطلب عدد 30737 - 23 الكائن 

بإقليم اسفي ، قيادة خط ازكان ،تتابع يومه في اسم السادة : 
1( خدة لودياني بنت الغالي بن كبور 

2( محمد السويني 
3( حيات السويني

4( صباح السويني 
وذلك مبساحة قدرها 61 آر 82 سنتيارا

 وذلك مبقتضى الرسوم السابق إيداعها سندا ملطلب التحفيظ وكذا: 
- نسخة حكم ابتدائي بتاريخ 19 ابريل 2011 

- نسخة من قرار النقض عدد 349/8 بتاريخ 17 يوليو 2018 
- أصل رسم االستمرار

- رسم موجب 
- إشهاد بالتبليغ 

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي بالنيابة
عبد اجلليل ابامني     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131367 - 24
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : خدوج املسعودي بنت محمد 
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "خدوج 2".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة أجدير ، احملل املدعو : "تسرغوا حي أوشانن"

مساحته : 02 آر 50 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : ورثة اشن محمد؛

جنوبا : أحمد املسعودي،

غربا : ورثة تويا بن علي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 123 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  املقاسمة  رسم 

صحيفة 129 عدد 112 بتاريخ 21 ديسمبر 2016.

 49 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  اثبات  رسم 

صحيفة 158 عدد 148 بتاريخ 10 ديسمبر 2011.

 44 رقم  التركات  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  إراثة  لرسم  صورة 

صحيفة 75 عدد 55 بتاريخ 08 اكتوبر 2015

رقم 72  األمالك  أصلها مضمن بسجل  لوكالة عدلية  األصل  صورة طبق 

صحيفة 269 عدد 204 بتاريخ 18 اغسطس 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 18 اكتوبر 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 07 نوفمبر 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 02 سبتمبر 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 07 سبتمبر 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 08 سبتمبر 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 08 سبتمبر 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 06 اكتوبر 2018

صورة طبق االصل لوكالة مفوضة عرفية اصلها مؤرخ في 19 يونيو 2016

شهادة إدارية مؤرخة في 21 اكتوبر 2020.

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

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131368 - 24

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : خدوج املسعودي بنت محمد 

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

نوعـه : أرض عارية

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة أجدير ، احملل املدعو : "تسرغوا حي أوشانن"

مساحته : 02 آر 42 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : فريد املسعودي؛

جنوبا : اشن محمد،

غربا : الرسم العقاري عدد 18576 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

األمالك  بسجل  مضمن  أصله  عدلي  املقاسمة  لرسم  االصل  طبق  صورة 

العقارية رقم 123 صحيفة 129 عدد 112 بتاريخ 21 ديسمبر 2016.

صورة طبق االصل لرسم اثبات امللكية عدلي اصله مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 49 صحيفة 158 عدد 148 بتاريخ 10 ديسمبر 2011.

 44 رقم  التركات  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  إراثة  لرسم  صورة 

صحيفة 75 عدد 55 بتاريخ 08 اكتوبر 2015

رقم 72  األمالك  أصلها مضمن بسجل  لوكالة عدلية  األصل  صورة طبق 

صحيفة 269 عدد 204 بتاريخ 18 اغسطس 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 18 اكتوبر 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 07 نوفمبر 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 02 سبتمبر 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 07 سبتمبر 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 08 سبتمبر 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 08 سبتمبر 2016

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية اصلها مؤرخ في 06 اكتوبر 2018

صورة طبق االصل لوكالة مفوضة عرفية اصلها مؤرخ في 19 يونيو 2016

شهادة إدارية مؤرخة في 21 اكتوبر 2020.

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

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131369 - 24

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد الصاحلي بن عمر

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

نوعـه : أرض عارية 

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

مساحته : 01 اَر 06 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : مطلب التحفيظ عدد 31294 - 24 ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

106 صحيفة 50  رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 

عدد 36 بتاريخ 30 سبتمبر 2014. ( توثيق احلسيمة)

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 60 صحيفة 477 

عدد 392 بتاريخ 10 سبتمبر 2014 )توثيق احلسيمة(.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصله مضمن بكناش باقي الوثائق رقم 

117 صحيفة 69 عدد 101 بتاريخ 17 يوليو 2011 )توثيق تطوان(.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصله مضمن بكناش اخملتلفة 

رقم 92 صحيفة 353 عدد 446 بتاريخ 14 ابريل 2009 )توثيق تطوان(

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

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

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131370 - 24

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد الصاحلي بن عمر

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

نوعـه : أرض عارية 

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

مساحته : 95 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : ملك الغير ؛

جنوبا : ورثة عالية الرايس؛

غربا : رسم عقاري عدد 26936 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 103 صحيفة 222 

عدد 137 بتاريخ 16 يونيو 2014. (توثيق احلسيمة)

صورة طبق األصل لرسم اثبات استمرار امللكية عدلي أصله مضمن بسجل 

 2013 يناير   08 بتاريخ   403 عدد   392 صحيفة   52 رقم  الوثائق  باقي 

)توثيق احلسيمة(.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصله مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 

117 صحيفة 69 عدد 101 بتاريخ 17 يوليو 2011)توثيق تطوان(.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصله مضمن بكناش اخملتلفة 

رقم 92 صحيفة 353 عدد 446 بتاريخ 14 ابريل 2009 )توثيق تطوان(

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

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3821 - 26

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020

طالب التحفيظ : بوغابي عزوز بن لكبير

بصفته طالب التحفيظ الوحيد
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االسم الذي يعرف به امللك : أرض الرمل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض نور

نوعه : أرض فالحية

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

مساحته : 11 ار 96 سنتيار

حدوده : 

شماال : مكاوي محمد

جنوبا : طريق عرضها 03 امتار- مكاوي سعيد- مكاوي حسناء

شرقا : الرسم العقاري 9959 - 26 

غربا :  طريق معبدة رقم 3301

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 451 كناش األمالك 76 بتاريخ 29 ديسمبر 2020

2 - شهادة ادارية عدد 15/م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة زناتة بتاريخ 

03 ديسمبر 2020

3 - رسم شراء عدلي عدد 120 كناش األمالك 77 بتاريخ 06 يناير 2021

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

الساعة 09 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 53503 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  13  يناير 2021.

طالب التحفيـظ : السـيد محمد بومياللن بن احمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك بومياللن.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك بومياللن. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

: حومة  املدعو  احملل  ترميكت،  ورزازات، جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

اكمير نحماد اسالم بتاجدة.

مسـاحتـه : 98 سنتيار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : حلسن ايت بيالل .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : عمر ايت بيالل .

غـربـا : عبد العزيز ايت بيالل .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يونيو 2011 

 - نسخة من رسم قسمية عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 2006 

 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 1980 

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 اغسطس 2011 

 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 11 يوليو 2011 . ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  15  مارس 2021 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

محافظة الرماني

مطلب رقم 7209 - 29 

تاريـخ اإليـداع : 28 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : عزيز الطائفي بن املصطفى بن بوشعيب

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " اجلوهري "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلوهري ".

نـوعـه : " ارض فالحية ".

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

دوار الكرينات النجدة 2.

مسـاحتـه : 65 آر تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : الطريق العمومية.

شـرقـا : الرحماني رشيد.

جنوبا : ورثة بوعزة بن حماني.

غربـا : ورثة ادريس بن علي.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 .

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2020.

- شهادة إدارية عدد 11/2020 مؤرخة في 18 سبتمبر 2020 .

املؤقت هو يوم 23 فبراير 2021  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 7210 - 29 

تاريـخ اإليـداع : 05 يناير2021 .

طالب التحفيظ : ميلود كرمي بن الطيبي

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " عبوشة "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبوشة ".

نـوعـه : " ارض فالحية ".

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

أوالد عون.

مسـاحتـه : 95 آر تقريبا.
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حــدوده : 

شمـاال : الطريق العمومية – ورثة بوعزة رحموني.

شـرقـا : الطريق العمومية.

جنوبا : ورثة قدور بن الغازي – ورثة بوعزة رحموني . 

غربـا : مول البالد عبد الرحمان.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2010.

املؤقت هو يوم 04 مارس 2021  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املدعو" بربارة "

موضوع مطلب التحفيظ رقم 33046/ر الكائن بإقليم اخلميسات 

دائرة الرماني جماعة جمعة مول البالد، النجدة دوار أوالد عمارة،

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 2743 

املؤرخة في 26 ماي 1965.

مبقتضى رسم بيان مساحة عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 ، فان 

التحفيظ  بربارة " موضوع مطلب   " امللك املسمى  مسطرة حتفيظ 

رقم 33046/ر الكائن بإقليم اخلميسات دائرة الرماني جماعة جمعة 

اآلن  من  تتابع  أصبحت   ، عمارة  أوالد  دوار  املدعو  احملل   ، البالد  مول 

العقاري وهي 05 هـ 34  التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعدا 

إيداع مطلب  أثناء  آرا و 90 سننتيارا عوضا عن املساحة املصرح بها 

التحفيظ، في اسم طالب التحفيظ األصلي، وذلك بناء على الرسوم 

املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا رسم بيان مساحة عدلي 

مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 وملحق إصالحي مؤرخ في 09 يناير 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني 

           الشريف البقالي

 

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 45960 - 30 

تاريخ اإليـداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد مستقيم بن أحمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليا : "حيط احلاج العربي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حيط احلاج العربي".

نوعـه : أرض فالحية.

جماعة  اخلنيشات  قيادة  ورغة،  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

توغيلت، دوار الكراروة.

مساحته : 6 هـ 14 آر 98 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد حبلق ؛

جنوبا : ورثة احلاج بوشتى الكنوني ؛

رسم  و   30  -  9865 رقم  عقاري  رسم  27263ر،  رقم  مطلب   : شرقا 

عقاري عدد 9657 - 30 ؛ 

غربا : رسم عقاري رقم 14702 - 30.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

 03  - األول 1442  ربيع  : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17  امللك  أصل 

نوفمبر 2020 مضمن بعدد 185 صحيفة 185 سجل األمالك رقم 14 

بقسم التوثيق باحد كورت.

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)9h( الساعة التاسعة صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم

امبارك السوسي    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146338

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد احلسن العوفي بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " بوتركانت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"بوتركانت،

نوعه : أرض فالحية ،

املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  اوالد  قيادة  وجان  جماعة   : موقعه 

"بوتركانت " ،

مساحته : 01 هـ 93 آ 15 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطيب بوحاح ر ع رقم -31 11324 ، 

شرقا : رع رقم 11324-31 بعضا ومطلب التحفيظ رقم 31-17372 ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 17372-31 ، 13918-31 بعضا و رع رقم 

 ، 31-33083

غربا : علي بوزرايك بعضا زوادميس بعضا آخر ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 أغسطس2020 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 ديسمبر 2020 ،

وكالة عدلية مؤرخة في 02 نوفمبر 2020 ،

على   2021 مارس   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146339

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021

طالبة التحفيظ : السيدة ءامنة اتهالى بنت أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " انرار"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أنرار"،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة اكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " أنرار" ،

مساحته : 03 آ 45 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : اتهالى مبيريكة ، 

جنوبا : الطريق وورثة ادالرايس ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2020 ،

على   2021 مارس   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146340

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021

طالبة التحفيظ : السيدة رشيدة راضي بنت عبد اهلل 

االسم الذي يعرف به امللك " فدان امشرك "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فدان امشرك"،

نوعه : أرض فالحية بورية عبارة عن قطعتني ،

موقعه : جماعة وقيادة اكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " فدان امشرك" ،

مساحته : 59 آ 53 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة الطاهر بن الفاطمي ، 

شرقا : الطريق االقليمية رقم 1016 ، 

جنوبا : ورثة العربي بن الفاطمي ، 

غربا : ادبحيدا بن جيالل ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2019 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 مارس 2019 ،

رسم ملحق اصالحي عدلي لرسم ملكية مؤرخ في 08 يناير 2021،

شهادتني اداريتني مؤرختني في 16و26 ديسمبر 2019 حتت عددي 228 و239 .

على   2021 مارس   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146341

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد احلسني هبزني بن العربي ، 

االسم الذي يعرف به امللك " مزارع بواكشار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أنرار"،

نوعه : أرض عارية ،

 " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  اكلو  وقيادة  جماعة   : موقعه 

بواكشار" ،

مساحته : 05 آ 18 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : ورثة ندلي اليزيد ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 31 ماي 2019 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 ،

نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 18 ديسمبر 2020 حتت 

عدد 139.

على   2021 مارس   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146342

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021

طالبي التحفيظ :

السيد عز الدين هبزني بن احلسني 

السيد يونس هبزني بن احلسني ،

السيد صالح الدين هبزني بن احلسني ،

على الشياع فيما بينهم ،

االسم الذي يعرف به امللك " مزارع بواكشار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " زيد"،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة اكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " بواكشار" ،

مساحته : 09 آ 40 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : ورثة ندلي اليزيد ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

صورة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 31 ماي 2019 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 ،

نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 18 ديسمبر 2020 حتت 

عدد 140.

على   2021 مارس   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 30 صباحا .
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مطلب رقم 31-146343

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد احلضيكي محمد بن امحمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " أكرموس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أكرموس"،

نوعه : أرض محاطة بسور بها بناية من سفلي ،

موقعه : جماعة تارسواط قيادة املن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل 

املدعو " أكرموس دوار اوكدال " ،

مساحته : 08 آ 82 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الوافي احلاج أحمد ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : اليازدي ، 

غربا : الوافي احلاج أحمد ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

نسخة رسم استمرار عدلي مؤرخ في 30 أكتوبر 1995 ،

عقد شراء عرفي تابث التاريخ في 05 أغسطس 2020 ،

صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 25 سبتمبر 2020.

على   2021 مارس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146344

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد أحمد قموس بن ببكر،

االسم الذي يعرف به امللك " بيزنكاد "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" بيزنكاد "،

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي واحد ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" على طريق متدغوست بيزنكاد " ،

مساحته : 73 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بلوش محمد ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : اياو الساحلي ، 

غربا : محمد اجلراري ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 نوفمبر 1993،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يناير 1985،

شهادة ادارية مؤرخة في18 ديسمبر 2020 عدد147/136/2020.

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146345

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالبة التحفيظ : السيدة أكوجا عائشة بنت علي ،

االسم الذي يعرف به امللك " اكوجا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اكوجا "،

نوعه : أرض محاطة بسور ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" زنقة البيض " ،

مساحته : 01 آ 01 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق بعضا وبلهدان فاطمة وشركائها بعضا آخر ، 

شرقا : فاطمة بلهدان وشركائها بعضا وابراهيم اعلي اجرار بعضا آخر ، 

جنوبا : ورثة ابراهيم اوعلي اجرار بعضا وعبيل فاطمة بعضا آخر ، 

غربا : ورثة اداكرو، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2020 ،

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146346

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد علي كنان بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " نكر اغراسن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " نكر اغراسن 2 "،

نوعه : أرض فالحية عبارة عن قطعتني ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار تعنديت " ،

مساحته : 56 آ 76 س تقريبا ،

حدوده : 

القطعة االولى

شماال : كنان موسى ، 

شرقا : ورثة ادحلسن ، 

جنوبا : الشعبة ، 

غربا : الطريق ، 
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القطعة الثانية

شماال : الشعبة ، 

شرقا : ورثة ادحلسن ، 

جنوبا : كنان احلسن ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 ،

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146347

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد حسن كنان بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " نكر اغراسن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " نكر اغراسن 1"،

نوعه : أرض عارية بورية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار تعنديت " ،

مساحته : 56 آ 76 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : كنان علي ، 

شرقا : ورثة ادحلسن ، 

جنوبا : ورثة عابود ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 ،

شهادة ادارية عدد 02 بتاريخ 08 يناير 2021 .

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146348

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد موسى كنان بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " نكر اغراسن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " نكر اغراسن "،

نوعه : أرض فالحية بورية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار تعنديت " ،

مساحته : 57 آ 96 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة ادبرم ، 

شرقا : ورثة ادحلسن ، 

جنوبا : كنان علي ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 ،

شهادة ادارية عدد 01 بتاريخ 08 يناير 2021 .

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " بيروك " 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4073 

املؤرخة في 21 نوفمبر 990،

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 04 يناير2021 فإن مسطرة حتفيظ 

ب  الكائن   31  -  1708 رقم  التحفيظ  مطلب  املسمى"بيروك"  امللك 

باحملل املدعو احلي الصناعي تيزنيت املركز تتابع من اآلن فصاعدا في 

احلاج  بن  بلعيد  كاشور  وكدا  االصلي  التحفيظ  طالب  نفس  اسم 

عبد اهلل صاحب حق الهواء على القطعة دات الرقم االستداللي )1( 

مساحتها 56 سنتيار وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا .

والباقي بدون تغيير .

إعالن عن إيداع البيان التجزيئي التعديلي بعد اإلعالن

عن اختتام أشغال التحديد

املتعلق مبنطقة التحفيظ اجلماعي اكلو.

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  بتيزنيت  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

بالبيان  املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الواقعة مبنطقة   31  -  57174  -  31  -  54825 : التعديلي اجلزئي وهي 

اكلو  القروية  باجلماعة  الكائنة  "اكلو"  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ 

هذا  نشر  من  ابتداء  شهرين  مضي  بعد  تيزنيت  إقليم  اكلو  قيادة 

االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى 

االولى 1398 املوافق ل 25 يوليو 1969. 

احملافظ على االمالك العقارية بتزنيت

عبدالقادر بوحامد    
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محافظة العرائش

مطلب رقم 32939 - 36

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد دار خليفة مكادي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد دار خليفة مكادي "

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد

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

مكادي ،احملل املدعو : " مسجد دار خليفة مكادي "

مساحته : 21 ار 60 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احمد زقانة ؛

جنوبا : طريق؛

شرقا : عبد السالم يعقوب 

غربا : احمد زقانة

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 12 مارس 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32940 - 36

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد مكادي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد مكادي "

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد و مرفقاته.

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

مكادي ،احملل املدعو : " مسجد مكادي "

مساحته : 32 ار 43 س تقريبا

حدوده : 

شماال : مدرسة ؛

جنوبا : احباس؛

شرقا : ورثة العسري و احمد علي عروق 

غربا : طريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 12 مارس 2021 على 

الساعة 11 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32941 - 36

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد عميرة مكادي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد عميرة مكادي"

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد و مرفقاته

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

مكادي ،احملل املدعو : " مسجد عميرة مكادي "

مساحته : 09 ار 38 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق ؛

جنوبا : ورثة الزباخ؛

شرقا : طريق 

غربا : ورثة القاصة

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 12 مارس 2021 على 

الساعة 13 و النصف بعد الزوال ؛

مطلب رقم 32942 - 36

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكوزية 70711 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكوزية 70711 "

نوعه : ارض فالحية.

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

الصاف ،احملل املدعو : "الكوزية 70711 "

مساحته : 18 ار 17 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احباس ؛

جنوبا : احباس؛

شرقا : عبد السالم احلنيني و امشيش الوات 

غربا : احباس

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 10 صباحا ؛

مطلب رقم 32943 - 36

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلنيون الصاف "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلنيون الصاف "

نوعه : ارض فالحية.

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

الصاف ،احملل املدعو : "اجلنيون الصاف "

مساحته : 05 ار 54 س تقريبا
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حدوده : 

شماال : احباس ؛

جنوبا : مصطفى الوات ؛

شرقا : ادريس احلنيني 

غربا : احباس

احلقوق العينية : ال' شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 12 و النصف بعد الزوال ؛

مطلب رقم 32944 - 36

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد بني معافة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد بني معافة "

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد.

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

معافة ،احملل املدعو : "مسجد بني معافة "

مساحته : 06 ار 93 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق ؛

جنوبا : ممر؛

شرقا : احباس 

غربا : ممر

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32945 - 36

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد دار لوطا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد دار لوطا "

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد.

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

لوطا ،احملل املدعو : "مسجد دار لوطا "

مساحته : 07 ار 69 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق ؛

جنوبا : عبد السالم جعنني؛

شرقا : طريق 

غربا : عبد السالم جعنني 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 11 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32946 - 36

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد اجلبيلة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد اجلبيلة "

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد.

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

اجلبيلة ،احملل املدعو : "مسجد اجلبيلة "

مساحته : 20 ار 86 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق ؛

جنوبا : طريق؛

شرقا : طريق 

غربا : عبد السالم البوطي 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 13 و النصف بعد الزوال ؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" الظهر " 

ذي املطلب رقم 4994 - 19، الواقع مبنطقة ضم األراضي

املدعوة  "سهل الضفة اليمنى " بإقليم العرائش جماعة قصر ابجير 

احملل املدعو : "الدرابلة"

،فإن مسطرة   2020 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 21 ديسمبر 

األن  من  تتابع  أصبحت   ،19  -  4994 رقم  املطلب  ذي  امللك  حتفيظ 

فصاعدا في إسم : األوقاف العامة النائب عنها السيد : ناظر أوقاف 

الكبرى  االحباس  جزء   "  : هي  و  جديدة  تسمية  حتت  الكبير  القصر 

الظهر الدرابلة".

و ذلك بناءا على الوثائق التالية : 

- احلكم االبتدائي ملف عدد 313/05/9 بتاريخ : 05 ابريل 2007 صادر 

عن احملكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير.

- قرار في امللف رقم 170/2012/1404 بتاريخ : 07 يناير 2016 صادر عن 

محكمة اإلستئناف بطنجة.
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- شهادة بعدم النقض بتاريخ 17 يناير 2020 .

- نسخة مصادق عليها من احلوالة احلبسية مؤرخة في : سادس عشر 

صفر اخلير عام ستة و خمسني وثالثمائة وألف.

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

الظريف العربي     

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77789 - 37 

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : بوشتى اخلروف بن بلقاسم .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العزيفات واد الدردار " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : العزيفات واد الدردار ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

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

أوالد عبداهلل العزيفات واد الدرادر ؛ 

مساحته : 15 ار 74 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الكبير الزراي ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 9097 - 37 ؛ 

جنوبا : : الطريق اإلقليمية رقم 5314 ، 

غربا : الرسم العقاري عدد 4611 - 37 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 20 مارس 2015 ، ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ 20 مارس 2015 ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ 17 اكتوبر 2020 ، 

شهادة إدارية بتاريخ 05 يناير 2021 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77790 - 37 

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : نورالدين السيطي بن عبداهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية التوامة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كدية التوامة ؛

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني عائشة دوار البازلة احملل 

املدعو كدية التوامة عني عمر ؛ 

مساحته : 7 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : سميرة جبة ؛ 

شرقا : محمد فرياق ؛ 

جنوبا : : احمد جبة ، 

غربا : الطريق الرئيسية رقم 5320 . ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي بتاريخ 27 يونيو 1966 ، ، 

عقد بيع ثابت التاريخ في 19 اكتوبر 2020 ، 

ملحق ثابت التاريخ في 31 ديسمبر 2020 . 

نسخة ضوئية عادية لشهادة املطابقة مؤرخة في 8 ديسمبر 2020 ، 

تفويض عرفي مؤرخ في 11 ديسمبر 2020

 . h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 مارس 2021 على الساعة

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " مغدورة ". 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو " مغدورة موضوع مطلب التحفيظ 

االراضي  ضم  منطقة  تاونات  ودائرة  باقليم  الكائن   37  -  5448 عدد 

الفالحية حوض الساهلة ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد ين 

رشيد احديود بن محمد بن حلسن بنسبة 987/3004 و السيد محمد 

احديود بن حلسن بنسبة 2017/3004 بدال من طالب التحفيظ املنفرد 

محمد احديود بن حلسن . وذلك مبقتضى الوثائق املودعة سابقا تأييدا 

للمطلب املذكور و كدا بناءا على احلكم االبتدائي عدد 296مؤرخ في 

19 ديسمبر 2017 ملف عقاري 197/1403/2016 .

و قرار استئنافي رقم 471/2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 ملف رقم 

72/1403/2019 وشهادة عدم الطعن بالنقض 21/9/2020 . 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

ابن طامة يوسف      

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2745 - 38 

تاريـخ اإليداع : 08 يناير 2021

طالب التحفيظ : ادريس اجلابري بن عاشور.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » العركوب «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » عائشة «.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، عني العودة دوار اوالد بوطيب املنزه.

واربع  ارضي  طابق  من  بنايتني  على  تشتمل  فالحية  ارض   : نوعه 

اسطبالت . 

مساحته : 73 ار91 س تقريبا
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حدوده : 

شماال : عقار خاص غير محفظ؛

شرقا : ورثة القستالي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 100392 - 38

غربا : حسن اجلابري.

احلقوق العينية : 

املوافق ل 10  االول 1442هـ  ربيع  امللك مؤرخ في 24  موجب استمرار 

نوفمبر   25 بتاريخ   463 صحيفة   252 عدد  حتت  ضمن   2020 نوفمبر 

2020 كناش االمالك رقم 21 

لشهادة ادارية عدد 09/2020 مؤرخة في 05 اكتوبر 2020 مسلمة من 

قيادة املنزه دائرة عني العودة.

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

الساعة العاشرة صباحا.

3 - تصميم موقعي 

مطلب رقم 2746 - 38 

تاريـخ اإليداع : 08 يناير 2021

طالبا التحفيظ : 

1 - حسن اجلابري بن عاشور.

2 - احالم العاصمي بنت عبد القادر 

مناصفة بينهما 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » العركوب «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » سعد «.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، عني العودة دوار اوالد بوطيب املنزه.

نوعه : ارض فالحية بها اسطبل. 

مساحته : 62 ار 76 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عقار خاص غير محفظ لورثة خلضر بنقدور؛

شرقا : ادريس اجلابري؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 100392 - 38

غربا : الرسم العقاري عدد 54884 - 38.

احلقوق العينية : 

املوافق ل 10  االول 1442هـ  ربيع  امللك مؤرخ في 24  موجب استمرار 

نوفمبر   25 بتاريخ   460 صحيفة   250 عدد  حتت  ضمن   2020 نوفمبر 

2020 كناش االمالك رقم 21 

لشهادة ادارية عدد 10/2020 مؤرخة في 05 اكتوبر 2020 مسلمة من 

قيادة املنزه دائرة عني العودة.

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

الساعة احلادية عشر صباحا.

3 - تصميم موقعي 

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

        سعد عفيفي

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31987 - 39

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مرتب عبد العالي بن ابراهيم .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك عبد العالي «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار ازكنية بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فطومة الضاوية؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الراضي؛

غربا : العلوي سي محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 يناير 2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2011.

- عقدي شراء عرفيني مؤرخان في 25 يناير 2007.

- رسمي شراء عدليني مؤرخان في 24 ماي 2011.

- شهادة ادارية مؤرخة في 14 يونيو 2019.

تاريخ التحديد : 08 مارس 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31988 - 39

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالبو التحفيظ :

- السيدة نعيمة نوفل بنت محمد بنسبة 9/40.

- السيدة انتصار الكرنتي بنت محمد بنسبة 7/40.

- السيد توفيق الكرنتي بن محمد بنسبة 14/40.

- السيد عبد العالي الكرنتي بن محمد بنسبة 14/40.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية .

موقعه : الزيدانية بلدية تارودانت.

مساحته : 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : فطمة بنت الشيخ فضول؛ 

جنوبا : فطمة بنت الشيخ فضول؛

غربا : املصرف وورثة الشيخ بومهدي؛
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احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 1992.

تاريخ التحديد : 09 مارس 2021 على الساعة 13 : 30 زواال.

مطلب رقم 31989 - 39

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبا التحفيظ :

- السيدة غزالن حامت بنت ادريس بنسبة 1/2.

- السيد احلسني بنعيشا بن عمر بنسبة 1/2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » غزالن «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار أوالد إبراهيم بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اخملتاراسبيسي ؛ 

شرقا : احماد اسبيسي؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2020.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 20 اغسطس 1996.

- اشهاد والتزام عرفي مؤرخ في 07 يناير 2021.

- شهادة ادارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : 10 مارس 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31990 - 39

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة غالب مالك بنت احلسني .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مصليح «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار تازمورت جماعة و قيادة تازمورت اقليم تارودانت.

مساحته : 28 آر 29 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة الوردي؛ 

شرقا : احلسني غالب؛ 

جنوبا : محمد الوردي؛

غربا : امانو عائشة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في فاحت ديسمبر 2020.

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد : 11 مارس 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31991 - 39

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احمد البشواري بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك البوشواري احمد 2 «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار أوالد كروم جماعة و قيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

مساحته : 83 آر 98 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 440/س؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة ايت الغول و مطلب التحفيظ عدد 440/س؛

غربا : املصرف؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في فاحت ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : 11 مارس 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31992 - 39

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احمد البشواري بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك البوشواري احمد 1 «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار أوالد كروم جماعة و قيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

مساحته : 19 آر 03 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة الكويدير و ورثة ايت الغول والطريق؛

غربا : وينو وجمعية النور؛
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احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في فاحت ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : 11 مارس 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31993 - 39

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احمد البشواري بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك البوشواري احمد «.    

نوعـه : ارض فالحية بها بنايات سفلية.

موقعه : دوار أوالد كروم جماعة و قيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

مساحته : 13 آر 67 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بن الكويدير وورثة ايت الغول؛ 

شرقا : الطريق وورثة الكوراتي قاسم؛ 

جنوبا : ايت املهيدي وايت الهاشمي؛

غربا : ورثة ايت الغول وايت اوبيهي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في فاحت ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : 11 مارس 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31994 - 39

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز خيالي بن مبارك .

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه : دوار ايت قاسم بلدية تارودانت.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : بوناريو محمد؛ 

جنوبا : الغالية بنت عبد اهلل؛

غربا : اخلضير؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 01 فبراير 2007.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 اكتوبر 1989.

- عقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 08 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : 12 مارس 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31995 - 39

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احلسني بنحجو بن حماد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » درب العفو«.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه : درب العفو بلدية تارودانت.

مساحته : 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : احمد الديوان؛ 

جنوبا : الفتاحي رشيدة؛

غربا : اسكور سلطانة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 22 يناير 2019.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 31 اغسطس 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2018.

- وكالة عرفية مؤرخة في 19 يونيو 2020.

تاريخ التحديد : 12 مارس 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31996 - 39

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم بنبويه بن كبور.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك عبد الرحيم «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي الشليوات بلدية أوالد تامية إقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 19 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : زرور ابراهيم؛ 

جنوبا : زرور فطومة؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 02 ابريل 2014.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 2013.

- شهادة ادارية مؤرخة في 24 مارس 2014.

- صورة شمسية لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 نوفمبر 2013.

- صورة شمسية التفاقية قسمة رضائية مؤرخة في 08 يونيو 2007.

تاريخ التحديد : 15 مارس 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو      

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8364 - 40

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : ربيعة واحلاج بنت عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احريقن ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " احريقن ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم بركان، دائرة اكليم، جماعة سيدي بوهرية،دوار اجدير.

مساحته : 01 هـكتار 39 آر 17 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : واحلاج عبد اهلل ؛ 

شرقا : ورثة أوالد بوصحابة ؛ 

جنوبا : واحلاج عبد اهلل ؛ 

غربا : واحلاج عبد القادر؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدد 14 صفحة 16 كناش األمالك رقم 171 مؤرخ في 

10 جمادى الثانية 1441 موافق ل 05 فبراير 2020، توثيق وجدة.

2. صورة شمسية من وكالة عرفية مؤرخة في 12 ديسمبر 2018.

على   2021 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8365 - 40

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : ربيعة واحلاج بنت عبد اهلل.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الوسرة 1 ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم بركان، دائرة اكليم، جماعة سيدي بوهرية،دوار اجدير.

مساحته اإلجمالية : 01 هـكتار 23 آر 36 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : ورثة واحلاج عبد اهلل ؛ 

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : ورثة واحلاج عبد اهلل ؛ 

غربا : واد بوهرية ؛

القطعة الثانية : 

شماال : ورثة واحلاج عبد اهلل ؛ 

شرقا : واد بوهرية ؛ 

جنوبا : ورثة واحلاج عبد اهلل ؛ 

غربا : ورثة يشو؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدد 11 صفحة 12 كناش األمالك رقم 171 مؤرخ في 

09 جمادى الثانية 1441 موافق ل 04 فبراير 2020، توثيق وجدة.

2. صورة شمسية من وكالة عرفية مؤرخة في 12 ديسمبر 2018.

على   2021 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

محمد بنموسى     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30262 - 41

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة نوال بنت املهدي العلمي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان بني ماللة.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "أرض اهلل". 

نوعـه : أرض فالحية؛

: إقليم ودائرة صفرو، قيادة آيت يوسي، جماعة كندر سيدي  موقعه 

خيار، احملل املدعو : "بني ماللة".

مساحته : 01 هـ 46 آ 23 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بن عسو؛

شرقا : ورثة احمد املازني؛
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جنوبا : ورثة محمد بوحاج؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 يناير 1992؛ 

2 - نسخة ارسم إراثة عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 2006؛

 3 - نسخة لعقد مقاسمة عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2006؛

4 - عقد ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 02 نوفمبر 2011؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ماي 2012؛

6 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 2012؛

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2013؛ 

8 - رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت أغسطس 2019؛

9 - رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت مارس 2013؛

10 - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 38 صحيفة 56 كناش األمالك 

رقم 131 مؤرخ في 06 ديسمبر 2019؛

11 - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 39 صحيفة 58 كناش األمالك 

رقم 131 مؤرخ في 06 ديسمبر 2019؛

12 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 98 صحيفة 121 كناش األمالك 

رقم 130 مؤرخ في 14 ديسمبر 2019؛ 

13 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 99 صحيفة 122 كناش األمالك 

رقم 130 مؤرخ في 14 ديسمبر 2019؛ 

14 - التزام عرفي ثابت التاريخ في 10 أغسطس 2020؛ 

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

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30263 - 41

تاريخ االيداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد ادريس بن حلسن أويحيى.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ادريس". 

نوعـه : أرض بها بناية من سفلي؛

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو : " بنصفار".

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : التهامي بن عبد الرحمان السكوري؛

شرقا : االحباس الرسم العقاري رقم 8403 - 41؛

جنوبا : مدخل؛

غربا : احلول عمر؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 1984؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يونيو 1989؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2004؛ 

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

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30264 - 41

تاريخ االيداع : 08 يناير2021 .

طالب التحفيظ : السيد محمد بن التهامي العلمي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان السديرة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان السديرة". 

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو : "فدان السديرة".

مساحته : 05 آ 98 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ادريس دواح؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 29465 41-؛

جنوبا : ورثة محمد الغازي؛

غربا : عزيز بن احرازم؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : عقد ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 03 أبريل 2019؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم08 مارس 2021 على 

الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9463 - 43

تاريخ اإليداع : 28 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : السعدية صابر بنت املكي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صابر السعدية "؛

نوعه  : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، قشيش، باب ايالن، درب اغراب رقم 43؛ 

مساحته : 54 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : زنقة درب اغراب؛

شرقا : زنقة درب اغراب؛

جنوبا : احلسني بن بيهي؛

غربا : زنقة درب اغراب؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

الشيء؛

أصل امللك : 

رسم استمرر عدلي ضمن بعدد 256 صحيفة 318 بتاريخ 17 سبتمبر 

2020 سجل االمالك عدد 299 توثيق مراكش؛

رسم بينة التصرف ضمن بعدد 162 صحيفة 188 بتاريخ 12 نوفمبر 

2019 سجل اخملتلفة عدد 238 توثيق مراكش؛

صورة مطابقة الصل شهادة ادارية عدد 4 بتاريخ فاحت سبتمبر 2020؛

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

مطلب رقم 9464 - 43

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : محجوبة موغيث بنت حسن؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الباب 159 "؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق اول وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، عرصة أوزال رقم 159؛ 

مساحته : 58 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : دار عباس السائق؛

شرقا : دار اجلزار؛

جنوبا : دار الياسمني؛

غربا : محمد بن البشير؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1215 بتاريخ 03 أبريل 1990؛ 

ملحق عدلي ضمن بعدد 138 صحيفة 122 كناش اخملتلفة رقم 158 

في 20 يونيو 2013 توثيق مركش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد :  26 فبراير 2021 على الساعة 11:30 

مطلب رقم 9465 - 43

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : 

الهناوي اجلياللي بن عبد السالم بنسبة 2/12؛

الهناوي محمد بن عبد السالم بنسبة 2/12؛

الهناوي عبد الرزاق بن عبد السالم بنسبة 2/12؛

الهناوي عائشة بنت عبد السالم بنسبة 1/12؛

الهناوي عبد الغني بن عبد السالم بنسبة 2/12؛

الهناوي املصطفى بن عبد السالم بنسبة 2/12؛

الهناوي فاطمة بنت عبد السالم بنسبة 1/12؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار الهناوي 2 "؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي طابق اول وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، رياض لعروس، درب سيدي بوعمر رقم 187؛ 

مساحته : 01 آر 44 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الدرب؛

شرقا : هنودة رزوق والدرب؛

جنوبا : الرسم العقاري 10090 م؛

غربا : ورثة قشني عبد السالم؛

احلقوق العينية  والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك:

االمالك  كناش   349 صحيفة   344 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 265 بتاريخ 06 نوفمبر2018 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 17 صحيفة 16 كناش االمالك رقم 55 

بتاريخ 27 محرم 1393 توثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 56 صحيفة 270 كناش الثالث عدد 48 

توثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي حفظ حتت عدد 11740 بتاريخ 29 أكتوبر 1989؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : فاحت مارس 2021 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9466 - 43

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : 

زينب بنونة بنت عمر بنسبة 1/3؛

كنزة بنونة بنت عمر بنسبة 1/3؛

ضحى بنونة بنت عمر بنسبة 1/3؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فيال االميرات "؛

طابق  من  للسكن  دار  بها  مختلفة  باشجار  مغروسة  أرض   : نوعه 

أرضي، طابق أول وسطح، بنايات أخرى ومسبح؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون ، دوار أوالد ازناكية؛ 

مساحته : 46 آر 42 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 46371 - 43؛
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شرقا : املسعودي نادية؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : عبد اللطيف السالمي؛

احلقوق العينية  والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك:

 217 رقم   1 377 كناش  163 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 10 يونيو 2015 توثيق مراكش؛

رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 129 صحيفة 189 كناش 1 رقم 250 

بتاريخ 19 يناير 2017 توثيق مراكش؛

رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 134 صحيفة 196 كناش 1 رقم 250 

بتاريخ 19 يناير 2017 توثيق مراكش؛

رسم مخارجة عدلي حفظ حتت عدد 1806 بتاريخ 30  أغسطس  1999؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 369 صحيفة 459 كناش 

عدد 9 بتاريخ 08 فبراير 1996 توثيق مراكش؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 763 صحيفة 440 ش ل 

منرة 52 في 10 جمادى الثانية 1384؛

شهادة ادارية عدد 11/2020 بتاريخ 06 أكتوبر 2020؛

صورة تصريح نهاية اشغال البناء ومطابقتها مؤرخة في 24 يونيو 2019؛

قرار رخصة سكن عدد 15/2019 بتاريخ 25 يونيو 2019؛

وكالة مثبة االمضاء في 19 أغسطس 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد :  فاحت  مارس 2021 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9467 - 43

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : 

ناجية حلميزي بنت محمد بنسبة 5/40؛

عثمان القاني بن محمد بنسبة 14/40؛

سفيان القاني بن محمد بنسبة 14/40؛

سارة القاني بنت محمد بنسبة 07/40؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النخلة "؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي ، طابق ول وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، جامع الفنا، القصور درب اجلديد رقم 7؛ 

مساحته : 73 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : احلاج عمر؛

شرقا : زينب خملدة؛

جنوبا : زينب خملدة؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 40007 - 43؛

احلقوق العينية  والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك :

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 400 صحيفة 485 ش التركات عدد 50 

في 11 ماي 2001 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 287 صحفة 104 كناش االول منرة 2 في 

02  أغسطس 1935؛

رسم صدقة عدلي ضمن 249 صحيفة 59 ش ل رقم 56 في 19 يوليو 2001؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 264 صحية 343 كناش 

التركات رقم 42 بتاريخ 27 نوفمبر2000 توثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : فاحت مارس 2021 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9468 - 43

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : 

ربيعة بلواد بنسبة 7/56؛

عائشة بلواد بنسبة 7/56؛

عبد اجمليد بلواد بنسبة 14/56؛

أمنة بلواد بنسبة 7/56؛

جنية بلواد بنسبة 7/56؛

يوسف بلواد بنسبة 4/56؛

مونير بلواد بنسبة 4/56؛

نادية بلواد بنسبة 2/56؛

اميان بلواد بنسبة 2/56؛

منى بلواد بنسبة 2/56؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلواد 1 "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

عرصة  حسون  أوالد  جماعة  الويدن،  دائرة  مراكش،  عمالة   : موقعه 

لالالطاهرة؛ 

مساحته : 46 آر 32 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : ورثة الضامري موالي عمر؛

شرقا : ورثة الضامري موالي محمد؛

جنوبا : طريق والضامري موالي عبد اهلل؛

غربا : الضامري موالي عبد اهلل؛

احلقوق العينية  والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك:

 204 195 صحيفة  بعدد  أصلها  عدلي ضمن  استمرار  رسم  نسخة 

كناش االمالك رقم 142 بتاريخ 13 يوليو 2009 توثيق مركش؛

شهادة ادارية مطابقة الصل بتاريخ 20 نوفمبر2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 08 مارس 2021 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9469 - 43

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : 

ربيعة بلواد بنسبة 7/56؛

عائشة بلواد بنسبة 7/56؛

عبد اجمليد بلواد بنسبة 14/56؛

أمنة بلواد بنسبة 7/56؛
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جنية بلواد بنسبة 7/56؛

يوسف بلواد بنسبة 4/56؛

مونير بلواد بنسبة 4/56؛

نادية بلواد بنسبة 2/56؛

اميان بلواد بنسبة 2/56؛

منى بلواد بنسبة 2/56؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلواد 2 "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدن، جماعة أوالد حسون جنان بن عمر؛ 

مساحته : 93 آر 13 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : موالي مامون بوفارس؛

شرقا : الضامري موالي محمد ؛

جنوبا : مسلك عمومي؛

غربا : الضامري موالي محمد، موالي عبد الواحد بوفارس وموالي عرفة؛

احلقوق العينية  والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك:

 207 196 صحيفة  بعدد  أصلها  عدلي ضمن  استمرار  رسم  نسخة 

كناش االمالك رقم 142 بتاريخ 13 يوليو 2009 توثيق مركش؛

شهادة ادارية مطابقة الصل بتاريخ 20 نوفمبر 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 08 مارس 2021 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9470 - 43

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : 

ربيعة بلواد بنسبة 7/56؛

عائشة بلواد بنسبة 7/56؛

عبد اجمليد بلواد بنسبة 14/56؛

أمنة بلواد بنسبة 7/56؛

جنية بلواد بنسبة 7/56؛

يوسف بلواد بنسبة 4/56؛

مونير بلواد بنسبة 4/56؛

نادية بلواد بنسبة 2/56؛

اميان بلواد بنسبة 2/56؛

منى بلواد بنسبة 2/56؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلواد 3 "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدن، جماعة أوالد حسون جنان بن عمر؛ 

مساحته : 01 هكتار 38 آر 74 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : موالي مامون بوفارس؛

شرقا : الضامري موالي محمد ؛

جنوبا : مسلك عمومي؛

غربا : الضامري موالي محمد، موالي عبد الواحد بوفارس وموالي عرفة؛

احلقوق العينية  والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك:

 207 196 صحيفة  بعدد  أصلها  عدلي ضمن  استمرار  رسم  نسخة 

كناش االمالك رقم 142 بتاريخ 13 يوليو 2009 توثيق مركش؛

شهادة ادارية مطابقة الصل بتاريخ 20 نوفمبر2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 08 مارس 2021 على الساعة 11:30.

مطلب  رقم 9471 - 43

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021 ؛

طالب التحفيظ : التاقي العايدي بن عبد اهلل؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بن النخلة " ؛

نوعه  : أرض فالحية؛ 

موقعه :  عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار البكارة؛  

مساحته  : 07 آر 80  سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال  : مبارك العبدي؛

شرقا  : طريق من 10 امتار ؛

جنوبا : طريق من 10 امتار؛

غربا  : ممر ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 365 صحيفة 275 ش االمالك رقم 287 

بتاريخ 20 سبتمبر 2019 مبراكش؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 202 صحيفة 333 كناش 

التركات رقم 53 بتاريخ 15 مارس 2004 ؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 274 صحيفة 355 كناش 

الثاني رقم 30 بتاريخ 04 أبريل 2000؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 93 صحيفة 154 كناش 

التركات رقم 53 بتاريخ 18 سبتمبر 2002 توثق مراكش؛

 409 373 صحيفة  بعدد  اصلها  نسخة رسم مخارجة عدلي ضمن 

كناش االمالك رقم 138 بتاريخ 28 يوليو 2009 توثيق مراكش؛

 376 333 صحيفة  بعدد  أصلها  نسخة رسم مخارجة عدلي ضمن 

كناش االمالك رقم 100 بتاريخ 19 مارس 2007 توثق مراكش؛

شهدة ادارية رقم 46/2019 بتاريخ 15 أكتوبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 15 مارس 2021 على الساعة 09:30.

مطلب  رقم 9472 - 43

تاريخ اإليداع  : 14 يناير 2021 ؛

طالب التحفيظ : 

أم هاني امللوكي بنسبة 1/11؛

عمر امللوكي بنسبة 2/11؛

عبد اجلليل امللوكي بنسبة 2/11؛
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نعيمة امللوكي بنسبة 1/11؛

خديجة امللوكي بنسبة 1/11؛

مينة امللوكي بنسبة 1/11؛

عبد الرحيم امللوكي بنسبة 2/11؛

نادية امللوكي بنسبة 1/11؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امللوكي " ؛

نوعه  : دار للسكن من طابق أرضي وسطح؛ 

موقعه :  مراكش املدينة، باب دكالة، درب البومبة رقم 147؛  

مساحته  : 01 آر 78  سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال  : مطلب التحفيظ رقم 39000 - 04؛

شرقا  : درب  ؛

جنوبا : رياض محجوبة؛

غربا  : بنايات ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   172 صحيفة   161 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 303 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 توثيق مراكش؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 313 صحيفة 434 كناش 

التركات رقم 134 بتاريخ 29 أكتوبر 2014 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 30 صحيفة 158 ش ل عدد 24 باملواسني 

في يناير سنة 1954؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 297 صحيفة 227 ش ل عدد 15 في 14 

مارس 1964 بتوثيق مراكش

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 15 مارس 2021 على الساعة 10:30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "   ملك اخلير 1 " 

مطلب رقم 9458 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد  1148 بتاريخ 30 ديسمبر 2020

مسطرة  فإن  2021؛  يناير   14 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

9458 - 43؛  1 "؛ ذي املطلب رقم  حتفيظ امللك املسمى "  ملك اخلير 

الكائن مراكش املدينة، باب دكالة، درب تيزكارين رقم 88؛ تتابع من اآلن 

فصاعدا في اسم السيد شركة STE MS239؛ وذلك مبقتضى العقود 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا عقد موثق مؤرخ في 29 

ديسمبر 2020. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "  احلجرة "

مطلب رقم 9331 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1103 بتاريخ 19 فبراير 2020

2020؛ فإن مسطرة  30 ديسمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى "  احلجرة "؛ ذي املطلب رقم 9331 - 43؛ الكائن 

7؛ عمالة مراكش، مقاطعة باب اخلميس، الباروديني درب احلجرة رقم 

فالييال؛  هنري  سيباستيان  السيد  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

عقد موثق مؤرخ في 11 ديسمبر 2020. 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

           خالد احليطي.

 

محافظة برشيد  
            

 

مطلب رقم 18959 - 53

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( خالد بنحاميود بن بوشعيب. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرملية 6. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الرملية 6.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف.

مساحته : 20 آر 35 س تقريبا.

يحده :

شماال : خالد بنحاميود و طريق عرضها 3 امتار؛

شرقا : احمد بنحاميود؛

جنوبا : احمد بنحاميود؛

غربا : ورثة محمد بن عمر؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك :

 93 صحيفة   75 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  •رسم 

كناش األمالك عدد 105 بتاريخ 13 ديسمبر 2011.

•رسم صدقة بني اقارب عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 107 صحيفة

 129 كناش األمالك عدد 105 بتاريخ 30 ديسمبر 2011.

•صورة شمسية لشهادة نفي الصبغة اجلماعية عن العقار عدد 1171 

مؤرخة في 26 نوفمبر 2011.

•تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 16 ديسمبر 2020.

•تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 15 مارس 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18960 - 53

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( خالد بنحاميود بن بوشعيب. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : فدان ملسن. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان ملسن.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف.

مساحته : 27 آر 17 س تقريبا.
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يحده :

شماال : حاميود طامو؛

شرقا : مطلب رقم 21239 س؛

جنوبا : بنحاميود حسن؛

غربا : الرسم العقاري رقم 42165/س )ق4(؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك :

•رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 27 صحيفة 20 كناش

األمالك عدد 161 بتاريخ 16 أكتوبر 2020.

•صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 16 مؤرخة في 04 سبتمبر 2020.

•تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 16 ديسمبر 2020.

•تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 15 مارس 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18961 - 53

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( خالد بنحاميود بن بوشعيب. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرملية 5. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الرملية 5.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف.

مساحته : 29 آر 62 س تقريبا.

يحده :

شماال : طريق عرضها 3 امتار؛

شرقا : احمد بنحاميود؛

جنوبا : طامو بنحاميود؛

غربا : ممر عرضه 3 امتار و من ورائه مطلب رقم 7188 - 53؛

احلقوق العينية والتحمالتالشيء.

أصل امللك:

•رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 121 صحيفة 143 

كناش األمالك عدد 105 بتاريخ 06 يناير 2012.

عدد  العقار  عن  اجلماعية  الصبغة  نفي  لشهادة  شمسية  •صورة 

1170 مؤرخة في 26 نوفمبر 2011.

•تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 16 ديسمبر 2020.

•تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 15 مارس 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض املكلوخة "

 مطلب رقم 3947 - 15 الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية  عدد 4072 بتاريخ 14 نوفمبر 1990. 

2020؛ فان مسطرة  20 نوفمبر   مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى " ارض املكلوخة " موضوع املطلب 3947 - 15 

اآلن  تتابع من  اوالد عبد اهلل،  دوار  اوالد عمرو  الفقرة  الكائن بجماعة 

فصاعدا في إسم :

السعدية جوالل بنسبة 12/96

عبد الرزاق فقري بنسبة 14/96

عبد الناصر فقري بنسبة 14/96

نعيمة فقري بنسبة 07/96

عبد احلميد فقري بنسبة 14/96

سومية فقري بنسبة 07/96

عبد الرحمن فقري بنسبة 14/96

مليكة فقري بنسبة 07/96

لطيفة فقري بنسبة 07/96

ومبساحة قدرها 03 هك 31 آر عوضا عن املساحة املصرح بها؛ وذلك 

مبقتضى العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :

•رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 414 صحيفة 332 

كناش االمالك عدد 153 بتاريخ 14 فبراير 2020.

•نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 05/2020 مؤرخة في 23 

يناير 2020.

كناش   164 بعدد  الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  •رسم 

التركات عدد 259 بتاريخ 10 يونيو 2016.

•نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 71 مؤرخة في 18 فبراير 2019.

بتوثيق  مضمن  عدلي  وكالة  لرسم  لالصل  مطابقة  •نسخة 

الدارالبيضاء بعدد 1352 كناش عدد 406 بتاريخ 25 فبراير 2019.

بتوثيق  مضمن  عدلي  وكالة  لرسم  لالصل  مطابقة  •نسخة 

الدارالبيضاء بعدد 1300 كناش عدد 421 بتاريخ 27 أغسطس 2019.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                                     فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد
           

              

مطلب رقم 18483 - 54           

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيدين :

1 - العربي فراوي بن علي على الشياع بنسبة ½؛

2 - خديجة بوكرن بنت امحمد على الشياع بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  اجلنانات.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجلنانات".

نوعـه : أرض بها أشجار وبناية خفيفة. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي بوشمار.

مساحته : 10آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الشعبة؛

 شرقا : ورثة احلاج عبدالقادر؛
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 جنوبا : جمعة العيساوي؛ منانة احلميدي؛

 غربا : ورثة احلاج عبدالقادر.

 احلقوق العينية : الشيء                       

 أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يوليو 2020؛

2 - صدقة عدلية بتاريخ 19 أكتوبر 1999؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 05 يناير 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  يوم االثنني 15 مارس2021 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

 

مطلب رقم 18484 - 54                     

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالبي التحفيظ : السيدة فاطمة الزهراء األمودني على الشياع بنسبة ½؛

السيد صالح رزوق بن محمد على الشياع بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حوز املشتى.

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

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي اوالد بن عبو.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده :

شماال : فاطمة غرمول؛

 شرقا : الطريق؛

 جنوبا : عبدالسالم وراد؛

 غربا : بن عبو حنان بنت أحمد.

 احلقوق العينية : الشيء.                                              

  أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 أبريل 2018؛

2 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 08 يونيو 2018؛

3 - شهادة إدارية قصد التحفيظ مؤرخة في 13 يناير 2021؛

4 - صورة طبق االصل لشهادة إدارية مؤرخة في 25 أبريل 2018.

مارس   15 االثنني  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.               

         احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

                               يوسف بوكنيفي.

              

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33925 - 55 

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : املستغفر عائشة بنت محمد بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدار"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املستغفر" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تشبيت 

مساحته : 1 آ 15 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : حليمة ايت جا 

جنوبا : أحمد أيت جا 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك:

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 11يوليو 1995 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 17سبتمبر 2020 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 فبراير 2021 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33926 - 55 

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : فوزار موح بن اخلف بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة أرضية"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فوزار" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية

مساحته :   1 آ تقريبا 

حدوده :

شماال : بايشير فاطمة 

شرقا : طريق 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : بايشير فاطمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22 ديسمبر 1995

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20ابريل 2015 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 4 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26فبراير 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33927 - 55 

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : كشتام حميد بن العربي بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تانوت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كشتام 2" 
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مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تالبرجت 

مساحته :   80 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الناجي محمد

شرقا : طريق 

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : أيت بركا لطيفة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 28ماي 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 فبراير 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقةصباحا.

مطلب رقم 33928 - 55 

تاريخ اإليداع : 29 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : كشتام حميد بن العربي بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تانوت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كشتام 1" 

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت

مساحته : 1 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : طريق 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : حنان ايت بحمو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 18ابريل 2019

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

مطلب رقم 33929 - 55 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : باعوش احلسني بن أحمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة بواويزغت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك باعوش" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واويزغت احملل املدعو حي ايت داوود 

مساحته : 80 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عزيز خال بن موحى 

شرقا : موحى زيد 

جنوبا : القرشي احساين 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21 نوفمبر  1985 

شهادة إدارية بتاريخ 28 ديسمبر 2020 

الساعة  2021 على  مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 صباحا.

مطلب رقم 33930 - 55 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : مرزوق عبد اللطيف بن احمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "افال نوكرض"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "افال نوكرض"

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت 

مساحته : 77 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : موالي محمد 

جنوبا : أيت تعزة عائشة 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 27 نوفمبر  2017 

شهادة إدارية بتاريخ 28 ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت مارس 2021 على الساعة 13 زواال 

مطلب رقم 33931 - 55 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : بويلي عبدالرزاق بن احمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تفرنت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ياقوت 2" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت ماجضن احملل املدعو دوار ايت بوملان 

مساحته : 24 آ 16 س تقريبا

حدوده : 

شماال : العربي شامو 

شرقا : شعبة 

جنوبا : ورثة ابلهاس احلبيب 

غربا : ورثة حمادي اضرضور 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء
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سند التملك : 

 8 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة 

أغسطس 2019 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16سبتمبر 2019 

شهادة إدارية بتاريخ 29 ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت مارس 2021 على الساعة 14 

و30 دقيقة بعد الزوال.

 

مطلب رقم 33932 - 55 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : بويلي عبدالرزاق بن احمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تفرنت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ياقوت 1" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت ماجضن احملل املدعو دوار ايت بوملان 

مساحته : 62 آ 14 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : ورثة حمادي اضرضور و دريسو احملجوب 

جنوبا : ورثة حمادي اضرضور 

غربا : ورثة الزاكون 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 8 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة 

أغسطس 2019 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16سبتمبر 2019 

شهادة إدارية بتاريخ 29 ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت مارس 2021 على الساعة 15 

و30 دقيقة بعد الزوال.

 

مطلب رقم 33933 - 55 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : بويلي عبدالرزاق بن احمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تفرنت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ياقوت 3" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت ماجضن احملل املدعو دوار ايت بوملان 

مساحته : 7 آ 23 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : دريسو احملجوب

شرقا : شعبة 

جنوبا : العربي شامو 

غربا : ورثة حمادي اضرضور 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك :

 8 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة 

أغسطس 2019 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16سبتمبر 2019 

شهادة إدارية بتاريخ 29 ديسمبر 2020 

الساعة  2021 على  مارس  فاحت  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

16 بعد الزوال.

مطلب رقم 33934 - 55 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : ايت جا احمد بن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تشبيت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تشبيت" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تشبيت

مساحته : 1 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : ايت جا حسن 

غربا : ايت جا حسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 11يوليو 1995 

صورة طبق األصل من عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 23فبراير 2011 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 25 فبراير 2011 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22 مارس 2011

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 مارس 2021 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33935 - 55 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : الدولة املغربية-امللك اخلاص- بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ثانوية ايت امحمد اإلعدادية"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ثانوية ايت امحمد اإلعدادية" 

مشتمالته : أرض بها بنايات 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت امحمد احملل املدعو دوا احباب 

مساحته : 56 آ 95 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : حلسن حباب 

شرقا : حلسن حباب 

جنوبا : طريق 
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غربا : حلسن حباب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

نسخة رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 5 يوليو 2019 

صورة طبق األصل من قرار السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 

بتاريخ 26 سبتمبر 2019 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16 ديسمبر 2019 

نسخة من كناش احملتويات 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 مارس 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33936 - 55 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : الدولة املغربية-امللك اخلاص- بنسبة  1 - 1.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اعدادية البحيرة القطعة 14"

البحيرة  "اعدادية   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

القطعة " 14.

مشتمالته : أرض بها مؤسسة تعليمية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو اعدادية البحيرة 

مساحته :  1 آ 88 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 13246 - 10 

شرقا : ورثة ايت بوشها 

جنوبا : مهاوشي زايد وعلي 

غربا : مهاوشي زايد وعلي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك :

صورة طبق األصل من نسخة رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 

10 أكتوبر 1997 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 23 فبراير 2004 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 20 نوفمبر  2012

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 4 ابريل 2015 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 21 ماي 2019

 5 بتاريخ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  اإلقتصاد  وزير  السيد  عن  صادر  قرار 

فبراير 2020 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 12أكتوبر 2020 

محرر ثابت التاريخ بتاريخ 10 ديسمبر 2020 

نسخة من كناش احملتويات 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 مارس 2021 على الساعة 11 

و15 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33937 - 55 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : الدولة املغربية-امللك اخلاص- بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إعدادية البحيرة"

البحيرة  "إعدادية   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

القطعة رقم 1" 

مشتمالته : أرض بها مؤسسة تعليمية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو إعدادية البحيرة

مساحته : 5 آ 48 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مهاوشي زايد وعلي 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 13246 - 55 

جنوبا : ورثة ايت بوشها 

غربا : مهاوشي زايد وعلي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك:

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 23فبراير 2004 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 20 نوفمبر  2012 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 4 ابريل 2015 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 21ماي 2019 

صورة طبق األصل من نسخة رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 

10 أكتوبر 1997 

 5 بتاريخ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  اإلقتصاد  وزير  السيد  عن  صادر  قرار 

فبراير 2020 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 12أكتوبر 2020

محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 10 ديسمبر 2020 نسخة من 

كناش احملتويات 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 مارس 2021 على الساعة 12 زواال 

مطلب رقم 33938 - 55 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : الدولة املغربية-امللك اخلاص- بنسبة1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إعدادية ابزو"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إعدادية ابزو"

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار اغبالو

مساحته : 1 هـ 32 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : سيدي محمد بلفقيه ومن معه 

جنوبا : طريق 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك:

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 4 يوليو 2018 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 8 يناير 2019 
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صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 15فبراير 2019 

 26 بتاريخ  اإلدارة  واملالية وإصالح  وزير اإلقتصاد  قرار صادر عن السيد 

سبتمبر 2019 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31 يناير 2020 

نسخة من كناش احملتويات بتاريخ 31  أغسطس 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 مارس 2021 على الساعة 15 

بعد الزوال.

مطلب رقم 33939 - 55 

تاريخ اإليداع : 5  يناير 2021

طالب التحفيظ : فرت حلبيب بن احماد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة بحي امنترك"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حلبيب فرت"

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي امنترك 

مساحته : 82 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : بوهادي عبد الكرمي

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : حلسن منديان 

غربا : ورثة موحى اموح نايت حلسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 8  نوفمبر  2012

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11أغسطس 2015

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 28 يونيو 2019 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 أغسطس 2019 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 مارس 2021 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33940 - 55 

تاريخ اإليداع : 5  يناير 2021

طالب التحفيظ : 

حميدة عز الدين بن عبد القادر بنسبة 2/1

حميدة حسن بن عبد القادر بنسبة 2/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك حميدة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك حميدة" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت

مساحته : 3 آ 12 س تقريبا

حدوده : 

شماال : زورية عبد املنعيم

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 مارس 2008 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20ماي 2008 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 30ماي 2011 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 يوليو 2011 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 مارس 2021 على الساعة 09 

و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33941 - 55 

تاريخ اإليداع : 5  يناير 2021

طالب التحفيظ : املنصوري ابراهيم بن حدو بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دكان ابراهيم امغري"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دكان بن حدو" 

مشتمالته : أرض عارية محاطة بسور 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي وادي الذهب 

مساحته : 3 آ 75 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق وورثة التوامي زينب

شرقا : توامي جنمة و التوامي السعدية 

جنوبا : التوامي السعدية 

غربا : امللك اخلاص للدولة - مدرسة وادي الذهب- 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك:

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 12ماي 2011

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17أكتوبر 2014 

شهادة إدارية بتاريخ 21 ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 مارس 2021 على الساعة 10 

و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33942 - 55 

تاريخ اإليداع : 5  يناير 2021

طالب التحفيظ : ايبك نعيمة بنت بوشعيب بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كراج 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كراج 1" 

مشتمالته : أرض بها مستودع من سفلي

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي وادي الذهب 

مساحته : 43 س تقريبا

حدوده : 
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شماال : طريق 

شرقا : ورثة سمير غالب

جنوبا : املنصوري ابراهيم 

غربا : امللك اخلاص للدولة -مدرسة وادي الذهب- 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك :

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 2 أكتوبر 2017 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 26 مارس 2019 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26 ابريل 2019 

شهادة إدارية بتاريخ 21 ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 مارس 2021 على الساعة 11 

و15 دقيقة صباحا.

 

مطلب رقم 33943 - 55 

تاريخ اإليداع : 5  يناير 2021

طالب التحفيظ : املنصوري أسماء بنت ابراهيم بنسبة1-1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكراج 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكراج 2" 

مشتمالته : أرض بها مستودع 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي وادي الذهب

مساحته : 43 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : املنصوري ابراهيم 

جنوبا : املنصوري ابراهيم 

غربا : ورثة غالب سمير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 6 يونيو 2017 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 2 أكتوبر 2017

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 26مارس 2019

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23 ابريل 2019

شهادة إدارية بتاريخ 21 ديسمبر 2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 مارس 2021 على الساعة 11 

و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33944 - 55 

تاريخ اإليداع : 6  يناير 2021

طالب التحفيظ : ايتعلى احدو احلسني بن امحند بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك محمد اوحلسني"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك محمد اوحلسني" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أغبالو

مساحته : 80 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : طالب التحفيظ 

جنوبا : ايت بنعلي حلسن 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه تنازل بتاريخ 7  نوفمبر  2001 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30 نوفمبر  2011 

شهادة إدارية بتاريخ 29 ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2021 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا.

 

مطلب رقم 33945 - 55 

تاريخ اإليداع : 7 يناير 2021

طالبي التحفيظ :

الطيابي محمد بن اجلاللي بنسبة 1 - 2 

الطيابي صديق بن محمد بنسبة 1 / 2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الغابت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الطيابي".

مشتمالته أرض فالحية من قطعتني  

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار تنفرت 

مساحته  2 هـ 54 آ 2 س تقريبا.

حدوده : 

القطعة 1 :

شماال : ورثة بوماد و الوادي عبد الصمد و الركراكي صالح وورثة سي 

صالح اغشوي ومسلك عمومي.

شرقا : ورثة محمد بن املعطي 

جنوبا : مسلك عمومي

غربا : مرواني سي عبد اهلل 

القطعة 2 :

شماال : مسلك عمومي

شرقا : ورثة محمد بن احلسني 

جنوبا : ورثة محمد بن احلسني 

غربا : مرواني سي عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك  : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 7  نوفمبر  2018 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14ديسمبر 2018 

رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 6 يناير 2020

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16يناير 2020 
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رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 23ديسمبر 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 24ديسمبر 2020  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2021 على الساعة 15 

و30 دقيقة بعد الزوال:

مطلب رقم 33946 - 55 

تاريخ اإليداع : 7 يناير 2021

طالب التحفيظ : بولعزامي عثمان بن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بولعزامي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  "بولعزامي" 

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه : اقليم ازيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي ايت كنون 

مساحته  80 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد الرزاق مخو 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : بهيجة الزموري 

غربا : مصطفى بوغالم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

  05 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة 

نوفمبر  2018  

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 07 ديسمبر 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 24ديسمبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2021 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 33948 - 55 

تاريخ اإليداع : 13يناير 2021

طالب التحفيظ : احتاسن رضوان بن احماد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة بحي التقدم"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنات" 

مشتمالته : أرض بها بناية من قبو وسفلي 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي التقدم 

مساحته : 65 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : العلواني محمد 

جنوبا : بنها فاظمة و بنها عائشة 

غربا : البقعة رقم 09 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك:

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14يونيو 2010 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 أكتوبر 2015 

شهادة إدارية بتاريخ 5 يناير 2021  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15مارس 2021 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33949 - 55 

تاريخ اإليداع : 14يناير 2021

طالب التحفيظ : ناجي حليمة بنت احماد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أزمور"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أزمور" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار ايت اسري. 

مساحته  16 آ 47 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : مني حميد 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : ورثة حديوي موحى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

إدارية  شهادة    2018 22ماي  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم 

بتاريخ 31ديسمبر 2020  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15مارس 2021 على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 33950 - 55 

تاريخ اإليداع : 14يناير 2021

طالب التحفيظ : أيت احلاج عبد اهلل بن حلسن بنسبة1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة بحي الرشاد"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عبد اهلل" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي ومرافق

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الرشاد

مساحته  1 آ 10 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 6701 - 55 وامللك العام اجلماعي 

شرقا : بوكو عبد املغيث بن احلاج 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : الرسم العقاري رقم 7690 - 55 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29ديسمبر 1983 

صورة طبق األصل من عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 20 نوفمبر  2015 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 29 ديسمبر 2015
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صورة طبق األصل من شهادة مطابقة اإلسم بتاريخ 30 ديسمبر 2015 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22مارس 2016  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15مارس 2021 على الساعة 09 

و45 دقيقة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "داو اغير"

ذي مطلب التحفيظ رقم 33608 - 55، والذي أدرج ملخص

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1104

املؤرخة في 26 فبراير 2020  الكائن بإقليم ومدينة أزيالل احملل

 املدعو حي تانوت،

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08 يناير 2021، فإن مسطرة 

حتفيظ امللك موضوع مطلب التحفيظ أعاله. تتابع من اآلن فصاعدا 

في إسم نفس طالب التحفيظ وباملساحة التي أظهرها محضر 

التحديد املؤرخ في 15 سبتمبر 2020 وهي 15 آ 40 س تقريبا بدال من 

املساحة املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ، وذلك مبقتضى 

العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:

-رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 12 أكتوبر 2016

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                                            عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة افران

مطلب رقـم 6829 - 57

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021

طالب التحفيظ : احماد اكريش بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك" . 

نوعه : أرض  عارية. 

موقعه : اقليم افران، مدينة أزرو، احملل املدعو أيت عمر مشرمو. 

مساحته:  20 آر تقريبا

حدوده :

شماال : كطو يوسف وحلبيب وفاطمة

شرقا : الرسم العقاري رقم 28718 ك. 

جنوبا : كطو محمد

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 709 صحيفة 450 بتاريخ 30أكتوبر 2006

نسخة رسم مقاسمة عدلي مضمن أصلها بعدد 532 صحيفة 414 

سجل العقار 9 بتاريخ 15 يونيو 1998. 

شهادة ادارية  عدد 9 مؤرخة في 20 أكتوبر 2020 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 05 مارس 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

 مطلب رقـم 6830 - 57

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : خدري بدر الدين بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البركة" . 

نوعه : أرض  فالحية بورية 

موقعه : اقليم  ودائرة إفران،جماعة ضاية عوا 

مساحته : 02 هكتار 19 آر 66 سنتيار تقريبا

حدوده :

شماال : احلشالفي محمد، الوتيد سعيد، بن احلسن

شرقا : لوتيد سعيد بن احلسن 

جنوبا : عسو الهدمات، بدر التناني

غربا : أحالم حدو 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة رسم ثبوت امللكية مضمن أصلها بعدد 313 صحيفة 372 

كناش االمالك 12 بتاريخ 19 أكتوبر 2020

 380 صحيفة   319 بعدد  مضمن  عدلي  بنظير  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 03 نوفمبر 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 15 مارس 2021 على الساعة الثانية 

عشر زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                                    عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة سال اجلديدة

مطلب رقم 4614 - 58 

تاريخ اإليداع : 8 يناير 2021.

  . 1  - بنسبة1  عياد  بن  محمد  بنت  ثريا  لعروسي   : التحفيظ  طالب 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عسيوات "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هدى".

مشتمالته : أرض فالحية. 

موقعه : بسال جماعة السهول دوار اوالد كامل مشيخة اجلوانب. 

مساحته : 1 هـ 30 آ تقريبا. 

حدوده :

شماال : عالل ولد احلسني. 
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شرقا : الرسم العقاري رقم 2169 - 20 وحليمة الشارف 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 49581راء 

غربا : عالل ولد احلسني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  :

وكالة بتاريخ 18ديسمبر 2013.

شهادة إدارية بتاريخ 5 مارس 2015.

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 26 نوفمبر 2015.

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22 ديسمبر 2015.

وكالة بتاريخ 4 ماي 2017 .

شهادة إدارية بتاريخ 11ماي 2017 .

ملحق عقد بتاريخ 14يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

  احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة بالنيابة.

                                يونس خير اهلل.

 

محافظة مكناس - االسماعيلية

مطلب رقم  4610  - 59

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر2020 ؛

طالب التحفيظ : الداودي رشدي بن عبد اهلل بصفته مالكا حلق الزينة 

أما الدولة امللك اخلاص فهي مالكة حلق الرقبة؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " رشدي " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رشدي "

 نوعه : أرض عارية؛

موقعه : مكناس حي الزيتون اجلبابرة درب ازعير؛

مساحته : 02 ار 73 س تقريبا؛

حدوده : 

 شماال : الرسم العقاري 8478 ك؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي( ؛

جنوبا  : الزنقة)ملك عمومي( الرسم العقاري 87537 - 05 ؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 89602 - 59 ؛ 

احلقوق  العينية : الشيء؛

أصل امللك :

* نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 جمادى الثانية 1385 موافق 1 اكتوبر 

1965 مضمن بكناش الوصايا 37 عدد 393 صحيفة 188 توثيق مكناس؛

*نسخة رسم بيع صفقة عدلي مؤرخ في 5 ربيع الثاني 1404 موافق 

9 يناير 1981 أصلها بالعدد الترتيبي 117 امالك 1987؛

*رسم اراثة عدلي مؤرخ في 05 محرم 1428 موافق 25 يناير 2007؛

*نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 5 محرم 1430 املوافق 02 يناير 

2009مضمن بكناش االمالك 69 عدد 212 صحيفة 170؛

*رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 شوال 1430 املوافق 06 اكتوبر 2009 

مضمن بكناش االمالك 66 عدد 292 صحيفة 254؛ 

*رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 07 ربيع االول 1433 موافق 31 يناير 

2012مضمن بكناش االمالك 77 عدد 434 صحيفة 300؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : فاحت  مارس 2021 الساعة  

11  صباحا؛

 احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

                               البوراحي عبد الواحد.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

  مطلب رقم 21211 - 60

تاريخ االيداع : 04 يناير 2021

طالب التحفيظ : النعمي ادريس بن محمد

اسم للملك : ملك النعمي. 

نوع امللك : دار من سفلي 

موقعه : حي تراست جماعة انزكان.

مساحته : 75 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شـرقا  : الطريق ؛

جنـوبا : مزوز حسن

غربـا : بوشتى بن محمد

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 27 أكتوبر 1997

نسخة طبق االصل لوكالة مؤرخة في 29 يونيو 1997

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 مارس 2021 الساعة 10 : 00 

 

مطلب رقم 21212 - 60

تاريخ االيداع : 05 يناير 2021

طالب التحفيظ : انوكا احمد

اسم للملك : انوكا 6 

نوع امللك : ارض عارية 

موقعه : جماعة القليعة

مساحته : 53 آر 15 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا  : طالب التحفيظ ؛
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جنـوبا : الطريق؛
غربـا : الطريق.

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : 

استمرار عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 1981
- اراثة مؤرخ في 07 ديسمبر 2006
فريضة مؤرخة في 03 يوليو 2009

حكم قضائي عدد 04 ملف عدد 470/2008 مؤرخ في 13 يناير 2010
حكم قضائي عدد 26 ملف عدد 168/2010-33 مؤرخ في 10 يناير 2012
حكم قضائي عدد 376 ملف عدد 147/2 يناير 2012/مؤرخ في 07 ماي 2013
حكم قضائي عدد 203-13 ملف عدد 470/8 مؤرخ في 23 ديسمبر 2014

حكم قضائي عدد 415 ملف عدد 470/8 مؤرخ في 30 يونيو 2015
حكم قضائي عدد 478 ملف عدد 435/1101/13/مؤرخ في 17 نوفمبر 2015
حكم قضائي عدد 225 ملف عدد 749/2/2/2015مؤرخ في 11 أبريل 2017
حكم قضائي عدد 735 ملف عدد 749/2/2/2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2018
محضر تنفيذ قرار عقاري ملف عدد 130/2019 مؤرخ في 10 سبتمبر 2019

تقرير اخلبرة املرجع 19/123 امر عدد 2315/11 /9/2019 ملف التنفيذ 
1030/2019 بتاريخ 10 يوليو 2019 

رسم شراء عدلي بتاريخ 06 فبراير 2013
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 05 مارس 2021 الساعة 10 : 00 

 
مطلب رقم 21213 - 60 

تاريخ االيداع : 05 يناير 2021
طالب التحفيظ : انوكا 7

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : انوكا احمد
نوع امللك : أرض عارية

موقعه : جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحته : 53 آر 86 س تقريبا.

حدوده : 
شمـاال : الطريق ؛
شـرقا  : الطريق ؛

جنـوبا : الطريق
غربـا : طالب التحفيظ؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
-استمرار عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 1981

- اراثة مؤرخ في 07 ديسمبر 2006
فريضة مؤرخة في 03 يوليو 2009

حكم قضائي عدد 04 ملف عدد 470/2008 مؤرخ في 13 يناير 2010
حكم قضائي عدد 26 ملف عدد 168/2010-33 مؤرخ في 10 يناير 2012
حكم قضائي عدد 376 ملف عدد 147/2 يناير 2012/مؤرخ في 07 ماي 2013
حكم قضائي عدد 203-13 ملف عدد 470/8 مؤرخ في 23 ديسمبر 2014
2015 يونيو   30 في  مؤرخ   470/8 عدد  ملف   415 عدد  قضائي  حكم 
حكم قضائي عدد 478 ملف عدد 435/1101/13/مؤرخ في 17 نوفمبر 2015

 11 في  2/2015مؤرخ  فبراير   749 عدد  ملف   225 عدد  قضائي  حكم 
أبريل 2017

 27 في  2/2015 مؤرخ  فبراير   749 735 ملف عدد  حكم قضائي عدد 
نوفمبر 2018

محضر تنفيذ قرار عقاري ملف عدد 130/2019 مؤرخ في 10 سبتمبر 2019

تقرير اخلبرة املرجع 19/123 امر عدد 2315/11 /9/2019 ملف التنفيذ 

1030/2019 بتاريخ 10 يوليو 2019 

رسم شراء عدلي بتاريخ 06 فبراير 2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 05 مارس 2021 الساعة 11 : 00 صباحا

 

مطلب رقم 21214 - 60 

تاريخ االيداع : 06 يناير 2021

طالب التحفيظ : ابراهيم احرارش و محمد احرارش و احمد احرارش 

بنسبة الثلث لكل واحد منهم.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اخلير

نوع امللك : ارض بها بناية من طابق سفلي حمام و طابق أول وسطح.

موقعه : حي املزار جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 04 آر تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طريق ؛

شـرقا  : ورثة سي محمد بن عمر ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-شراء عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2013

- وكالة عدلية مؤرخ في 28 ديسمبر 2013

- نسخة رسم التصيير مؤرخة في 19 فبراير 1970.

بينة لفيفية مؤرخ في 01 يوليو 2019

اراثة مؤرخ في 28 ديسمبر 2013

نسخة طبق االصل الراثة مؤرخ في 21 فبراير 2008

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07 فبراير 2011

نسخة طبق االصل وكالة عامة مؤرخ في 14 يوليو 2011

نسخة طبق االصل لوكالة مفوضة مؤرخة في 07 فبراير 2011

نسخة طبق االصل لوكالة مفوضة مؤرخة في 07 فبراير 2011

شراء عدلي مؤرخ في 06 أبريل 2011

نسخة طبق االصل لوكالة مفوضة مؤرخة في 07 فبراير 2011

نسخة طبق االصل لوكالة عامة مؤرخة في 17 يناير 2014

نسخة طبق االصل لوكالة مفوضة مؤرخة في 04 أبريل 2014

نسخة طبق االصل لوكالة مفوضة مؤرخة في 17 يناير 2014

نسخة اراثة مؤرخة في 29 أغسطس 2013

شهادة اثبات الهوية املوحدة مؤرخة في 03 يوليو 2018

نسخة اراثة مؤرخة في 29 أغسطس 2013

شهادة اثبات الهوية املوحدة مؤرخة في 03 يوليو 2018

نظير اراثة مؤرخة في 25 فبراير 2008

شهادة اثبات الهوية املوحدة مؤرخة في 06 فبراير 2019

نسخة موجزة لرسم الوالدة عدد 638 بتاريخ 04 فبراير 2019

شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 28 ديسمبر 2020

وثيقة عدلية في شكل ورقة واحدة بها رسمان عدليان كالتالي : 
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رسم استمرار عدلي بتاريخ 26 نوفمبر 1934.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 أبريل 1939.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 08 مارس 2021 الساعة 12 : 00 

 

مطلب رقم 21215 - 60 

تاريخ االيداع : 06 يناير 2021

طالب التحفيظ : ابوض دنيا 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ابوض دنيا 4

نوع امللك : ارض عارية

موقعه : حي اخشاب جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 49 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا  : الطريق ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : موالي احلسن بن العربي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-استمرار عدلي مؤرخ في 23 يونيو 2017

- نسخة طبق االصل لنسخة استمرار عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2014

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 14 نوفمبر 2018

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 08 مارس 2021 الساعة 09 : 00 

مطلب رقم 21216 - 60

تاريخ االيداع : 06 يناير 2021

طالب التحفيظ : دنيا ابوض بنت احلسن.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ابوض دنيا 3

نوع امللك : ارض عارية مسورة

موقعه : حي اخشاب جماعة القليعة عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 03 آر13 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : عائشة بنت عبداهلل

شـرقا  : الطريق ؛

جنـوبا : الطريق ؛

غربـا : بوجمعة بن احلسني؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 يونيو 2017

- نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في15 نوفمبر 2018،

صورة مطابقة لألصل لرسم االستمرار العدلي 26 نوفمبر 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 08 مارس 2021 الساعة 10 : 00 

مطلب رقم 21217 - 60

تاريخ االيداع : 06 يناير 2021

طالب التحفيظ : دنيا ابوض بنت احلسن

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ابوض دنيا 5

نوع امللك : ارض عارية 

موقعه : حي اخشاب جماعة القليعة، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 23 آر 24 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : ابوض احمد ؛

شـرقا  : طريق ؛

جنـوبا : طريق ؛

غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

- استمرار عدلي مؤرخ في 23 يونيو 2017

- نسخة طبق االصل لنسخة استمرار عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2014

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 14 نوفمبر 2018

 :  11 2021 الساعة  08 مارس   : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

00 صباحا.

مطلب رقم 21218 - 60

تاريخ االيداع : 07 يناير 2021

طالب التحفيظ :  احلسني بادر بن احمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : بادر

نوع امللك : مستودع سفلي وطابق علوي 

عمالة  الدشيرة،  جماعة  الرئيسية  الطريق  امزيلن  ناعورة   : موقعه 

إنزكان أيت ملول.

مساحته : 35 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : احلسني بادر بن احمد ؛

شـرقا  : رسم عقاري رقم 30473 - 60 ؛

جنـوبا : طريق؛

غربـا : بادر احلسني

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-ملحق عقد هبة عدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 2020

- عقد هبة عرفي عرفية مؤرخ في 23 أكتوبر 2008

- صورة مطابقة لالصل لرسم تسليم عدلي مؤرخ في 30 أغسطس 1994

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة مؤرخ في 11 يناير 2013.

 :  10 2021 الساعة  09 مارس   : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

00 صباحا.

 

مطلب رقم 21219 - 60

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : 

املصطفى و محمد و فاحتة و فاطمة و عبدالهادي و سعيدة و رشيدة 

ومينة اسمهم العائلي جافوت وهنية لشهب بنسبة 11/88 لهنية 

لشهب و وبنسبة 14/88 لكل ذكر منهم و بنسبة 07/88 لكل أنثى منهن.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ايت جافوت

نوع امللك : بناية من سفلي وطابقني علويني 
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موقعه : حي اكروماعي جماعة الدشيرة، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : محجوبة اخلراد  ؛

شـرقا  : السيكليس محمد ؛

جنـوبا : الركراكي؛

غربـا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 أبريل 1978؛

- رسم اراثة مؤرخ في 14 ديسمبر 2006

- فريضة عدلية مؤرخة في 22 ديسمبر 2006؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 15 مارس 2021 الساعة  10  صباحا.

مطلب رقم 21220 - 60

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : اهضير عبداهلل

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : اهضير

نوع امللك : بناية من سفلي وطابق اول

موقعه : تغزوت 1 تراست جماعة انزكان، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : عبدالفتاح صباطة  ؛

شـرقا  : ابراهيم بونيت  ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-عقد بيع مؤرخ في 29 مارس 2006

الساعة   2021 مارس   15  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

11صباحا.

 

مطلب رقم 21221 - 60

تاريخ االيداع : 15 يناير 2021

طالب التحفيظ : 

احلسني و مصطفى و عبداهلل و فاطمة و احلسن اسمهم العائلي بن القايد 

بنسبة سهمني لكل ذكر منهم و سهم واحد لألنثى من أصل 9 أسهم.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك بن القايد

نوع امللك : ارض فالحية

موقعه : دوار اخربان التمسية، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 هـ 78 آر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : محمد بن احلسني اومحند ومن معه؛

شـرقا  : محمد بن احلسني احجور ومن معه ؛

جنـوبا : عمر بن محمد بن بوجمعة؛ احلسني بن العربي ايت باشيخ 

ومن معه و احلسني بن محمد وارمان ومن معه 

غربـا : احلسني بن عبال اوحماد ومن معه.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-ملحق لرسم بينة مؤرخ في 16 ديسمبر 2005

- رسم استمرار عدلي بقصد االحتجاج به ال بقصد التفويت مؤرخة 

في تاريخ تسجيله 16 يونيو 1959.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة مؤرخة في 10 سبتمبر 2006؛

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة مؤرخة في 02 فبراير 2014 ؛

- شهادة مطابقة االسم عدد 06/2021بتاريخ 12 يناير 2021

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 16 مارس 2021 الساعة 10  صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى ايت جوغو 

باملطلب رقم 20845 - 60 والذي نشرت خالصة مطلب

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1059 بتاريخ 17 أبريل 2019

حتفيظ  مسطرة  فإن   .2020 ديسمبر   30 في  مؤرخ  مطلب  مبقتضى 

نفس طالب  اسم  في  اآلن فصاعدا  من  أعاله. ستتابع  املذكور  امللك 

التحفيظ و للنسب التالية عوضا عن النسب املصرح بها ابان ايداع 

مطلب التحفيظ : 

ابراهيم جوغو بن احمد بنسبة 1112/1800؛

فضمة جوغو بنت احمد بنسبة 556/1800؛

محمد جوغو بن احلسني بنسبة 132/1800.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                                  عبد احلليم فتح اهلل.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26807 - 61

تاريخ اإليداع : 04 يناير2021؛

طالبة التحفيظ : 

عبد االاله اجحا بنسبة 1/4؛

رشيدة مربوح بنسبة 1/2؛

منال اجحا بنسبة 1/4؛

مروى اجحا بنسبة 1/4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجحا "

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية قصر اجملاز 

،احملل املدعو : واد الرمل؛

مساحته : 06أر 67 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد الشاعر؛

شرقا : طريق خاصة من ثالث امتار؛

جنوبا : محمد الشاعر؛
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غربـا : احمد الهيشو؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2020.

نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 اغسطس 1994 نوفمبر؛

 16 ديسمبر2020؛   01 في  التوالي  على  مؤرختني  اداريتني  شهادتني 

سبتمبر 2020؛

الساعة  على   2021 مارس   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

صباحا احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26808 - 61

تاريخ اإليداع : 04 يناير2021؛

طالب التحفيظ : احلسان احلفيان بن احمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلفيان "

نوعه : ارض فالحية؛ 

القروية القصر  : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة  موقعه 

الصغير، احملل املدعو سيدي قنقوش؛

مساحته : 05أر00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ممالرسم العقاري رقممومي؛

شرقا : احمد مايسو؛

جنوبا : ر. ع 34427 - 61؛

غربـا : عبد الواحد الشويظ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020؛

2 - موجب اثبات متخلف عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020؛

3 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020؛ 

 11 في  مؤرخ  عليه  مصادق  عدلي  صدقة  لرسم  شمسية  صورة 

فبراير1981؛

شهادة ادارية مؤرخة في 23 ديسمبر 2020؛

الساعة  على  مارس2021   4 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة زواال. 

مطلب رقم 26814 - 61

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : جمال الدين اشعاش؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني احلروش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني احلروش"

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير؛ احملل املدعو عني احلروش دوار الزهارة؛ 

مساحته : 41أر55 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 63749 - 61؛

شرقا  : الرسم العقاري رقم 6294 - 61؛

جنوبا : حفيظة اللغميش؛
غربـا : خندق؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

1 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر2020؛
2 - موجب احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر2020؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 2020؛
4 - شهادة ادارية مؤرخ في 30 ديسمبر 2020

الساعة  على  مارس2021   05 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الرابعة زواال.

مطلب رقم 26818 - 61
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : محمد اليدري 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرج " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اليدري"
نوعه : ارض عارية؛ 

احلضرية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 
بطنجة؛احملل املدعو بني سعيد بحرايني؛

مساحته : 0 هــ 02 أر13 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : محمد بن امغايث الساح؛
شرقا : طريق من 04 امتار؛

جنوبا : طريق من اربع امتار؛
غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

رسم هبة عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 1998؛
نسخة من رسم استخراج نص تعيني حظ في رسم مقاسمة عدلي 

مؤرخ في 27 مايو 1991؛
نسخة من رسم متخلف عدلي مؤرخ في 21 ديسمبر 2020؛

الساعة  على   2021 مارس   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26819 - 61
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : محمد محسن؛ 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محسن "

نوعه : ارض فالحية؛ 
موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة؛ 

مقاطعة طنجة بني مكادة احملل املدعو العوامة؛
مساحته : 00 هــ 01 أر 10 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : رشيدة القدوري؛
شرقا : رشيدة القدوري؛

جنوبا : ممالرسم العقاري رقممومي؛
غربـا : محمد الصروخ؛
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احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 نوفبمبر 2005؛
رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 نوفبمبر 2017؛

الساعة  على   2021 مارس   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الرابعة زواال.

مطلب رقم 26820 - 61
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : كوثر السالمي؛ 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كوثر"

نوعه : ارض عارية؛ 
القصر  القروية  اجنرة،اجلماعة  الفحص  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 

الصغير؛ احملل املدعو مدشر طالع القراع؛
مساحته : 05 أر30 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : مصطفى الفقيهي؛

شرقا : طريق عمومية؛
جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : طريق مومية؛
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2000؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2019؛
الساعة  على   2021 مارس   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26821 - 61
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021؛

الشياع  شاللي؛على  محجوبة  غيالن؛  محمد   : التحفيظ  طالبة 
مناصفة بينها؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "واد الرمل" 
نوعه : ارض فالحية

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الساحل 
الشمالي، احملل املدعوواد الرمل؛

مساحته : 00 هــ 03أر77 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : ملك احلساني حكيم؛
شرقا : ملك احلساني حكيم؛

جنوبا : محمد غيالن؛
غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2019؛
نسخة مقاسمة عدلي مؤرخ في 09 فبراير 2014؛

نسخة شراء عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 1996؛
نسخة من رسم راء عدلي مؤرخة في 15 مايو 2015؛

صورة من شهادة ادارية مصادق عليها مؤرخة في 17 يناير 2020؛

الساعة  على   2021 مارس   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة زواال.

مطلب رقم26822 - 61 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة؛ 

اوالد  " "مقبرة مدشر   : للملك  التحفيظ  الذي أعطاه طالب  االسم 

زيان سيد ي عبو"

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

ست  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 

الزينات، احملل املدعو مقبرة سيدي عبو؛

مساحته : 00 هــ 08 أر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - صورة من موجب اثبات حبس عدلي مؤرخة في 09 يناير 2016

الساعة  على   2021 مارس   09 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال

 

مطلب رقم 26826 - 61

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : سعيد بن عمر بلحاج؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سعيد"

نوعه : ارض عارية؛

القصر  القروية  اجنرة؛اجلماعة  الفحص  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 

الصغير،مزارع واداليان؛

مساحته : 00 هــ 05 أر16 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 34135 - 61؛

شرقا : بوغنامي عبد العزيز؛

جنوبا : الطريق العمومية؛

غربـا : الرسم العقاري 70597 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 21 مارس2019؛

2 - رسم ضم قطعتني مؤرخ في 21 نوفبمبر 2016؛

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في28 يوليو 2016؛

4 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2016؛

الساعة  على   2021 مارس   09 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.
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مطلب رقم 26827 - 61
تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : بهاء البقالي القاسمي؛ 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البقالي القاسمي ب"

نوعه : ارض عارية بها اساس؛ 
موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية الصغير ، 

احملل املدعوكدانة عني شوكة؛
مساحته : 00 هــ 10أر 66 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : طريق عمومية؛

شرقا : صفاء البقالي القاسمي؛
جنوبا : ورثة الهيشو التهامي؛

غربـا : ملك عبد الرحمان؛
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
1 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر2019؛

2 - نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 15 اغسطس2019؛
الساعة  على   2021 مارس   09 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الرابعة زواال.

مطلب رقم 26828 - 61
تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : صفاء البقالي؛ 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البقالي القاسمي ص"

نوعه : ارض عارية بها اساس؛
: والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر  موقعه 

الصغير، احملل املدعو مدشالرسم العقاري رقمني شوكة؛
مساحته : 00 هــ 10 أر 66س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : طريق عمومية؛

شرقا : خندق ؛
جنوبا : ورثة التهامي الهيشو؛
غربـا : بهاء البقالي القاسمي؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر2019؛
2 - صورة من مخارجة عدلية مؤرخة في 29 اكتوبر1974؛

الساعة  على   2021 مارس   09 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الثالثة زواال.

مطلب رقم 26829 - 61
تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : محمد احميدوش؛ 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك احميدوش"

نوعه : ارض عارية عبارة عن طريق عمومي متخلى عنه؛
موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو حي بني مكادة؛

مساحته : 00 هــ 00 أر 32س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 67739 - 61؛
شرقا : الرسم العقاري رقم 51571 - 06 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم G/6743؛
غربـا :الرسم العقاري رقم G/6632؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

1 - عقد بيع موثق مؤرخ في 18 ديسمبر 2020
الساعة  على   2021 مارس   09 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26830 - 61
تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : هشام الغيالني؛ 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك احميوش"

نوعه : ارض فالحية؛
موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي، احملل املدعو سيدي اليماني اجلنانات؛
مساحته : 00 هــ 25 أر 97س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : مطلب عدد 24038 - 61؛

شرقا : الطريق ؛
جنوبا : .ورثة محمد احمد الفجوان؛
غربـا : ورثة احمد الفاضل الفجوان؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

1 - عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ في 24 نوفبمبر 2009؛
2 - استمرار امللك عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2020؛

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 13 اغسطس 2020؛
4 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 2020

الساعة  على   2021 مارس   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الثالثة زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " لينة"
 مطلب رقم 13520 - 61؛و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 917 مؤرخة في 27 يوليو 2016 
فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى "لينة " موضوع مطلب التحفيظ 
رقم 13520 - 61 ، الواقع بعمالة  طنجة اصيلة ؛اجلماعة القروية احد 
الغربية، احملل املدعو " فدان الكاهية"، تتابع إلى غاية يومه في اسم 
معها؛وكذلك  ومن  لغريس  عائشة  السيد  التحفيظ  طالبي  نفس 
متابعة االجراءات باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 23 ار

ملطلب  تدعيما  ايداعها  السابق  الوثائق  الى  استنادا  والكل  س؛   50
التحفيظ املذكور اعاله وكذا :

•رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 07 اكتوبر 2020؛
•ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2020؛

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.
                            عبد احلي السباعي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12976 - 65 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد العربي ايت الغنضور بن حلسن .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تسنا"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حتت الديور "

مشتمالته : أرض فالحية. 

وزكيته  قيادة  امطاع  اوالد  امزميز جماعة  دائرة  احلوز  اقليم   : موقعه 

مزارع دوار تاسنة .

مساحته : 03 هكتارات 94 ار 87 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : العبيد بطراح . 

شرقا : ورثة احمد بن بوشعيب الدرميزي و ورثة احمد بودية ايت عثمان . 

جنوبا : مصرف ، طريق عمومية ، ورثة احمد بن البشير التاقي . 

غربا : طريق عمومية عرضها 6 امتار . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 238 صحيفة 334 كناش مختلفة 

عدد 18 بتاريخ 16 أكتوبر 2020 توثيق امزميز .

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 289 صحيفة 406 كناش ل عدد 18 

بتاريخ 10 ديسمبر 2020 توثيق امزميز .

2021 على الساعة  12 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12977 - 65 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عمر أبو الضياء بن عمر 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بور تازميني1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بور تازميني1"

مشتمالته : أرض فالحية مغروسة بأشجار التفاح. 

موقعه : اقليم احلوز دائرة اسني جماعة ويركان دوار مريغة .

مساحته : 01 هكتار 97 ار 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : جون كلود . 

شرقا : طريق عمومية. 

جنوبا : ممر خاص من مترين . 

غربا : طريق عمومية عرضها 4 امتار . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

االمالك  140 كناش  79 صحيفة  بعدد  - رسم استمرار عدلي ضمن 

عدد 314 بتاريخ 10 ديسمبر 2020 توثيق مراكش .

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 01 - 2020 مؤرخة في 23 اكتوبر 2020.

2021 على الساعة  15 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12978 - 65 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - السيد حلسن سالمي بن علي

2 - السيد محمد سالمي بن علي

3 - السيدة ربيعة سالمي بنت علي

4 - السيد عبد الرحمان املغاري بن عالل

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 22 - 60 سهما لكل واحد من األول و الثاني و 

نسبة 11 - 60 سهما للثالثة و نسبة 05 - 60 سهما للرابع . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اورتان "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اورتان "

مشتمالته : أرض فالحية بها دار للسكن و بئر .

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة تديلي مسفيوة دوار زاوية 

سيدي الصغير .

مساحته : 02 هكتار 96 ار 12 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 4 امتار 

شرقا : طريق و مصرف و ايت احلاج عالل و عمي مالك . 

جنوبا : طريق عرضها 5 امتار و ايت احلاج عالل و طريق عرضها 4 امتار . 

غربا : طريق عرضها 5 امتار و ايت احلاج عالل و طريق عرضها 4 امتار . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم ارثة عدلي ضمن بعدد 493 صحيفة 509 كناش التركات عدد 184 

بتاريخ 27 فبراير 2019 توثيق مراكش .

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 17 صحيفة 22 كناش االمالك عدد 315 

بتاريخ 27 نوفمبر 2020 توثيق مراكش .

- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 519 صحيفة 586 كناش اخملتلفة عدد 232 

بتاريخ 15 فبراير 2019 توثيق مراكش .

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 2124 مؤرخة في 20 اكتوبر 2020.

2021 على الساعة  16 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة. 
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مطلب رقم 12979 - 65 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - السيد حلسن سالمي بن علي

2 - السيد محمد سالمي بن علي

3 - السيدة ربيعة سالمي بنت علي

4 - السيد عبد الرحمان املغاري بن عالل

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 22 - 60 سهما لكل واحد من األول 

و الثاني و نسبة 11 - 60 سهما للثالثة و نسبة 05 - 60 سهما للرابع . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي بال "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي بال "

مشتمالته : أرض فالحية .

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة تديلي مسفيوة دوار زاوية 

سيدي الصغير .

مساحته : 00 هكتار 19 ار 44 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ايت احلاج عالل .

شرقا : ممر عرضه مترين.

جنوبا : ممر عرضه مترين.

غربا : الشعبة . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم ارثة عدلي ضمن بعدد 493 صحيفة 509 كناش التركات عدد 184 

بتاريخ 27 فبراير 2019 توثيق مراكش .

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 15 صحيفة 18 كناش االمالك عدد 315 

بتاريخ 27 نوفمبر 2020 توثيق مراكش .

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 2125 مؤرخة في 20 اكتوبر 2020.

2021 على الساعة  16 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12980 - 65 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - السيد حلسن سالمي بن علي 

2 - السيد محمد سالمي بن علي

3 - السيدة ربيعة سالمي بنت علي 

4 - السيد عبد الرحمان املغاري بن عالل

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 22 - 60 سهما لكل واحد من األول 

و الثاني و نسبة 11 - 60 سهما للثالثة و نسبة 05 - 60 سهما للرابع . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار اجلامع"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار اجلامع "

مشتمالته : أرض فالحية .

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة تديلي مسفيوة دوار زاوية 

سيدي الصغير .

مساحته : 00 هكتار 03 ار 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الشعبة.

شرقا : ورثة ايت احلاج عالل .

جنوبا : ورثة ايت احلاج عالل . 

غربا : ورثة ايت احلاج عالل . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم ارثة عدلي ضمن بعدد 493 صحيفة 509 كناش التركات عدد 184 

بتاريخ 27 فبراير 2019 توثيق مراكش .

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 18 صحيفة 24 كناش االمالك عدد 315 

بتاريخ 27 نوفمبر 2020 توثيق مراكش .

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 2126 مؤرخة في 20 اكتوبر 2020.

2021 على الساعة  16 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

12 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12981 - 65 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - السيد حلسن سالمي بن علي 

2 - السيد محمد سالمي بن علي

3 - السيدة ربيعة سالمي بنت علي

4 - السيد عبد الرحمان املغاري بن عالل

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 22 - 60 سهما لكل واحد من األول 

و الثاني و نسبة 11 - 60 سهما للثالثة و نسبة 05 - 60 سهما للرابع . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بويزمران"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بويزمران"

مشتمالته : أرض فالحية .

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة تديلي مسفيوة دوار زاوية 

سيدي الصغير .

مساحته : 00 هكتار 14 ار 72 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوغراس.

شرقا : الطريق .

جنوبا : طريق عرضها 4 امتار. 

غربا : مصرف عرضه 1 متر . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : 

- رسم ارثة عدلي ضمن بعدد 493 صحيفة 509 كناش التركات عدد 184 

بتاريخ 27 فبراير 2019 توثيق مراكش .

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 16 صحيفة 20 كناش االمالك عدد 315 

بتاريخ 27 نوفمبر 2020 توثيق مراكش .

- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 519 صحيفة 586 كناش اخملتلفة عدد 232 

بتاريخ 15 فبراير 2019 توثيق مراكش .

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 2123 مؤرخة في 20 اكتوبر 2020.

2021 على الساعة  16 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

13 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12982 - 65 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احمد احلمزاوي بن عمر.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدريعات"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك احلمزاوي"

مشتمالته : أرض فالحية .

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت الدريعات.

مساحته : 01 هكتار 00 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق ممر عرضه 4 امتار .

شرقا : الطريق .

جنوبا : مطلب عدد 21268 - م. 

غربا : فداء البوزيدي . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 296 عدد  االول  431 كناش  400 صحيفة  بعدد  رسم شراء عدلي ضمن   -

بتاريخ 16 يناير 2020 توثيق مراكش .

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصله بعدد 409 صحيفة 329 

كناش االمالك عدد 29 بتاريخ 01 مارس 2000 توثيق مراكش .

- شهادة إدارية عدد 45 - 2020 مؤرخة في 08 سبتمبر 2020.

2021 على الساعة  17 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة. 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك مراد " 

موضوع مطلب عدد 12801 - 65 الذي نشرت خالصته

باجلريدة الرسمية عدد 1102 املؤرخة في 12 فبراير 2020 .

امللك  فان مسطرة حتفيظ   2021 يناير   13 في  مؤرخ  احلضور  تقرير  مبقتضى 

الكائن   65 -  12801 التحفيظ عدد  املسمى " ملك مراد " موضوع مطلب 

بإقليم احلوزدائرة حتناوت جماعة متصلوحت مزارع دوار العني ،

تتابع في اسم :

1 - السيد ادم بلكاهية بن عبد اهلل

2 - السيدة دليلة بولوحا بنت بلقاسم ،

بصفتهما شريكني على الشياع مناصفة بينهما .و ذلك بناء على نفس 

الوثائق و الرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور وكذا عقد موثق 

مؤرخة   2021  -  02 عدد  إدارية  بشهادة  مرفق   2020 يونيو   12 في  مؤرخ 

في 07 يناير 2021 مضمنه ان السيد مراد اخلودايري باع لهما كافة امللك 

املذكور أعاله.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18126 - 68

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : حميد لبراش بن محمد.

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

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

موقعه : إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي املصلى.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم عقاري عدد 25365 - 10؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 135 - 68؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 103 - 68؛ 

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 09  يناير  1985؛

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 26 يونيو 2013 مضمن بعدد 110 صحيفة 138.

- رسم وكالة عدلي بتاريخ 01 ابريل 2013 مضمن بعدد 86 صحيفة 81؛ 

- نسخة طبق االصل لعقد وكالة عرفي بتاريخ 12  يناير  1959 أصلها 

بالرسم العقاري 4467 - ب؛

- نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلي بتاريخ 23 ماي 1972 اصلها 

بالرسم العقاري عدد 1245 - ب؛

- شهادة ادارية عدد 3836 بتاريخ 21 يونيو 2013؛

- تصريح عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 04 ديسمبر 2020؛

على   2021 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.



عدد 1151 - 06 جمادى األخرة 1442 )20 يناير 2021(338

مطلب رقم 18127 - 68

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : رحال العماري بن ادريس.

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

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار اوالد العيش.

مساحته : 01 هكتار 85 آر 79 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 17242 - 68؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 11230 - 68؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 15524 - 68؛ 

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 22 يناير 2004 مضمن بعدد 167 صحيفة 186؛

-رسم شراء عدلي بتاريخ 11 مارس 2004 مضمن بعدد 254 صحيفة 284؛

- شهادة ادارية عدد 07 - 2020 بتاريخ 02 اكتوبر 2020؛

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

مصطفى العمري    

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

مطلب رقم 35775 - 69.

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بفاس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " متروك أمالك واد احليمر" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ودادية املستقبل السكنية 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم موالي يعقوب ، جماعة عني الشقف امللحقة اإلدارية 

األندلس احملل املدعو " واد احليمر " . 

مساحته : 26آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : امللك ذي الرسم العقاري عدد 76683 - 69؛

شرقا : امللك ذي الرسم العقاري عدد 76683 - 69؛

جنوبا : امللك ذي الرسم العقاري عدد 76683 - 69؛

غربا : امللك ذي الرسم العقاري عدد 76683 - 69.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشـــيء . 

أصل امللك : 

- نسخة من اجلريدة الرسمية عدد6899 بتاريخ13 يوليو 2020 ؛

- محضر تسليم بتاريخ فاحت سبتمبر 2020؛

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - مـوالي يعقوب 

زكرياء الدغمي    

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 283 - 70

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالبا التحفيظ : 

- الدولة املغربية - امللك اخلاص - ينوب عنها 

- السيد مندوب أمالك الدولة بالقنيطرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ››مجموعة مدارس أوالد معمر‹‹.

نوعه : أرض بها بنايات ) مدرسة(.

موقعه : دائرة سيدي سليمان ،قيادة املساعدة، دوار أوالد امعمر،

مساحته املصرح بها : 23 أرا و 37 س تقريبا،

احلقوق العينية : ال شيء.

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 26067 - ر ورسم عقاري عدد 21637 - 13،

شرقا : ممر ،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : رسم عقاري عدد 21637 - 13 و الرسم العقاري عدد 60539 - ر ،

أصل امللك : نسخة أصلية من كناش احملتويات مؤرخة في 21 ديسمبر 2020.

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

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 284 - 70

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالبا التحفيظ : 

- الدولة املغربية - امللك اخلاص - ينوب عنها 

- السيد مندوب أمالك الدولة بالقنيطرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ››ملك الدولة عدد 1361 قروي‹‹.

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دائرة سيدي سليمان، قيادة أزغار أوالد بنحمادي،

مساحته املصرح بها : 02 هـ 57 أر 81 س تقريبا،

احلقوق العينية : ال شيء.
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حدوده : 

شماال : قناة لتصريف املياه،

شرقا : رسم عقاري عدد 22037 - ر ،

جنوبا : رسم عقاري عدد 22037 - ر ،

غربا : رسم عقاري عدد 7 - هـ ،

أصل امللك : نسخة أصلية من كناش احملتويات مؤرخة في 21 ديسمبر 2020.

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

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 285 - 70

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالبا التحفيظ : 

- الدولة املغربية - امللك اخلاص - ينوب عنها 

- السيد مندوب أمالك الدولة بالقنيطرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ››عياط الدولة‹‹.

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دائرة سيدي سليمان ، قبيلة أوال يحيى،

مساحته املصرح بها : 06 هـ 50 أر 00 س تقريبا،

احلقوق العينية : ال شيء.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 12153 - ر و17082 - ر،

شرقا : رسم عقاري عدد 16000 - ر ،

جنوبا : رسم عقاري عدد 17123 - ر ،

غربا : رسم عقاري عدد 14748 - ر ،

أصل امللك : نسخة أصلية من كناش احملتويات مؤرخة في 21 ديسمبر 2020.

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

الساعة الثانية زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان 

محمد احلسناوي    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30865 - 72

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ : أحمد الصاحلي بن محجوب؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الصاحلي"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي اجملد؛

مساحته : 51 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : عبد احلق العضراوي؛

شرقـا : الزنقة؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 13979/72؛

غربـا : الزنقة؛

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 657 صحيفة 451 سجل االمالك رقم 65 

بتاريخ 09 مارس 2007 توثيق ابن جرير؛

بتاريخ  992 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  مخارجة  رسم  من  نسخة   -

17 أبريل 1986 توثيق ابن جرير؛

على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30866 - 72

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد العزيز العاقل بن عبد السالم؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد بنعمة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك العاقل"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي الرشاد؛

مساحته : 47 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : احلبيب اخللفاوي؛

شرقـا : محمد احلمداوي؛

جـنوبا : عبد العزيز اخلراز؛

غربـا : الزنقة؛

أصل امللك׃

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1497 بتاريخ فاحت يونيو 1992 توثيق 

ابن جرير؛

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 5 صحيفة 5 سجل األمالك رقم 26 

بتاريخ 23 ديسمبر 1997 توثيق ابن جرير؛

على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير بالنيابة

رميي امليلودي    

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57615 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السعدية ميني بنت عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الرمل جنان 15"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الرمل جنان 15".

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار أوالد رافع. 

مساحته : 94 ار 51 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد شكير. 

شرقا : لوروكيرون. 

جنوبا : عبد اللطيف بن إسماعيل ،بزاز محمد،مصطفى زويتينة.

غربا : محمد شكير.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : 

- اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 صحيفة كناش اخملتلفة 

عدد 79 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 .

بتاريخ عليها  مصادق  عرفية  وكالة  من  األصل  طبق  نسخة   -

24 نوفمبر 2020

2021 على الساعة  09 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 : 00 صباحا. 

مطلب رقم 57616 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السعدية ميني بنت عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الرمل جنان 9"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الرمل جنان 9" 

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار أوالد رافع. 

مساحته : 08 ار 55 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد خالص. 

شرقا : مصطفى اخلالص. 

جنوبا : زويتينة احمد.

غربا : زهور ابيض.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : 

- اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 صحيفة كناش اخملتلفة 

عدد 79 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 .

بتاريخ عليها  مصادق  عرفية  وكالة  من  األصل  طبق  نسخة   -

24 نوفمبر 2020

2021 على الساعة  09 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 : 00 صباحا 

مطلب رقم 57617 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السعدية ميني بنت عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احملرش"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض احملرش" 

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار أوالد رافع. 

مساحته : 63 ار 47 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد بن علي . 

شرقا : لبيض عبد الرحمان. 

جنوبا : محمد بن إسماعيل .

غربا : طريق عمومية .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : 

- اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 صحيفة كناش اخملتلفة 

عدد 79 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 .

بتاريخ  عليها  مصادق  عرفية  وكالة  من  األصل  طبق  نسخة   -

24 نوفمبر 2020

2021 على الساعة  09 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 : 00 صباحا 

مطلب رقم 57618 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السعدية ميني بنت عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلطة 21"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض احلطة 21" 

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار أوالد رافع. 

مساحته : 27 ار 97 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد بن رحمة . 

شرقا : عبد اهلل بنبيي. 

جنوبا : عبد اهلل بنبيي وامحمد بن رحمة وورثة محمد خالص .

غربا : امحمد بن رحمة وورثة محمد خالص وإسماعيل شاطر .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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أصل التملك : 

- اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 صحيفة كناش اخملتلفة 

عدد 79 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 .

بتاريخ عليها  مصادق  عرفية  وكالة  من  األصل  طبق  نسخة   -

24 نوفمبر 2020

2021 على الساعة  09 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

12 : 00 صباحا 

مطلب رقم 57619 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السعدية ميني بنت عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض البير 7"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض البير7" 

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار أوالد رافع. 

مساحته : 06 ار 36 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية . 

شرقا : زهور لبيض. 

جنوبا : محمد بنرحمة .

غربا : محمد بنرحمة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : 

- اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 صحيفة كناش اخملتلفة 

عدد 79 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 .

بتاريخ عليها  مصادق  عرفية  وكالة  من  األصل  طبق  نسخة   -

24 نوفمبر 2020

2021 على الساعة  09 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

13 : 00 زواال 

مطلب رقم 57620 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السعدية ميني بنت عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض البير 5"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض البير5" 

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار أوالد رافع. 

مساحته : 13 ار 26 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية . 

شرقا : ميني عبد اهلل. 

جنوبا : ميني عبد اهلل ولروكيرون .

غربا : محمد بنرحمة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : 

- اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 صحيفة كناش اخملتلفة 

عدد 79 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 .

بتاريخ عليها  مصادق  عرفية  وكالة  من  األصل  طبق  نسخة   -

24 نوفمبر 2020

2021 على الساعة  09 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

14 : 00 زواال 

مطلب رقم 57621 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السعدية ميني بنت عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض حبل حمو 20"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض حبل حمو 20" 

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار أوالد رافع. 

مساحته : 10 ار 73 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة بوشعيب بن احمد . 

شرقا : طريق عمومية. 

جنوبا : مصطفى خالص .

غربا : ورثة بوشعيب بن احمد .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : 

- اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 صحيفة كناش اخملتلفة 

عدد 79 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 .

بتاريخ عليها  مصادق  عرفية  وكالة  من  األصل  طبق  نسخة   -

24 نوفمبر 2020

2021 على الساعة  09 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

15 : 00 زواال 

مطلب رقم 57622 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السعدية ميني بنت عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الدومية 2"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الدومية 2" 

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار أوالد رافع. 

مساحته : 22 ار 13 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة الكيحل بن إسماعيل ولبيض بوشعيب . 

شرقا : ورثة احلداد. 

جنوبا : طريق عمومية .

غربا : زويتينة احمد وورثة الكيحل بن إسماعيل. .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : 

- اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 صحيفة كناش اخملتلفة 

عدد 79 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 .

- نسخة طبق األصل من وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 24 نوفمبر 2020

2021 على الساعة  09 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

15 : 00 زواال 

مطلب رقم 57623 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ : حسن خربوش بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض التوفري"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض التوفري" 

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار الوراردة. 

مساحته : 56 ار 88 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة أوالد العربي بن جاللي . 

شرقا : خربوش فاطنة وورثة بوعزة. 

جنوبا : بن سعدون زهراء .

غربا : ورثة بن خربوش وورثة حرفي امحمد. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 40 صحيفة 43 كناش 

األمالك رقم 119 بتاريخ 13 نوفمبر 2019

2021 على الساعة  10 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 : 00 صباحا 

مطلب رقم 57624 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ : حسن خربوش بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلنان الشرقي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجلنان الشرقي" 

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار الوراردة. 

مساحته : 14 ار 98 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة الشلح . 

شرقا : احمد بن محمد. 

جنوبا : ورثة فاضيل .

غربا : حلوي محمد. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 40 صحيفة 43 كناش 

األمالك رقم 119 بتاريخ 13 نوفمبر 2019

2021 على الساعة  10 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 : 00 صباحا 

مطلب رقم 57625 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ : حسن خربوش بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض البير 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض البير1 " 

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار الوراردة. 

مساحته : 36 ار 18 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة بوعزة . 

شرقا : بن مسعود زهراء،خربوش عبد االاله،ورثة بوعزة. 

جنوبا : خربوش عبد االاله .

غربا : خربوش فاطنة. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 40 صحيفة 43 كناش 

األمالك رقم 119 بتاريخ 13 نوفمبر 2019

2021 على الساعة  10 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 : 00 صباحا 

مطلب رقم 57626 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ : حسن خربوش بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض البير 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض البير2 " 

مشتمالته : أرض فالحية . 
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سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار الوراردة. 

مساحته : 00 ار 44 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 04 امتار. 

شرقا : عبد االله خربوش. 

جنوبا : عبد االله خربوش.

غربا : عبد االله خربوش. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 40 صحيفة 43 كناش 

األمالك رقم 119 بتاريخ 13 نوفمبر 2019

2021 على الساعة  10 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

12 : 00 صباحا 

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

ياسني أيت حدو   

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1924 - 76

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : محمد سعيد احلليمي بن محمد ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلليمي" ؛ 

نوعـه : أرض عارية .

احملل  املضيق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو : القرمادين.

مساحتـه : 03 آر 60 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : عبد السالم جياح؛

شرقا : طريق عرضها 10 امتار ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 37995 - 76 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 8823 - 19 سابقا .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

مصحح  عرفي  ارضية  قطعة  تسليم  لعقد  شمسية  صورة   -  1

االمضاء بتاريخ 08 فبراير 2002؛

 1428 القعدة  ذي  من   26 في  مؤرخ  عدلي  بالبيع  اعتراف  رسم   -  2

املوافق ل 07 ديسمبر 2007؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 من شعبان 1431 املوافق لـ 29 يوليو 2010؛

4 - نسخة طبق االصل للقرار الصادر عن محكمة النقض حتت عدد 

170 - 1 بتاريخ 28 فبراير 2017 ملف مدني عدد 746 - 1 - 1 - 2015؛

5 - توكيل عرفي خاص مصحح االمضاء بتاريخ 09 نوفمبر 2020؛

احلضرية  اجلماعة  عن  صادرة  التحفيظ  أجل  من  إدارية  شهادة   -  6

للمضيق حتت عدد 134 - 2020 مؤرخة في 09 نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 1925 - 76

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : محمد متيمي بن عبد القادر ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " متيمي" ؛ 

نوعـه : أرض بها بناية من طابق أرضي و آخر علوي .

احملل  الفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو : حيضرة.

مساحتـه : 02 آر 20 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : اجلراي عبد املالك بن عبد السالم .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 29 من شعبان 1412 املوافق 

ل 05 مارس 1992؛

املوافق  1416 رمضان  من   15 في  مؤرخ  عدلي  مناقلة  رسم   -  2

05 فبراير 1996؛

 1420 القعدة  ذي  من   22 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  نسخة   -  3

املوافق ل 28 فبراير 2000؛

4 - رسم تصريح بتصحيح عدلي مؤرخ في 13 من محرم 1423 املوافق 

ل 28 مارس 2002؛

املوافق   1441 القعدة  ذي  من   21 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  5

13 يوليو 2020؛

6 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 25 من ربيع الثاني 1442 املوافق ل 

11 ديسمبر 2020؛

احلضرية  اجلماعة  عن  صادرة  التحفيظ  أجل  من  إدارية  شهادة   -  7

للفنيدق حتت عدد 10 - 2020 مؤرخة في 12 نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا . 

مطلب رقم 1926 - 76

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : إبراهيم الكطاطي بن أحمد ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " هبة" ؛ 
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نوعـه : أرض عارية .

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل حي أحريق 

واد املالح احملل املدعو : منزلة الدفلة.

مساحتـه : 01 آر 18 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : ملك السيد عمر؛

شرقا : الطريق الرئيسية و الرسم العقاري عدد 14227 - 19؛

جنوبا : ملك الغير ؛

غربا : محمد بن الهاشمي شقور .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 29 من محرم 1409 املوافق ل 

12 سبتمبر 1988؛

 1414 18 من ربيع االول  2 - نسخة لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 

املوافق لـ 06 سبتمبر 1993؛

 1433 رمضان  من   23 في  مؤرخ  عدلي  مقاسمة  لرسم  نسخة   -  3

املوافق ل 12 اغسطس 2011؛

 1433 شوال  من   20 في  مؤرخ  عدلي  اختصاص  لرسم  نسخة   -  4

املوافق ل 08 سبتمبر 2012؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 من رجب 1435 املوافق ل 20 ماي 2014؛

6 - شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية ملرتيل 

حتت عدد 1204 مؤرخة في 27 اكتوبر 2020.

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا . 

مطلب رقم 1927 - 76

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021. 

طالبا التحفيظ :

-1  عبد املوجود بوعنفير بن محمد؛

2 - لطيفة أكدي بنت أحمد.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "السالم" ؛ 

نوعه : أرض عارية .

 : املدعو  احملل  مرتيل  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

السواني.

مساحتـه : 01 آر 02 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : ورثة بريشة؛

شرقا : عبد الرزاق آيت القاضي و من معه؛

جنوبا : يحي عبد االله ؛

غربا : طريق عرضها 06 أمتار .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

من   10 في  مؤرخ  عدلي  تقدمي  رسم  لنسخة  االصل  طبق  نسخة 

جمادى االولى 1372 املوافق ل 26 يناير 1953؛

نسخة طبق االصل لنسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 15 من جمادى 

االولى 1380 املوافق ل 05 نوفمبر 1960؛

22 من  نسخة طبق االصل لنسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 

ربيع الثاني 1382 املوافق ل 22 سبتمبر 1962؛

 1436 30 من صفر  تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في  نسخة لرسم 

املوافق ل 23 ديسمبر 2014؛

نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ربيع االول 1436 املوافق 

ل 26 ديسمبر 2014؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ربيع االول 1442 املوافق ل 23 اكتوبر 2020؛

التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية ملرتيل  إدارية من أجل  شهادة 

حتت عدد 1412 مؤرخة في 21 ديسمبر 2020-.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو 16 مارس 2021 على 

الساعة 12 : 30صباحا . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق 

عبد العزيز عاكف    

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5129 - 77

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021

طالبا التحفيظ : 

1 - بنعودة ميمون بن احمد بنسبة 1 - 2 ؛

2 - بنعودة الزهراء بنت امليلود بنسبة 1 - 2 ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تزيانني "؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تزيانني" ؛

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار بني يسبو ؛

مساحته : 02 هـ 07 ارا 60 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية عرضها خمسة امتار ؛

شرقا : بنعودة ابراهيم وبنعودة فاطمة بنت امليلود ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2693 - 02 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 22954 - 02 ؛

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدد 360 كناش 147 صحيفة 450 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 ؛

2 - عقد صدقة عدد 117 صحيفة 148 كناش 148 بتاريخ 29 ديسمبر 2017 ؛

3 - اشهاد اصالحي عدد 42 صحيفة 31 كناش 208 بتاريخ 25 ديسمبر 2020 ؛

4 - شهادة ادارية عدد 181 بتاريخ 20 ديسمبر 2017 ؛

5 - وكالة عرفية بتاريخ : 30 ديسمبر 2017 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 05 مارس 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد

عونة كمال    

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4758 - 79

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان افزة ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " فدان افزة "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار أوالد ادريس تايدة الغربية ".

مساحته : 04 آ 37 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عزيز حلسن؛

شرقا : عزيز مولود؛

جنوبا : عزيز حلسن؛ 

غربا : عزيز الطير.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4759 - 79

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان بوميان 4 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " فدان بوميان 4"

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 : برشال ابراهيم وعباس زروال؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : الساقية ويخلف عبد العزيز؛ 

غربا : الساقية وبرشال ابراهيم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4760 - 79

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تامريست 6 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " تامريست 6 "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امعيشات تايدة الغربية ".

مساحته : 02 آ 79 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : برشان أحمد؛

شرقا : ايت محمد ومسعود؛

جنوبا : محمد املعالوي؛ 

غربا : سالو عبد اهلل.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4761 - 79

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تابحريت تاخششت ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " تابحريت تاخششت "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امعيشات تايدة الغربية ".

مساحته : 01 آ 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سالوي مصطفى؛

شرقا : محمد برشان؛
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جنوبا : محمد معالوي؛ 

غربا : سالم عبد اهلل.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4762 - 79

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " درع ازوكاغ ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " درع ازوكاغ "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امعيشات تايدة الغربية ".

مساحته : 01 آ 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : سالو محمد اوعلي وبرشان محمد؛

جنوبا : الواد وبرشان أحمد؛ 

غربا : برشان أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4763 - 79

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " العرقوب ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " العرقوب "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امعيشات تايدة الغربية ".

مساحته : 05 آ 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : كركيط محمد وميمون؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : حلسن برشان وكركيط بلقاسم؛ 

غربا : كركيط بلقاسم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4764 - 79

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " اجلردة ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " اجلردة "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 10 آ 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : األحباس والوزاني عبد اهلل؛

شرقا : الوزاني محمد واحلاجي محمد؛

جنوبا : آيت موسى والوزاني محمد؛ 

غربا : احلاجي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4765 - 79

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " املامن 1 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " املامن 1 "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 04 آ 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد احلاجي؛

شرقا : الوزاني عبد القادر وأيوب احلسني؛

جنوبا : املسجد؛ 

غربا : قروط محمد، الوزاني محمد واألحباس .

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.
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مطلب رقم 4766 - 79

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " املامن 2 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " املامن 2 "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 02 آ 71 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الوزاني محمد؛

شرقا : األحباس؛

جنوبا : الوزاني احلسني؛ 

غربا : الوزاني عياد والوزاني ادريس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4767 - 79

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " املامن 4 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " املامن 4 "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 00 آ 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : قارة محمد؛

شرقا : احلاجي محمد؛

جنوبا : الوزاني مولود؛ 

غربا : قارة محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4768 - 79

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " املامن 3 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " املامن 3 "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 02 آ 89 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : قارة محمد؛

شرقا : قارة محمد وأيوب احلسني؛

جنوبا : الوزاني بوكرين؛ 

غربا : ناصح بلقاسم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4769 - 79

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " املامن 5 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " املامن 5 "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 02 آ 07 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الوزاني مولود؛

شرقا : احلاجي محمد؛

جنوبا : الوزاني مولود؛ 

غربا : الوزاني مولود.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4770 - 79

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " املامن 2 ايضا ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " املامن 2 ايضا"

نوعـه : أرض فالحية.
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موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 02 آ 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : قارة محمد؛

شرقا : ناصح بلقاسم؛

جنوبا : ناصح بلقاسم؛ 

غربا : بوزيان احلسني.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4771 - 79

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان البيض 1 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " فدان البيض 1 "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 01 آ 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : كروم محمد؛

شرقا : ناصح بلقاسم؛

جنوبا : كروم محمد؛ 

غربا : كروم محمد واألحباس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4772 - 79

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان القبور".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " فدان القبور "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 19 آ 27 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الوزاني محمد والوزاني أحمد؛

شرقا : األحباس؛

جنوبا : األحباس والوزاني قدور؛ 

غربا : قروط سعيد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4773 - 79

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد ايت بن عكسي القدمي ".

بن  ايت  مسجد   "  : للمـلك  التحـفيظ  طالبا  أعطاه  الذي  االسم 

عكسي القدمي "

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 04 آ 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املقبرة؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : بوزيان محمد؛ 

غربا : ناصح بلقاسم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4774 - 79

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة آيت عكسي ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " مقبرة آيت عكسي "

نوعـه : أرض بها مقبرة.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 58 آ 20 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : الوزاني حلسن وقارة محمد؛

شرقا : األحباس وناصح بلقاسم؛

جنوبا : ناصح محمد وبوزيان وحلسن؛ 

غربا : أيوب محمد والساقية.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4775 - 79

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد آيت بن عكسي تاماست ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " مسجد آيت بن عكسي تاماست "

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 08 آ 99 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : األحباس وأيوب احلسني؛

شرقا : أيوب احلسني وبوزيان احلسني؛

جنوبا : أيوب محمد؛ 

غربا : مقبرة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4776 - 79

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة القراطنة ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " مقبرة القراطنة "

نوعـه : أرض بها مقبرة.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 60 آ 83 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الوزاني بلقاسم وزمزم العربي؛

شرقا : الوزاني حلسن؛

جنوبا : اقروط بنسعيد؛ 

غربا : الوزاني محمد وعقاد واألحباس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4777 - 79

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " املامن 1 أيضا ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " املامن 1 أيضا "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 10 آ 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ناصح بلقاسم؛

شرقا : ناصح بلقاسم؛

جنوبا : عياد الوزاني ادريس؛ 

غربا : شاطر محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

    ادريس املصلح

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5134 - 81

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.ادريس حللو بن محمد بنسبة 66 - 480.

2. فتيحة حللو بنت محمد بنسبة 33 - 480.

3. العربي حللو بن محمد بنسبة 66 - 480.

4. مونة حللو بنت محمد بنسبة 33 - 480.

5. نزهة حللو بنت محمد بنسبة 33 - 480.
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6. زهير حللو بنت محمد بنسبة 66 - 480.

7. زكري حللو بن محمد بنسبة 56 - 480.

8. امليلودية حللو بنت محمد بنسبة 28 - 480.

9. بوعزة حللو بن محمد بنسبة 56 - 480.

10. مليكة حللو بنت محمد بنسبة 28 - 480.

11. مليكة الكاس بنت امبارك بنسبة 05 - 480.

12. محمد الكاس بن امبارك بنسبة 10 - 480.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك حللو ". 

نوعه : ارض من سفلي وطابق اول.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي النهضة 2.

مساحته : 87 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : لعشير بوجمعة؛ 

جنوبا : ميح فاطمة؛

غربا : ميلودي نقاش؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 168 ص 171 كناش العقار 16 بتاريخ 

11 ديسمبر 2012 توثيق تيفلت.

2.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 168 ص 168 كناش العقار 14 بتاريخ 

22 يونيو 2012 توثيق تيفلت.

3.رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 359 ص 461 كناش التركات 

23 بتاريخ 05 نوفمبر 2019 توثيق تيفلت.

4.رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 272 ص 427 كناش التركات 

27 بتاريخ 15 ديسمبر 2020 توثيق تيفلت.

 28 التركات  كناش   136 ص   118 بعدد  ضمن  عدلي  فريضة  5.رسم 

بتاريخ 17 ديسمبر 2020 توثيق تيفلت.

 242 عدد  املؤقت  التسليم  وقرار  حملضر  االصل  طبق  6.نسخة 

بتاريخ 14 ديسمبر 2020.

7. نسخة طبق االصل لرخصة البناء رقم 961 بتاريخ 02 اغسطس 2012.

8. نسخة طبق االصل لرخصة البناء رقم 307 بتاريخ 05 مارس 2013.

9.نسخة طبق االصل لرخصة السكن رقم 11973 بتاريخ 24 ديسمبر 2012.

10.نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 10 ديسمبر 2020

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5135 - 81

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : سعاد الكامل بنت احمد

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان موهيوسف ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت بنحسي.

مساحته : 53 آر 88 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 33892 - 16؛

شرقا : الطريق العمومية من ورائها الرسم العقاري رقم 50467 - 16؛ 

جنوبا : محمد الشحاني؛

غربا : محمد الشحاني ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 312 ص 424 كناش األمالك رقم 102 

بتاريخ 02 ديسمبر 2020 توثيق الرباط.

2.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 70 ص 93 كناش العقار 53 بتاريخ 03 يوليو 2019 

توثيق تيفلت.

3. نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن أصله بالعدد الترتيبي 

1668 - 91 بتاريخ 28 اغسطس 1991 كناش العقار توثيق تيفلت.

4.شهادة إدارية عدد 75 - 2020 عن جماعة ايت بلقاسم بتاريخ 17 ديسمبر 2020.

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 5136 - 81

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : جناة عالوي بنت الصديق.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان سيدي رزوك".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك جناة ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت ايدير.

مساحته : 92 آر 91 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مرية عالوي؛

شرقا : الشعبة؛ 

جنوبا : هند عالوي؛

غربا : ارتفاق مرور عرضه مترين ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 142 ص 164 كناش العقار رقم 38 

بتاريخ 03 فبراير 2017 توثيق تيفلت.

2.ملحق اصالحي عدلي ضمن بعدد 220 ص 162 كناش باقي الوثائق 22 

بتاريخ 26 سبتمبر 2017 توثيق تيفلت.

3. رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 30 ص 27 كناش العقار رقم 50 

بتاريخ 05 ديسمبر 2018 توثيق تيفلت.

4.شهادة إدارية عدد 16 - 2018 عن جماعة ايت بلقاسم بتاريخ 12 اكتوبر 2018.

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5137 - 81

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.حسن الزيدي بن عبد الكرمي بنسبة 1680 - 10560.

2. احميدة الزيدي بن عبد الكرمي بنسبة 1680 - 10560.

3. التجانية الزيدي بنت عبد الكرمي بنسبة 840 - 10560.

4. مليكة الزيدي بنت عبد الكرمي بنسبة 840 - 10560.

5. فاطيمة الزيدي بنت عبد الكرمي بنسبة 840 - 10560.

6. حورية الزيدي بنت عبد الكرمي بنسبة 840 - 10560.

7. فاظمة الزيدي بنت عبد الكرمي بنسبة 840 - 10560.

8. فطمة احيزون بنت محمد بنسبة 1600 - 10560.

9. حسنة الزيدي بنت محمد بنسبة 238 - 10560.

10. مرمي الزيدي بنت محمد بنسبة 238 - 10560

11. خديجة الزيدي بنت محمد بنسبة 238 - 10560.

12. ادريس الزيدي بن محمد بنسبة 476 - 10560.

11. مليكة احيزون بنت ميلود بنسبة 210 - 10560.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني القصب ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

مساحته : 04 هـ 11 آر 85 س س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الزيدي عمر؛

شرقا : الطريق العمومية ورثة الزيدي عمر؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 18914 - 16؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3752 - 16؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 233 ص 206 كناش العقار 11 بتاريخ 

22 سبتمبر 2011 توثيق تيفلت.

2. رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 260 ص 394 كناش التركات 

25 بتاريخ 05 ابريل 2019 توثيق تيفلت.

 115 التركات  كناش   152 ص   132 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  3.رسم 

بتاريخ 13 ديسمبر 2006 توثيق تيفلت.

4. رسم فريضة عدلي ضمن بعدد 6 ص 7 كناش التركات 29 بتاريخ 

26 نوفمبر 2020 توثيق تيفلت.

5.شهادة ادارية عدد 230 مؤرخة في 23 اكتوبر 2020.

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5138 - 81

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : بنعيسى زميمر بن هدي.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان بوعياد ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

مساحته : 52 آر 31 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : العربي بن محمد؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 32161 - 16؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 19935 - 16 ومطلب التحفيظ رقم 17499 - 16؛

غربا : ممر من ورائه ورثة عباس بن بنعاشير وورثة احلاج اخلياطي ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 146 ص 133 كناش العقار رقم 60 

بتاريخ 31 ديسمبر 2020 توثيق تيفلت.

2.شهادة إدارية عدد 02 بتاريخ 07  يناير  2021.

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 د.

مطلب رقم 5139 - 81

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ادريس الزاوي بن العربي.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان بندودة ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى.

مساحته : 02 هـ 06 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية، ادريس الزواي، عائشة الزواي، حمادي الزواي؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 25614 - 16، نور الدين حديوي، امحمد 

الزواي، حميد الزواي، ورثة بنعاشير املعطي؛ 

جنوبا : ورثة بنعاشير املعطي، ورثة اجلياللي البويحياوي، نور الدين حديوي ؛

غربا : عائشة الزاوي، مطلب التحفيظ رقم 914 - 81 ؛ 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 16 ص 17 كناش العقار 

رقم 61 بتاريخ 21 ديسمبر 2020 توثيق تيفلت.
على   2021 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي     

محافظة سوق السبت - أوالد النمة

مطلب رقم 2135 - 82
تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021 . 

طالب التحفيظ : عماد البوزكراوي بن عبد القادر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اخلرابشة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلرابشة"
نوعه : أرض عارية.

املدعو  احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
"حي النهضة ".

مساحته : 01 آر 60 سنتيارا تقريبا. 
حدوده : 

اجملاورون : 
شماال : زنقة ؛ 

شرقا : طريق؛
جنوبا : ممر؛

غربا : طريقي نادية؛ طريقي حرمة.
احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 
- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 أغسطس 2020؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 2020؛
- استدراك عدلي مؤرخ في 13 يناير 2021؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 13 أغسطس 2020؛
- شهادة إدارية مؤرخة في 19 أغسطس 2020؛ 

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 09 : 30 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة 
كرمي ناجيم   

محافظة ازمور

مطلب رقم 116 - 84
تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : مليكة اساف بنت ابريك
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد لقويدي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد لقويدي 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار الكواهي.

مساحته : 36 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الوعدودي صفيح.

شرقا : الوعدودي صفيح. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 141500 - 08. 

غربا : طريق عمومية و رفيق الزموري.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1438 الثانية  جمادى   17 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)16 مارس 2017(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 رجب 1437 موافق)12 ابريل 2016(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 ذو القعدة 1436 موافق )17 

اغسطس 2015(.

4 - شهادة إدارية عدد 51 مؤرخة في 16 مارس 2017.

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 117 - 84

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : جنية هرادي بنت عبد اللطيف

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد البيوت

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : رانية

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكن.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار الدابوزية.

مساحته : 12 آ 19 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : وجداد محجوب.

شرقا : زوبيدة بنت قدور. 

جنوبا : الوفيق حسن. 

غربا : وجداد فاطمة و رسم عقاري عدد 156000 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 صفر 1442 موافق)16 اكتوبر 2020(.

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 صفر 1439 موافق)18 نوفمبر 2017(.

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 118 - 84

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : محمد خليار بن ادريس

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض العوني
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض العوني

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة أوالد رحمون، دوار العيايشة.

مساحته : 25 آ 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : طريق معبدة رقم 3427. 

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 94797 - 08. 

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 صفر 1438 موافق )04 نوفمبر 2016(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ذو احلجة 1441 موافق )24 يوليو 2020(.

3 - شهادة إدارية عدد 341 - 2016 مؤرخة في 27 اكتوبر 2016.

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 119 - 84

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : سميرة ابن ايدار بنت عبد اجمليد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حفرة السبع

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حفرة السبع

نوعه : أرض فالحية.

دوار  الساحل،  املهارزة  جماعة  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اخملاطرة الرتيمة.

مساحته : 39 آ 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رحباوي عبد اجمليد.

شرقا : طريق عرضها 05 امتار. 

جنوبا : ورثة قاسم بن بوعزة. 

غربا : رسم عقاري عدد 118402 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1441 موافق  23 ربيع الثاني  1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

)20 ديسمبر 2019(.

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 جمادى االولى 1441 موافق 

)28 ديسمبر 2019(.

3 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 11 ذي القعدة 1441 موافق)03 يوليو 2020(.

4 - شهادة إدارية عدد 139 مؤرخة في 27 ديسمبر 2019. 

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 120 - 84

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : مينة سند بنت احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احملارش

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احملارش

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار أوالد ساعد.

مساحته : 17 آ 93 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سند احمد بن محمد.

شرقا : سند عبد اهلل بن بوشعيب. 

جنوبا : سند غنو. 

غربا : ورثة سند عبد اهلل بن بوشعيب.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 جمادى االولى 1441 موافق 

)25  يناير  2020(.

2 - عقد هبة عدلي مؤرخ في 19 جمادى االخرة 1441 موافق )14 فبراير 2020(.

على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 121 - 84

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021 

طالب التحفيظ : محمد جابر بن أحمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : كرمة جعران

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كرمة جعران

نوعه : أرض فالحية.

دوار  رحمون،  أوالد  جماعة  احلوزية،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

السالمنة.

مساحته : 40 آ 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 116708 - 08.

شرقا : مطلب عدد 90854 - 08. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 155577 - 08. 

غربا : رسم عقاري عدد 116708 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 محرم 1442 موافق 

)03 سبتمبر 2020(.

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 122 - 84

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021 

طالب التحفيظ : نور الدين النويسل بن ابراهيم

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ضاية احللوف

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ضاية احللوف

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار أوالد التالية.

مساحته : 61 آ تقريبا.
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حدوده : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : حروش اخملتار بن عبد الرحمان. 

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 10452 ز. 

غربا : ورثة عبد القادر بن عبد اجلليل.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 ربيع األول 1441 موافق)25 نوفمبر 2019(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1441 موافق )10 

ديسمبر 2019(.

3 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 61 مؤرخة في 25 ابريل 2018.

على   2021 مارس   9  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 9 صباحا. 

مطلب رقم 123 - 84

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : بشرى ملياني بنت محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار بشرى

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار بشرى

نوعه : دار للسكن.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار اجلغيوات.

مساحته : 52 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر.

شرقا : ممر. 

جنوبا : ممر. 

غربا : نعيمة الشامل.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - موجب ملكية عدلي مؤرخ في 06 شوال 1436 موافق)23 يوليو 2015(.

2 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 شوال 1436 موافق

)23 يوليو 2015(.

3 - شهادة إدارية عدد 156 ق - ح مؤرخة في 07 يوليو 2015.

4 - شهادة إدارية عدد 74 - 2018 مؤرخة في 23 ابريل 2018.

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 124 - 84

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021 

طالبا التحفيظ : 

1 - املهدي دردني بن إبراهيم بنسبة ½.

2 - إبراهيم محب بن محمد بنسبة ½.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حائط حروش

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حائط حروش

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار الطلبة.

مساحته : 13 آ 37 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : يوسف دردني.

شرقا : ورثة حيضرة بوشعيب. 

جنوبا : احمد الوشام. 

غربا : طريق معبدة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1442 صفر   03 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)21 سبتمبر 2020(.

2 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 238 - 2020 مؤرخة في 14 

سبتمبر 2020.

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 125 - 84

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021 

طالب التحفيظ : يوسف دردني بن ابراهيم

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حايط حروش

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض دردني

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار الطلبة.

مساحته : 15 آ 43 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 185410 - 08.

شرقا : ورثة الطاهر بن احلاج العربي عائد. 

جنوبا : ورثة روشدي املصطفى. 

غربا : طريق معبدة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1441 موافق)17   21 جمادى األولى  1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

يناير  2020(.

2 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 24 - 2020 مؤرخة 

في 09  يناير  2020.

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال. 

مطلب رقم 126 - 84

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : امللك اخلاص للدولة

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة اإلمام مالك بأزمور ملك 

الدولة 1545 حضري القطعة رقم 5 
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مالك  اإلمام  مدرسة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

بأزمور القطعة رقم 5

نوعه : أرض بها بنايات.

موقعه : أزمور، مدرسة اإلمام مالك.

مساحته : 08 آ 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امللك اخلاص للدولة.

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 118955 - 08. 

جنوبا : زنقة عرضها 20 مترا. 

عدد  حتفيظ  مطلب  و   08  -  130648 عدد  عقاري  رسم  زنقة،   : غربا 

.08 - 69957

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 23 قعدة 1382 

موافق)18 ابريل 1963(.

2 - نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 28 شعبان 1392 

موافق )10 اكتوبر 1972(.

3 - عقد شراء عرفي مؤرخ في 22 اكتوبر 2001.

بكناش  حضري   1545 عدد  الدولة  ملك  تسجيل  من  نسخة   -  4

احملتويات بتاريخ 22 ديسمبر 2020.

اخلوصصة و  املالية  و  االقتصاد  لوزير  لقرار  األصل  طبق  نسخة   -  5

و السياحة باإلذن في االقتناء بتاريخ 21 نوفمبر 2000.

على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 127 - 84

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021 

طالب التحفيظ : امللك اخلاص للدولة

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة اإلمام مالك بأزمور ملك 

الدولة 1545 حضري القطعة رقم 8 

مالك  اإلمام  مدرسة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

بأزمور القطعة رقم 8

نوعه : أرض بها بنايات.

موقعه : أزمور، مدرسة اإلمام مالك.

مساحته : 11 آ 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 111960 - 08.

شرقا : امللك اخلاص للدولة. 

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 118953 - 08. 

غربا : زنقة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1420 الثانية  جمادى   05 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)16 سبتمبر 1999(.

2 - نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 جمادى الثانية 

1415 موافق )16 نوفمبر 1994(.

3 - عقد شراء عرفي مؤرخ في 05 ابريل 2001.

بكناش  حضري   1545 عدد  الدولة  ملك  تسجيل  من  نسخة   -  4

احملتويات بتاريخ 22 ديسمبر 2020

واخلوصصة املالية  و  االقتصاد  لوزير  لقرار  األصل  طبق  نسخة   -  5

و السياحة باإلذن في االقتناء بتاريخ 21 نوفمبر 2000.

على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 128 - 84

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021 

طالب التحفيظ : امللك اخلاص للدولة

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة اإلمام مالك بأزمور ملك 

الدولة 1545 حضري القطعة رقم 3 

مالك  اإلمام  مدرسة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

بأزمور القطعة رقم 3

نوعه : أرض بها بنايات.

موقعه : أزمور، مدرسة اإلمام مالك.

مساحته : 11 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امللك اخلاص للدولة.

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 118951 - و امللك اخلاص للدولة. 

جنوبا : طريق عرضها 20 مترا. 

غربا : مطلب حتفيظ عدد 118955 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 شعبان 1402 

موافق )05 يونيو 1982(.

2 - نسخة طبق األصل مللحق ملكية عدلي مؤرخ في 07 صفر 1403 

موافق )23 نوفمبر 1982(.

 1415 21 رجب  اراثة عدلي مؤرخ في  3 - نسخة طبق األصل لرسم 

موافق )24 ديسمبر 1994(.

4 - عقد شراء عرفي مؤرخ في 22 ماي 2001.
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بكناش  حضري   1545 عدد  الدولة  ملك  تسجيل  من  نسخة   -  5

احملتويات بتاريخ 21 ديسمبر 2020.

اخلوصصة و  املالية  و  االقتصاد  لوزير  لقرار  األصل  طبق  نسخة   -  6

و السياحة بتاريخ 21 نوفمبر 2000.

7 - نسخة طبق األصل لوكالة مفوضة عرفية بتاريخ 21 يوليو 1997.

8 - نسخة طبق األصل لوكالة مفوضة عرفية بتاريخ 17 ابريل 2001.

على   2021 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 129 - 84

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021 

طالبا التحفيظ : 

1 - حميد أشبار بن عمر بنسبة ½.

2 - هند حيط بنت كبور بنسبة ½.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : الكدية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكدية 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.

مساحته : 04 آ 51 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة علي الصافي.

شرقا : ورثة علي الصافي و محمد صفياطي. 

جنوبا : محمد صفياطي. 

غربا : محمد صفياطي و طريق.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 رمضان 1438 موافق )05 يونيو 2017(.

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 شعبان 1438 موافق )17 ماي 2017(.

3 - شهادة إدارية عدد 49 - 2017 مؤرخة في 05 يونيو 2017.

4 - شهادة إدارية عدد 69 - 2019 مؤرخة في 29 يونيو 2019.

على   2021 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 130 - 84

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021 

طالب التحفيظ : زهير شراف بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض خمليش

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض شراف 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار املعادكة.

مساحته : 76 آ 45 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 65523 - 08.

شرقا : مطلب عدد 65523 - 08. 

جنوبا : مطلب عدد 65523 - 08. 

غربا : مطلب عدد 65523 - 08، مصطفى و طريق عرضها 05 أمتار.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ربيع األول 1442 موافق)05 نوفمبر 2020(.

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 صفر 1442 موافق)14 اكتوبر 2020(.

248 - 2020 مؤرخة في  إدارية عدد  3 - نسخة طبق األصل لشهادة 

13 اكتوبر 2020.

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 131 - 84

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021 

طالب التحفيظ : علي الصافي بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك أمني

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك أمني 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار اخلضر.

مساحته : 68 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد اهلل خضراوي حالوي.

شرقا : العياشي بن عيسى و عبد القادر الصافي. 

جنوبا : حسن بن علي الوعدودي. 

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 ذو احلجة 1439 موافق)04 سبتمبر 2018(.

مؤرخة في ح   - ق   198 عدد  إدارية  لشهادة  األصل  نسخة طبق   -  2

14 نوفمبر 2017.

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بالد توميي 2"

مطلب عدد 38 - 84  الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1138  املؤرخة في 21 اكتوبر 2020.

مبقتضى مطلب إصالحي غير مؤرخ فان مسطرة حتفيظ امللك املدعو 

الدابوزية،  بدوار  الكائن   ،84 -  38 2" موضوع مطلب عدد  توميي  "بالد 

جماعة سيدي علي بن حمدوش، تتابع من االن فصاعدا في اسم : 

السيد صالح الدين احلنيف بن عبد الرحمان

و ذلك استنادا على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 صفر 1442)13 اكتوبر 2020(.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور 

املعطي زديد      



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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اقرأ :
مساحته : 02آر  05س تقريبا

عوضا عن :
مساحته : 04آر 05س تقريبا

و الباقي بدون تغيير

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
جديد  نظير  لها  يسلم  أن  طلبت  املرابط  اكرام  السيدة  ان  للعموم 
"البحر  املدعو  للملك  املؤسس   06  -  76468 عدد  العقاري  للرسم 
وذلك  البالية  طنجة  حي  بطنجة  الكائن   "121 املتوسط  االبيض 

بسبب ضياع النظير الذي سلم لزوجها سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
أن يسلم له نظير  اللطيف الشنتوف طلب  ان السيد عبد  للعموم 
جديد للرسم العقاري عدد 17598 -ط املؤسس للملك املدعو"أسعود" 
الكائن بطنجة حي الدرادب و ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم له 

سابقا. 
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على االمالك العقارية بطنجة    

        محمد الزخوني

محافظة أكادير

مطلب رقم 43609 - 09
اسم امللـك : " موني 01 ".

موقعــه : دوار امي مكي، جماعة وقيادة أورير، عمالة أكادير إداوتنان.
تاريخ حتديده : 09/03/2020 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 05 ار 80 س .
نوعــه : أرض عارية . 

اجملــاورون : 
شماال : احلسني أكديد؛ 

شرقا : ممر؛ 
جنوبا : أكديد عبد اهلل؛ 

غربا : ممر . 
طالب التحفيظ : طارق مجان بن علي .

محافظة وجدة

مطلب رقم 26631 - 02
اسم امللك : سهب اصاطن.

أوالد علي  دوار  القروية،  بولنوار  موقعه: عمالة وجدة، جماعة سيدي 
بن يحيى.

مساحته: 04 هكتار 76 آر 46 سنتيار.
نوعه: أرض فالحية. 

اجملاورون : 
شماال : ورثة زيرار بن احمد؛

شرقا : طريق عمومي بعرض 10 أمتار؛ 
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 26632/02؛

غربا : ورثة عباوي قادة، الناصر بن دحمان ومن معه.
طالب التحفيظ السيد : مجدوبي أدريوش بن عبد القادر.

مطلب رقم 26739 - 02
اسم امللك : الكدية.

موقعه : عمالة وجدة، جماعة سيدي بولنوار القروية، قيادة واد إسلي، 
دوار أوالد موسى.

مساحته : 02 هكتار 31 آر 08 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 
شماال : مخفي قويدر؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 128764/02؛ 
جنوبا : زناكي احمد؛

غربا : طريق معبدة عرضها 12 مترا.
طالبة التحفيظ السيدة: كرمية يوسفي بنت علي.

    احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 
عمر أزرقان      

محافظة طنجة

إصالح خطأ - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 28178 - 06
الكائن بوالية طنجة ، مدينة طنجة، مدشر مسنانة 

نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 
عدد 1149 بتاريخ 06/01/2021
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 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 بإعالم العموم 
للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  السميدة  العربي  السيد  أن 
السميدة"  "فيال  املدعو  للملك  املؤسس   09  -  62414 رقم  العقاري 
الكائن بحي اإلقامة أكادير، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد 

سلم له سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن .
    احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

        محمد أغوش

محافظة بني مالل

مطلب رقم 46292 - 10
اسم امللك : بوتخزينت .

: اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر  موقعه 
احملل املدعو "ايت سليمان".

نوعــه: ارض محجرة بها بعض أشجار غابوية .
مساحتـه : 07 هـ 48 آ 86 س.

اجملاورون :
شمــاال : الشعبة؛

جنوبـا : حميد اوعال سعيد اوعال صالح اوعال وممر ورسم عقاري عدد 
10-92643؛

شرقــا : الشعبة ؛
اوجنيح  وورثة   92373-10 10-92080و  عدد  عقاريني  رسمني   : غربــا 

باسو . 
طالب التحفيظ :السيد. حميد مجيديلة بن عبد القادر .

   احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 
         الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي املطلب  رقم 43421 - 11  
الذي نشر اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية 

عدد 1148  بتاريخ 30 ديسمبر 2020 
بدال من : 

طالب التحفيظ السيد: احمد العزاوي بن ميلود.

اقـرأ :

طالب التحفيظ السيد: محمد احلموشي بن محند.

والباقي بدون تغيير

       احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

        البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44267 - 12

اسم امللك : " أرض املكاوي "

موقعه : جماعة مديونة دوار مرس السكار. 

مساحته : 34 ار 64 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 12-197757 و 12-197758؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 48-3066؛

شرقا : رسم عقاري عدد 12-174148؛

غربا : طريق عرضها 5 أمتار يليها الرسم العقاري عدد 12-165085؛

طالب التحفيظ : السيد أحمد املكاوي.

   احملافظ علي األمالك العقارية بسيدي عثمان

        طارق اشتوي

محافظة سطات

مطلـب رقم 14322 - 15 

إسم امللك : أرض الزيتون. 

موقـعـه : اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة بوكركوح؛دوار ملعاريف.

وقع حتديده في : 14 مارس2007.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 هـ 13 آ 48 س. 

نوعــه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والواد حلمر.

اجملاورون :

القطعة االولى:

شماال : ملفضلي محمد بن محمد؛

شرقا : الواد حلمر؛

جنوبا : ورثة احلاج احمد بن امحمد؛

غربا : ملفضلي محمد بن محمد.

القطعة الثانية:

شماال : الواد حلمر؛

شرقا : ملفضلي محمد بن محمد؛
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جنوبا : ملفضلي محمد بن محمد؛

غربا : الواد حلمر؛يوجد خلفه ملك ورثة فضلي محمد الطويل.

طالب التحفيظ : السيد محمد احلمراوي بن الطاهرومن معه.

    احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

        محمد الزرهوني

محافظة تطوان

مطلب رقم 53654 - 19 

إسم امللك: " الصفاح ".

 موقعه : إقليم تطوان ، دائرة جبالة ، اجلماعة القروية السوق القدمي ، 

احملل املدعو: دوار امرسان 

تاريخ التحديد: 02 أكتوبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم: 03 ار 79 س.

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: مطلب عدد: 53653/19

شرقا: قطعة ارضية رقم 728

جنوبا : مطلب عدد: 53658/19 ، 

غربا: مطلب عدد: 53653/19

طالب )ة( : محمد بن احمد بنعيسى ومن معه

مطلب رقم 56161 - 19 

إسم امللك: " ملك الزيتوني ".

احملل   ، احلمراء  اجلماعة   ، حسان  بني  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 

املدعو: دوار بني عمران 

تاريخ التحديد: 30 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 31 ار 91 س.

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون:

شماال: محمد احمد احللحولي

شرقا: العلمي أمزوغلة

جنوبا : ممر عمومي ، عبد السالم أزميط ، 

غربا: محمد عزوز

طالب )ة( : عبد اهلل بن محمد الزيتوني.

مطلب رقم 71220 - 19 

إسم امللك: " ابتسام ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، اجلماعة زاوية سيدي قاسم ، 

احملل املدعو: قاع امجري

تاريخ التحديد: 19 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 22 س.

نوعــه: أرض عارية بها أشجار التني

اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 98177/19

شرقا: ممر عمومي

جنوبا : طالب التحفيظ ، 

غربا: طالب التحفيظ

طالب )ة( : امهاوش رشيد بن ابراهيم ومن معه.

مطلب رقم 59339 - 19 

إسم امللك: " ريان 2 ".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: دوار واد 

الشجرة جنان عمر 

تاريخ التحديد: 21 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 15 ار 81 س.

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار مثمرة

اجملاورون:

شماال: مطلب عدد: 59338/19

شرقا: ممر عمومي

جنوبا : ورثة محمد عمر ، 

غربا: ورثة السعدية اعراس

طالب )ة( : يوسف بن محمد بن زيان.

مطلب رقم 59192 - 19 

إسم امللك: " إميان شيش".

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

العليا 

تاريخ التحديد: 19 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 03 ار 12 س.

نوعــه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال: خدوج شيش

شرقا: رسم عقاري عدد: 88123/19

جنوبا : فاطمة شيش ، 

غربا: ممر

طالب )ة( : إميان بنت عبد السالم شيش.

مطلب رقم 59209 - 19 

إسم امللك: " عمر ياسر".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم 

، احملل املدعو: مزارع أزال

تاريخ التحديد: 20 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 81 س.

نوعــه: أرض عارية .

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي



عدد 1151 - 06 جمادى األخرة 1442 )20 يناير 2021(360

شرقا: ازنابط محمدي

جنوبا : ممر عمومي ، 

غربا: نزيهة اوالد حمادوش

طالب )ة( : العزيز بن عمر الفارسي.

مطلب رقم 56178 - 19 

إسم امللك: " ملك الرحماني رضان ".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: 

قبيلة بني حزمار دوار املعاصم

تاريخ التحديد: 01 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 26 س.

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي

اجملاورون:

شماال: املرنيسي محمد

شرقا: مطلب عدد: 16215/19

جنوبا : ممر ، 

غربا: العاقيل أخريف

طالب )ة( : حنان الرحماني رضان.

مطلب رقم 59338 - 19 

إسم امللك: " ريان 1 ".

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

الشجرة جنان عمر

تاريخ التحديد: 21 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 15 ار 25 س.

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار مثمرة

اجملاورون:

شماال: محمد فارس

شرقا: ممر عمومي

جنوبا : مطلب عدد: 59339/19 ، 

غربا: ورثة السعدية أعراس

طالب )ة( : يوسف بن محمد بن زيان.

مطلب رقم 56184 - 19 

إسم امللك: " دير لوطيا ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: دير لوطيا

تاريخ التحديد: 25 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم: 08 ار 39 س.

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي

شرقا: رسم عقاري عدد: 63706/19

جنوبا : عبد السالم املقشد ، 

غربا: عربي السوسي

طالب )ة( : حسن بن عبد السالم العمارتي عبو ومن معه.

مطلب رقم 56187 - 19 
إسم امللك: " ملك السعادة ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: 
كدية الصيادين

تاريخ التحديد: 01 أكتوبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 73 س.
نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل .

اجملاورون:
شماال: أحمد احلجوجي

شرقا: سي محمد الغازي
جنوبا : سي محمد الغازي ، 

غربا: ممر
طالب )ة( : عائشة بنت محمد أبراوي.

مطلب رقم 56188 - 19 
إسم امللك: " كدية حلفة ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: 
كدية حلفة

تاريخ التحديد: 01 أكتوبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 47 ار 10 س

نوعــه: أرض فالحية .
اجملاورون:

شماال: ممر
شرقا: ممر

جنوبا : عبيطو علوش ، 
غربا: ملك الغير

طالب )ة( : احلسني مصباح بولعيش بن محمد.

مطلب رقم 56193 - 19 
إسم امللك: " السعادة ".

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: بوجراح الكاريان
تاريخ التحديد: 24 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 79 س
نوعــه: أرض عارية .

اجملاورون:
شماال: مطلب عدد: 56194/19 ، عزيزة الدرواوي

شرقا: زنقة ،
جنوبا : زنقة ، 

غربا: املفضل أجنان
طالب )ة( : محمد بن محمد الشاط..

مطلب رقم 56194 - 19 
إسم امللك: " السعادة ".

بوجراح  املدعو:  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 
الكاريان

تاريخ التحديد: 29 سبتمبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 84 س

نوعــه: أرض عارية .
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اجملاورون:
شماال: زنقة
شرقا: زنقة ،

جنوبا : مطلب عدد: 56193/19 ، 
غربا: عزيز الدرواوي

طالب )ة( : محمد بن محمد الشاط..

مطلب رقم 55866 - 19 
إسم امللك: " يسرى – شيماء 1 ".

املدعو: عني  احملل  لشفشاون  احلضرية  اجلماعة   ، : شفشاون  موقعه 
احلوزي

تاريخ التحديد: 07 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 33 س

نوعــه: أرض بجزء منها بناء يتكون من سفل وطابق علوي .
اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 89476/19
شرقا: ساحة ،

جنوبا : ملك الغير ، رسم عقاري عدد: 107208/19
غربا: حديقة.

طالب )ة( : حميدة بنت عبد القادر ابن موسى

مطلب رقم 56003 - 19 
إسم امللك: " نورميد ".

احملل   ، بوزرة  بني  ، جماعة  بواحمد  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 
املدعو: مزارع دوار جنان 

تاريخ التحديد: 09 أكتوبر 2018
املساحة التي أظهرها التصميم: 05 ار 14 س.

نوعــه: أرض عارية بها أشجار مثمرة
اجملاورون:

شماال: الطيب امليموني
شرقا: محمد بن مسعود

جنوبا : الطيب امليموني
غربا: الطيب امليموني 

طالب )ة( : نورة بنت سالم أقنني.

مطلب رقم 56126 - 19 
إسم امللك: " ملك الطويل ".

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: سمسة 
تاريخ التحديد: 02 أكتوبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 39 س.
نوعــه: أرض عارية .

اجملاورون:
شماال: رسم عقاري عدد: 114737/19

شرقا: زنقة
جنوبا : محمد حمام

غربا: زنقة 
طالب )ة( : عبد الواحد بن الهاشمي الطويل.

مطلب رقم 56127 - 19 
إسم امللك: " رحمة ".

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : سمسة 
تاريخ التحديد: 02 أكتوبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم: 98 س.
نوعــه: أرض عارية .

اجملاورون:
شماال: زنقة
شرقا: زنقة

جنوبا : رسم عقاري عدد: 114737/19
غربا: زنقة 

طالب )ة( : محمد بن الهاشمي الطويل.

مطلب رقم 56067 - 19 
إسم امللك : " وطاخضران 249 ج 5 التابع الحباس قبيلة ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 
املدعو: مزارع الشوبية

تاريخ التحديد: 01 أكتوبر 2018
املساحة التي أظهرها التصميم: 06 ار 48 س.

نوعــه: أرض فالحية
اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 107477/19، قطعة رقم 1483
شرقا: رسم عقاري عدد: 100262/19

جنوبا : رسمني عقاريني عدد: 104094/19 ، 100271/19
غربا: قطعتني رقم: 1484 و 1520 

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 56113 - 19 
إسم امللك: " ج 1 الدرشان 492 التابع الحباس قبيلة ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 
املدعو: دوار الهرا

تاريخ التحديد: 01 أكتوبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 30 ار 42 س.

نوعــه: أرض فالحية تتكون من قطعتني:
القطعة االولى

اجملاورون:
شماال: علي سلمون

شرقا: االحباس
جنوبا : ممر عمومي

غربا: مطلب عدد: 50763/19 ، محمد البكوري 
القطعة الثانية

اجملاورون:
شماال: ممر عمومي

شرقا: الواد
جنوبا : الواد
غربا: خندق،

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان.
 احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

         املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3532 - 20
إسم امللك : " ضريح سيدي بوغابة "

موقعه : سال املدينة، اجلماعة احلضرية سالمقاطعة باب ملريسة زنقة 
سيدي بوغابة

وقع حتديده في : 30 أبريل 2019 .
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري هي : 14 س. 

نوعه : أرض بها قبر سيدي بوغابة.
اجملاورون : 

شماال : زنقة سيدي بوغابة عرضها 2.30 م .
شرقا : الرسم العقاري رقم 22739 / ر.
جنوبا : الرسم العقاري رقم 22739 / ر.

غربا : زنقة غيرنافذة عرضها 1.50 م. 
احلقوق العينية : الشيء.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف سال بصفته ممثال للوقف العام بسال .

مطلب رقم 3538 - 20 
إسم امللك : " مسجد النميلة " 

ملريسة  باب  مقاطعة  سال  احلضرية  اجلماعة  املدينة،،  سال   : موقعه 
زنقة زناتة. 

وقع حتديده في : 13 ماي 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 12 س. 

نوعه : مسجد بطابق أرضي. 
اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد خلضر. 
شرقا : األوقاف. 
جنوبا : األوقاف.

غربا : زنقة زناتة عرضها 2.78 م.
احلقوق العينية : حائط مشترك على امتداد العالمات ب2 ،ب3 ،ب4 وب5 . 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف سال بصفته ممثال للوقف العام بسال . 
احملافظ على األمالك العقـارية بسال املدينة 

محمد لفاف    

 

محافظة اسفي

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 30737 - 23
امللك املسمى : حفرة العكرب

الواقع باقليم اسفي ،جماعة الصعادال، قيادة خط ازكان،دوار جمارة 
طالبوا التحفيظ : خدة لودياني ومن معها 

 489 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يفسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 14 ماي 2008.

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي بالنيابة

عبد اجلليل ابامني     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 54691 - 24

اسم امللك : "فريد وفاطمة"

موقعــه : اقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : امسقيدن 

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

مساحته : 03 آر 75 س.

نوعه : ارض عارية بها بناية من سفلي وطابق أول

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد25507 - 24 ؛ ملك الغير؛ ورثة حموش؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد31409 - 24، 

طالب التحفيظ : فريد بن محمد أكوح ومن معه

مطلب رقم 131087 - 24

اسم امللك : "ابابري"

موقعــه : اقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : شارع الدارالبيضاء

وقع حتديده في : 05 مارس 2020.

مساحته : 61 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي وطابق علوي

اجملاورون : 

شماال : أسويق محمد؛

شرقا : الشارع ؛

جنوبا : ورثة شعيب موح؛

غربا : الشارع، 

طالبو التحفيظ : محمد ابابري بن محمد ومن معه

مطلب رقم 131174 - 24

اسم امللك : "مازيليا وسيمان"

موقعــه : اقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : حي املزمة 

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2020.

مساحته : 24 آر 25 س.
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نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 14443 - 24؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 8900 - 24 ؛ شعبة؛

جنوبا : محمد بن حمو؛

غربا : محمد بن حمو، 

طالبة التحفيظ : فائزة شكوتي بنت شعيب.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 50102 - 28

اسم امللك : اخلير

موقعه : اقليم و دائرة تنغير، جماعة واكليم، احملل املدعو : واكليم.

مسـاحتـه : ) 07 هكتار 60 ار 71سنتيار(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الطريق الوطنية رقم 10 ؛

شـرقـا : زنقة ؛

جـنـوبا : ارض جماعية ؛

غـربـا : ارض جماعية ؛

طالبة التحفيـظ : ودادية اخلير للسكن االجتماعي و املشاريع اخملتلفة 

ممثلة من طرف رئيسها.

مطلب رقـم 43015 - 28

اسم امللك : ملك تفراس البور

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : اماونني.

مسـاحتـه : ) 07 هك 62 ار 11 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : الدولة امللك اخلاص ؛

جـنـوبا : ممر و ساقية ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

أمالك  مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيـظ  طالبة 

الدولة بورزازات.

مطلب رقـم 49815 - 28

اسم امللك : متسكني 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : ثالث.

مسـاحتـه : ) 04 ار 06 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري 677 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43016 - 28

اسم امللك : ملك ثالث نومكراز

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة اغرم نوكدال، احملل املدعو 

: مركز اغرم نوكدال.

مسـاحتـه : ) 01 هك 46 ار 33 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار وبناية من طابق أرضي ؛

حــدوده : 

شمــاال : طالب التحفيظ ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : الطريق الوطنية 09 و الرسم العقاري 53626 - 28 ؛

غـربـا : ممر و الساقية ؛

أمالك  مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيـظ  طالبة 

الدولة بورزازات.

مطلب رقـم 50067 - 28

اسم امللك : ازالكن 3

موقعه : مدينة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : ايت كظيف.

مسـاحتـه : ) 04 ار 67 س(.

نـوع امللك : ارض محاطة بسور من احلجر ؛

حــدوده : 

شمــاال : الرسم العقاري 1514 - 28 ؛

شـرقـا : الطريق ؛

جـنـوبا : الطريق ؛

غـربـا : الرسم العقاري 1488 - 28 ؛

طالب التحفيـظ : السـيد محمد بلرعام بن محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    
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محافظة الرماني

إعالن جديد عن انتهاء التحديد : 

مطلب رقم 33046/ر.
امللـك املسمـى  : بربارة

الكائـن بدائرة الرماني، جماعة جمعة مول البالد، قبيلة النجدة، دوار 
أوالد عمارة.

طالـب التحفيـظ : خليفة بن بوعزة بن العربي.
وقع حتديده في : 12 ابريل 1973.

انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن عن 
الرسمية املؤرخة في : 03 اكتوبر 1979عدد 3492 واالعالن اجلديد عن 
انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية املؤرخة في 04 يناير 1989 

عدد 3975.
احملافظ على األمالك العقارية بالرماني 

        الشريف البقالي

 

محافظة تيزنيت

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-1708
امللك املسمى : " بيروك ".

موقعه : تيزنيت املركز باحملل املدعو" احلي الصناعي " ،
طالب التحفيظ السيد بيروك أحمد بن العربي ،

على  الهواء  حق  صاحب  اهلل  عبد  احلاج  بن  بلعيد  كاشور  السيد 
القطعة دات الرقم االستداللي )1( 

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4344 
املؤرخة في 31 يناير 1996 . 

احملافظ على االمالك العقارية بتزنيت
عبدالقادر بوحامد    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 1209 - 19
اسم امللك : " الدولة الق 144" 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير احملل املدعو : حي املنزه. 
وقع حتديده في : فاحت اكتوبر 2020.

مساحته : 79 ار 11 س.

نوعه : ارض عارية وبها بنايات .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 6318 - 36 - الرسم العقاري عدد : 6320 - 36. 

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 6071 - 36. 

شرقا : زنقة.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : امللك اخلاص للدولة النائب عنها : مندوب أمالك الدولة.

مطلب رقم 32463 - 36

اسم امللك : " اعريبية " 

موقعه : إقليم العرائش جماعة ريصانة الشمالية احملل املدعو : دوار اخلراشفة. 

وقع حتديده في : 17 يناير 2020.

مساحته اإلجمالية : 45 ار 22 س. 

نوعه : ارض عارية بها بناء يتكون من سفلي وبئر.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد الكمرة . 

جنوبا : خندق. 

شرقا : خندق-أحمد بن الشيخ.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : إبراهيم بن حلسن الدوابي.

مطلب رقم 32632  - 36

اسم امللك : " الرمل" 

موقعه : إقليم العرائش جماعة ريصانة اجلنوبية،احملل املدعو : دوار البغادة. 

وقع حتديده في : 31 اكتوبر 2019.

مساحته : 07 هكتار 85 ار 80 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وحوض.

اجملاورون : 

شماال : محمد البغدادي. 

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 23183 - 36. 

شرقا : مرجة لقرع-طالب التحفيظ.

غربا : ممر عمومي. 

طالب التحفيظ : مصطفى الشايب بن أحمد.

مطلب رقم 32659 - 36

اسم امللك : " الكعروط". 

موقعه : مدينة العرائش، احملل املدعو : زنقة وجدة. 

وقع حتديده في : 04 ديسمبر 2019.

مساحته : 01 ار 63 س.
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نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي و طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : مرأب. 

جنوبا : محمد بن ادريس.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 4678 - 36 - مصطفى أيت موالي.

غربا : الرسم العقاري عدد : 9550 - 36 - زنقة.

طالب التحفيظ : 

-عائشة بنت محمد اإلدريسي بنسبة : 90/160.

-فاطمة بنت عبد السالم الكعروط بنسبة : 07/160.

-مغايث بن عبد السالم الكعروط بنسبة : 14/160.

-محمد بن عبد السالم الكعروط بنسبة : 14/160.

-عبد العزيز بن عبد السالم الكعروط بنسبة : 14/160.

-عبد الواحد بن عبد السالم الكعروط بنسبة : 14/160.

-الزهرة بنت عبد السالم الكعروط بنسبة : 07/160.

مطلب رقم 32665 - 36

اسم امللك : " مريستي" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة العوامرة، احملل املدعو : دوار الغوازي.

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019.

مساحته : 97 ار 95 س 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الليمون واألفوكا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اكريكر – طالب التحفيظ- ورثة جلول الشامي. 

جنوبا : عبد اهلل الغيدة – سالم الرايب. 

شرقا : امبارك الشامي – طريق عمومي.

غربا : سالم الرايب – قدور اخلرامز. 

طالب التحفيظ : عبد العزيز بن عبد السالم احلفيان.

مطلب رقم 32667  - 36

اسم امللك : "وجلة أفرنو حتت الطريق 2 " 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني عروس احملل املدعو : دوار بوجرية. 

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

مساحته : 04 ار 75 س 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : أحباس العرائش.

جنوبا : محمد الطالبي.

شرقا : أحباس العرائش. 

غربا : أحمد الطالبي-طريق. 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32713 - 36

اسم امللك : " مرجع التوارس 60536" 

موقعه : إقليم العرائش،جماعة بني عروس احملل املدعو : دوار بوجرية. 

وقع حتديده في : 13 يناير 2020.

مساحته : 08 ار 65 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم الطالبي.

جنوبا : عبد السالم الطالبي.

شرقا : طريق.

غربا : ورثة عبد السالم الوهابي. 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32738 - 36

اسم امللك : " بومتلة 59557" 

موقعه : إقليم العرائش،جماعة بني عروس احملل املدعو : دوار تردان. 

وقع حتديده في : 28 يناير 2020.

مساحته اإلجمالية : 22 ار 89 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر.

اجملاورون للقطعة األولى : مساحتها : 21 ار 50س.

شماال : ورثة الوهابي.

جنوبا : املفضل مرون.

شرقا : طريق.

غربا : خندق. 

اجملاورون للقطعة الثانية : مساحتها : 01 ار 39س.

شماال : ورثة الوهابي.

جنوبا : املفضل مرون.

شرقا : املفضل مرون.

غربا : طريق. 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32775 - 36

اسم امللك : " هناء" 

موقعه : إقليم العرائش،مدينة القصر الكبير احملل املدعو : جتزئة مبروكة. 

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 ار 33 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 9785 - 36.
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جنوبا : زنقة.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 9790 - 36.

غربا : حسن الروداني. 

طالبة التحفيظ : فاطمة الزهراء القجيري.

مطلب رقم 32778 - 36

اسم امللك : " ظهر البشيخة دار لوطا" 

ظهر   : املدعو  احملل  القلة  سوق  العرائش،جماعة  إقليم   : موقعه 

البشيخة دار لوطا. 

وقع حتديده في : 29 سبتمبر 2020.

مساحته : 09 ار 85 س .

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : اخلندق.

جنوبا : ورثة عبد السالم املودن.

شرقا : ورثة أحمد حمون.

غربا : ورثة عبد السالم املودن. 

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

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 4994 - 19

امللك املسمى : " الظهر " ،

الواقع مبنطقة ضم األراضي املدعوة " سهل الضفة اليمنى " بإقليم 

العرائش جماعة قصر ابجير احملل املدعو : "الدرابلة"

2020، فإن مسطرة  21 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

األن  من  تتابع  أصبحت   ،19  -  4994 رقم  املطلب  ذي  امللك  حتفيظ 

فصاعدا في إسم : األوقاف العامة النائب عنها السيد : ناظر أوقاف 

الكبرى  االحباس  جزء   "  : هي  و  جديدة  تسمية  حتت  الكبير  القصر 

الظهر الدرابلة".

وذلك بناءا على الوثائق التالية : 

2007 صادر  05 ابريل   : 313/05/9 بتاريخ  - احلكم االبتدائي ملف عدد 

عن احملكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير.

- قرار في امللف رقم 170/2012/1404 بتاريخ : 07 يناير 2016 صادر عن 

محكمة اإلستئناف بطنجة.

- شهادة بعدم النقض بتاريخ 17 يناير 2020 .

- نسخة مصادق عليها من احلوالة احلبسية مؤرخة في : سادس عشر 

صفر اخلير عام ستة و خمسني وثالثمائة وألف.

 3982 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 22 فبراير 1989

التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية إعالن

 عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ 

اجلماعي   لألمالك القروية املدعوة : زعرورة.

إن احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش ينهي لعلم  العموم ، أن آخر 

آجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب الواقعة باملنطقة  التحفيظ 

اجلماعي لألمالك القروية املدعوة زعرورة.الكائنة بجماعة زعرورة قيادة 

بني كرفط.، دائرة موالي عبد السالم عمالة/إقليم العرائش.، ينتهي 

بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية عمال 

 1389 األولى  جمادى   10 في  1.69.174املؤرخ  رقم  الظهير  مبقتضيات 

ويتعلق  القروية.  اجلماعي لألمالك  التحفيظ  1969( بشأن  يوليو   25(

األمر باملطالب التالية  : 

21634-21699-21866-21877-21895-22208-22352-22353-

22367-22374-22376-22396-22486-22559-22643-22682-

22704-22712-22716-22718-22750-22775-22928-23184-

23187-23198-23328-23329-23339-22348-23358-23363-

23367-23372-23373-23374-23403-23429-23430-23431-

22432-23570-23726-23727-23728-23729-23810-23811-

23812-23957-22202-22397-22398-22488-22489-22490-

22492-22525-22526-22529-22537-22538-22539-22548-

22549-22550-22551-22560-22630-22632-22637-22640-

22641-22642-22645-22647-22650-22651-22652-22653-

22654-22655-22656-22657-22659-22660-22661-22662-

22663-22664-22665-22666-22667-22668-22669-222670-

22671-22674-22675-22676-22678-22680-22681-22683-

22684-22685-22719-22720-22722-22723-22724-22726-

22727-22728-22729-22731-22732-22739-22740-22742-
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22770-22772-22776-23032-23034-23039-23165-23166-

23186-23197-23255-23334-23335-23337-23359-23360-

23361-23362-23404-23405-23417-23418-23420-23422-

23565-23566-23567-23568-23569-23822-23837-23907-

23915-21579-21580-21581-21582-21583-21584-21585-

21586-21587-21589-21590-21592-21594-21749-21761-

21763-21889-21890-21904-21909-21910-22274-22305-

22318-22339-22343-22344-22345-22346-22347-22348-

22358-22359-22360-22361-22362-22363-22364-22365-

22368-22371-22372-22373-22377-22378-22384-22385-

22388-22389-22460-22461-22475-22477-22478-22479-

22480-22481-22482-22484-22493-22504-22505-22510-

22511-22512-22546-22554-22558-22631-22677-22679-

22691-22692-22705-22706-22707-22735-22737-22741-

22753-22760-22762-22763-22768-22769-22771-22774-

22785-22792-22881-22958-23046-22338-23377-23426-

23448-23599-23617-23618-23619-23620-23732-23735-

23736-23739-23762-23763-21593-22422-22424-22425-

22426-22427-22428-22429-22432-22530-22532-22535-

22534-22533-22536-22552-22553-22633-22634-22635-

22636-22638-22639-22644-22865-22866-22868-22873-

22874-22875-22963-22976-22978-23180-23181-23277-

23278-23350-23370-23371-23375-23376-23380-23381-

23384-23385-23386-23388-23389-23392-23393-23394-

23395-23396-23397-23398-23399-23401-23402-23406-

23407-23433-23434-23435-23437-23438-23439-23440-

23441-23442-23443-23444-23445-23446-23447-23449-

23450-23451-23452-23453-23498-23499-23500-23504-

23505-23507-23509-23829-23893-23901-23905-23914-

23917-23923-23924-23925-23926-23956-23958-23959-

23960-23961-23966-23967-23972-23974-23980-23981-

23982-23991-21588-21591-21595-21596-21676-21686-

21803-21891-21898-21905-21906-21908-22038-22053-

22193-22245-22320-22322-22323-22329-22330-22331-

22332-22333-22334-22337-22338-22340-22341-22342-

22375-22381-22459-22462-22463-22465-22491-22494-

22497-22498-22501-22503-22506-22507-22508-22509-

22513-22514-22515-22517-22518-22521-22522-22524-

22527-22528-22540-22541-22542-22543-22544-22545-

22547-22576-22628-22629-22649-22694-22721-22725-

22730-22734-22736-22738-22755-22757-22758-22773-

22780-22782-22784-22786-22787-22788-22789-22790-

22791-22802-22803-22804-22815-22816-22818-22877-

22888-22889-22894-22906-22907-22909-22910-22917-

22919-22923-22924-22933-22936-22974-23047-23369-

23378-23379-23382-23383-23391-23427-23454-23460-

23525-23526-23575-23589-23590-23591-23592-23593-

23595-23596-23616-23621-23623-23624-23658-23659-
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23660-23661-23662-23663-23665-23666-23672-23674-

23734-23740-23741-23780-23833-23835-23921-21669-

21690-21736-21751-21752-22290-22306-22310-22317-

22369-22395-22402-22404-22415-22708-22709-22925-

22959-23049-23075-23078-23079-23199-23204-23239-

23240-23241-23242-23243-23244-23263-23264-23265-

23267-23276-23295-23353-23354-23355-23356-23364-

23365-23366-23387-23390-23421-23423-23424-23425-

23436-23491-23493-23497-23501-23524-23527-23528-

23529-23531-23532-23533-23534-23535-23536-23542-

23543-23708-23712-23753-23759-23769-23792-23793-

23794-23795-23798-23799-23800-23806-23808-23814-

23815-23888-23890-23891-32892-23894-23895-23896-

23897-23898-23899-23900-23902-23903-23904-23908-

23909-23910-23911-23913-23916-23918-23919-23920-

23922-23927-23928-23929-23930-23931-23932-23933-

23934-23935-23936-23937-23938-23939-23940-23941-

23942-23943-23944-2345-23946-23947-23948-23949-23950-

23951-23953-23954-23955-23962-23963-23964-23965-

23969-23970-23971-23973-23975-23976-23977-23978-

23979-23983-23984-23985-23986-23987-23988-23989-

-23357.23990-23992

الكل على املرجع  36

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

        الظريف العربي

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 54801 - 37

اسم امللك : "النادر " ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو النادر . 

وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2018 ؛

مساحته : 19 ار 20 س ؛

نوعه : ارض عارية بها أشجار مختلفة وبناية من طابقني حتت ارضيني 

و بناية من طابق سفلي و طابقني حتتارضيني و مارب ؛

شماال : ورثة أوالد حمو واحمد مبارك ؛ 

شرقا : الطريق الوطنية رقم 8عرضها 30 مترا ؛ 

جنوبا : زنقة و ورثة أوالد كحيحل و سعيدي محمد ؛

غربا : ورثة أوالد حميدو قدور ؛ 

طالب التحفيظ : محمد العبادي بن املدني . 

مطلب رقم 63851 - 37

اسم امللك : "حوز الدار " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني لكدح دوار احماري . 

وقع حتديده في : 11 مارس 2019 ؛

مساحته : 01 هـ 62 ار 48 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

شماال : اليوبي محمد ،اليوبي اخلمار ، ورثة بن شقرة و طالب التحفيظ 

و الرسم العقاري عدد 5347 - 37 ؛ 

شرقا : لشقر محمد ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3702 - 37 و طالب التحفيظ ؛

غربا : اليوبي اخلمار و اليوبي امحمد 

طالب التحفيظ : ادريس لشقر بن احمد 

مطلب رقم 63868 - 37

اسم امللك : وجلة سيدي موسى " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني عائشة احملل املدعو وجلة 

سيدي موسى . 

وقع حتديده في : 17 ابريل 2019 ؛

مساحته : 50 ار 68 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : شقرون احمد ؛ 

شرقا شقرون امحمد ؛ 

جنوبا : الطريق اإلقليمية عرضها 20 مترا و حميد شقرون ؛

غربا : السامري عبد السالم 

طالب التحفيظ : ادريس املكوار بن احمد . 

مطلب رقم 63974 - 37

اسم امللك : القاليع " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات حي الدمنة . 

وقع حتديده في : 26 اغسطس 2019 ؛

مساحته : 00 ار 49 س ؛

نوعه : ارض بها بناية من طابق سفلي و أخرين علويني ؛

شماال : فؤاد اطريشا و الرسم العقاري عدد 9776 -ف 

شرقا : الرسم العقاري عدد -9776ف ؛ 

جنوبا : محمد املستاري ؛

غربا : زنقة عرضها 12 مترا 

طالب التحفيظ : بدر النجاري بن محمد . 

مطلب رقم 64060 - 37

اسم امللك الرميلة الفوقية " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات حي الرميلة . 

وقع حتديده في : 5 مارس 2020 ؛
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مساحته : 01 ار 15 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : زنقة ؛ 

شرقا : زنقة في مشروع ؛ 

جنوبا : نعيمة العشعاش ؛

غربا : احمد احلاليسي 

طالبو التحفيظ : عبد الرحيم الكثيري بن احمد ومن معه . 

مطلب رقم 64066 - 37

اسم امللك : عني عروس " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات حي الرميلة . 

وقع حتديده في : 20 يناير 2020 ؛

مساحته : 00 ار 93 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : خالد قرمام ؛ 

شرقا : حسن االدريسي البوزيدي و خديجة املسياح ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة اخلمار األشقر بن احمد احلسوني 

طالبة التحفيظ : غزالن االدريسي البوزيدي بنت محمد . 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 5448 - 37

امللك املسمى : مغدورة 

الفالحية حوض  االراضي  تاونات منطقة ضم  وبلدية  باقليم  الكائن 

الساهلة مزراوة دوار أوالد الطاهر 

مساحته : 26 ار 03 س 

مشتمالته : ا رض فالحية بها بناية 

طالبا التحفيظ على الشياع

رشيد احديود بن محمد بن حلسن بنسبة 987/3004 .

و محمد احديود بن حلسن بنسبة 2017/3004 

بدال من محمد احديود بن حلسن مالكا منفردا . 

حدوده  : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5412و مطلب التحفيظ عدد 6967 - 37 ؛ 

شرقا : ممر عمومي و بعده مطلبي التحفيظ عدد 6968 - 37 و مطلب 

5453 - 37 ؛ 

جنوبا : مطلب عدد 5473 - 37 ؛ 

غربا : ممر عمومي ؛

ودلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تدعيما مللف مطلب التحفيظ السالف 

 19 في  مؤرخ   296 عدد  االبتدائية  احملكمة  عن  الصادر  احلكم  وكدا  الدكر 

ديسمبر 2017 ملف عقاري عدد 197/1403/2016 .

قرار استئنافي رقم 471/2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 ملف رقم 

سبتمبر   21 بتاريخ  بالنقض  الطعن  بعدم  وشهادة   72/1403/2019

 . 2020

مبرسوم  املنشور  املطلب  بهذا  املتعلق  االعالن  يبطل  االعالن  هذا  ان 

عدد  الرسمية  باجلريدة  الساهلة  املدعو  الضم  قطاع  على  املصادقة 

6146 - 37 املؤرخة في 25 ابريل 2013 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

ابن طامة يوسف      

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2509 - 38

اسم امللك : العصيفرة الكبيرة.

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، ،جماعة مرس اخلير ، دوار أوالد عليان .

وقع حتديده في : 19 يونيو 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 65 ار 

58 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها بئر، غطاء احملرك وطريق التهيئة عرضه 

20 متر ونبات القصب .

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 2485 - 38؛

شرقا : رسم عقاري عدد 27422ر؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 58094 - 38؛

غربا : رسم عقاري عدد 25392ر والرسم العقاري 13922ر .

طالب التحفيظ : حلسن لعصيفري بن حمو.

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

        سعد عفيف

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31653 - 39

اسم امللك : » قطعة مبزارع احلجر « .

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 02 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة بأشجار اللوز.
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اجملاورون : 

شماال : ايو محمد بن عبد الرحمان؛ 

شرقا : ايو محمد بن عبد الرحمان؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31657 - 39

اسم امللك : » ملك زماني « .

موقعه : شارع القدس حي املالح بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 23 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 77 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ايت اوزكاد وايت بوعاو؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 15539 - 39؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ايت سميمو وايت اوزكاض؛

طالب التحفيظ : السيد احمد زماني بن عمر.

مطلب رقم 31666 - 39

اسم امللك : » شروق « .

موقعه : سيدي بلقاس بلدية تارودانت. اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 10 ار 93 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 5660 - 39؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : احمد ولد راضية؛

طالبو التحفيظ : السيد بزي عبد الكبير بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31671 - 39

اسم امللك : » دار املعديات « .

موقعه : املعديات بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 01 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بويسك محمد؛ 

شرقا : ورثة بويسك محمد؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ايت بركة وسالم؛

طالبو التحفيظ : السيد امزراو حسن بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31662 - 39

اسم امللك : » فدان ايت باها « .

موسى  سيدي  دائرة  احمر  قيادة  و  جماعة  زيتان  ايت  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 17 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 60 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : التهامي بوجمعة و سي عبد اهلل؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ايت احملجوب؛

طالب التحفيظ : السيد نايت اوفقير مصطفى بن محمد.

مطلب رقم 31679 - 39

اسم امللك : » اكي ظهران « .

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 18 ار 26 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : انى انفلوس؛ 

شرقا : إبراهيم عميش؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3169 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد امبارك اكوطي بن محمد.

مطلب رقم 31687 - 39

اسم امللك : » دار املالئكة 3 « .

موقعه : حي القصبة درب سيدي بو النخيالت بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 91 س.

نوعه : ارض بها دار للسكن سفلية ذات طابق اول ومسبح.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2190/س؛ 

شرقا : ورثة اليعقوبي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسمني العقاريني عدد 34892 - 39 – 23522 - 39 ؛

طالب التحفيظ : السيد دلفوتيري كسافيري ستيفان بن كي بن ارنولد.
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مطلب رقم 31698 - 39

اسم امللك : » اسكون « .

موقعه : مزارع عني العصيد بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 99 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل رزكيني والطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق وايت سالم احمد؛

غربا : ايت سالم احمد وعبد اهلل رزكيني؛

طالب التحفيظ : السيد العلوي موالي عبد اللطيف بن محمد.

مطلب رقم 31699 - 39

اسم امللك : » ملك عبد اهلل « .

موقعه : درب الشريف بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 21 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 88 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : لطيفة ايت حمو؛ 

شرقا : شيخ علي، ممر ونعيمة ومينة ايت حمو؛

جنوبا : محمد طيطو؛

غربا : رقية بنت البشير؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل ايت حمو بن محمد.

مطلب رقم 31700 - 39

اسم امللك : » دار دريس « .

موقعه : دوار ايت بن بيهي جماعة اداومومن قيادة احمر دائرة سيدي 

موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 17 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 09 ار 69 س.

نوعه : ارض عارية بها بنايتني مهدمتني.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن كبور؛ 

شرقا : ممر ؛

جنوبا : ممر؛

غربا : بوعالم بوبكر؛

طالبة التحفيظ : السيدة سعاد العدني بنت مبارك.

مطلب رقم 31705 - 39

اسم امللك : » ملك رفيق « .

موقعه : دوار عني شعيب جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب 

دائرة أوالد تامية إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 14 سبتمبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 25 س.

نوعه : ارض عارية.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21367 - 39؛ 
شرقا : الطريق؛
جنوبا : الطريق؛

غربا : مليكة ادميخة؛
طالب التحفيظ : السيد عبد الصمد رفيق بن حسن.

مطلب رقم 31706 - 39
اسم امللك : » اخلروبة « .

موقعه : دوار ايت بيهي جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب دائرة أوالد 
تامية إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 سبتمبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 49 ار 71 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر، بناية سفلية وحوض مائي.
اجملاورون : 

شماال : مبارك القرمز؛ 
شرقا : علي الهروال؛

جنوبا : شويخ عبد الرزاق والفضالي محمد؛
غربا : حيرة محمد والطريق؛

طالبو التحفيظ : السيد الهاشمي صولح بن احمد ومن معه.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ملك كمال " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31723 - 39 الكائن بتجزئة الكوتري 

دوار أوالد بلعيد بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت

الذي نشرت خالصة له باجلريدة الرسمية عدد 1122

بتاريخ فاحت يوليو 2020.

حيث يقرأ : 
مساحته : 01 ار 08 س

بدال من : 
مساحته : 10 ار 08 س

والباقي بدون تغيير

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ملك االخوين"

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31961 - 39 الكائن بحي الشراردة 

بلدية أوالد تامية إقليم تارودانت ،

الذي نشرت خالصة له باجلريدة الرسمية عدد 1148

بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

حيث يقرا : 
موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية إقليم تارودانت.

بدال من : 
موقعه : دوار قصبة اولشكر جماعة ايت ايكاس قيادة افريجة إقليم تارودانت.

والباقي بدون تغيير
احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     
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محافظة ميدلت

اعالن عن اختتام أشغال التحديد ما تبقى 
من مطالب  التحفيظ الواقعة مبنطقة التحفيظ 

اجلماعي املدعوة "ايتزر"  - باقليم ميدلت

إن احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت يشرفه أن ينهي لعلم العموم 
التحفيظ  مطالب  من  تبقى  ما  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  أخر  أن 
ودائرة  بإقليم  الكائنة  "ايتزر".  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة 
الرسمية،  باجلرائد  املدرجة سابقا  وغير  ايتزر،  قيادة وجماعة  ميدلت، 
ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن طبقا للظهير 
املوافق   1389 االولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1  : الشريف عدد 

)25يوليوز 1969(.

اعالن عن اختتام أشغال التحديد ما تبقى من مطالب
التحفيظ الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة 

"أمرصيد" باقليم ميدلت

إن احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت يشرفه أن ينهي لعلم العموم 
التحفيظ  مطالب  من  تبقى  ما  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  أخر  أن 
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي "أمرصيد". الكائنة بإقليم ودائرة 
ميدلت، قيادة أيت وافال، جماعة أمرصيد، وغير املدرجة سابقا باجلرائد 
الرسمية، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن طبقا 
 1389 االولى  10 جمادى  املؤرخ في   174-69-1 للظهير الشريف عدد: 

املوافق )25يوليوز 1969(.
        احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت. 

                                         حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي يوسف بن علي

 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
ان همسة موالي رشيد ، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري

الكائن  همسة"؛  "حانوت  املدعو  للملك  املؤسس  43؛   -  5549 رقم 
مجموعة   101 رقم  املصلى،  شارع  علي،  بن  يوسف  سيدي  مراكش 
125 قطعة 61 وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان  قد سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلى  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ  نشر هذا االعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي بالنيابة.

           عبد القادر الوردي.

 

محافظة الرباط - أكدال الرياض 

 اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
زنقة   9 معها  اخملابرة  محل  اجلاعلة  احلافي  زهرة  السيدة  أن  للعموم 
للرسم  لها نظيرا جديدا  أن يسلم  ، طلبت  الرباط  املرابطني حسان 
العقاري رقم 14087/ر املؤسس للملك املدعو " SIMONE VIII". الكائن 
بالرباط  و كذا الرسم العقاري  رقم 13479/ر املؤسس للملك املدعو: 
" JEANETTE IX ". الكائن بالرباط ، وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

كان سلم سابقا. 
    وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
أن السيدة امينة موالطو اجلاعلة محل اخملابرة معها 9 زنقة املرابطني 
حسان الرباط ، طلبت أن يسلم لها نظيرا جديدا للرسم العقاري رقم 
وذلك  بالرباط،  الكائن   ."VI التازي   " املدعو  للملك  املؤسس  71470/ر 

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم سابقا. 
    وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بالرباط أكدال-الرياض.

               حسن لكميري.

 

محافظة برشيد 
      

مطلب رقم 3947 - 15
اسم امللك : املكلوخة.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمر دوار اوالد عبد اهلل.
وقع حتديده في : 20 يناير 1992.

نوعه أرض فالحية يخترقها طريق من 10 امتار.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هك 31 آر.

اجملاورين : 
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شماال : عمر و مصطفى بن الشواتي و احلاج حلسن بن شيبونة؛
شرقا :  احلاج حلسن بن شيبونة و طريق من 10 امتار و ورثة عبد القادر 

بن الشواتي؛
جنوبا : مطلب رقم 33666 س؛

غربا : مطلب رقم 4333 س و طريق من 10 امتار و عمر و مصطفى 
بن الشواتي؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(السعدية جوالل و من معها.

مطلب رقم 7438 - 53
اسم امللك : بالد السادات.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار الهباطة.
وقع حتديده في : 10 ماي 2007.

نوعه أرض فالحية.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 آر 26 س.

اجملاورين : 
شماال : احمد بن غنو؛

شرقا : طريق من 10 امتار؛
جنوبا : محمد بن احلاج بغداد؛

غربا :  الرسم العقاري رقم 20926 س؛
طالب التحفيظ : السيد)ة(فاطنة البرهومي بنت محمد.

مطلب رقم 7734 - 53
اسم امللك : بالد ولد احلاج فاحت.

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار الكنانط.
وقع حتديده في : 24  أكتوبر 2019.

نوعه أرض فالحية.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 14 آر 49 س.

اجملاورين : 
شماال : احمد بن احلاج العسري؛

شرقا : عطاف بلقاسم وطالب التحفيظ؛
جنوبا : طريق عمومي من 12 متر؛

غربا :  الرسم العقاري رقم 91245 - 53؛
طالب التحفيظ : السيد)ة(عبد احلي احليلة بن عبد السالم.

مطلب رقم 7865 - 53
اسم امللك : البير اجلديد.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار العلوليني.
وقع حتديده في : 30 نوفمبر 2020.

و  املنخفض  أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط  نوعه 
بها خمس اعمدة كهربائية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هك 23 آر 30 س.
اجملاورين : 

شماال : الرسم العقاري رقم 40453 - 53 و الرسم العقاري رقم 35125 - 53؛
شرقا :  الرسم العقاري رقم 137511 - 53؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 22828 - 53 و احلاج محمد بن بوشعيب؛
غربا : طريق من 10 امتار؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(وزير الداخلية النائب عن اجلماعة الساللية 
بني منيار.

مطلب رقم 13010 - 53

اسم امللك : ارض احلبيب.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد عالل.

وقع حتديده في : 29 مارس 2011.

نوعه أرض فالحية بها بنايات و اشجار وبئرين و يخترقها خط كهربائي 

من الضغط املنخفض و ممر مشترك من 4 امتار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هك 66 آر 35 س.

اجملاورين : 

شماال : عبد الصمد العناية و مطلب رقم 5278 - 53 والرسم العقاري 

رقم 95120 - 53؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم 50472 - 53 و ممر مشترك من 4 امتار و 

العناية محمد؛

جنوبا : طريق من 12 متر؛

غربا :  الرسم العقاري رقم 3454 د؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(عبد القادر العناية بن محمد.

مطلب رقم 18107 - 53

اسم امللك : ارض ركراكة.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اكريكيح.

وقع حتديده في : 08 نوفمبر 2018.

نوعه أرض فالحية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هك 58 آر 43 س.

اجملاورين : 

شماال : الدريكي مصطفى و محمد بن احلاج و الدريكي مصطفى و 

ورثة محمد بن احلاج و الرسم العقاري رقم 81236/س؛

شرقا : مطلب رقم 18056 - 53 و الرسم العقاري رقم 25123/س؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 91573 - 53 و و منصور عائشة و منصور 

رقية بنت احلطاب و مقبرة ركراكة؛

غربا : الدريكي مصطفى و ورثة لعطور احلاج العربي؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(محمد منصور بن احلطاب.

مطلب رقم 18270 - 53

اسم امللك : ارض بير لويس.

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار عبارة.

وقع حتديده في : 27  أغسطس 2019.

نوعه أرض فالحية يخترقها خط كهربائي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 آر 16 س.

اجملاورين : 

شماال : الطريق الثانوية رقم 108 من 30 متر؛

شرقا : طريق من 30 متر الرابطة بني بطيوة و سيدي امبارك؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 54326/س؛

غربا : ورثة البراد احمد بن امحمد؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(احمد امعرفي بن محمد و من معه.
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " سكينة 13 "

مطلب رقم 4754 - 53 الذي مت االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 666 املؤرخة في 05 أكتوبر 2011.

عوضا عن :

شرقا : طريق؛

إقرأ :

شرقا :  الرسم العقاري رقم 59944/س والرسم العقاري رقم63806/س؛

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ -  يتعلق بامللك املسمى " ارض الشويكية "

مطلب رقم 18941 - 53 الذي مت االعالن عن حتديده باجلريدة

 الرسمية عدد 1148 املؤرخة في 30 ديسمبر 2020

عوضا عن :

 طالب التحفيظ : أسماء اجلالوي بنت عبد القادر.

إقرأ :

طالب التحفيظ : أسماء احلالوي بنت عبد القادر.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                                           فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد
           

              

مطلب رقم 18244  -  54

اسم امللك : " القصيبات".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تبودة، احملل املدعو سفيسفة. 

وقع حتديده في : 12 أكتوبر 2020.

مساحته : 33 آ 01 س.

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون :

شماال : عبدالسالم الطريخ بن بوشتى؛ محمد السوالي؛ عبداملالك 

تاغوالست؛ حسن النكير؛ سالم سوالي، ممر عمومي؛

شرقا : حلسن مزابي؛

جنوبا : ورثة اوالد البوهالي؛ ورثة اوالد بن أحمد؛شعبة؛

غربا : محمد البرادعي.

عنها   النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات.

مطلب رقم 18164  -  54

اسم امللك : " بئر املالح".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي بوشتى،  دوار السداري. 

وقع حتديده في : 02 يناير 2020.

مساحته : 52 آ 78 س.

نوعه : أرض عارية.

 اجملاورون :
شماال : ورثة عبدالعزيز بن سالم؛ 

شرقا : أحمد زراد؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم 5193 - 54؛ 

غربا : الواد؛ طالب التحفيظ.
طالب التحفيظ : السيد محمد فؤاد منصوري بن محمد.

       
مطلب رقم 18278  -  54

اسم امللك : " املشتى".
موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي اوالد بن عبو.

وقع حتديده في : 28 أكتوبر 2020.
مساحته : 01 آ 30 س.

نوعه : أرض عارية بها بناية من طابق أرضي.
 اجملاورون :

شماال : بن عبو رشيدة؛ بن عبو لعزيزة؛ 
شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛ 
غربا : الرسم العقاري رقم 4823 - 54.

طالب التحفيظ : السيد حسن بن عبو بن بوشتى.
   إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " كدية الديب"

ذي املطلب رقم 737 - 54 الذي أدرجت خالصة إصالحية
باجلريدة الرسمية عدد 1146 املؤرخة في 16 ديسمبر 2020 

فبدال من :
موضوع املطلب رقم 7231 - 54

اقرأ :
موضوع املطلب رقم 737 - 54.

" والباقي بدون تغيير ".
 احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

                                   يوسف بوكنيفي.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 23477 - 55 
إسم امللك : عبد السالم 1. 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو دوار أيت الباكور 
تاريخ حتديده : 05 سبتمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5ار و 83 سنتيار 
مشتمالته : أرض فالحية بها بئر

اجملاورون : 
شماال : ممر عمومي 

شرقا : فجراوي موحى 
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 23478  - 55 

غربا : مسلك عمومي 
طالب التحفيظ : بن ايزة عبد السالم بن علي.
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مطلب رقم 23478 - 55 
إسم امللك : عبد السالم 2 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو دوار أيت الباكور 
تاريخ حتديده : 24 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5ار و 85 سنتيار .
مشتمالته : أرض فالحية بها شجرة من اللوز.

اجملاورون : 
شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : فجراوي موحى 
جنوبا : حمو فهيم 

غربا : مسلك عمومي 
طالب التحفيظ : بن ايزة عبد السالم بن علي.

مطلب رقم 33352 - 55 
إسم امللك : فردوس. 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار تزروت 
تاريخ حتديده : 14 أكتوبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17ار و 48 سنتيار 
مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز

اجملاورون : 
شماال : طريق 

شرقا : ورثة شكيب احلسني و العلمي محمد 
جنوبا : جنان محمد 

غربا : حسن العسري 
طالب التحفيظ : رزوقي صالح بن موح.

مطلب رقم 33418 - 55 
إسم امللك : مكاز 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أزيالل القدمي. 
تاريخ حتديده : 12 ديسمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95 سنتيار .
مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق في طور اإلجناز 

اجملاورون : 
شماال : امللك العام اجلماعي 
شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : احمد امليموني 
غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : فلقاط عبد اهلل بن علي.

مطلب رقم 33489 - 55 
إسم امللك : املهدي 3 .

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو احلي التجاري 
تاريخ حتديده : 30 يناير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11ار و 3سنتيار 
مشتمالته : أرض عارية على جزء منها بناية من سفلي وخربة.

اجملاورون : 
شماال : امللك العام اجلماعي وورثة احلاج عاشور 

الطالب  أيت  وورثة  عاشور  احلاج  وورثة  اجلماعي  العام  امللك   : شرقا 
وورثة أيت ومرمي وعبد اهلل صدقي

جنوبا : ورثة امبارك العطار وورثة ايت وعراب و ورثة بنها 
غربا : ورثة احلاج عاشور 

طالب التحفيظ : توامي املهدي بن سيدي التهامي ومن معه.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "ملك ياسر" 
ذي مطلب التحفيظ رقم 19071 - 55 والذي أدرج إعالن

 إنتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1079
 املؤرخة في 04 سبتمبر 2019

 اقرأ :
طالب التحفيظ : ربان ياسر أحمد بن عبد اهلل.

بدال من :
ابراهيم معالم بن محمد

 "والباقي بدون تغيير"
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                                عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة افران

مطلب رقـم 3956 - 57
اسم امللك : "زينب" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة  سيدي اخملفي احملل املدعو بسيدي
عدي املركز.

مساحته اإلجمالية : 1 ار 16 سنتيار 
نوعه :  أرض جزء منها به بناية من سفلي واجلزء اآلخر عاري

اجملاورون : شماال : ورثة غريسي اللة رقية
شرقا : الرسم العقاري رقم 6836 - 57 

جنوبا : ساقية
غربا : زنقة موالي املهدي

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.
طالبة التحفيظ : ازهور بنت موالي علي غريسي.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.
                                              عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة مكناس - االسماعيلية 

مطلب رقم 4378 - 59   
اسم امللك : " بشري".

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي و طابق علوي  و توابع؛
موقعه :  عمالة مكناس حي الزيتون جتزئة الباتول رقم 8؛
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مساحته : 01  آ 25 س؛

حدوده : 

شماال : السيد مصطفى بنلفقيه- زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا : الرسم العقاري 24097/ك ؛

جنوبا : الرسم العقاري 24097/ك-السيد محمد ايدو؛

غربا : السيد مصطفى بنلفقيه؛

طالب التحفيظ : السيد بشري ادريس بن بوكرين بصفته مالكا حلق 

الزينة أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛

  احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

                               البوراحي عبد الواحد.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

 

مطلب رقم 21104 - 60

اسم امللك : واقسيم

موقعــه : جماعة القليعة، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 07آر 62 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال  : ناصر كرومي

شـرقا  : وقسيم فاطمة 

جنـوبا : زنقة

غربـا  : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبدالعزيز واقسيم.

مطلب رقم 21105 - 60

اسم امللك : صيدلية واقسيم

موقعــه :  جماعة القليعة، عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 02 آر30 س.

نوعــه : ارض محاطة بسور 

حـدوده : 

شمـاال  : احلسن الصاحلي

شـرقا  : زنقة

جنـوبا : واقسيم بوسالم 

غربـا  : الطريق اجلهوية 105

طالب التحفيظ : عبدالعزيز واقسيم

مطلب رقم 20935 - 60

اسم امللك : اخلير

موقعــه : دوار جنان التمسية جماعة التمسية ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 93 سنتيار.

نوعــه : ارض بها بناية من سفلي و وطابقني علويني

حـدوده : 

شمـاال  : زنقة 

شـرقا  : املهود رشيد

جنـوبا : الرسم العقاري 29469 - 60

غربـا  : الرسم العقاري 29056 - 60

طالب التحفيظ : اشتوك حسن

مطلب رقم 21055 - 60

اسم امللك : دار الزواكي

موقعــه : حي بنعنفر جماعة القليعة احلضرية عمـالة انزكان ايت ملول، 

مساحتـه : 50 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي

حـدوده : 

شمـاال  : بشكور احلسني

شـرقا  : الرسم العقاري رقم 68604 - 09

جنـوبا : زنقة 

غربـا  : زنقة

طالب التحفيظ : فاطمة الزواكي.

مطلب رقم 21102 - 60

اسم امللك : ملك اخلير

موقعــه : دوار اخلمايس جماعة القليعة ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 35 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق اول 

حـدوده : 

شمـاال  : املفضل عائشة

شـرقا  : الرسم العقاري 59728 - 60 

جنـوبا : بوكزراك محمد

غربـا  : زنقة

طالب التحفيظ : املصطفى النجاري  

مطلب رقم 20955 - 60

اسم امللك : احملجوب عرفان

موقعــه : حي بوجديك جماعة انزكان ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 99 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني 

حـدوده : 

شمـاال  : زنقة

شـرقا  : عابدين و اوفاالل 

جنـوبا : حدية بنت احلسن

غربـا  : زنقة

طالب التحفيظ : احملجوب عرفان  
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مطلب رقم 21061 - 60

اسم امللك : بنجل احلسن

موقعــه : دوار البدوع جماعة التمسية ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 61 سنتيار.

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : 

شمـاال  : زنقة

شـرقا  : محمود بن محمد 

جنـوبا : مبارك بن احلسن

غربـا  : اسليمي محمد

طالب التحفيظ : بنجل احلسن  

مطلب رقم 21054 - 60

اسم امللك : ملك حبيبي

موقعــه : دوار تراست جماعة انزكان ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 73 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني 

حـدوده : 

شمـاال  : زنقة

شـرقا  : الرسم العقاري 5091 - 60 

جنـوبا : الرسمان العقارين 40248 - 60 و 40247 - 60

غربـا  : زمري محمد

طالب التحفيظ : عبداحلكيم حبيبي.  

مطلب رقم 21118 - 60

اسم امللك : أهماد

موقعــه : دوار اخربان جماعة التمسية ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 53 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني 

حـدوده : 

شمـاال  : مغيميمة محمد

شـرقا  : الرسم العقاري 50312 - 60 

جنـوبا : ممر

غربـا  : ابناي رقية

طالب التحفيظ : احلسني اهماد  

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 20845 - 60

اسم امللك : ايت جوغو

موقعــه : يسار دوار انزكان بجسيمة اجلماعة احلضرية انزكان، عمـالة 

إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 86 س.

نوعــه : بناية سفلية 

حـدوده : 

شمـاال  : ج. مبارك و الرسم العقاري 21288 - 60

شـرقا  : زنقة

جنـوبا : زنقة

غربـا  : الرسم العقاري 4289/س و ج. امرير

طالب التحفيظ : ابراهيم جوغو بن احمد وفضمة جوغو بنت احمد 

ومحمد جوغو بن احلسني 

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد ازويار محجوب احلامل للبطاقة الوطنية للتعريف 

رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب   .D53842 رقم 

64711 - 09 املؤسس للملك املدعو اكدال 876 الكائن بعمـالة انزكان 

النظير  ضياع  بسبب  وذلك  ملول.  ايت  احلضرية  اجلماعة  ملول،  ايت 

الذي كان سلم له سابقا.

    في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونـيا 

في أجل خمسة عشر يوما من نشر هذا اإلعـالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                           عبد احلليم فتح اهلل.

 

محافظة طنجة بني مكادة

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  الوالي؛  سليمان  السيد  أن  للعموم 

بالل2"  املدعو"  للملك  املؤسس   06  -  74170 رقم  العقاري  للرسم 

الكائن؛ والية طنجة؛ عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة احلضرية باصيلة 

برج بوطيب؛ ذلك لكون النظير الذي كان قد سلم له سابقا قد ضاع 

في ظروف غامضة.

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 بطنجة بني مكادة.

                          عبد احلي السباعي.
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محافظة احلي احلسني - الدارالبيضاء

مطلب رقم 2793 - 33

 اسم امللك : " ملك الزوهرة "

موقعـه : عمالة مقاطعة احلي احلسني، حي سيدي اخلدير. 

تاريخ حتديده : 26 سبتمبر 2003.

املساحة التي أظهرها التصميم : 47 سنتيارا.

نوعـه : أرض بها بنايات من سفل وطابق علوي.

اجملاورون :

شماال : محمد فاهـر؛

شرقا : املطلب عدد 1748 - 33 و العمراني؛

جنوبا : ميلود لبيـض؛

غربـا : الزنقة رقم 3.

طالب)ة( التحفيظ : نعيمة الكتابـي.

مطلب رقم 130 - 64

إسم امللك : " نحية محمد بن فاحت".

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، حي سيدي اخلدير.

وقع حتديده في : 02 مارس 2020.

مساحته : 61 س.

 نوعه : أرض بها بنايات من سفلي وطابقني علويني. 

 اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4533 - 64؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 51020 - 33؛

جنوبا : الزنقة رقم 12؛

غربـا : بوطويل عــالل.

طالبو التحفيظ : السيد خالد نحية ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية باحلي احلسني - الدار البيضاء 

عبد الصمد البحاري  

محافظة احلوز

مطلب رقم 2738 - 43

امللك املسمى : " تيغيرت "

الكائن بإقليم احلوز دائرة وجماعة اسني ، دوار اكرسوال. 

مساحته : 03 آر 88 س .

وقع حتديده في : 21 يناير 2003. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار و جزء من بناية من سفلي و طابقيني 

علويني و سطح وجزء من خزان املاء.

 اجملاورون  : 

شماال : طريق ثانوية رقم 6038 ، 

شرقا : طريق ثانوية رقم 6038 ،

جنوبا : املياه و الغابات . 

غربا : الرسم العقاري عدد 22407 - 65، 

طالبة التحفيظ : السيد احسني بن عمر بن حلسن ايت رشيد.

 مطلب رقم 6395 - 65

امللك املسمى : " كرتورار1 "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت ، دوار تيولي . 

مساحته : 01 هكتار 10 آر 84 س .

وقع حتديده في : 28 فبراير 2012. 

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون  : 

شماال : طريق رقم 2010 عرضها 30 متر ، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 22916 - م ،

جنوبا : موالي سعيد . 

غربا : ورثة موالي إسماعيل ، 

طالب التحفيظ : السيد محمد بن فتاح بن احمد.

مطلب رقم 12666 - 65

امللك املسمى : " الياسمني "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اوريكة ، دوار متليزين . 

مساحته : 01 هكتار 19 آر 73 س .

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020. 

وسطح  اخر  وسفلي  مختلفة  بأشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

ومسبح و سفلي من تراب و اسطبل و مراب .

 اجملاورون  : 

شماال : جالو محمد ورثة ايدير ايت العربي ، 

شرقا : جميعة ايت العربي ،عائشة ايت العربي ،ممر .

جنوبا : ممر، مصرف ،جمال بودارس ، إبراهيم بودارس . 

غربا : الشعبي سيدي محمد ، 

طالبو التحفيظ : السيد ادريس بن الرايس بن رحال و من معه .

 مطلب رقم 12669 - 65

امللك املسمى : " مامون "

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات ، دوار اكرسيف . 

مساحته : 05 هكتار 50 آر 77 س .

وقع حتديده في : 05 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية.
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 اجملاورون  : 

شماال : طريق ، 

شرقا : ايت بوعدي احلسني بن احمد و إبراهيم اوتاكونت.

جنوبا : شعبة . 

غربا : الرسم العقاري عدد 26421 - 65 ، 

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف املصنف ابن عبد اهلل .

       

 مطلب رقم 12722 - 65

امللك املسمى : " ازغار "

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة ايت فاسكا ، دوار ايت الزواك . 

مساحته : 00 هكتار 42 آر 54 س .

وقع حتديده في : 23 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون .

 اجملاورون  : 

شماال : مصرف ، الصحراوي حدا .

شرقا : مصرف ، ساقية من االسمنت ، طريق قناة الروكاد ، قناة الروكاد . 

جنوبا : مصرف ، ساقية من االسمنت ، طريق قناة الروكاد ، قناة الروكاد .

غربا : مصرف ، مطلب التحفيظ عدد 3204 - 65 ، 

طالبة التحفيظ : السيدة مرمية سموم بنت علي .

 مطلب رقم 12731 - 65

امللك املسمى : " العباسية "

الكائن بإقليم احلوز دائرة امزميز جماعة اللة تكركوست ، دوار مخفمان . 

مساحته : 00 هكتار 29 آر 43 س .

وقع حتديده في : 27 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة .

 اجملاورون  : 

شماال : طريق معبدة .

شرقا : عبد احلكيم بلحاج القاديري . 

جنوبا : سد اللة تكركوست .

غربا : عبد الصادق بلحاج القاديري .

طالبو التحفيظ : السيد محمد الدحماني بن بوجمعة ومن معه .

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

       

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 17887 - 68

اسم امللك : قرب الدار.

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو تراب الشرفاء اوالد علي الدهيرات.    

وقع حتديده في : 04 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21 آر 03 سنتيار.

اشجار  بسبعة  ومغروسة  متالشية  بناية  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

الرمان وشجرتني من الزيتون واالوكالبتوس.

شماال : دحمان املولودي؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 31000 - 68.

جنوبا : كمال االدريسي منير.

غربا : ورثة املولودي بن العربي.

طالب التحفيظ : احمد كمال االدريسي بن بوزكري.

مطلب رقم 17938 - 68

اسم امللك : التقايد.

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل وجماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار اوالد بوهرو.    

وقع حتديده في : 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 54 آر 15 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

شماال : مطلب التحفيظ عدد 14492 - 68؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 31188 - 68 والرسم العقاري 31707 - 68؛

جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : الرسم العقاري عدد 32678 - 68.

طالب التحفيظ : احلسن الزاهري بن بوزكري.

مطلب رقم 17947 - 68

اسم امللك : عيدة 1.

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني وكيل احملل 

املدعو دوار اوالد ساسي.    

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ه 46 آر 58 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئر وبناية قدمية.

شماال : الرسم العقاري 29222 - 68.

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 25304 - 68.

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : محمد احلروي بن بوشتة.
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مطلب رقم 18001 - 68

اسم امللك : بوتد.

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد علي الدهيرات.    

وقع حتديده في : 07 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 32 آر 72 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

شماال : الرسم العقاري 33266 - 68؛

شرقا : الرسم العقاري 32477 - 68؛

جنوبا : ديزان احمد؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : كبور ديزان بن امليلودي.

مطلب رقم 18029 - 68

اسم امللك : بير ايت الصغير 2.

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني وكيل احملل 

املدعو مزارع بني وكيل.

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 آر 13 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية بها حوض مهجور.

شماال : طريق؛

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : شعبة.

طالبو التحفيظ : محمد بومزبرة بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 18030 - 68

اسم امللك : بير ايت الصغير 1.

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني وكيل احملل 

املدعو مزارع بني وكيل.    

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 آر 20 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

شماال : طريق.

شرقا : مطلب التحفيظ 18029 - 68.

جنوبا : ممر عمومي والرسم العقاري عدد 14263 - 68.

غربا : جابيري بوعزاوي.

طالبو التحفيظ : محمد بومزبرة بن محمد ومن معه.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

مصطفى العمري    

محافظة زواغة - موالي يعقوب

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد حميد عبو الساكن واجلاعل محل إقامته للمخابرة 

 : رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  بفـاس  معه 

F - 9581 املؤسس للملك املدعـو  بن حدان" الكائن بفاس، أوالد جامع 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا 

في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب

زكرياء الدغمي   

محافظ ابن جرير

مطلب رقم 30725 - 72

اسم امللك : ملك مربيح.

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي الشعيبات؛

تاريخ حتديده : 19 أكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 53 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

ـشماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : عمر الدكالي؛

جنوبا : صالح الدين الناصري؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيـظ : سفيان مربيح بن ابراهيم.

مطلب رقم 30756 - 72

اسم امللك : ملك ساجد.

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير احلي اجلديد؛

تاريخ حتديده : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 76 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.
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اجملاورون : 

شماال : ممر غير نافذ؛

شرقا : زهرة جعفري؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6065 - 22؛

غربا : ادريس هواري.

طالب التحفيـظ : عبد الفتاح ساجد بن عبد القادر.

مطلب رقم 30757 - 72

اسم امللك : ملك اجلزولي.

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي اجملد؛

تاريخ حتديده : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 49 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : زيد رشيد؛

جنوبا : عبد اللطيف وضاح، زيد بوجمعة؛

غربا : فاطمة اجلزولي.

طالبة التحفيـظ : زهراء اجلزولي بنت محمد.

مطلب رقم 30772 - 72

اسم امللك : ملك بلقرشي.

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار اوالد واسالم؛

تاريخ حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 49 آر 56 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 28552 - 72؛

شرقا : طريق عمومي عرضه عشرة أمتار؛

جنوبا : طريق عمومي عرضه عشرة أمتار؛

غربا : ساقية.

طالبو التحفيـظ : عبد الرحمان بلقرشي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 30781 - 72

اسم امللك : احلميزية أوال.

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار اوالد واسالم؛

تاريخ حتديده : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 94 آر 86 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي، فيصل مصلوحي؛

شرقا : هشام بويفرادن ؛

جنوبا : هشام بويفرادن، سناء بويفرادن؛

غربا : طريق عمومي.

طالبو التحفيـظ : سلمان ايت بوزيد بن عبد الرحمان ومن معه.

مطلب رقم 30786 - 72

اسم امللك : دار رشيد.

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي اجملد؛

تاريخ حتديده : 06 أكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 75 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وسطح.

اجملاورون : 

ـشماال : بوجمعة أكتيوة؛

شرقا : جمال عبد السالم ؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيـظ : رشيد عرفوني بن الطاهر.

مطلب رقم 30792 - 72

اسم امللك : ملك الزغاري.

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي افريقيا؛

تاريخ حتديده : 06 أكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 61 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

اجملاورون : 

ـشماال : املهدي بن عالل؛

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : احملجوب بن الفاطمي؛

غربا : عباس بن عالل.

طالبة التحفيـظ : عزيزة بنسالم بنت العياشي.

مطلب رقم 30793 - 72

اسم امللك : ملك موهوب.

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير احلي اجلديد؛

تاريخ حتديده : 06 أكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 73 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : حبالو فتيحة ؛



عدد 1151 - 06 جمادى األخرة 1442 )20 يناير 2021(382

جنوبا : ورثة اجلبوري؛

غربا : حبالو مصطفى.

طالب التحفيـظ : محمد موهوب بن بوشعيب.

مطلب رقم 30818 - 72

اسم امللك : دار احملجوب الطحوني.

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير احلي اجلديد؛

تاريخ حتديده : 12 أكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 95 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 23958 - 22؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 1936 - 72 ؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : محمد الفرتازي.

طالب التحفيـظ : احملجوب الطحوني بن محمد.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير بالنيابة

رميي امليلودي    

محافظة بوملان - ميسور

مطلب رقم 5574 - 74

اسم امللك : ودادية املستقبل السكنية 1

موقعه : إقليم بوملان ، مدينة ميسور احملل املدعو خنيدقات اوالد عزوز . 

وقع حتديده في : 25 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 هـ 14 آر 14 سنتيار .

نوع امللك : أرض عارية بها بناية 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي متغير العرض ، الفالح عبد القادر ، بنايات ، شعبة وواد

شرقا : طريق ، بنايات 

جنوبا : بنايات ، بور بوعبيد ومطلب التحفيظ عدد 5860 - 41 .

غربا : ادريس الوحداني 

السيد  عنها  ينوب  السكنية  املستقبل  ودادية   : التحفيظ  طالبة 

سمير بلعميم .

مطلب رقم 5579 - 74

اسم امللك : قطعة داو إغرمان 1 

موقعه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس دوار إفكران احملل املدعو ، 

قطعة داو إغرمان .

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 00 سنتيار .

نوع امللك : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايوجيل علي ابن أحمد ، ورثة عبيد اوباحلاج ، ورثة أحرات 

حلسن ، ورثة إحفران بن عقى .

شرقا : مقبرة

جنوبا : ورثة أوعياش حلسن ، ورثة أيت علي بن يوسف

غربا : ورثة أيت علي بن يوسف

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

مطلب رقم 5580 - 74

اسم امللك : قطعة داو إغرمان 4 

موقعه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس دوار إفكران احملل املدعو ، 

قطعة داو إغرمان 4.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 94 سنتيار 

نوع امللك : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة أوعياش حلسن

شرقا : ورثة إحفران عبد القادر

جنوبا : ورثة إحفران احلسني

غربا : ورثة أيت علي بن يوسف

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

مطلب رقم 5581 - 74

اسم امللك : قطعة مزرعة تغزوت 

موقعه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس دوار إفكران .

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 43 سنتيار .

نوع امللك : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة الدهبي سعيد

شرقا : ورثة أومحو سعيد

جنوبا : ورثة أجرد سعيد ، ممر

غربا : ورثة أجرد سعيد

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

مطلب رقم 5582 - 74

اسم امللك : قطعة لوطا أيت احلاج علي 3 

املدعو  احملل  إفكران  دوار  املرس  ، جماعة  بوملان  ودائرة  إقليم   : موقعه 

قطعة لوطا أيت احلاج علي 3
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وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 08 سنتيار .

نوع امللك : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة أيوجيل علي ابن أحمد 

شرقا : ورثة أمزان سعيد

جنوبا : شعبة 

غربا : ورثة أزروال حمو

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

مطلب رقم 5584 - 74

اسم امللك : قطعة داو إغرمان 2

موقعه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس دوار إفكران احملل املدعو ، 

قطعة داو إغرمان 2.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 47 سنتيار .

نوع امللك : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة إحفران بن عقى ، واد ، ورثة إحفران أيت علي بن يوسف

شرقا : ورثة إحفران بن عقى ، مقبرة

جنوبا : ورثة إحفران بن عقى ، مقبرة

التحفيظ  ، مطلب  ، مقبرة  بن يوسف  أيت علي  إحفران  ورثة   : غربا 

عدد 5586 - 74 .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

مطلب رقم 5587 - 74

اسم امللك : قطعة تغدة متاللت 2

موقعه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس دوار إفكران احملل املدعو ، إفكران.

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 53 سنتيار 

نوع امللك : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة أمهاوش محمد

شرقا : ممر

جنوبا : ورثة بوكبرين احلسني

غربا : ورثة أوعياش حلسن .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

مطلب رقم 5588 - 74

اسم امللك : قطعة ظهرت

املدعو  احملل  إفكران  دوار  املرس  ، جماعة  بوملان  ودائرة  إقليم   : موقعه 

قطعة ظهرت .

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 78 سنتيار 

نوع امللك : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ممر

شرقا : ممر

جنوبا : حبوس

غربا : ورثة إحفران بن عقى .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

مطلب رقم 5589 - 74

اسم امللك : قطعة تشوت العباس

املدعو  احملل  إفكران  دوار  املرس  ، جماعة  بوملان  ودائرة  إقليم   : موقعه 

قطعة تشوت العباس .

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 14سنتيار 

نوع امللك : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة احليو بن محمد

شرقا : واد

جنوبا : ورثة عامر أشطوان

غربا : ورثة أيت ادريس .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظرأوقاف إقليم بوملان 

مطلب رقم 5563 - 74

اسم امللك : مقبرة وضريح سيدي علي بن يحيى

موقعه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو ، مقبرة وضريح 

سيدي علي بن يحيى.

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هكتار 07 آر 18 سنتيار .

نوع امللك : أرض بها مقبرة ، أشجار غابوية وبنايات .

اجملاورون : 

شماال : الطريق ، جماعة أيت محند أومجنيبة

شرقا : جماعة أيت محند أومجنيبة

جنوبا : جماعة أيت محند أومجنيبة ، ممر عمومي 

غربا : جماعة أيت محند أومجنيبة ، أمجفول زهرة

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان
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مطلب رقم 5565 - 74

اسم امللك : مسجد تاجني القدمي

موقعه : إقليم بوملان ، جماعة سكورة

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 37سنتيار .

نوع امللك : مسجد .

اجملاورون : 

شماال : ممر للعبور

شرقا : جرف

جنوبا : ورثة تيبورت بن حسن 

غربا : ممر للعبور

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

مطلب رقم 5566 - 74

اسم امللك : مصلى تكور الشرقية 

موقعه : إقليم بوملان دائرة أوطاط احلاج ، جماعة الرميلة احملل املدعو ، 

مصلى تكور الشرقية

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 آر 34سنتيار .

نوع امللك : أرض عارية ومصلى.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 3715 - 74

شرقا : الرسم العقاري 3715 - 74

جنوبا : الرسم العقاري 3715 - 74 

غربا : ممر عمومي 10 متر 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

مطلب رقم 5568 - 74

اسم امللك : قطعة بالعليكة وسط املزرعة 

 ، املدعو  احملل  قصابي  جماعة   ، ميسور  دائرة  بوملان  إقليم   : موقعه 

قطعة بالعليكة وسط املزرعة 

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 آر    74سنتيار .

نوع امللك : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ساقية ، مطلب التحفيظ عدد 3955 - 74

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 6395 - 74 ، ورثة الطالب حسني

جنوبا : ورثة الطالب حسني ، ممر عمومي 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3957 - 74 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

مطلب رقم 5569 - 74

اسم امللك : قطعة بالعليكة 

 ، املدعو  احملل  قصابي  جماعة  ميسور،  دائرة  بوملان  إقليم   : موقعه 

قطعة بالعليكة

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 آر 36سنتيار .

نوع امللك : أرض فالحية بها زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ساقية عمومية

شرقا : الرسم العقاري عدد 3950 - -74والرسم العقاري عدد 3951 - 

74 والسيد طالب ميمون .

جنوبا : جام 

غربا : أبلوح هشام ، بئر ، والرسم العقاري عدد 3765 - 74 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

احملافظ على األمالك العقارية لبوملان - ميسور

زكرياء السعيدي    

محافظة سيدي اسماعيل الزمامرة

إعالن عن انتهاء التحديد اجلزئي ملطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "الشعيبات"

إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد حمدان،

جماعة الشعيبات

 34290 - 34291 - 34808 - 35296 - 35590 - 36360 - 37479 - 37555

 -  37024  -  37234  -  31034  -  32409  -  33021  -  33659  -  33914  -

 33823 - 34031 - 34068 - 34573 - 35056 - 35103 - 35120 - 36787

 -  37481  -  37515  -  28370  -  32238  -  33199  -  33383  -  33799  -

 31888 - 32128 - 33820 - 34351 - 35453 - 35707 - 37472 - 37473

 32950  -  32884  -  31445  -  37476  -  28969  -  28988  -  27105  -

 -  26610  -  26159  -  26158  -  26110  -  25443  -  37404  -  37055  -

 34626 - 34388 - 34288 - 33772 - 33276 - 33090 - 32520 - 32022

 -  34280  -  34163  -  28055  -  37444  -  36795  -  35521  -  34999  -

 36541 - 36899 - 30851 - 35403 - 34579 - 34578 - 34367 - 34366
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 -  37250  -  33001  -  31674  -  31614  -  31159  -  25334  -  36377  -

 35546 - 37436 - 37626 - 37469 - 37466 - 37462 - 37451 - 37251

 -  31642  -  31090  -  30691  -  27192  -  24651  -  34557  -  34735  -

 31173 - 34556 - 34525 - 34452 - 34450 - 34449 - 34270 - 32247

 -  36535  -  37257  -  31867  -  32253  -  32590  -  33538  -  31163  -

 37434 - 37403 - 37621 - 37620 - 31146 - 32627 - 33587 - 36102

 -  37238  -  35881  -  35479  -  34315  -  37443  -  37442  -  37435  -

 37294 - 36179 - 35828 - 34311 - 34307 - 25337 - 37571 - 37474

 -  37340  -  31160  -  37480  -  37431  -  34034  -  35550  -  35226  -

 34293 - 34295 - 34296 - 34559 - 36095 - 36630 - 36845 - 37006

 -  31655  -  32376  -  32411  -  33844  -  33917  -  34289  -  34292  -

 32867 - 34058 - 34059 - 34064 - 34738 - 35106 - 24530 - 31422

 -  39262  -  39280  -  28283  -  28939  -  30904  -  32228  -  32866  -

 37369c32232 - 32019 - 31200 - 31199 - 31198 - 30208 - 37397

 - 29426 - 28385 - 37545 - 32083 - 33202 - 34518 - 36945 -

 37147 - 28330 - 28917 - 31878 - 34402 - 34459 - 34762 - 34977

 - 37418 - 37419 - 37437 - 33183 - 34282 - 37482 - 36358 -

 31617 - 35945 - 37235 - 37560 - 37567 - 24486 - 24494 - 31876

 - 32086 - 32115 - 34297 - 34363 - 34256 - 34258 - 34259 -

 34260 - 34261 - 34255 - 34252 - 33809 - 30966 - 29564 - 29519

 - 33187 - 32592 - 31464 - 37600 - 37265 - 33589 - 36004 -

 32695 - 32517 - 37445 - 37446 - 37449 - 37450 - 37454 - 37458

 - 37459 - 37441 - 34320 - 34347 - 34643 - 36840 - 37308 -

 37328 - 37329 - 37383 - 34302 - 35670 - 36542 - 37306 - 34211

 - 34365 - 35359 - 30962 - 37136 - 37146 - 37151 - 37478 -

 37046 - 37089 - 37097 - 37101 - 37108 - 33334 - 34627 - 34660

 - 29574 - 30513 - 33603 - 34482 - 34806 - 35039 - 35942 -

 36987 - 37465 - 37026 - 32831 - 33521 - 36444 - 27135 - 34281

 - 34339 - 34392 - 34406 - 34407 - 34418 - 34580 - 34879 -

 34964 - 35109 - 35107 - 36474 - 36480 - 36489 - 36694 - 37095

 -  28274  -  33466  -  25798  -  31138  -  31182  -  35314  -  37186  -

 34332 - 30586 - 34572 - 36873 - 31860 - 33462 - 34321 - 34118

 -  25803  -  32450  -  37475  -  34491  -  34325  -  34324  -  33864  -

 34782 - 34789 - 34793 - 34797 - 34802 - 35176 - 35177 - 35186

 -  32600  -  32696  -  33032  -  33038  -  34238  -  34461  -  34618  -

 32152 - 32793 - 36123 - 36203 - 36487 - 36488 - 36504 - 36505

 -  35999  -  37432  -  37438  -  37053  -  33261  -  34974  -  33921  -

. - 27409 - 30833 - 32110 - 33886

كل هذه املطالب على الرمز 75

إعالن عن انتهاء التحديد اجلزئي ملطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة “الغنادرة”

إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، قيادة الغنادرة،

جماعة الغنادرة

 45992 - 45991 - 45990 - 45989 - 45987 - 45986 - 45985 - 45984

 -  46211  -  46071  -  46070  -  46069  -  46018  -  46017  -  45994  -

 46374 - 46372 - 46226 - 46225 - 46219 - 46218 - 46217 - 46216

 -  46388  -  46384  -  46381  -  46380  -  46379  -  46378  -  46377  -

 46398 - 46397 - 46396 - 46395 - 46394 - 46392 - 46391 - 46390

 -  45997  -  45996  -  45995  -  45988  -  46402  -  46400  -  46399  -

 46005 - 46004 - 46003 - 46002 - 46001 - 46000 - 45999 - 45998

 -  46306  -  46131  -  46129  -  46009  -  46008  -  46007  -  46006  -

 46539 - 46535 - 46531 - 46411 - 46410 - 46389 - 46387 - 46386

 -  45890  -  45888  -  47399  -  47398  -  46627  -  46626  -  46625  -

 48286 - 48273 - 48272 - 48271 - 48269 - 47397 - 47396 - 45891

 -  46720  -  46718  -  50132  -  50130  -  50127  -  50097  -  50096  -

 46729 - 46728 - 46727 - 46726 - 46725 - 46724 - 46723 - 46721

 -  46785  -  46784  -  46783  -  46782  -  46781  -  46752  -  46730  -

 46796 - 46795 - 46794 - 46793 - 46792 - 46790 - 46789 - 46786

 -  46803  -  46802  -  46801  -  46800  -  46799  -  46798  -  46797  -

 46677 - 46676 - 46683 - 46717 - 46813 - 46806 - 46805 - 46804

 -  47041  -  47040  -  47039  -  47038  -  47037  -  47036  -  47035  -

 46877 - 46905 - 46904 - 46903 - 46912 - 47329 - 47084 - 47042

 -  46867  -  46865  -  46863  -  46862  -  46874  -  46873  -  46876  -

 46769 - 46768 - 46767 - 46766 - 46765 - 46764 - 46763 - 46868

-  46776  -  46775  -  46774  -  46773  -  46772  -  46771  -  46770  -



عدد 1151 - 06 جمادى األخرة 1442 )20 يناير 2021(386

 -  46746  -  46751  -  46758  -  46759  -  46761  -  46762  -  46777  

 47370 - 47369 - 45972 - 46740 - 46741 - 46742 - 46743 - 46745

 -  46934  -  46941  -  47316  -  47317  -  47366  -  47367  -  47368  -

 46931 - 46932 - 46933 - 46939 - 46938 - 46937 - 46936 - 46935

 -  46815  -  46838  -  46909  -  46926  -  46927  -  46929  -  46930  -

 46708 - 46709 - 46713 - 46807 - 46808 - 46810 - 46812 - 46814

 -  45876  -  45877  -  45887  -  45886  -  45884  -  45889  -  45892  -

 47374 - 47379 - 47383 - 47384 - 47385 - 47386 - 47387 - 45875

 -  47360  -  47361  -  47632  -  47363  -  47371  -  47372  -  47373  -

 47351 - 47352 - 47354 - 47355 - 47356 - 47357 - 47358 - 47359

 -  47344  -  47343  -  47345  -  47346  -  47347  -  47348  -  47349  -

 46879 - 46878 - 46886 - 46885 - 46884 - 46883 - 46952 - 46950

 -  46857  -  46856  -  46855  -  46854  -  46853  -  46881  -  46880  -

 47650 - 47651 - 46851 - 46850 - 46849 - 46852 - 46859 - 46858

 -  47587  -  47589  -  47590  -  47591  -  47592  -  47648  -  47649  -

 47577 - 47579 - 47580 - 47581 - 47583 - 47584 - 47585 - 47586

 -  46351  -  46352  -  46780  -  46955  -  46956  -  46957  -  47652  -

 46342 - 46343 - 46345 - 46346 - 46347 - 46348 - 46349 - 46350

 -  45981  -  45982  -  45983  -  46341  -  46316  -  46315  -  46307  -

 46383 - 46382 - 45975 - 45974 - 45973 - 45976 - 45979 - 45980

 -  46354  -  43655  -  46356  -  46357  -  46358  -  46359  -  46360  -

 46245 - 46246 - 46247 - 46248 - 46249 - 46250 - 46251 - 46339

 -  46126  -  46125  -  46150  -  46153  -  46243  -  46242  -  46241  -

 46119 - 46124 - 46123 - 46122 - 46121 - 46120 - 46128 - 46127

 -  46022  -  46021  -  46111  -  46115  -  46116  -  46117  -  46118  -

 45951 - 45954 - 45955 - 45956 - 45957 - 45958 - 46024 - 46023

 -  46714  -  46735  -  46738  -  46747  -  45942  -  45943  -  45952  -

 46707 - 46706 - 46705 - 46704 - 46711 - 46710 - 46716 - 46715

 -  45934  -  45940  -  45939  -  45947  -  45946  -  45945  -  45944  -

 45905 - 45904 - 45903 - 45908 - 45932 - 45933 - 45937 - 45936

 -  45873  -  45872  -  45871  -  45870  -  45869  -  45868  -  45867  -

 50436 - 50437 - 45865 - 45864 - 45863 - 45862 - 45861 - 45859

 -  50429  -  50428  -  50427  -  50426  -  50425  -  50434  -  50435  -

 50410 - 50411 - 50412 - 50413 - 50414 - 50417 - 50416 - 50415

 -  49750  -  49751  -  50405  -  50406  -  50407  -  50408  -  50409  -

 48907 - 49280 - 49680 - 49681 - 49686 - 49687 - 49688 - 49689

 -  50343  -  50342  -  50341  -  50340  -  48902  -  48904  -  48906  -

 50351 - 50350 - 50349 - 50348 - 50347 - 50346 - 50345 - 50344

 -  50288  -  50336  -  50339  -  50355  -  50354  -  50353  -  50352  -

 50274 - 50273 - 50286 - 50285 - 50284 - 50283 - 50282 - 50281

 -  50241  -  50270  -  50271  -  50272  -  50277  -  50276  -  50275  -

 47924 - 47925 - 47929 - 47928 - 47927 - 47926 - 50213 - 50240

 -  50161  -  50160  -  50137  -  50136  -  50135  -  50134  -  50133  -

 50169 - 50168 - 50167 - 50166 - 50165 - 50164 - 50163 - 50162

 -  49637  -  49638  -  49639  -  50186  -  50185  -  50184  -  50181  -

 50079 - 49677 - 49672 - 49671 - 49670 - 49669 - 49668 - 49641

 -  50088  -  50087  -  50086  -  50085  -  50084  -  50083  -  50080  -

 50149 - 50146 - 50145 - 50144 - 50143 - 50142 - 50141 - 50089

 -  46160  -  46159  -  46158  -  50154  -  50153  -  50152  -  50151  -

 46184 - 46183 - 46173 - 46172 - 46171 - 46170 - 46162 - 46161

 -  46195  -  46194  -  46193  -  46192  -  46191  -  46187  -  46185  -

 46239 - 46238 - 46237 - 46202 - 46201 - 46200 - 46199 - 46197

 -  46366  -  46364  -  46363  -  46362  -  46308  -  46244  -  46240  -

 46344 - 46314 - 46842 - 46841 - 46840 - 46834 - 46369 - 46367



387 عدد 1151 - 06 جمادى األخرة 1442 )20 يناير 2021(

 -  46443  -  46441  -  46440  -  46421  -  46371  -  46370  -  46361  -

 46466 - 46465 - 46464 - 46463 - 46461 - 46460 - 46459 - 46458

 -  46479  -  46478  -  46477  -  46476  -  46472  -  46468  -  46467  -

 46488 - 46487 - 46486 - 46485 - 46484 - 46483 - 46481 - 46480

 -  45964  -  45963  -  45962  -  46492  -  46491  -  46490  -  46489  -

 46027 - 46020 - 45971 - 45970 - 45968 - 45967 - 45966 - 45965

 -  46036  -  46034  -  46033  -  46032  -  46031  -  46029  -  46028  -

 46045 - 46044 - 46043 - 46041 - 46040 - 46039 - 46038 - 46037

 -  46107  -  46106  -  46105  -  46077  -  46048  -  46047  -  46046  -

 46165 - 46164 - 46163 - 46155 - 46154 - 46110 - 46109 - 46108

 -  46340  -  46189  -  46188  -  46186  -  46168  -  46167  -  46166  -

 50119 - 50101 - 50100 - 50099 - 50098 - 50090 - 47382 - 46403

 -  50128  -  50126  -  50125  -  50124  -  50123  -  50122  -  50121  -

 50230 - 50229 - 50228 - 50225 - 50224 - 50221 - 50217 - 50140

 -  50237  -  50236  -  50235  -  50234  -  50233  -  50232  -  50231  -

 46908 - 46907 - 46906 - 46902 - 46901 - 46900 - 50239 - 50238

 -  47376  -  47375  -  46915  -  46914  -  46913  -  46911  -  46910  -

 47393 - 47392 - 47391 - 47390 - 47389 - 47380 - 47378 - 47377

 -  47631  -  47630  -  47629  -  47628  -  47400  -  47395  -  47394  -

 47641 - 47639 - 47638 - 47636 - 47635 - 47634 - 47633 - 47632

 -  46846  -  46845  -  46837  -  47647  -  47645  -  47644  -  47643  -

 46980 - 46954 - 46953 - 46887 - 46861 - 46860 - 46848 - 46847

 -  47290  -  47287  -  47286  -  46984  -  46983  -  46982  -  46981  -

 47331 - 47330 - 47296 - 47295 - 47294 - 47293 - 47292 - 47291

 -  47338  -  47337  -  47336  -  47335  -  47334  -  47333  -  47332  -

 47431 - 47430 - 47429 - 47428 - 47427 - 47342 - 47341 - 47339

 -  50311  -  50312  -  48455  -  47575  -  47574  -  47433  -  47432  -

 50263 - 50266 - 50267 - 50268 - 50302 - 50303 - 50305 - 50306

 -  47995  -  47996  -  47999  -  48000  -  50029  -  50030  -  50033  -

 47955 - 47956 - 47957 - 47958 - 47959 - 47960 - 47990 - 47992

 -  47159  -  47160  -  47162  -  47165  -  47952  -  47953  -  47954  -

 49570 - 49571 - 49572 - 49573 - 49574 - 49575 - 49578 - 49579

 -  49563  -  49564  -  49565  -  49566  -  49567  -  49568  -  49569  -

 49555 - 49556 - 49557 - 49558 - 49559 - 49560 - 49561 - 49562

 -  49477  -  49457  -  49458  -  49476  -  49478  -  49479  -  49480  -

 49467 - 49468 - 49469 - 49470 - 49471 - 49473 - 49474 - 49475

 -  49460  -  49461  -  49462  -  49463  -  49464  -  49465  -  49466  -

 48526 - 48527 - 48530 - 48531 - 48535 - 48908 - 49455 - 49456

 -  48467  -  48469  -  48474  -  48475  -  49392  -  49393  -  48523  -

 48376 - 48377 - 48378 - 48379 - 48380 - 48382 - 48383 - 48384

 -  48322  -  48323  -  48324  -  48327  -  48371  -  48374  -  48375  -

 49704 - 49705 - 49706 - 49707 - 49708 - 49729 - 48320 - 48321

 -  49659  -  49660  -  49661  -  49663  -  49666  -  49702  -  49703  -

 50493 - 49221 - 49222 - 49224 - 49230 - 49231 - 49265 - 49656

 -  50598  -  50299  -  50472  -  50474  -  50475  -  50476  -  50492  -

 48215 - 48385 - 48386 - 48387 - 48388 - 50037 - 50039 - 50296

 -  48203  -  48204  -  48205  -  48206  -  48207  -  48208  -  48214  -

 54481 - 54482 - 54483 - 48197 - 48199 - 48200 - 48201 - 48202

 -  54501  -  54427  -  54476  -  54477  -  54478  -  54479  -  54480  -

 49665 - 55169 - 55200 - 55201 - 55202 - 55347 - 54486 - 54484

 -  50444  -  48534  -  48538  -  48540  -  48541  -  48542  -  48543  -

 50424 - 50431 - 50432 - 50433 - 50438 - 50440 - 50442 - 50443

 -  48279  -  48280  -  48317  -  48318  -  49779  -  50310  -  50421  -

 47933 - 47934 - 47935 - 47936 - 47942 - 47946 - 48275 - 48278
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 -  55300  -  55302  -  55309  -  47158  -  47930  -  47931  -  47932  -

 49261 - 49459 - 50182 - 50183 - 54587 - 54882 - 54884 - 55299

 -  49747  -  49748  -  46376  -  49232  -  49249  -  49258  -  49259  -

 49694 - 49737 - 49738 - 49741 - 49742 - 49743 - 49744 - 49745

 -  49485  -  49487  -  49491  -  49493  -  49605  -  49692  -  49693  -

 48294 - 49432 - 49433 - 49434 - 49435 - 49481 - 49482 - 49483

 -  48140  -  48141  -  48142  -  48143  -  48291  -  48292  -  48293  -

 55121 - 55122 - 55123 - 55152 - 55154 - 55155 - 55159 - 55160

 -  49582  -  49585  -  49586  -  49587  -  49590  -  55119  -  55120  -

 54839 - 54840 - 54842 - 49262 - 49263 - 49279 - 49580 - 49581

 -  54740  -  54742  -  54744  -  54747  -  54795  -  54830  -  54834  -

 49440 - 49441 - 54631 - 54708 - 54733 - 54734 - 54736 - 54739

 -  49520  -  49521  -  49522  -  49523  -  49437  -  49438  -  49439  -

 48517 - 49445 - 49446 - 49447 - 49512 - 49513 - 49516 - 49219

 -  48355  -  48356  -  48357  -  48359  -  48362  -  48363  -  48516  -

 48285 - 48287 - 48288 - 48290 - 48348 - 48349 - 48351 - 48354

 -  49510  -  49514  -  49515  -  54875  -  54878  -  48361  -  48125  -

 49501 - 49502 - 49503 - 49505 - 49506 - 49507 - 49508 - 49509

 -  48172  -  49494  -  49496  -  49497  -  49498  -  49499  -  49500  -

 54910 - 46214 - 48146 - 48147 - 48166 - 48167 - 48168 - 48170

 -  48302  -  48304  -  54892  -  54894  -  54895  -  54896  -  54897  -

 48589 - 48590 - 54913 - 47938 - 48295 - 48296 - 48297 - 48301

 -  48562  -  48563  -  48564  -  48570  -  48571  -  48572  -  48588  -

 48552 - 48553 - 48554 - 48555 - 48556 - 48557 - 48558 - 48560

 -  48014  -  48015  -  48016  -  48548  -  48549  -  48550  -  48551  -

 50082 - 54877 - 55166 - 55168 - 55189 - 55191 - 55199 - 46365

 -  46457  -  47166  -  47218  -  47388  -  48011  -  48012  -  48433  -

 54705 - 54749 - 54750 - 54751 - 54756 - 45961 - 45969 - 46442

 -  54673  -  54678  -  54681  -  54682  -  54683  -  54703  -  54704  -

 46924 - 46925 - 48499 - 54773 - 55043 - 49530 - 49531 - 54672

 -  54762  -  54763  -  46674  -  46920  -  46919  -  46921  -  46923  -

 49524 - 49525 - 49526 - 50446 - 50447 - 50448 - 50449 - 50463

 -  48128  -  48129  -  48130  -  48131  -  48133  -  48139  -  48265  -

 48005 - 48006 - 48007 - 48010 - 48019 - 48020 - 48021 - 48126

 -  50113  -  50114  -  50115  -  50138  -  50156  -  48002  -  48004  -

 49753 - 49754 - 49755 - 49756 - 49757 - 49760 - 49761 - 50112

 -  49593  -  49594  -  49606  -  49608  -  49609  -  49611  -  49752  -

 54902 - 47939 - 49583 - 49584 - 49588 - 49589 - 49591 - 49592

 -  48173  -  48175  -  48177  -  48178  -  48179  -  48190  -  48194  -

 54588 - 55132 - 46072 - 46075 - 46098 - 46114 - 48073 - 48076

 -  55140  -  55141  -  55142  -  55147  -  50220  -  45938  -  48307  -

 54603 - 54609 - 54783 - 55134 - 55135 - 55136 - 55137 - 55139

 -  50191  -  55158  -  45854  -  45855  -  45856  -  45860  -  54602  -

 45949 - 45950 - 46748 - 46750 - 46755 - 46757 - 49615 - 50187

 -  49701  -  49735  -  54589  -  54621  -  54628  -  45935  -  45948  -

 54696 - 54700 - 49695 - 49696 - 49697 - 49698 - 49699 - 49700

 -  49679  -  49682  -  49683  -  49684  -  49685  -  49691  -  49490  -

 48187 - 48188 - 48189 - 48192 - 48193 - 48195 - 48900 - 48901

 -  47940  -  47945  -  47951  -  47997  -  48184  -  48185  -  48186  -

 50216 - 50458 - 50467 - 50470 - 50481 - 50483 - 50484 - 50486

 -  50179  -  50192  -  50193  -  50194  -  50200  -  50210  -  50215  -

 50120 - 50172 - 50173 - 50174 - 50175 - 50176 - 50177 - 50178

 -  50028  -  50031  -  50032  -  50034  -  50035  -  50116  -  50118  -

 50337 - 50009 - 50010 - 50011 - 50012 - 50014 - 50022 - 50027

 -  50327  -  50328  -  50331  -  50332  -  50333  -  50334  -  50335  -

 50318 - 50319 - 50320 - 50321 - 50322 - 50323 - 50324 - 50325
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 -  50211  -  50248  -  50251  -  50252  -  50256  -  50258  -  50317  -

 49769 - 49770 - 49771 - 50204 - 50206 - 50207 - 50208 - 50209

 -  49627  -  49673  -  49674  -  49675  -  49763  -  49764  -  49765  -

 50313 - 50315 - 50316 - 45878 - 45879 - 49283 - 49284 - 49286

 -  48337  -  48452  -  48457  -  48461  -  48520  -  50304  -  50307  -

 48312 - 48314 - 48329 - 48331 - 48332 - 48333 - 48334 - 48335

 -  50170  -  50199  -  50201  -  48198  -  48282  -  48283  -  48309  -

 46181 - 46190 - 46198 - 46401 - 46404 - 46433 - 46434 - 46437

 -  46174  -  46175  -  46176  -  46177  -  46178  -  46179  -  46180  -

 49613 - 49614 - 49616 - 49617 - 54606 - 54613 - 54614 - 46732

 -  49766  -  54789  -  46733  -  46734  -  46737  -  49610  -  49612  -

 48150 - 48152 - 48153 - 48158 - 48159 - 48160 - 48161 - 49762

 -  54625  -  54626  -  54627  -  48117  -  48118  -  48119  -  48124  -

 48431 - 49603 - 49839 - 49841 - 54523 - 54529 - 54530 - 54531

 -  49597  -  48424  -  48425  -  48426  -  48427  -  48429  -  48430  -

 54935 - 54936 - 54937 - 49768 - 48432 - 48443 - 48478 - 48479

 -  54891  -  54916  -  54919  -  54921  -  54928  -  54932  -  54933  -

 47161 - 47164 - 47991 - 47994 - 47998 - 48026 - 50260 - 50269

 -  49394  -  46475  -  48524  -  48525  -  48528  -  48532  -  49577  -

 48466 - 48468 - 48470 - 48471 - 48473 - 48476 - 48477 - 49391

 -  48373  -  48381  -  48444  -  48447  -  48448  -  48449  -  48450  -

 49662 - 49664 - 49667 - 48023 - 48319 - 48325 - 48326 - 48372

 -  49218  -  49228  -  49229  -  49270  -  49271  -  49657  -  49658  -

 50038 - 50293 - 50294 - 50295 - 50297 - 50300 - 50301 - 50473

 -  54826  -  54827  -  48196  -  48210  -  48211  -  48211  -  50036  -

 54816 - 54817 - 54818 - 54819 - 54820 - 54821 - 54822 - 54823

 -  54502  -  55041  -  55042  -  54812  -  54813  -  54814  -  54815  -

 54828 - 55170 - 55171 - 55172 - 55173 - 55346 - 55348 - 54500

 -  54805  -  54806  -  54807  -  54808  -  54809  -  54810  -  54811  -

 50430 - 50439 - 50445 - 48537 - 48539 - 49217 - 54793 - 54800

 -  48274  -  48277  -  48315  -  48316  -  49772  -  49780  -  50423  -

 55301 - 55303 - 55310 - 47943 - 47944 - 47948 - 47949 - 47950

 -  54862  -  54880  -  54881  -  54883  -  54885  -  54886  -  55298  -

 54854 - 54855 - 54856 - 54857 - 54858 - 54859 - 54860 - 54861

 -  54556  -  54569  -  54558  -  54565  -  54567  -  54568  -  54586  -

 54539 - 54540 - 54541 - 54542 - 54543 - 54553 - 54554 - 54555

 -  49492  -  49736  -  49749  -  49246  -  49247  -  49248  -  49260  -

 55151 - 55153 - 55161 - 48144 - 48145 - 49436 - 49484 - 49486

 -  54560  -  54561  -  54562  -  54563  -  54564  -  55149  -  55150  -

 54801 - 54802 - 54803 - 54804 - 54831 - 54841 - 54557 - 54559

 -  54737  -  54738  -  54741  -  54743  -  54794  -  54796  -  54797  -

 49444 - 54580 - 54581 - 54702 - 54707 - 54709 - 54710 - 54735

 -  48358  -  48360  -  48510  -  48518  -  48521  -  48522  -  49443  -

 48169 - 49495 - 54873 - 54874 - 54898 - 48103 - 48123 - 48350

 -  54923  -  46533  -  46536  -  48298  -  50227  -  54893  -  46213  -

 47676 - 48013 - 48017 - 48270 - 48559 - 54911 - 54914 - 54922

 -  55190  -  55193  -  55194  -  55195  -  55196  -  55197  -  55198  -

 47163 - 54876 - 55163 - 55164 - 55165 - 55167 - 55187 - 55188

 -  54680  -  54748  -  54752  -  54753  -  54754  -  54755  -  46078  -

 54667 - 54668 - 54669 - 54670 - 54671 - 54674 - 54675 - 54676

 -  54435  -  54661  -  54662  -  54663  -  54664  -  54665  -  54666  -

 55050 - 55051 - 55052 - 55053 - 49528 - 49529 - 54433 - 54434

 -  54792  -  55044  -  55045  -  55046  -  55047  -  55048  -  55049  -

 54774 - 54775 - 54776 - 54777 - 54778 - 54779 - 54780 - 54791

 -  54767  -  54768  -  54769  -  54770  -  54771  -  46922  -  54772  -

 48132 - 48029 - 54757 - 54760 - 54761 - 54764 - 54765 - 54766

 -  49758  -  49759  -  50139  -  50157  -  50158  -  50159  -  48009  -

 54903 - 54904 - 54906 - 54907 - 54908 - 54909 - 54900 - 49607
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 -  48077  -  48127  -  48137  -  48138  -  48176  -  48180  -  54899  -

 55148 - 55316 - 46112 - 46113 - 48071 - 48072 - 48075 - 48074

 -  54785  -  54786  -  54863  -  55129  -  55130  -  55133  -  55138  -

 50190 - 54503 - 54504 - 54852 - 54605 - 54608 - 54782 - 54784

 -  54798  -  54799  -  46712  -  46749  -  46756  -  50188  -  50189  -

 54601 - 54618 - 54620 - 54622 - 54623 - 54624 - 54629 - 54630

 -  54590  -  54591  -  54593  -  54594  -  54598  -  54599  -  54600  -

 54575 - 54576 - 54577 - 54578 - 54579 - 54582 - 54583 - 54584

 -  54868  -  54871  -  55162  -  54571  -  54572  -  54573  -  54574  -

 54698 - 54699 - 54758 - 54759 - 54864 - 54865 - 54866 - 54867

 -  54632  -  54633  -  54636  -  54693  -  54694  -  54695  -  54697  -

 54519 - 54520 - 54522 - 54524 - 54525 - 54544 - 54545 - 54546

 -  54510  -  54511  -  54515  -  54515  -  54516  -  54517  -  54518  -

 49282 - 49678 - 49690 - 49489 - 54506 - 54507 - 54508 - 54509

 -  50485  -  47941  -  48181  -  48182  -  48191  -  48898  -  48899  -

 50330 - 50336 - 50023 - 50024 - 50459 - 50465 - 50469 - 50471

 -  50242  -  50243  -  50244  -  50249  -  50250  -  50326  -  50329  -

 49636 - 49640 - 49642 - 49643 - 49644 - 49676 - 50205 - 50212

 -  49625  -  49626  -  49631  -  49632  -  49633  -  49634  -  49635  -

 45882 - 45883 - 49454 - 49618 - 49620 - 49621 - 49623 - 49624

 -  48336  -  48454  -  48455  -  48460  -  48511  -  48515  -  50314  -

 48031 - 48284 - 48300 - 48310 - 48311 - 48313 - 48328 - 48330

 -  54612  -  46435  -  46436  -  46035  -  48003  -  48008  -  48024  -

 54790 - 54843 - 54844 - 54845 - 54846 - 54888 - 46736 - 54607

 -  54920  -  54930  -  54931  -  54934  -  54615  -  54787  -  54788  -

 48121 - 48122 - 48148 - 48149 - 48151 - 48162 - 54917 - 54918

 -  54526  -  54528  -  54527  -  54532  -  54533  -  54534  -  54616  -

 48446 - 48480 - 48423 - 49600 - 49601 - 49602 - 49604 - 54521

 - 54929 - 49767 -

كل هذه املطالب على الرمز 75

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة

ياسني ايت حدو    

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1874 - 76

اسم امللك : "محمد علي" 

احملل  للفنيدق،  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

املدعو : بنديبان شارع عالل الفاسي .

وقع حتديده في: 07 ابريل 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 80 س .

نوعـه : ارض عارية 
شماال : الرسم العقاري عدد 31508 - 76؛ 

شرقـا : زنقة؛ 
جنوبا : شاندي عبد الرحيم و خضار محمد ؛

غربا : محمد اهروش.
طالبو التحفيظ : عبد الواحد الزرقي و من معه.

مطلب رقم 1878 - 76
اسم امللك : "احلسوني" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل، احملل املدعو: 
حي احريق .

 وقع حتديده في : 28 يوليو 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 24 س .

نوعه : ارض عارية 
شماال : مطلب احلفيظ عدد 1879 - 76؛ 

شرقـا : مصطفى شقور؛ 
جنوبا : مصطفى شقور  ؛

غربا : محمد شقور .
طالب التحفيظ : عزيز احلسوني بن الكبير.

مطلب رقم 1879 - 76
اسم امللك : "الكادي" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل، احملل املدعو: 
حي احريق .

 وقع حتديده في : 28 يوليو 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 24 س .

نوعه : ارض عارية 
شماال : جمال خشيشن؛ 
شرقـا : مصطفى شقور؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 1878 - 76  ؛
غربا : محمد شقور .

طالبو التحفيظ : عماد الكادي بن محمد و من معه .

مطلب رقم 1778 - 76
اسم امللك : " اخلباش 5" .

احملل   ، بليونش  القروية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 
املدعو : مركز بليونش.

وقع حتديده في : 22 اكتوبر 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 76 س .

نوعه : ارض عارية بجزء منها اساس بناء و شجرة. 
شماال : مصطفى الريفي امغار؛ 

شرقـا : مطلب التحفيظ عدد 1777 - 76؛ 
جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 26443 - 76.
طالب التحفيظ : عبد اإلاله اخلباش
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مطلب رقم 1873 - 76
اسم امللك : " ملك بنموح" .

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل ، احملل املدعو 
: الرميالت ظهر احلساين .

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 03 س .

نوعه : أرض عارية. 
شماال : ممر؛ 

شرقـا : الرسم العقاري عدد 53752 - 19؛ 
جنوبا : سمير ابشري ؛

غربا : طريق .
طالبو التحفيظ : عبد الرحمن بنموح بن املهدي و من معه 

مطلب رقم 1881 - 76
اسم امللك : " دار الناصري " .

احملل   ، للفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 
املدعو : كنديسة.

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 23 س .

نوعه : أرض بها بناية من طابق حتت ارضي و طابق سفلي و طابقني 
علويني و ملحق . 

شماال : احمد البقالي ؛ 
شرقـا : احلسني الغماري؛ 

جنوبا : زقاق ؛
غربا : زنقة.

طالبو التحفيظ : السعدية بنت رحال و من معها .

مطلب رقم 1884 - 76
اسم امللك : " البياري 3" .

احملل   ، املضيق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 
املدعو : بوزغالل

وقع حتديده في : 19 اكتوبر 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم : 14 ار 97 س .

نوعه : أرض عارية. 
شماال : مطلب التحفيظ عدد 9699 - 19؛ 

شرقـا : الرسم العقاري 30357 - 19؛ 
جنوبا : الرسم العقاري عدد 30357 - 19 ؛
غربا : مطلب التحفيظ عدد 20997 - 19.

طالب التحفيظ : عبد السالم البياري بن عبد اهلل.

مطلب رقم 1885 - 76
اسم امللك : " البياري 2" .

احملل   ، املضيق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 
املدعو : بوزغالل

وقع حتديده في : 19 اكتوبر 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 70 ار 88 س 

نوعه : أرض فالحية. 
شماال : مطلب التحفيظ عدد 20997 - 19؛ 

شرقـا : الرسم العقاري 30357 - 19 و طالب التحفيظ ؛ 

جنوبا : ورثة البياري ؛

غربا : طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ : عبد السالم البياري بن عبد اهلل

مطلب رقم 1886 - 76

اسم امللك : " البياري 1" .

احملل   ، املضيق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

املدعو : بوزغالل

وقع حتديده في : 19 اكتوبر 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 75 ار 06 س 

نوعه : أرض فالحية عارية بجزء منها بناء من سفلي و بناء من سفلي 

مثمرة  اشجار  و  وحظيرة  اسطبالت  ثالث  و  ابار  ثالث  و  اول  طابق  و 

ويخترقها خط كهربائي . 

شماال : ورثة الصافي؛ 

شرقا : الرسم العقاري 30417 - 19 والبياري محمد ؛ 

جنوبا : البياري محمد ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 30357 - 19 ومقبرة و ممر عمومي و الرسم 

العقاري عدد 731 - 76 و الرسم العقاري عدد 3760 - 76.

طالب التحفيظ : عبد السالم البياري بن عبد اهلل

مطلب رقم 1889 - 76

اسم امللك : " االنوار" .

احملل   ، للفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

املدعو : شارع الزرقطوني.

وقع حتديده في : 23 نوفمبر 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 ار 17 س .

بني  طابق  و  سفلي  طابق  و  ارضي  طابق  من  بناء  بها  ارض   : نوعه 

الطابقني و اربع طوابق علوية 

شماال : محفوظ حفيظة؛ 

شرقـا : محمد القضاوي؛ 

جنوبا : شارع الزرقطوني ؛

غربا : ممر .

طالب التحفيظ : محمد العمري بن احمد

إصالح خطأ-يتعلق بامللك املسمى "حلق الواد الديزة"

ذي املطلب رقم 14869 - 19 الذي نشر إعالن عن حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 201 بتاريخ 06 نوفمبر 2002 

وإعالن عن انتهاء حتديده بتاريخ 09 سبتمبر 2020 حتت عدد 1132

بدال من : 

نوعه : ارض بها بنايات من شقق مختلفة و ازقة و مؤسسات واراضي 

عارية وممرات و طرق و شبكات مختلفة ؛
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اقرأ : 

واراضي  و مؤسسات  ازقة  و  للغير  مملوكة  مختلفة  بنايات  بها  ارض 

عارية وممرات و طرق و شبكات مختلفة ؛

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف    

محافظة الهرهورة - الصخيرات 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: "الرمل " 

مطلب رقم 932 - 78 

الذي أدرج إعالن عن خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1053 

املؤرخة في 06 مارس 2019. 

عوضا عن :

تاريخ االيداع : 27 فبراير 2018 .

اقرأ :

تاريخ االيداع : 27 فبراير 2019 .

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4844 - 81

اسم امللك : "ملك احلسي".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية االندلس اجلنوبية رقم164.

وقع حتديده في : 10 مارس 2020.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آر.

اجملاورون : 

شماال : كمال العسري، بورين عبد اهلل ؛ 

شرقا : زرة مسقط؛ 

جنوبا : ؛

غربا : الزنقة ؛

طالب التحفيظ : احلسني اهرميش بن الرياحي.

مطلب رقم 4887 - 81

اسم امللك : "فدان توازيط".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ملوك.

وقع حتديده في : 18 فبراير 2020.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار مثمرة، بئرين، مسبح، بناية من سفلي 

وطابق اول، بناية من سفلي، مخزنني.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 00 آر 29 س.

اجملاورون : 

شماال : حلسن بنعاشير ؛ 

شرقا : الطريق العمومية؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 41596 - 16 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 41596 - 16 ؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل الفقيري بن سي احمد.

مطلب رقم 4910 - 81

اسم امللك : "فدان احمد".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت مشان.

وقع حتديده في : 11 مارس 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 25 آر 66 س.

اجملاورون : 

شماال : الصنايكي املعطي، الصنايكي العربي، الصنايكي خديجة ؛ 

شرقا : ورثة املدني ادريس، ورثة ميمونة بوطاهر؛ 

جنوبا : ورثة ميمونة بوطاهر، عبد السالم لقصيبة ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 55652 - 16 ؛

طالب التحفيظ : احمد بلفقير بن عبد الكبير.

مطلب رقم 4967 - 81

اسم امللك : "االمل 380".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي االمل رقم 380.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 64 س.

اجملاورون : 

شماال : الدرقاوي الشلحة ؛ 

شرقا : املعطاوي كرمي؛ 

جنوبا : ساحة ؛

غربا : رحمة ملزورفي، الرسم العقاري رقم 12830 - 16 ؛

طالب التحفيظ : ادريس الدرقاوي بن محمد.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي     
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محافظة ازمور

مطلب رقم 132917 - 08

اسم امللك : الدريسية. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، شارع عالل بن عبد اهلل رقم 69.

وقع حتديده في : 20 ديسمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 12 س.

نوعه : دار للسكن 

اجملاورون : 

شماال : األحباس. 

شرقا  : األحباس و رسم عقاري عدد 93960 - 08.

جنوبا : األحباس و مطلب حتفيظ عدد 89012 - 08 ملغى.

غربا : رسم عقاري عدد 38245 - 08.

طالبو التحفيظ : عبد اهلل الكراب بن اخملتار و من معه.

مطلب رقم 133036 - 08

اسم امللك : بالد بير حليمة. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار العدير.

وقع حتديده في : 14 فبراير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 49 آ 07 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : بكار الزوهرة. 

شرقا  : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

جنوبا : ورثة بكار موسى.
غربا : بكار عائشة.

طالبة التحفيظ : خديجة بكار بنت محمد.

مطلب رقم 133058 - 08
اسم امللك : الدار. 

موقعه : إقليم اجلديدة، أزمور، حي بام شارع محمد اخلامس رقم 370.
وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آ 41 س.
نوعه : دار للسكن بها حديقة

اجملاورون : 
شماال : زنقة. 

شرقا : رسم عقاري عدد 137464 - 08.
جنوبا : شارع محمد اخلامس.

غربا : ورثة بن الشرقي.
.HP PROMO SARL AU طالبة التحفيظ : شركة

مطلب رقم 133106 - 08
اسم امللك : بالد بوجرة 1. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار النجوم.
وقع حتديده في : 29 سبتمبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 15 آ 68 س.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار و سكنى 

اجملاورون : 
شماال : جالل محمد. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار، مراقيب عبد اهلل و رقية مراقيب.
جنوبا : بيضاوي هشام.

غربا : عبد القادر بوردو و رسم عقاري عدد 203037 - 08.
طالب التحفيظ : عبد اهلل طارق بن حسن.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور 
املعطي زديد      


