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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 - 
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نوعه : أرض فالحية بورية.أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(

موقعه : عمالة وجدة، جماعة مستفركي، مقاطعة واد إسلي ، دوار 

أوالد بورمية.

مساحته : 67 هكتار 98 آر 00 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك عمرو حسناوي؛

شرقا : ملك محمد بلعرج ؛ 

جنوبا : املياه والغابات؛

غربا : املياه والغابات.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 124 صحيفة 165 كناش رقم 84 

بتاريخ 24 أبريل 2012 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

    احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

عمر أزرقان      

 

محافظة مراكش املنارة

مطلب رقم 44391 - 04 

تاريخ اإليـداع : 20 يناير 2021

طالب التحفيـظ : السيد عمر الصدقي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصديق "

نوع امللك : ارض عارية 

مـوقعـه : مراكش دائرة سعادة جماعة تسلطانت عني سونة دوار دار 

اجلديدة 

مساحتـه : 00 هكتار 31 ار و40 س تقريبا .

حـدوده

التحفيظ عدد  04 مطلب   - العقاري عدد 202799  الرسم   : شمـاال 

 .04 - 41205

شرقا : ورثة سيدي محمد بن موالي الطيب السليطني 

غربا : طريق معبدة والرسم العقاري 101494 - 04 

جنوبا : الرسم العقاري 200835 - 04 . 

محافظة وجدة

مطلب رقم 26944 - 02

تاريخ االيداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : 

1 - محمد الصغير تالهيمت بن محمد الصغير بن قدور، بنسبة 2/5.

2 - قدور تالهيمت بن محمد الصغير بن قدور ، بنسبة 2/5.

3 - يامنة تالهيمت بنت محمد الصغير بن قدور ، بنسبة 1/5.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : رقعة كركور. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : رقعة كركور.

نوعه : أرض عارية

موقعه : وجدة، طريق العونية، مبحاذاة حي حماد الطويل.

مساحته : 35 آر 46 سنتيار. تقريبا.

حدوده : 

الذكور ألوالد احلاج قدور ولد محمد بن  : أحباس معقبة على  شماال 

احمد؛

شرقا : الرسم العقاري عدد O/26631؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 114940/02؛

غربا : ممر عمومي بعرض 10 أمتار.

أصل امللك : نظير رسم ملكية عدلي عدد 366 صحيفة 407 كناش 

رقم 95 بتاريخ 13 يوليو 2013 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة 

االبتدائية بوجدة(.

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26945 - 02

تاريخ االيداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احلسني البزازي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اخلتيتيال.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اخلتيتيال.
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احلقوق العينية والتحمالت : طريق مشترك عرضه 3 امتار شماال

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مضمن بعدد 466 ص 483 كناش االول عدد 296 

بتاريخ 11 فبراير 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر 2002

 292 عدد  اخملتلفات  كناش   430 ص   438 بعدد  ضمن  عدلي  اشهاد   -

بتاريخ 17 فبراير 2020 

- نسخة من رسم استمرار عدلي حفظ اصها حتت عدد 2956 بتاريخ 

27 سبتمبر 1990

- تصميم امللك. .

الساعة.التاسعة  22 مارس 2021 علي  االربعاء  يوم   : التحديد  تاريخ 

صباحا 

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش املنارة 

عزاوي عبد الباسط     

 

محافظة مكناس املنزه

مطلب رقم 29643 - 05 

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021؛ 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة ؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلانوت رقم 12"؛

نوعـه : دكان ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ،جماعة زرهون ، احملل املدعو : " احلانوت رقم 12؛

مساحته : 12 س؛

اجملاورون : 

شماال : مدرسة؛ 

شرقا : السيد احلاج العلمي؛ 

جنوبا : ساحة ؛ 

غربا : السيد بن عدو حسن ؛

احلقوق العينية : الشئ . 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة ؛ 

على   2021 15مارس   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا . 

مطلب رقم 29644 - 05 

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021؛ 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة ؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلانوت رقم 15"؛

نوعـه : دكان ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ،جماعة زرهون ، احملل املدعو : " احلانوت رقم 15؛

مساحته : 12 س؛

اجملاورون : 

شماال : السيد عبد اإلله الشرادي؛ 

شرقا : األحباس؛ 

جنوبا : طريق؛ 

غربا : االحباس ؛

احلقوق العينية : الشئ . 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة ؛ 

على  مارس2021   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا . 

مطلب رقم 29645 - 05 

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021؛ 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة ؛ 

رقم81  احلانوت   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

بالقسارية ألوقاف زرهون"؛

نوعـه : دكان ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ،جماعة زرهون ، احملل املدعو : " احلانوت رقم 81؛

مساحته : 5 س ؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛ 

شرقا : طالب التحفيظ؛ 

جنوبا : طريق؛ 

غربا : السيد بن عالل القباج ؛

احلقوق العينية : الشئ . 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة ؛

على  مارس2021   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا . 

   احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه

        بوشعيب دومار 

 

محافظة طنجة

مطلب رقم 28194 - 06 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : خدوج الطناز. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الطناز. 

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني ؛
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موقعه : ا، طنجة مدشر مسنانة حي االنارة.

مساحته : 65س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية ؛

شرقا : الطريق العمومية ؛

جنوبا : عبد العزيز البوطي ؛

غربا : عبد القادر الدحروش ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 يناير 2011،

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 يوليو 2014،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2014، 

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28195 - 06 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد احلبيب بن بنعمرو بلمختار. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : وئام. 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : ، طنجة جماعة حجر مدشر حجر النحل.

مساحته : 49س07آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : أمني باحلاج الفحصي ؛

شرقا : الطريق العمومية ؛

جنوبا : عبد القادر النفاري ؛

غربا : عبد القادر النفاري ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 2018،

2 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 27 فبراير 2018،

3 - نسخة من رسم موجب متخلف عدلي مؤرخ في 21 يونيو 2012،

في مؤرخ  عدلي  امللك  استمرار  موجب  رسم  من  نسخة   -  4

16 يوليو2012، 

5 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 2014، 

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28196 - 06 

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أوقاف 106. 

نوعه : أرض بها بناء عبارة دار حبسية ؛

موقعه : طنجة طريق سبو رقم 46 املدينة القدمية.

مساحته : 65س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق سبو ؛

شرقا : بناء ؛

جنوبا : بناء ؛

غربا : طريق سبو ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - شهادة ملكية مؤرخة في 13 يناير 2021،

2 - احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد 

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الواحدة زواال.

مطلب رقم 28197 - 06 

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوقاف 1267. 

نوعه : أرض بها بناء عبارة عن حانوت حبسية ؛

موقعه : طنجة طريق سبو رقم 46 املدينة القدمية.

مساحته : 08س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق سبو ؛

شرقا : بناء ؛

جنوبا : بناء ؛

غربا : طريق سبو، بناء ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - شهادة ملكية مؤرخة في 13 يناير 2021، 

2 - احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد 

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28198 - 06 

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوقاف 1266. 
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نوعه : أرض بها بناء عبارة عن حانوت حبسية ؛

موقعه : طنجة طريق سبو رقم 46 املدينة القدمية.

مساحته : 12س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق سبو ؛

شرقا : دكان ؛

جنوبا : بناء ؛

غربا : بناء ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - شهادة ملكية مؤرخة في 13 يناير 2021،

2 - احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد 

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28199 - 06 

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوقاف 1265. 

نوعه : أرض بها بناء عبارة عن حانوت حبسية ؛

موقعه : طنجة طريق سبو رقم 50 املدينة القدمية.

مساحته : 26س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق سبو ؛

شرقا : بناء ؛

جنوبا : ملك الغير ؛

غربا : بناء ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - شهادة ملكية مؤرخة في 13 يناير 2021،

2 - احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد 

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28200 - 06 

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوقاف 105. 

نوعه : أرض بها بناء عبارة عن دار حبسية ؛

موقعه : طنجة طريق سبو رقم 48 املدينة القدمية.

مساحته : 38س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق سبو ؛

شرقا : بناء ؛

جنوبا : ملك الغير ؛

غربا : بناء ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - شهادة ملكية مؤرخة في 13 يناير 2021،

2 - احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد 

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية زواال.

مطلب رقم 28201 - 06 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : بشرى بنت عبد اهلل اخلمسي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بشرى. 

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني و الثالث مفلص ؛

موقعه : ، طنجة حي عني احلياني رقم 10.

مساحته : 73س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق عني احلياني ؛

شرقا : طريق عمومي ؛

جنوبا : محمد السوسي ؛

غربا : رسم عقاري عدد 56001 - 06 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 يونيو 1946،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 1969

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2004،

4 - رسم تسليم سكنى عدلي مؤرخ في 18 نوفمبر 2013،

5 - وكالة عرفية مؤرخة في 04 ديسمبر 2020. 

على   2021 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28202 - 06 

تاريخ اإليداع : 26يناير 2021.

طالب التحفيظ : فورتونا بنيتاح. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فورتونا 10. 

نوعه : أرض عارية ؛
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موقعه : طنجة حي مسنانة.

مساحته : 03س01آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مرون عبد الواحد ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : بن عبد اهلل احمد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - صورة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2018،

2 - نسخة شهادة ادارية مؤرخة في 25 اكتوبر 2019،

3 -نسخة شهادة امللكية عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2018،

4 - نسخة حكم شرعي عبري رقم 67/2016 بتاريخ 04 يوليو 2016. 

على   2021 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28203 - 06 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : فورتونا بنيتاح. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فورتونا 14. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : ، طنجة حي مسنانة.

مساحته : 35س03آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : جنياح محمد،براق احمد ، براق سعاد، براق احمد ؛

شرقا : بنعمر اليزيد،الوهابي العروسي عائشة ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : زنقة ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - صورة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2018،

2 - نسخة شهادة ادارية مؤرخة في 25 اكتوبر 2019،

3 - نسخة شهادة امللكية عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2018،

4 - نسخة حكم شرعي عبري رقم 67/2016 بتاريخ 04 يوليو 2016. 

على   2021 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28204 - 06 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : فورتونا بنيتاح. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فورتونا 12. 

نوعه : أرضال عارية ؛

موقعه : طنجة حي مسنانة.

مساحته : 91س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ايوب عبد السالم ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : اخلراز رحيمو ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - صورة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2018،

2 - نسخة شهادة ادارية مؤرخة في 25 اكتوبر 2019،

3 - نسخة شهادة امللكية عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2018،

4 - نسخة حكم شرعي عبري رقم 67/2016 بتاريخ 04 يوليو 2016. 

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28205 - 06 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : فورتونا بنيتاح. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فورتونا 9. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة حي مسنانة.

مساحته : 91س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مرابط نادية ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 145522 - 06 ؛

غربا : الشرقاوي خالد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - صورة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2018، 

2 - نسخة شهادة ادارية مؤرخة في 25 اكتوبر 2019،

3 -نسخة شهادة امللكية عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2018، 

4 - نسخة حكم شرعي عبري رقم 67/2016 بتاريخ 04 يوليو 2016. 

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28206 - 06 

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : سناء اجلباري بنت عبد اللطيف. 

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

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : ، طنجة قيادة حجر النحل مدشر بوكدور.

مساحته : 17س07آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية ؛

شرقا : الطريق العمومية ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 162302 - 06 ؛

غربا : ورثة عبد الرحمان االشقري ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2010، 

2 - رسم موجب اختصاص عدلي مؤرخ في 01 اكتوبر 2010،

3 - وكالة مفوضة مؤرخة في 19 يوليو2018 

على   2021 مارس   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية و النصف زواال.

   احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

محمد الزخوني      

 

محافظـة أكاديــر

مطلب رقم 43800 - 09

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021. 

طالبة التحفيظ : جناة بن حداد بنت عالل .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بن حداد ".

نوعه : أرض عارية؛

عمالة  القروية،  التامري  ، جماعة  وادار  اميي   2 نتسيال  اكي   : موقعه 

أكادير إداوتنان.

مساحته : 01 آر 04 سنتيار .

حدوده : 

شماال : نايت التاجر مينة ؛ 

شرقا : ايت عبد الرحمان محمد ؛

جنوبا : اصوح فاضنة بنت حسن ؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 23 سبتمبر 2008 .

2 – ملحق لعقد البيع مصحح االمضاء في 17 اكتوبر 2011 .

3 - شهادة إدارية عدد 4498 مؤرخة في 11 ديسمبر 2012. 

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2011.

مطلب رقم 43801 - 09

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : جنيب النوري .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النوري ".

نوعه : بناية من طابق ارضي واخرين علويني؛

موقعه : دوار اكيو ، جماعة الدراركة القروية، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 50 سنتيار .

حدوده : 

شماال : ايت بال احمد ؛ 

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : اخريش محمد ؛ 

غربا : عمر فريرج.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 13 يناير 2003؛

2 – عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 14 يناير 2005 .

مطلب رقم 43802 - 09

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : حافض بوهيا .

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

نوعه : أرض محاطة؛

القروية، عمالة أكادير  الدراركة  اولباز ،جماعة  دوار تيغامنني   : موقعه 

إداوتنان.

مساحته : 01 آر 00 سنتيار .

حدوده : 

شماال : ورثة رقية احفيظ ؛ 

شرقا : مينة البوكري ؛

جنوبا : زنقة5 م ؛ 

غربا : عمر اعوام.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – نسخة من عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 05 ديسمبر 2008 

.

2 – نسخة من عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 07 مارس 2007

3 - شهادة إدارية عدد 2015/2009 مؤرخة في 11 ديسمبر 2012. 

4 - صورة شمسية لوكالة مؤرخة في 05 يونيو 2000.

احملافظ على األمالك العقارية بأكاديــر    

محمد أغوش     
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محافظة بني مالل 

مطلب رقم 55935 - 10

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبي التحفيظ 

1 -السيدة فاطمة بورع بنت محمد بنسبة 01/2

2 - السيد صاديق عمر بنسبة 01/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نهال".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نهال". 

مشتمالته : أرض بها بناية دات سفلي وحديقة خلفية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك . 

مساحته : 02 آ 10 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اجمللس اجلماعي باوالد امبارك 

شرقا : املدير اجلهوي للتجهيز ببني مالل 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 78943 / 10 

غربا : الصغير محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 3 يوليو 2000

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 يوليو 2000 املوافق لـ7 ربيع 

الثاني 1421

3 -وكالة موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 11ديسمبر 2000

4 -شهادة إدارية عدد 10 بتاريخ 28ديسمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55936 - 10

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : شركة البناء والكهرباء

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "احلمد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "احلمد". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : دائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد اعيشاحملل املدعو السغمارية. 

مساحته : 52 آ 7 س تقريبا. 

حدوده

شماال : الرسم العقاري رقم 25430 / 10 

شرقا : الرسم العقاري رقم 37366 / 10 

جنوبا : ورثة متوكل فاطمة و ورثة كرميي الشرقي 

غربا : الرسم العقاري رقم 25430 / 10

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 نوفمبر 1991 املوافق لـ22 ربيع 

الثاني 1412

املوافق لـ10   2020 بتاريخ 29سبتمبر  بيع  - رسم عدلي موضوعه   2

صفر 1442 

3 -شهادة إدارية عدد 2066بتاريخ 24نوفمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19مارس 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55937 - 10

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة شفيعة احلرشي بنت امبارك

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "احلرشي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "احلرشي". 

مشتمالته : دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : اقليم بني مالل قيادة وجماعة تاكزيرت احملل املدعو فم الزاوية 

مساحته : 89 س تقريبا. 

حدوده

شماال : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل

جنوبا : راحلي احمد 

غربا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 فبراير 2007 املوافق لـ16 محرم 1428

ذو  لـ14  املوافق   2020 يوليو   6 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

القعدة 1441

3 -عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 22سبتمبر .2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2021 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55938 - 10

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : شركة برومسيون التوفيق. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "جتزئة الكبير 1 البقعة رقم 42".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "جتزئة الكبير 1 البقعة رقم 42". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة الكبير1. 

مساحته : 01آ 29 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 
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شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 65627 / 10 

غربا : الرسم العقاري رقم 75069 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -عقد موثق موضوعه بيع بتاريخ 15ديسمبر 2020 

2 -شهادة إدارية عدد 382 بتاريخ 4 يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيق

مطلب رقم 55939 - 10

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد ادريس بحيريس بن الشرقي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جتزئة الكبير 1 البقعة رقم 56".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جتزئة الكبير 1 البقعة 

رقم 56". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة الكبير. 

مساحته : 01 آ 17 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : الرسم العقاري رقم 66343 / 10 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 78769 / 10 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 51085 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 26أكتوبر 1977 املوافق لـ12 

ذو القعدة 1397 

2 -عقد موثق موضوعه بيع بتاريخ 8 ديسمبر 2020

3 -عقد موثق موضوعه وكالة بتاريخ 10 ديسمبر 2020

4 -شهادة إدارية عدد 283 بتاريخ 4 يناير 2021 . 

وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 10 ديسمبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19 مارس 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55940 - 10

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مولود اخلالقي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "حلمارة 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "حلمارة 1". 

مشتمالته : أرض فالحية تتكون من قطعتني . 

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

الربع احملل املدعو شعبات بني موسى . 

مساحته : 01 هـ 34 أ 28 س تقريبا. 

حدوده

شماال : لهرميي موحى 

شرقا : لهرميي موحى 

جنوبا : املدير اجلهوي للتجهيز ببني مالل 

غربا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ فاحت يناير 2021 املوافق لـ17 

جمادى األولى 1442 . 

2 - شهادة إدارية عدد 26 بتاريخ 21 أكتوبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 يناير 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55941 - 10

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مولود اخلالقي بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "حملاكن".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "حملاكن". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

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

سمكت احملل املدعو وقاسي. 

مساحته : 01 هـ 79 آ 44 س تقريبا. 

حدوده

شماال : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

شرقا : ورثة احلسني بن ربوحة 

جنوبا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

غربا : ورثة شطابي علي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ فاحت يناير 2021 املوافق لـ17 

جمادى األولى 1442 . 

2 -شهادة إدارية عدد 28بتاريخ 21 أكتوبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 مارس 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55942 - 10

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز الوسكاري. بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "محمد بد رالدين 1".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "محمد بدر الدين 1". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي الرميلة القطعة رقم 79. 

مساحته : 01 آ 13 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : الوسكاري محمد 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : الوسكاري عبد اجمليد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق  5 أغسطس 1975  بتاريخ  -رسم عدلي موضوعه استمرار   1

لـ26 رجب 1395

2 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 27أكتوبر 1987 املوافق لـ3 ربيع 

األول 1408 . 

3 -محضر تنفيد جزئي عدد 374 /17 بتاريخ في 21 سبتمبر 2017

4 -شهادة بعدم الطعن بالنقض 13 أغسطس 2020

5 -قرار استئنافي رقم 999 بتاريخ 29 ديسمبر 2016

6 -تقر ير اخلبرة بتاريخ 15 ابريل 2016

7 -حكم ابتدائي رقم 69 بتاريخ 20 يونيو 2016

8 شهادة إدارية عدد 208 بتاريخ 8 أكتوبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19مارس 2021 على الساعة 12 

و00 دقيقة

مطلب رقم 55943 - 10

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : الوسكاري عبد العزيز 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محمد بدر الدين 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محمد بدر الدين 2". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي الرميلة القطعة رقم 104. 

مساحته : 85 س تقريبا. 

حدوده

شماال : الوسكاري عبد العزيز 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : ا لوسكاري محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  5 أغسطس 1975  بتاريخ  -رسم عدلي موضوعه استمرار   1

لـ26 رجب 1395 

2 -قرار بتاريخ 19ديسمبر 2013 

3 -حكم ابتدائي بتاريخ 20 يونيو 2016

4 -عقد عرفي بتاريخ 21 سبتمبر 2017 

5 -شهادة إدارية بتاريخ 13 أغسطس 2020 

6 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 3 نوفمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19مارس 2021 على الساعة 12 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55944 - 10

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات : 

1 -سعاد بن جلون التوميي بنت محمد بنسبة 01/11

2 -محمد حسن بن جلون التوميي بن محمد بنسبة 02/11

3 -غيتة بن جلون التوميي بنت محمد بنسبة 01/11

4 -بشيرة بن جلون التوميي بنت محمد بنسبة 01/11

5 -فاطمة الزهراء بن جلون التوميي بنت محمد بنسبة 01/11

6 - محمد كمال بن جلون التوميي بت محمد بنسبة 02/11

7 -محمد شاكر بن جلون التوميي بن محمد بنسبة 02/11

8 -امينة بن جلون التوميي بنت محمد بنسبة 01/11

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بن جلون 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بن جلون 2". 

مشتمالته : أرض عارية محاطة جزئيا بسور وبه بعض اشجار الزيتون.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو احلندق مزارع اوالد حمدان. 

مساحته : 10 آ 73 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 22362 / 10 

شرقا : ا لرسم العقاري رقم 54081 / 10 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق لـ24  بتاريخ 27سبتمبر 1997  إراثة  1 -رسم عدلي موضوعه 

جمادى األولى 1418 

2 -رسم عدلي بتاريخ 28ديسمبر 2020 املوافق لـ18 جمادى األولى 1442 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19مارس 2021 على الساعة 13 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55945 - 10

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد احلرفي بن بوزكري. 

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

مشتمالته : أرض عارية . 

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

احلمريات . 

مساحته : : 04 آ 10 س تقريبا. 

حدوده

شماال : حمادي احلرفي 

شرقا : اجمللس اجلماعي اوالد ايعيش 

جنوبا : نور الدين احلرفي 

غربا : ورثة سي عالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 22أغسطس 1986 املوافق لـ16 

ذو احلجة 1406 .

2 -رسم عدلي موضوعه تركة بتاريخ 10 أغسطس 1987 املوافق لـ14 

ذو احلجة 1407 

3 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 10 أغسطس 1987 املوافق 

لـ14 ذو احلجة 1407

4 - شهادة إدارية بتاريخ 6 يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 مارس 2021 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55946 - 10

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد أيوب حاضي بن محمد . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رجاء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رجاء". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد حمدان اخلندق. 

مساحته : 10 آ 11 س تقريبا. 

حدوده 

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : الرسم العقاري رقم 54081 / 10 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  بتاريخ 11يناير 1986  إراثة  1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه 

لـ29 ربيع الثاني 1406 

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 25نوفمبر 1991 املوافق 

لـ18 جمادى األولى 1412 

3 -عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 5 يناير 2011 

4 - رسم عدلي موضوعه ملحق إصالحي مصحح االمضاء بتاريخ 08 

أغسطس 2017

5 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت نوفمبر 2016 املوافق لـ1 صفر 1438 

6 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 نوفمبر 2016 املوافق لـ4 صفر 1438

7 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 ديسمبر 2016 املوافق لـ8 ربيع 

األول 1438 

8 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 ديسمبر 2016 املوافق لـ8 ربيع 

األول 1438 

9 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 ديسمبر 2016 املوافق لـ8 ربيع 

األول 1438 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55947 - 10

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة زوبيدة موبارك بنت محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "موبارك".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "موبارك". 

مشتمالته : أرض عارية محاطة بسور . 

موقعه : إقليم بني مالل بلدية قصبة تادلة احملل املدعو لعبني ايت اعمر 

مساحته : 70 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة 

شرقا : اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة 

جنوبا : اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة 

غربا : هشام بوليعقوبي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

لـ5  املوافق   2017 ماي   2 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

شعبان 1438 .

2 -شهادة إدارية عددب 81 بتاريخ 27 ابريل 2017 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24مارس 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"فدان بن بوعزة " 

ذي مطلب لتحفيظ عدد 23809 - 10

الذي أدرجت خالصته اإلصالحية باجلريدة الرسمية عدد 4475

املؤرخة في 05 أغسطس 1998

امللك  مسطرة  فان   2020 دميسبر   04 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

املسمى" فدان بن بوعزة" موضوع مطلب التحفيظ عدد 23809 –10 الكائن 

مبدينة بني مالل احملل املدعو أوالد حمدان الكعيشية تتابع من االن فصاعدا في 

اسم التعاونية السكنية النسيم 

ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا تدعيما ملطلب التحفيظ وكدا : 

-رسم صدقة عدلي مؤرخ في 8 ابريل 2008
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-رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت يونيو 2008

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يونيو 2008

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2007

-رسم شراء توثيقي مؤرخ في 21 يوليو 2008

-رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت يوليو 2007

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 مارس 2017

-اشهاد عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2020

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"ميالنو " 

ذي مطلب لتحفيظ عدد 51402 - 10

الذي أدرجت خالصته اإلصالحية باجلريدة الرسمية عدد 1089

املؤرخة في 13 نوفمبر 2019

مسطرة  فان   2021 يناير   18 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

 10–  51402 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  ميالنو"  املسمى"  امللك 

الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو ايت تسليت تتابع في اسم طالب 

وهي  العقاري  التصميم  اظهرها  التي  وباملساحة  األصلي  التحفيظ 

23 آ 11س ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا تدعيما ملطلب 

 : æßÏÇ التحفيظ

-صورة طبق األصل لوكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 21 يناير 2021

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

 

محافظة الناظور

مطلب رقم 44050 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احمد حجاري بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حجاري ".

نوعه : أرض بورية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار إيعزانن .

مساحته : 27 ار 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة القايد ميمون.

شرقا : يخلف محمد.

جنوبا : ورثة علي و ورثة عمر أزكواغ.

غربا : ورثة علي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.

- رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019.

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

30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 44051 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احمد حجاري بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حجاري 4 ".

نوعه : أرض بورية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار إيعزانن .

مساحته : 16 ار 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة دودوح.

شرقا : ورثة احلاج محند دبوز محند حمو.

جنوبا : ورثة دودوح و ورثة أوالد عبد اهلل.

غربا : ورثة دودوح.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.

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

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

30 : 10 صباحا.

مطلب رقم 44052 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احمد حجاري بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض بورية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار إيعزانن .

مساحته : 37 ار 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ميمون.

شرقا : ورثة علي.

جنوبا : ورثة القايد ميمون.

غربا : الطريق.
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.

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

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

00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 44053 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احمد حجاري بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض بورية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار إيعزانن .

مساحته : 11 ار 13 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة القايد ميمون.

شرقا : ورثة القايد ميمون.

جنوبا : ورثة علي .

غربا : ورثة علي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.

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

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

30 : 11 صباحا.

مطلب رقم 44054 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد شركة انتركوسينا بواسطة ممثلها القانوني 

السيد عبد احلفيظ اجلرودي بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االمل ".

نوعه : أرض عارية بجزء منها وحدة صناعية للمواد الصلبة.

املنطقة  املدعو  احملل   ، سلوان  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

الصناعية.

مساحته : 61 آر 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق .

غربا : الرسم العقاري عدد 62735 - 11 .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع ثابت التاريخ مؤرخ في 05 اغسطس 2020.

- مقرر مجلس جماعة سلوان الصادر باإلذن للجماعة بتفويت قطع 

أرضية بالشطر الرابع باملنطقة الصناعية مؤرخ في 07 اكتوبر 2020.

- قرار عامل إقليم الناظور باملوافقة على مقرر مجلس جماعة سلوان 

الصادر باإلذن للجماعة بتفويت قطع أرضية بالشطر الرابع باملنطقة 

الصناعية مؤرخ في 26 اكتوبر 2020.

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

30 : 11 صباحا.

مطلب رقم 44055 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ السادة : 

- مصطفى لعزيزي بن بناصر.

- حكيم لعزيزي بن بناصر.

- عبد الرحيم لعزيزي بن بناصر.

- محمد لعزيزي بن بناصر.

- أنوار لعزيزي بن بناصر. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لعزيزي ".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض .

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : وتوات احميدة.

شرقا : كالبيلي حسن.

جنوبا : الشارع .

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 12 - 04/2008.

االمضاء في 30  و شراء عرفي مصحح  بيع  - صورة شمسية لعقد 

اغسطس 2002.

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

30 : 15 بعد الزوال.
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مطلب رقم 44056 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة وئام بن لكبير بنت احمد . 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن لكبير ".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن .

مساحته : 01 آر 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج بنعيسى.

شرقا : الفارسي عياد محمد.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ماي 1958.

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

30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44057 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد زمور بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض ، احملل املدعو فدان حميش .

مساحته : 12 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : طالب التحفيظ .

غربا : ملك الغير .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 13 يناير 2011.

- نسخة عدلية من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 20 ديسمبر 2010.

- نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 17 فبراير 1981.

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

30 : 14 بعد الزوال .

مطلب رقم 44058 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد زمور بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض ، احملل املدعو فدان حميش .

مساحته : 03 آر 04 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : الطريق.

جنوبا : ملك الغير .

غربا : ملك الغير .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2012.

- نسخة عدلية من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 20 ديسمبر 2010.

- نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 17 فبراير 1981.

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

00 : 14 بعد الزوال .

مطلب رقم 44059 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالبي التحفيظ السادة : 

- عالل العدوتي بن محند.

- عياد العدوتي بن محند.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العدوتي ".

نوعه : أرض بورية .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو اكزناي مبزارع 

أوالد سالم .

مساحته : 07 هـ 00 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك األوقاف و محمد شهبون.

شرقا : محمد غامن .

جنوبا : الواد.

غربا : عالل مقراني.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2020.

- نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 03 اغسطس 1990.

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

30 : 09 صباحا.
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مطلب رقم 44060 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد اسروت مصطفى بن عياد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

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

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

مبزارع أوالد علي بن حمو أوالد سالم .

مساحته : 02 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عياد أسروت.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : بوحجيرة سالم و عبد الرحمان.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 - 04/2011.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 مارس 2002.

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

30 : 10 صباحا.

مطلب رقم 44061 - 11 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالبي التحفيظ السادة : 

- ربيع اعاشي بن ميلود.

- أنوار املاحي بن عبد الكرمي . مناصفة بينهما .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املاحي ".

نوعه : أرض عارية . 

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 03 ار 67 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : كنوف نور الدين .

شرقا : ممر.

جنوبا : الطريق.

غربا : شهباري حسن ، ممر ، ميمون خرباشي ، سلمات خالد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2020.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 28 ماي 2018.

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

00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44062 - 11 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة زاهية مزروعي بنت املصطفى.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

مساحته : 75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : مصطفى مكروم و فتيحة اليعكوبي.

غربا : بوهنوف املصطفى.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 29 يونيو 2013.

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

00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44063 - 11 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة مينة الفراحي بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 02 ار 15 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بنداود محمد.

شرقا : الرسم العقاري عدد 69394 - 11 و الرسم العقاري عدد 47920 

. 11 -

جنوبا : الرسم العقاري عدد 69394 - 11 .

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2020.

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

00 : 15 بعد الزوال.
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مطلب رقم 44064 - 11 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن داود بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محمد بن داود".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 02 ار 15 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عمرو بوعزة حدو.

11 و مطلب التحفيظ عدد  شرقا : مطلب التحفيظ عدد 19393 - 

. 11 - 18895

جنوبا : مينة الفراحي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2020.

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

30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44065 - 11 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد احمري بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احمري ".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو حي الكشاضية .

مساحته : 02 ار 29 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 30845 - 11 .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم امللكية عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2020.

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

00 : 12 زواال.

مطلب رقم 44066 - 11 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احمد التوزاني بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فرانكفورد ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو ابوجضاضا.

مساحته : 02 آر 45 س.

حدوده : 

شماال : الطلحاوي حماد.

شرقا : الشارع.

جنوبا : الشارع.

غربا : الشارع .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.

- صورة طبق األصل لرسم تنازل عدلي مؤرخ في 28 اغسطس 2006.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2004 .

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

30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 44067 - 11 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عبد النور حمادة بن حلسن. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو مزارع لعراوات 

براقة.

مساحته : 01 ار 27 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : براقي محمد حدو .

شرقا : الشارع .

جنوبا : براقي محمد حدو.

غربا : براقي محمد حدو.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 27 يوليو 2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 اكتوبر 2002 .

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

30 : 10 صباحا.

مطلب رقم 44068 - 11 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالبي التحفيظ السادة : 

- محمد الواتي بن محمادي.

- سورية بوروى بنت محمد. مناصفة بينهما.
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اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 03 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : توفيق بوروي

جنوبا : سالم بستا.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2020.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 04 مارس 2019.

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

30 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44069 - 11 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد بومدين بليو بن عبد القادر. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بليو ".

نوعه : أرض عارية .

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

مساحته : 03 آر 18 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطاهري الطاهر.

شرقا : محمادي اكعوي.

جنوبا : عبد الرحمان بن ملقدم.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 - 11 /2008.

- صورة طبق االصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 04 ماي 1992.

- صورة طبق االصل لشهادة إدارية عدد 945 مؤرخة في 10 - 11 /2008.

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

30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 44070 - 11 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : شركة نوفا سيتي سارل بواسطة ممثلها القانوني 

عبد الرفيق عزوز بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عزوز 11 ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 05 آر 93 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر .

شرقا : الرسم العقاري عدد 1303 - 11 .

جنوبا : محمد أبركان.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يوليو 2020.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 16 يناير 2020.

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

00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44071 - 11 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : شركة نوفا سيتي سارل بواسطة ممثلها القانوني 

عبد الرفيق عزوز بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عزوز 12 ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 01 آر 77 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر .

شرقا : الرسم العقاري عدد 1303 - 11 .

جنوبا : محمد أبركان.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يوليو 2020.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 16 يناير 2020.

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

30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44072 - 11 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد نور الدين بغاللة بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عيسى 1 ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو عني الذئب مبزارع 

ضرضورة .

مساحته : 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشارع.

شرقا : عبد اهلل مرسلي .

جنوبا : شريفة ادريسي.

غربا : محمد املصباحي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2018.

- رسم تنازل عدلي مؤرخ في 29 ماي 2014.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 - 04/2001.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 25 - 11 /1996.

- نسخة عدلية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 18 اغسطس 1992.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 03 فبراير 1979.

- نسخة عدلية لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 26 يونيو 2018.

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

30 : 11 صباحا.

مطلب رقم 44073 - 11 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد نور الدين بغاللة بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو عني الذئب مبزارع 

ضرضورة .

مساحته : 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشارع.

شرقا : عبد اهلل مرسلي .

جنوبا : الركراكي محمد.

غربا : محمد املصباحي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 - 11 /2013.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يناير 2001.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 25 - 11 /1996.

- صورة طبق األصل لنسخة عدلية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 18 

اغسطس 1992.

امللكية عدلي مؤرخ في  - صورة طبق األصل لنسخة عدلية لرسم 

03 فبراير 1979.

- شهادة إدارية عدد 62 مؤرخة في 17 ديسمبر 2020.

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

00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 44074 - 11 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احلسني كرميي بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كرميي ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو متزريشت مبزارع 

أيدمي .

مساحته : 01 هـ 14 ار 24 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اعنونو احمد .

شرقا : يحياوي احمد .

جنوبا : اعنونو محمد أيدمي.

غربا : ورثة بلقاسم قوبع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2009.

- رسم االراثة عدلي مؤرخ في 13 اغسطس 2009.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 23 فبراير 2009.

- نسخة عدلية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2005.

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

30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 44075 - 11 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة حبيبة لقطيب بنت ميمون. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لقطيب ".

نوعه : أرض عارية .

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

مساحته : 06 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرحالي عبد احلق و الوريني عزيز.

شرقا : الشراع.
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جنوبا : محمدالصحراوي و محمد الداودي.

غربا : بلهيص نصيرة و حسن اليعقوبي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2018.

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

30 : 11 صباحا .

مطلب رقم 44076 - 11 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد رشيد الهواري . 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الهواري ".

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

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

مساحته : 99 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : يحيى قيلول.

شرقا : الطريق.

جنوبا : يحيى قيلول.

غربا : احمد قيلول.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 10 سبتمبر 2007.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 27 اغسطس 2007.

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

30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 44077 - 11 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد فؤاد بن محمد درار .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " درار ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " درار ".

نوعه : أرض بورية.

ابوعرفاتن  املدعو  احملل   ، البركانيني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار سيدي ابارهيم .

مساحته : 06 ار 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة حلية.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 24079 - 11 .

جنوبا : احمد جياللي.

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.

- رسم إثبات امللك عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2018.

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

00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 44078 - 11 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد ميمون حلوي بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض بورية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو الدمنة مبزارع 

البرج .

مساحته : 02 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : سعيد مدغري.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2019.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 21 ماي 1985.

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

30 : 10 صباحا.

مطلب رقم 44079 - 11 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ السادة : 

- سعيد جداوي بن محمد بنسبة ¼ سهما.

- احلسن جداوي بن محمد بنسبة ¼ سهما.

- عمر جداوي بن محمد بنسبة ¼ سهما.

- محمد جداوي بن محمد بنسبة ¼ سهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض بورية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني اوكيل ، احملل املدعو اقدورن .

مساحته : 11 هـ 76 ار 43 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .
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جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم بيع عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2020.

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

30 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44080 - 11 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد بنيحي يحياوي بن املصطفى.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يحياوي ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو سيدي علي البرج .

مساحته : 04 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوعاصم محمد.

شرقا : الطريق.

جنوبا : ورثة تعرابت امبارك.

غربا : ورثة تعرابت امبارك.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم إشهاد عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.

- نسخة عدلية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 23 مارس 2009

مصحح  عرفي  قسمة  إجراء  مشروع  لعقد  األصل  طبق  صورة   -

االمضاء في 20 مارس 2009.

- نسخة عدلية لرسم االعتراف بالبيع عدلي مؤرخ في 16 - 04/1981.

- شهادة إدارية عدد 66 مؤرخة في 13 - 11 /2018.

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

30 : 11 صباحا.

مطلب رقم 44081 - 11 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبي التحفيظ السادة : 

- منير اهالل بن الطاهر.

- مصطفى اهالل بن الطاهر. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوزيزة ".

نوعه : أرض عارية.

الفيض  املدعو  احملل   ، انصار  بني  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

أعراص أوالد الزهرة احلي اجلديد .

مساحته : 02 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 1394 - 11 .

شرقا : الشارع.

جنوبا : الشارع.

غربا : احلاج احمد عمرو.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 16 - 11 /2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 يوليو 2011.

- عقد صدقة عرفي مصحح االمضاء في 11 - 04/1990.

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

30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44082 - 11 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد ملنور كرميي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املنور ".

نوعه : أرض عارية.

مبزارع  أرنان  املدعو  احملل   ، املاء  رأس  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

بويحياتن .

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة قوبع .

شرقا : الطريق.

جنوبا : ورثة البوهالي .

غربا : ورثة قوبع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم موافقة عدلي مؤرخ في 30 - 11 /2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 مارس 2018.

- صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 01 - 11 /2007.

- نسخة عدلية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر 1993.

- شهادة إدارية عدد 24 مؤرخة في 26 يونيو 2020.

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

30 : 12 بعد الزوال.

مطلب رقم 44083 - 11 

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احمد الزحيتي بن العربي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب الفوقاني .

مساحته : 01 آر 03 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الكرمي الرمزي.

شرقا : عائشة أوسار.

جنوبا : فاطمة مزياني .

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 مارس 2017.

امللكية عدلي مؤرخ في 28 فبراير  - نسخة عدلية من رسم ملحق 

.2017

- نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 18 يوليو 2008.

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

30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44084 - 11 

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد ادريس سلطاني بن محند.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

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

القدمي  احلي  املدعو  احملل   ، العروي  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

الشرقي .

مساحته : 02 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ميلود اليماني.

شرقا : الشارع.

جنوبا : عالل أوغميري .

غربا : الطاهري احلسني.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2018.

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

00 : 13 بعد الزوال.

    احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

البشير دحوتي      

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 40086 - 14

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد الزاوية اجلديدة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد الزاوية اجلديدة. 

نوعه : ارض بها بناية ؛

قصر   : املدعو  احملل  الرتب،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

الزاوية اجلديدة.

مساحته : 09 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة غازي احلسني ؛

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : زنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40087 - 14

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية الزاوية اجلديدة.

الزاوية  قدمية  مقبرة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

اجلديدة. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

: مقبرة  املدعو  احملل  الرتب،  الرشيدية، جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

قصر اوفوس.

مساحته : 57 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اراضي اجلموع ؛

شرقا : اراضي اجلموع ؛

جنوبا : اراضي اجلموع ؛

غربا : اراضي اجلموع ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.
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مطلب رقم 40088 - 14

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية 1 البطاطحة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة قدمية 1 البطاطحة. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

: مقبرة  املدعو  احملل  الرتب،  الرشيدية، جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

قصر البطاطحة باوفوس.

مساحته : 50 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة زروال ابراهيم ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق معبدة ؛

غربا : ورثة موالي احلسن فاضيلي وموالي مصطفى فاضيلي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40089 - 14

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية 2 البطاطحة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة قدمية 2 البطاطحة. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

: مقبرة  املدعو  احملل  الرتب،  الرشيدية، جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

قصر البطاطحة باوفوس.

مساحته : 37 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق معبدة ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40090 - 14

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية 3البطاطحة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة قدمية 3البطاطحة. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

: مقبرة  املدعو  احملل  الرتب،  الرشيدية، جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

قصر البطاطحة باوفوس.

مساحته : 02 هـ 27 آر 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : شعبة ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : ورثة احلاج حلسن وغرغوش حلسن ؛

غربا : ممر ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 40091 - 14

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية 4البطاطحة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة قدمية 4البطاطحة. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

: مقبرة  املدعو  احملل  الرتب،  الرشيدية، جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

قصر البطاطحة باوفوس.

مساحته : 77 آر 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : شعبة ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : اراضى اجلموع ؛

غربا : ممر ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40092 - 14

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية 5البطاطحة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة قدمية 5البطاطحة. 
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نوعه : ارض بها مقبرة ؛

: مقبرة  املدعو  احملل  الرتب،  الرشيدية، جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

قصر البطاطحة باوفوس.

مساحته : 53 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : شعبة ؛

شرقا : اراضى اجلموع ؛

جنوبا : اراضى اجلموع ؛

غربا : ممر ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40093 - 14

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قصر البالغمة سارية الدفن.

البالغمة  : مقبرة قصر  للملك  التحفيظ  الذي أعطاه طالب  االسم 

سارية الدفن. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

: مقبرة  املدعو  احملل  الرتب،  الرشيدية، جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

قصر البالغمة باوفوس.

مساحته : 03 هـ 65 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اراضى اجلموع ؛

شرقا : اراضى اجلموع ؛

جنوبا : اراضى اجلموع ؛

غربا : اراضى اجلموع ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 مارس 2021 

على الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40094 - 14

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية 1 قصر البالغمة.

قصر   1 قدمية  مقبرة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

البالغمة. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

: مقبرة  املدعو  احملل  الرتب،  الرشيدية، جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

قصر البالغمة باوفوس.

مساحته : 89 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : امتوح سعيد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40095 - 14

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية 2 قصر البالغمة.

قصر   2 قدمية  مقبرة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

البالغمة. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

: مقبرة  املدعو  احملل  الرتب،  الرشيدية، جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

قصر البالغمة باوفوس.

مساحته : 84 آر 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اراضى اجلموع ؛

شرقا : اراضى اجلموع ؛

جنوبا : اراضى اجلموع ؛

غربا : اراضى اجلموع ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 40096 - 14

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية 1 قصر اوالد عيسى 

الوسطاني.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة قدمية 1 قصر اوالد 

عيسى الوسطاني. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

موقعه : اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة اوفوس، احملل املدعو : مقبرة 

قصر اوالد عيسى الوسطاني باوفوس.

مساحته : 01 هـ 47 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ممر ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ساقية اسمنت وشعبة وطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40097 - 14

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية 2 قصر اوالد عيسى 

الوسطاني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة قدمية 2 قصر اوالد 

عيسى الوسطاني. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

موقعه : اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة اوفوس، احملل املدعو : مقبرة 

قصر اوالد 

عيسى الوسطاني باوفوس.

مساحته : 91 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق و اراضي اجلموع ؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : ممر ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40098 - 14

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية 3 قصر اوالد عيسى 

الوسطاني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة قدمية 3 قصر اوالد 

عيسى الوسطاني. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

موقعه : اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة اوفوس، احملل املدعو : مقبرة 

قصر اوالد 

عيسى الوسطاني باوفوس.

مساحته : 21 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ممر ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : مجموعة مدارس عبد الكرمي اخلطابي ؛

غربا : ممر وشعبة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 40099 - 14

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : سالم حميدي بن اجلياللي بن املدني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلي اجلديد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك سالم. 

نوعه : ارض بها بناية واشجار النخيل ؛

موقعه : اقليم الرشدية، مدينة ارفود، احملل املدعو : احلي اجلديد.

مساحته : 16 آر 21 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلاج محمد باحلسان ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : عببي احلاج احلبيب واحلاج عبد القادر ؛

غربا : جمال عمر ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 66 1 - نسخة من رسم شراء عدلي مضمن بعدد 611 ص 248 س 

بتاريخ 27 اكتوبر 1971. 

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مضمن بعدد 61 ص 34 س 67 بتاريخ 

10 ديسمبر 1971. 

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

  احملافظ املساعد على االمالك العقارية بالرشيدية

بوزهري حميد    
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محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38588 - 16

تاريخ االيداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : بوعزة فرواني بن اعمر.

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

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واماس جماعة تيداس دوار ايت حمان بني زوليت.

مساحته : 12 هـ 60 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : امللك الغابوي ؛

جنوبا : امللك الغابوي ؛

شرقا : بوعزة البيرش ؛

غربا : فرواني حمو بن اعمر ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 من محرم 1441 موافق 

25 سبتمبر 2019 ؛

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38589 - 16

تاريخ االيداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احمد كلوش بن عالل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان حمو يحيى ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان حمو يحيى ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت كنون ايت اوريبل.

مساحته : 73 آ 16 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رسم 41474 - 16 ؛

جنوبا : ورثة امرجال عمر ؛

شرقا : رسم 58458 - 16 ؛

غربا : احلنتيت شايطة، احلنتيت طمو، احلنتيت حادة، احلنتيت عاشورة؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 من صفر 1440 موافق 29 اكتوبر 2018 ؛

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 07 من شوال 1439 موافق 21 يونيو 2018.

 24 موافق   1438 احلجة  ذي  من   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

اغسطس 2017.

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة و نصف صباحا.

مطلب رقم 38590 - 16

تاريخ االيداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : أحمد بندادا بن ادريس.

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

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ملك بندادا ".

نوعه : ارض بها بناية من طابق أرضي.

موقعه : مدينة اخلميسات حي الديور احلومر.

مساحته : 84 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة بوشركة، جميلة مسطاج ؛

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : الزنقة ؛

غربا : ممر، ازكور احلسني ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 28 مواق   1440 احلجة  ذي  من   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

اغسطس 2019 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 30 ديسمبرز 2020.

على   2021 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38591 - 16

تاريخ االيداع : 19 يناير 2021.

طالبا التحفيظ : 

1/ بلحسن اشباخ بن عبد اهلل بنسبة ½.

2/ حلسن اشباخ بن عبد اهلل بنيسبة ½.

بصفتهما طالبا التحفيظ على الشياع حسب النسبتني املذكورتني .

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

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس ايت تونارت ايت بوكيمل.

مساحته : 03 هـ 32 آ 93 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الواد ؛

جنوبا : مقبرة، بلحاج ابوحلاج ؛

شرقا : اشباخ فاظمة و من معها ؛
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غربا : شعبة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 من ربيع االول 1442 موافق 19 اكتوبر 2020؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 12 اكتوبر 2020.

على   2021 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 38592 - 16

تاريخ االيداع : 19 يناير 2021.

طالبا التحفيظ : 

1/ بلحسن اشباخ بن عبد اهلل بنسبة ½.

2/ حلسن اشباخ بن عبد اهلل بنيسبة ½.

بصفتهما طالبا التحفيظ على الشياع حسب النسبتني املذكورتني .

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

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس ايت تونارت ايت بوكيمل.

مساحته : 32 ار 67 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : شعبة ؛

جنوبا : السايب بوعزة ؛

شرقا : الطريق؛

غربا : الواد ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 من ربيع االول 1442 موافق 19 اكتوبر 2020 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 12 اكتوبر 2020.

على   2021 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات

عز الدين شاكر    

 

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53420 - 18

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : سبع أسماء بنت إدريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »السنابل«.

نوعــه : ارض بها دار للسكن من سفلي وطابقني علوين.

موقعـه : مدينة بوجنيبة، جتزئة سبيل.

مساحته : 84 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : صالح بن محمد؛

شرقـا : الزنقة ؛ 

جنوبـا : ورثة محمد بن هشام ؛

غربـا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 صفر1439 موافق 10 نوفمبر2017.

- صورة شمسية لنسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 ذوالقعدة 1429 

موافق 20 نوفمبر 2008.

- صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 يونيو 1981.

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

الساعة : 09 صباحا.

مطلب رقم 53421 - 18

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبي التحفيظ : 

-فايد محمد بن املعطي بنسبة 1/8.

-لكبيرة خريص بنت محمد بنسبة 7/8.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »سهب «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »السهب لعصابة«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة،جماعة الفقراء،دوار شرقاوة.

مساحته : 2 هـ 90 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة محمد بن عباس؛

شرقـا : بلقاسم بلمعطي؛ 

جنوبـا : املعطي بن قدور؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ربيع األول 1387 موافق 

19 يونيو 1967.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 5 من ربيع االول 1427 موافق 4 ابريل 2006.

 1382 ذوالقعدة   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  شمسية  صورة   -

موافق 23 ابريل 1963.
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- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 5 من جمادى االولى 1417 موافق 19 

سبتمبر 1996.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 شعبان 1393 موافق 11 سبتمبر 1973.

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

الساعة : 09 صباحا.

مطلب رقم 53422 - 18

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبوا التحفيظ : 

 KHANANI قانوني لشركة  امحمد بصفته ممثل  بن  الصمد خناني  -عبد   1

IMMOBILIER بنسبة 23128934400/46257868800.

2 -احمد رزوق بن صالح بنسبة 322123970/46257868800.

3 -عائشة رزوق بنت صالح بنسبة 1610618985/46257868800.

4 -السعدية رزوق بنت صالح بنسبة 1610618985/46257868800.

5 -خدوج رزوق بنت صالح بنسبة 1610618985/46257868800.

6 -حفيظة رزوق بنت صالح بنسبة1610618985/46257868800.

7 -عبد الفتاح رزوق بن العربي بنسبة 604067464/46257868800.

8 -محمد رزوق بن العربي بنسبة 604067464/46257868800.

9 -حليمة رزوق بنت العربي بنسبة 302033732/46257868800.

10 -املصطفى رزوق بن العربي بنسبة 322123970/46257868800.

11 -عبد الرحيم رزوق بن العربي بنسبة 322123970/46257868800.

12 - جناة رزوق بنت العربي بنسبة 302033732/46257868800.

13 -اسماعيل رزوق بن العربي بنسبة 604067464/46257868800.

14 -بديعة رزوق بن العربي بنسبة 302033732/46257868800.

15 -زهرة رزوق بنت صالح بنسبة 1610618985/46257868800.

16 -فاطمة رزوق بنت محمد بنسبة 260484763/46257868800.

17 -عبد االله رزوق بن محمد بنسبة 520969526/46257868800.

18 -عثمان رزوق بن محمد بنسبة 520969526/46257868800.

19 -جناة رزوق بنت محمد 260484763/46257868800.

20 -عزيزة رزوق بنت محمد بنسبة 260484763/46257868800.

21 -حميد رزوق بن محمد بنسبة 520969526/46257868800.

22 -فاطنة سري بنت احلاج بنسبة 349459110/46257868800.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »حمرية«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة بوجنيبة، املركز.

مساحته : 2 هـ 9 آ 77 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسوم العقارية عدد 40917 - 18، 61845 - 18، 86356 - 18؛

شرقـا : الطريق؛ 

جنوبـا : الرسم العقاري عدد 52780 - 18؛

غربـا : الرسمني العقاريني عدد 44798 - 18، 52780 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم عدلي التفاقية جتهيز مؤرخ في 1 جمادى الثانية 1442 موافق 

15 يناير 2021.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 جمادى االولى 1442 موافق 14 يناير 2021.

- صورة شمسية لرسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1442 

موافق 30 نوفمبر 2020.

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

الساعة : 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53423 - 18

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : عيدة احلاء بنت الرافى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »العوامرية 1«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار العوامرية.

مساحته : 32 آ 60 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : مطلب التحفيظ عدد 14508 - 18؛

شرقـا : ورثة قدور بن احلاج ؛ 

جنوبـا : احلاء امليلودية؛

غربـا : رسم عقاري عدد 36243 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 20رربيع 

الثاني 1420 موافق 3 اغسطس 1999.

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

الساعة : 09 صباحا.

مطلب رقم 53424 - 18

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : نعيمة احلاء بنت الرافى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »العوامرية 2«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار العوامرية.

مساحته : 32 آ 60 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : احلاء امليلودية؛
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شرقـا : ورثة قدور بن احلاج ؛ 

جنوبـا : احلاء مليكة؛

غربـا : مطلب التحفيظ عدد 14900 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 20رربيع 

الثاني 1420 موافق 3 اغسطس 1999.

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

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 53425 - 18

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : مليكة احلاء بنت الرافى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »العوامرية 3«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار العوامرية.

مساحته : 32 آ 60 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : احلاء نعيمة؛

شرقـا : ورثة قدور بن احلاج ؛ 

جنوبـا : احلاء محمد؛

غربـا : احلاء عبد اهلل.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 20 ربيع 

الثاني 1420 موافق 3 اغسطس 1999.

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

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 53426 - 18

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : امليلودية احلاء بنت الرافى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »العوامرية4«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار العوامرية.

مساحته : 32 آ 60 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : احلاء عيدة؛

شرقـا : ورثة قدور بن احلاج ؛ 

جنوبـا : احلاء نعيمة؛

غربـا : رسم عقاري 36243 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 20 ربيع 

الثاني 1420 موافق 3 اغسطس1999.

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

الساعة : 12 صباحا.

مطلب رقم 53428 - 18

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : كربال بوعزة بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »لقضبني«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.

مساحته : 1 هـ 55 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الراوي بوشتى؛

شرقـا : ورثة كربال محمد، ورثة حيدة بن ميلود كربال، ؛ 

جنوبـا : ورثة غوريز؛

غربـا : عدالوي محمد، ربيع العدالوي، مطلب التحفيظ 22010 - 18، 

ورثة الصابري بنداود.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 9 محرم 1441 موافق 9 اغسطس 2019.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 محرم 1431 موافق 8 يناير 2010.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 25 جمادى االولى 1430 موافق 21 ماي2009.

 1359 الثانية  جمادى   23 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

موافق يوليو 1940.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 رمضان 1438 موافق 16 يونيو 2017.

-رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 27 شعبان 1440 موافق 03 ماي 2019.

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

الساعة : 9 صباحا.

مطلب رقم 53429 - 18

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : كربال بوعزة بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »لقضبني«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.

مساحته : 60 آ تقريبا.
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حـدوده : 

شمـاال : ورثة عبد السالم السالوي؛

شرقـا : ورثة كربال صالح ؛ 

جنوبـا : ورثة كربال حيدة؛

غربـا : عدالوي محمد، عدالوي ربيع.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لعقد صدقة عدلي مؤرخ في 9 محرم 1441 موافق 

9 اغسطس 2019.

 1431 محرم   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

موافق 8 يناير 2010.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 25 جمادى االولى 1430 

موافق 21 ماي 2009.

- صورة شمسية لنسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 جمادى 

الثانية 1359 موافق يوليو 1940.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 21 رمضان 1438 موافق 

16 يونيو 2017.

- صورة شمسية لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 27 شعبان 1440 

موافق 03 ماي 2019.

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

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 53430 - 18

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : كربال بوعزة بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »احلمرية«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.

مساحته : 25 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة عدالوي، كربال الصديق؛

شرقـا : ورثة كربال محمد، ورثة محمد بن العربي مريوة ؛

جنوبـا : ورثة كربال محمد، ورثة حمو ميلود عدالوي ؛

غربـا : كربال الصديق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

 1431 محرم   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

موافق 8 يناير 2010.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 25 جمادى االولى 1430 

موافق 21 ماي2009.

- صورة شمسية لنسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 جمادى 

الثانية 1359 موافق يوليو 1940.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 21 رمضان 1438 موافق 

16 يونيو 2017.

- صورة شمسية لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 27 شعبان 1440 

موافق 03 ماي 2019.

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

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 53431 - 18

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : سعيد الكويف بن املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ماسوس«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة ايت عمار، دوار ايت العوني.

مساحته : 4 هـ 86 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 35146 - 18؛

شرقـا : الصديق البستاني ؛

جنوبـا : سعدان املولودي، سعيف محمد؛

غربـا : ورثة املدياني ولد خربوعة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ربيع التول 1442 موافق 14 نوفمبر 2020.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 6 ربيع االول 1442 موافق 23 اكتوبر 2020.

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

الساعة : 9 صباحا.

مطلب رقم 53432 - 18

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالبي التحفيظ : 

-ماهر افضيل بن محمد بنسبة ½.

.حفيظة املوكي بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

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

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : مدينة ابي اجلعد، درب ميمونة زنقة بدر الرقم 23.

مساحته : 86 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : رابحة بنت بوعزة اخلليوية؛
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شرقـا : العم الشرفي؛

جنوبـا : الزنقة؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 52045 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 اكتوبر 2008.

-عقد اصالح عرفي مؤرخ 28 اكتوبر 2008.

-رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 14 محرم 1399 موافق 15 ديسمبر 1978.

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

الساعة : 9 صباحا.

مطلب رقم 53433 - 18

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : اهابي عبد العزيز بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »اهابي عبد العزيز«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة وادي زم، حي الشهداء.

مساحته : 90 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : بقعة؛

شرقـا : رسمني عقارين عدد : 6759 - 18، 42176 - 18؛

جنوبـا : بقعة؛

غربـا : زنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لنسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 9 ربيع 

االول 1399 موافق 7 فبراير 1979.

اراثة عدلي مؤرخ في 10 شعبان 1397  - صورة شمسية لنسخة من رسم 

موافق 27 يوليو 1977.

- تصريح والتزام عرفي مؤرخ في 25 يناير 2021. 

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

الساعة : 9 صباحا.

مطلب رقم 53434 - 18

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : موصلح بنزيان بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »احلمرية«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة وادي زم، حي السكيكيمة.

مساحته : 45 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : يوسف كيالني؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 694 - 18؛

جنوبـا : محمد الكحل؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 جمادى االولى 1439 موافق 30 يناير 2018.

 1427 االولى  جمادى   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

موافق 8 يونيو 2006.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 جمادى االولى 1434 موافق 22 نوفمبر 2012.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ربيع االول 1434 موافق 8 فبراير 2013.

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

الساعة : 10 و النصف صباحا.

مطلب رقم 53435 - 18 

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالبي التحفيظ : 

- محمد مبروكي بن العربي بنسبة 1/2 .

- الغزواني مبروكي بن العربي بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ملك مبروكي اخوان «.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة حطان، حي السعادة.

مساحته : 85 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : مهبي بوعزة بن عبد السالم؛

شرقـا : الزنقة ؛ 

جنوبـا : مصطفى الزاهي ؛

غربـا : مطلب التحفيظ عدد 18935 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1442 االول  ربيع  من   07 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

24 أكتوبر 2020.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 من ربيع االول 1411 موافق 

9 أكتوبر1990.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 ذو القعدة 1428 ) 29 نوفمبر 2007(.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 صفر1442 موافق 6 اكتوبر2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 25 مارس2021 على 

الساعة : 09 صباحا.
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مطلب رقم 53436 - 18 

تاريخ اإليداع : 26 يناير2021.

طالبة التحفيظ : عائشة بركاوي بنت الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »املزدلفة«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي، مركزسوق االثنني.

مساحته : 11 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : عبد السالم السعيدي؛

شرقـا : زهوة بركاوي؛ 

جنوبـا : الطريق ؛

غربـا : السعدية بركاوي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 19 شوال 1429 موافق 19 أكتوبر2008.

- نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 رمضان 1384 موافق 

22 يناير 1965.

- صورة شمسية ملوجب تركة عدلي مؤرخ في 28 شوال 1428 موافق 

9 نوفمبر2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 25 مارس2021 على 

الساعة : 09 صباحا.

مطلب رقم 53437 - 18 

تاريخ اإليداع : 26 يناير2021.

طالب التحفيظ : محمد نهراوي بن املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

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

نوعــه : ارض بها دكان من سفلي.

موقعـه : مدينة وادي زم، زنقة احلدادة.

مساحته : 25 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة صالح زردوك؛

شرقـا : محمد الشبيكي؛ 

جنوبـا : الزنقة ؛

غربـا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 4 من جمادى الثانية 1422 

موافق 18 يناير2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 24 مارس2021 على 

الساعة : 12 زواال.

مطلب رقم 53438 - 18 

تاريخ اإليداع : 26 يناير2021.

طالبة التحفيظ : زهراء بركاوي بنت الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »الفرح«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي، مركزسوق االثنني.

مساحته : 11 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : عبد السالم سعيدي؛

شرقـا : زهوة بركاوي، الرسم العقاري عدد 55362 - 18؛ 

جنوبـا : الطريق ؛

غربـا : مالكة بركاوي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 19 شوال 1429 موافق 19 اكتوبر2008.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 25 مارس2021 على 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 53439 - 18 

تاريخ اإليداع : 26 يناير2021.

طالبة التحفيظ : امباركة الشوداري بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الظهر الطويل«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »بلحماد«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة اوالد فنان، دوارايت الساهل.

مساحته : 45 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 88270 - 18؛

شرقـا : الطريق؛ 

جنوبـا : الرسم العقاري عدد 86759 - 18؛ 

غربـا : الرسم العقاري عدد 7150 - 18؛.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

 27 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم  من  لنسخة  شمسية  صورة   -

شوال 1434 موافق 4 سبتمبر2013.

- صورة شمسية لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 ذو القعدة 1434 

موافق 15 اكتوبر2012.

- التزام عرفي مؤرخ في 25 يناير2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 25 مارس2021 على 

الساعة : 9 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة 

عبد الكرمي بوسيف    
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محافظة تطوان

مطلب رقم 71613 - 19 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

اللبادي عبد الواحد بن احمد بنسبة 8/28

اللبادي محمد رضا بن احمد بنسبة 8/28.

اللبادي محمد طارق بن احمد بنسبة 8/28. 

عمران محمد بن عبد اهلل بنسبة 1/28. 

عمران هشام بن محمد بنسبة 3/28

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض اللبادي".

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

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : حي اإلنارة الرميمنات. 

مساحته : 40 آ 41 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : حمادي اليطفتي و الرسم العقاري رقم 49278 / 19 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 35686 / 19 و حمادي اليطفتي 

غربا : رسم عقاري عدد : 35686 - 19.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 8 نوفمبر 1995.

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 27ابريل 2016

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 27ابريل 2016

رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 22أغسطس 2019 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 30أغسطس 2019 . 

إدارية  شهادة   2019 29أكتوبر  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم 

بتاريخ 9 ديسمبر 2020

رسم عدلي موضوعه إثبات ملكية قطعة أرضية بتاريخ 23ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 مارس 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71614 - 19

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : أفلون خالد بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مازن".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مازن". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم، 

احملل املدعو : سوسان. 

مساحته : 2 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : سعاد اغربي 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الطريق 

غربا : 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30 ديسمبر 2019

شهادة إدارية بتاريخ 12 أغسطس 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 26 أغسطس 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه تنازل بدون عوض بتاريخ فاحت سبتمبر 2020 . 

صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 10 سبتمبر 2020

صورة طبق األصل عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 18 ماي 2011.

صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه عقد الرفع بتاريخ 17 سبتمبر 2020 

 : عدد  ملف  املدنية  الغرفة  عن  صادر  قضائي  لقرار  شمسية  صورة 

1089/1601/2020 حكم بتاريخ بتاريخ 10 نوفمبر 2020 . 

صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 3 ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 مارس 2021 على الساعة 12 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71615 - 19

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حتت املقابر 03 - 04-29898".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حتت املقابر 03 - 04-29898". 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة تنقوب ، جماعة الغدير ، احملل املدعو : أيال. 

مساحته : 70 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : أحمد الفشتالي ، و محمد الفشتالي 

شرقا : الواد الواد 

جنوبا : اخلندق 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71616 - 19

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوغراغر 03 - 04-29905".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوغراغر 03 - 04-29905". 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة تنقوب ، جماعة الغدير ، احملل املدعو : ايال. 

مساحته 75 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد الفشتالي 
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شرقا : الطريق و اكدم 

جنوبا : االحباس و ملك اوالد بن عمران 

غربا : الواد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71617 - 19 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "شجرة الكارة 03 - 04-29883".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شجرة الكارة 03 - 04-29883". 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة تنقوب ، جماعة الغدير ، احملل املدعو : ايال. 

مساحته : 20 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : الطريق 

جنوبا : ورثة املفضل دحان 

غربا : محمد الفشتالي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71618 - 19 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان حافر اجلمل 03-03-27937".

اجلمل  "فدان حافر   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  اإلسم 

 ."03-03-27937

مشتمالته : أرض فالحية بها اشجار مختلفة . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة بني دركول ، احملل املدعو : 

زرهون. 

مساحته 3 هـ 65 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : محمد والعياشي اشركوكة و محمد اجرير 

جنوبا : امارس وورثة العياشي اشركوك 

غربا : ورثة الهاشمي اشركوك و احميدو املفضل اشركوك و ادريس 

العمراني و ورثة عالل العمراني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71619 - 19

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان الرياب 03-03-27938".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان الرياب 03-03-27938". 

مشتمالته : أرض فالحية بها اشجار الزيتون . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة بني دركول ، احملل املدعوك زرهون. 

مساحته : 30 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبد السالم اشركوك و املفضل اشركوك 

شرقا : ورثة عائشة اشركوك 

جنوبا : خندق 

غربا : ملك خنيبرا 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 مارس 2021 على الساعة 12 

و00 دقيقة

مطلب رقم 71620 - 19 

اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخليج".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخليج". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة الدردارة ، احملل املدعو : اجنرة. 

مساحته : 26 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : االحباس 

شرقا : ورثة بغالل 

جنوبا : الطريق 

غربا : ورثة البقالي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2021 على الساعة 13 

و00 دقيقة. 
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مطلب رقم 71621 - 19 
تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشلوحة".

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

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة الدردارة ، احملل املدعو : اجنرة. 
مساحته : 1 هـ 25 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال : االحباس 

شرقا : ورثة بغالل و ورثة البقالي 
جنوبا : الساقية 
غربا : ورثة بغالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2021 على الساعة 14 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71622 - 19
تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدهسة".

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

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة الدردارة ، احملل املدعو : اجنرة. 
مساحته : 13 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال : االحباس و ورثة البقالي 

شرقا : ورثة البقالي 
جنوبا : ورثة بغالل 

غربا : ورثة بغالل 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2021 على الساعة 13 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71623 - 19
تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : العسالني أحمد بن محمد بنسبة 1 / 2. 
العسالني يوسف بن محمد بنسبة 1 / 2. 

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

مشتمالته : أرض عارية . 
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة عني احلصن ، احملل املدعو : الدهسة. 

مساحته 26 آ 93 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : الرسم العقاري رقم 39220 - 19 

جنوبا : خدوج املقدم 

غربا : اخلندق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 فبراير 1982 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 نوفمبر 2020 . شهادة إدارية بتاريخ 

13يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 مارس 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71624 - 19 

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عسو املفضل بن محمد بنسبة 1 / 1. 

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

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

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة باب تازة ، احملل املدعو : مزارع غاروزمي. 

مساحته 11 آ 91 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : فطوم النبخوت 

جنوبا : فطوم النبخوت 

غربا : احلبس و الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ثبوت متخلف بتاريخ 21فبراير 2011

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 مارس 2011 . 

شهادة إدارية بتاريخ 6 يوليو 2020

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 17 نوفمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 مارس 2021 على الساعة 14 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71625 - 19 

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : الشركة املسماة عقار سيتي إميوبيلي شركة ذات 

مسؤولية محدودة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ندى ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ندى". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : بوجراح. 

مساحته : 4 آ 35 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : رشيد الطريبق 

جنوبا : الطريق 
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غربا : مصطفى الرايس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16يناير 2017

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16يناير 2018 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 أغسطس 2018 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 19ديسمبر 2018 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 19 ديسمبر 2018

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 19 ديسمبر 2018 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 21 ديسمبر 2018 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 

شهادة إدارية بتاريخ 27 يونيو 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 14 نوفمبر 2020 . 

نسخة رسمية لعقد موثق بتاريخ 02 أكتوبر 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 مارس 2021 على الساعة 14 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71626 - 19 

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : شرو محمد بن حلسن بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وسام".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وسام". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة ازال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو : 

دوار اقنيقرة. 

مساحته 11 آ 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد بن عبد السالم الغازي

شرقا : ورثة محمد الغازي 

جنوبا : ورثة محمد الغازي 

غربا : ورثة الرايس ، الرسم العقاري رقم 69953 / 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة من رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ 10 يناير 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة رضائية بتاريخ 21 ديسمبر 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21 ديسمبر 2020

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 يناير 2021 . 

شهادة إدارية بتاريخ 25 يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 مارس 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71627 - 19 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - بودزاخت نزيهة بنت محمد بنسبة 241 / 835. 

2 - بوزختي أكرم بن محمد بنسبة 165 / 835. 

3 - بوزختي عصام بن محمد بنسبة 165 / 835. 

4 - بوزختي شيماء بنت محمد بنسبة 132 / 835. 

5 - بوزختي ندى بنت محمد بنسبة 132 / 835. 

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

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

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم ، 

احملل املدعو : العليقة. 

مساحته 2 آ 40 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : محمد بولعيون 

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17ماي 1992 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12ابريل 1993 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 15ديسمبر 2005 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21أكتوبر 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 22أكتوبر 2020

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 9 نونبر 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم : 71628 - 19 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - بودزاخت نزيهة بنت محمد بنسبة 241 / 835. 

2 - بوزختي أكرم بن محمد بنسبة 165 / 835. 

3 - بوزختي عصام بن محمد بنسبة 165 / 835. 

4 - بوزختي شيماء بنت محمد بنسبة 132 / 835. 

5 - بوزختي ندى بنت محمد بنسبة 132 / 835. 

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

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

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم ، 

احملل املدعو : العليقة. 

مساحته 3 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ناذر بوزختي

شرقا : طالب التحفيظ 
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جنوبا : محمد بولعيون 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17ماي 1992

صورة طبق األصل عدلي موضوعه مناقلة بتاريخ 15ابريل 1993

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 15ديسمبر 2005 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 9 نونبر 2012 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21أكتوبر 2020 . 

شهادة إدارية بتاريخ 22أكتوبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25مارس 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71629 - 19 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : اجلنياري فدوى بنت عبد الواحد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوصياب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوصياب". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة املالليني ، جماعة صدينة ، احملل املدعو 

: بوصياب. 

مساحته : 40 آ 9 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 45658 / 19 

شرقا : الرسم العقاري رقم 53559 / 19 ، مطلب عدد : 32397 - 19 

جنوبا : الطريق 

غربا : الرسم العقاري رقم 45658 / 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

بتاريخ  متروك  إحصاء  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة 

30مارس 2004

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 16يونيو 2016 . 

شهادة إدارية بتاريخ 20يوليو 2020

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15سبتمبر 2020 . 

رسم عدلي موضوعه استمرار امللك بتاريخ 30نونبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25مارس 2021 على الساعة 14 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71630 - 19 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مصطفى بن محمد اعليني بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك اعليني".

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

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : بوسافو. 

مساحته : 82 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : محمد اعليني

جنوبا : لطيفة اعليني 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 : عدد  ملف  القسمة  بإجراء  تنفيذي  حملضر  األصل  طبق  صورة 

1244/14/16 بتاريخ 17 سبتمبر 2014.

صورة طبق األصل لرسم بيع عدلي بتاريخ 19 أكتوبر 1979.

صورة طبق األصل لنسخة من رسم إراثة عدلية بتاريخ 06 مارس 2017.

صورة طبق األصل لشهادة بعدم الطعن باإلستئناف بتاريخ 10 مارس 2016. 

حكم صادر عن احملكمة اإلبتدائية بتطوان ملف عدد : 415/2013/13 

بتاريخ 28 أبريل 2014.

صورة طبق األصل لتقرير اخلبرة ملف رقم 2013-1620-415 بتاريخ 20 

يناير 2014.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25مارس 2021 على الساعة 12 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71631 - 19 

تاريخ اإليداع : 26يناير 2021.

طالب التحفيظ : ملوك حبيبة بنت عبد اهلل بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البطيط".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البطيط". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ،احملل املدعو : البطيط. 

مساحته 3 آ 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد املغيلي 

شرقا : الطريق 

جنوبا : البقالي عرفة 

غربا : عبد القادر أمرشون 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 30ديسمبر 1993

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19يناير 2021 . 

شهادة إدارية بتاريخ 19يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26مارس 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة. 
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مطلب رقم 71632 - 19 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبا التحفيظ : 

1 - علو بالل بن احمد بنسبة 1 / 2. 

2 - علو عثمان بن احمد بنسبة 1 / 2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك علو".

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

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون ، احملل املدعو : منزل 

احناين ، احلي اإلداري. 

مساحته : 1 آ 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : خالد مخشان ، و عبد الواحد افزاز 

شرقا : الطريق 

جنوبا : ورثة محمد بوقرنة 

غربا : محمد الدقيوق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11أكتوبر 1985 . 

رسم عدلي موضوعه تسليم بدون مقابل بتاريخ 13مارس 2013 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه تصحيح املساحة واحلدود 

بتاريخ فاحت فبراير 2015

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 22فبراير 2018

رسم عدلي موضوعه تنازل بدون مقابل بتاريخ 28سبتمبر 2018

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30أكتوبر 2018 . 

عقد عرفي بتاريخ 13مارس 2020

شهادة إدارية بتاريخ 23يونيو 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71633 - 19 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

علو بالل بن احمد بنسبة 1 / 3. 

علو عثمان بن احمد بنسبة 1 / 3. 

علو فيصل بن احمد بنسبة 1 / 3. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "موضع احناين احلي اإلداري".

احلي  احناين  "موضع   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

اإلداري". 

مشتمالته : أرض عارية . 

 : املدعو  احملل   ، لشفشاون  احلضرية  اجلماعة   ، شفشاون   : موقعه 

موضع أحناين احلي اإلداري. 

مساحته 2 آ 78 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عادل بوذياب 

شرقا : مصطفى بوذياب 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 49096 / 19 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 سبتمبر 2003 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19يونيو 2006 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15أكتوبر 2007 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16يناير 2020 . 

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 16يناير 2020 . 

شهادة إدارية بتاريخ 23يونيو 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29مارس 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71634 - 19 

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : اصغيري حميد بن ميمون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض اصغيري".

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

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو : السفالة. 

مساحته 2 آ 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الزيتوني عبد اجمليد 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الكرتي ادريس 

غربا : علي حجاج 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة شمسية لعقد بيع عرفي موضوعه بيع بتاريخ 18فبراير 2009

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28نونبر 2019 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 يوليو 2020 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25يناير 2021 . 

شهادة إدارية بتاريخ 25يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30مارس 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

املصطفى طريفة     
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محافظة تازة

مطلب رقم 21579 - 21

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : عبداحلق البنداضي بن عياد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جتزئة الفتح رقم 50

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النجاح

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، جماعة وقيادة ومركز بني لنث، جتزئة الفتح. 

مساحته : 01 آر 25 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اجلماعة القدمية ببني لنت 

شرقا : عبد الكرمي البنداضي

جنوبا : طريق

غربا : محمد حربول

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 16 ماي 1997

- مرسوم رقم 2.94.600 صادر في 18 جمادى األولى 1415 ) 24 أكتوبر 1994( 

بتفويت  القاضي  تازة  بإقليم  لنت  بني  مقرر مجلس جماعة  على  باملوافقة 

هده اجلماعة قطعا أرضية من األمالك اجلماعية لفائدة بعض األفراد.

على   2021 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21580 - 21

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : احميدو ازوينت بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " األرض الباردة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك أزوينت.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تازة ، بلدية واد أمليل، حي أكال

مساحته : 94 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : شارع؛ 

شرقا : ممر.

جنوبا : محمد بيصارة

غربا : شارع عمومي

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 1430 رمضان   07 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  من  نسخة   -

موافق 28 اغسطس 2009.

- نسخة طبق األصل لرسم إراثة مؤرخ في 14ربيع الثاني 1439 موافق 

02 يناير 2018.

- رسم تنازل بني ورثة عدلي مؤرخ في 06 ذو الفعدة 1439 موافق 

20 يوليو 2018.

الفعدة  موافق   1442 الثاني  ربيع   18 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

موافق 04 ديسمبر 2020.

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 21581 - 21

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : زينب بنعلي بنت علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرميلة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الرميلة ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي األمل. 

مساحته : 01 آر10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : شارع ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : بنشهيبة حسن. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 جمادى األولى 1413 موافق 

12 نوفمبر 1992. 

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21582 - 21

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عمار أتبير بن التهامي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تغروت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك حنان. 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تازة ، بلدية تاهلة، حي القدس.

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلاج بوكرين بن عالل العلمي العروصي ؛ 

شرقا : احلاج بوكرين بن عالل العلمي العروصي

جنوبا : هروش محمد؛
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غربا : هروش محمد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم صدقة عدلي مؤرخ في 16 ربيع األول 1397 موافق 

07 مارس 1977.

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21583 - 21

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

عالل الطليح بن علي

بوجمعة الطليح بن علي.

يامنة الطليح بنت علي.

فاطمة الطليح بنت علي.

العالية الطليح بنت علي. 

رقية الطليح بنت علي، على الشياع فيما بينهم بنسبة 2/8 لكل واحد من 

األول والثاني و 1/8 لكل واحدة من الثالتة والرابعة واخلامسة والسادسة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مور الكرجات.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مور الكرجات 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة ، دائرة واد أمليل، جماعة غياتة الغربية، دوار قنطرة أعراب. 

مساحته : 42 آر35 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر عمومي، ورثة ستينت محمد ؛ 

شرقا : ستينت عبد اهلل، حميمن عبداهلل.

جنوبا : ورثة بوفارس عامر، الطواش أحمد، ورثة الزرغوني محمد، ممر.

احلسني،  الهواري  العالي،  عبد  الهواري  الطليح محمد،  Sورثة   : غربا 

الرسم العقاري عدد 36791 - 21. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 رجب 1441 موافق 

10 مارس 2020.

على   2021 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21584 - 21

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021 .

طالبو التحفيظ : 

عالل الطليح بن علي

بوجمعة الطليح بن علي 

يامنة الطليح بنت علي 

فاطمة الطليح بنت علي.

الغالية الطبيح بنت علي.

واحد  لكل   2/8 بنسبة  بينهم  فيما  الشياع  على  علي،  بنت  الطليح  رضية 

من األول والثاني و1/8 لكل واحدة من الثالتة والرابعة واخلامسة والسادسة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملقابر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملقابر

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، جماعة وقيادة غياثة الغربية، دوار 

قنطرة أعراب.

مساحته : 67 آر69 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األوقاف ) مقبرة( ؛ 

شرقا : حميمن امحمد

جنوبا : الواد.

غربا : ممر ، احميمن آمحمد، رسم عقاري عدد 64329 - 21. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 رجب 1441 موافق 

10 مارس 2020. 

على   2021 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21585 - 21

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : محمد الهمس ابن ميمون

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تلمات محند حمو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تلمات محند حمو.

نوعه : قطعتي أرض أحدهما فالحية بها أشجار الزيتون. 

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

املدعو : دوار تغزراتني.

مساحته : 42 آر71 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

القطعة األولى : 

شماال : ورثة بوزردة عامر. 

شرقا : ورثة حساين احلسن

جنوبا : الطريق

غربا : ورثة بوزردة عامر

القطعة الثانية : 

شماال : الطريق. 

شرقا : ورثة حساين احلسن

جنوبا : ورثة عبدين حيمت

غربا : شعبة ، رسم عقاري عدد 62551 - 21

احلقوق العينية : ال شيء.

 1415 األولى  جمادى   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق موافق فاحت نوفمبر 1994.

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 21586 - 21

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : علي الديب بن إدريس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الفحص

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفحص

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، جماعة الربع الفوقي، قيادة بني 

فراسن، دوار احجر املير

مساحته : 03 آر26 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 3139 - 21 ؛ 

شرقا : أحمد طليلة، الرسم العقاري عدد 25248 - 21.

جنوبا : الديب محمد

غربا : الديب فاطمة، الديب عائشة ، الديب زهرة ، الديب يامنة. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 رجب 1440 موافق 

18 مارس 2019. 

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة      

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 125939 - 23

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021 

طالبا التحفيظ : 

1( اقباب عبد االله ابن محمد بن محمد بنسبة 2/3 

2( اقباب امينة بنت محمد بن محمد بنسبــــة 1/3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك اقباب " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك اقباب" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اسفي، املنطقة احلضرية الثالثة ، الزاوية، دوار احملارير

مساحته : 72 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد37382  - 23

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 103944  - 23

جنوبا : ممر عرضه 03 أمتار

غربا : البوعزاوي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 اغسطس 1978 

- شهادة الوفاة مؤرخة في 03 مارس 2020 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 18 يونيو 2020 

- شهادة الوفاة مؤرخة فــي 28 يناير 2020 

- شهادة ادارية مؤرخة في 07 سبتمبر 2020 

- شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 31 ديسمبر 2020 

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125940 - 23

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : شركة طراماب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد حفرة احلدية وحلرش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد حفرة احلدية وحلرش" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة الثوابت قيادة الصويرية، دوار الثوابت 

مساحته : 02 هك 99 آر 03 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : لعميري الهاشمي

شرقا : اسكريد محمد

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 97852 - 23 

غربا : الغلوفي عبد الرحمان

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- نسخة من رسم قسمة عدلي مؤرخ في 26 فبراير 2003 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 ابريل 2017 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2018 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2018 

- عقد وكالة عدلي مؤرخ في 14 مارس 2018 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 سبتمبر 2018 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 03 سبتمبر 2020 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ماي 2013 

على   2021 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125941 - 23

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021 

طالب التحفيظ : كلوب لوران 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك لوران كلوب" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك لوران كلوب " 

نوعـه : دار للسكنى تتكون من سفلي وطابق أول بهوائها 
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موقعـه : آسفي، املدينة القدمية، زنقة املعصرة، الرقم 65 

مساحته : 63 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : ورثة الزاهية الشهالوية 

جنوبا : الزنقة

غربا : الرسم العقاري عدد 43758 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 يناير 1992 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 2012 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 يونيو 2013 

- شهادة ادارية مؤرخة في فاحت يوليو 2013 

على   2021 مارس   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   -

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125942 - 23

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021 

طالب التحفيظ : احلمودي عبد اجمليد ابن عمر بن التهامي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك احلمودي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك احلمودي" 

نوعـه : دار للسكنى تتكون من سفلبي وطابق اول بهوائها

موقعـه : آسفي، املنطقة احلضرية الثالثة ، حي لعريصة، الزنقة 17 الرقم 2

مساحته : 46 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : شيبة قاسم

شرقا : خيالي ابراهيم- ومرتاب مباركة 

جنوبا : الشتوي احلبيب

غربا : الزنقة عرضها 06 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 فبراير 2000 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يناير 2003 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ابريل 2016

شهادة ادارية مؤرخة فـــــي 17 نوفمبر 2020 

على   2021 مارس   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا. 

مطلب رقم 125943 - 23

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021 

طالب التحفيظ : رغوة عز الدين ابن اجلياللي بن العروصي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أجنان الصغير1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجنان الصغير 1" 

نوعـه : أرض فالحية 

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

مساحته : 12 آر 50 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق عرضها 08 أمتار

شرقا : الطريق عرضها 03 أمتار

جنوبا : احملدور

غربا : حلمودي صالح

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2017 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 23 يناير 2018 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 اغسطس 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 04 سبتمبر 2020

على   2021 مارس   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 125944 - 23

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021 

طالب التحفيظ : ايت اعزا محمد ابن أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلرش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرش" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار اوالد اخلاوة

مساحته : 37 آر 49 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : بن العربي ابراهيم

شرقا : الطريق عرضها 20 متر

جنوبا : بن كباب ثورية

غربا : بن العربي ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 اكتوبر 2017 

- شهادة اداريــة مؤرخــة في 13 اكتوبر 2017 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2017 

على   2021 مارس   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال. 
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مطلب رقم 125945 - 23

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021 

طالب التحفيظ : البكاري سعيد ابن حسن بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد احلمري" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد احلمري" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة شهدة قيادة العامر، دوار املرواحية

مساحته : 01 هك 25 آر 58 س تقريبا 

حدوده : 

97891 - 23 - والرسم العقاري عدد  شماال : مطلب التحفيظ عدد 

61111 - 23 وابن اهنية محمد بن الطاهر – ولكناني سعيد 

شرقا : الطريق عرضها 30 متر

جنوبا : خامت احلسني

غربا : الرسم العقاري عدد 89173 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 20 ديسمبر 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في23 ديسمبر 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يناير 2020 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 21 يناير 2020 

- شهادة اداريــة مؤرخــة في 13 اكتوبر 2017 

على   2021 مارس   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 125946 - 23

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021 

طالبة التحفيظ :- عويدات جميلة بنت الكوشي بن أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك عويدات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عويدات" 

نوعـه : دار لسكن تكون من سفلي وطابق أول بهوائها

موقعـه : آسفي، حي بياضة ، زنقة السوق ، الرقم 174

مساحته : 01 آر 01 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عد 51051 - 23

شرقا : الرسم العقاري عد 51051 - 23

جنوبا : سباع ميلود

غربا : الزنقة عرضها 05 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 24 اكتوبر 2014 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في فاحت ديسمبر 2014 

- شهادة اداريــة مؤرخــة في23 سبتمبر 2020 

على   2021 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 16 بعد الزوال.

مطلب رقم 125947 - 23

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021 

طالب التحفيظ : احريز زهير ابن الطاهر بن بوشعيب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض بوطويل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض بوطويل" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة الكرعاني، دوار اوالد العني

مساحته : 03 هك 52 آر 90 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : الطريق 

جنوبا : احلشادي محسن 

غربا : احلشادي محسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 يناير 2017 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2017 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يونيو 2019 

على   2021 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 125948 - 23

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021 

طالب التحفيظ : احريز زهير ابن الطاهر بن بوشعيب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض كندادية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض كندادية" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة الكرعاني، دوار اوالد العني

مساحته : 04 هك 20 آر 07 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الدحاني محمد 

شرقا : ورثة حسن الزيداني منهم عبد الرشيد 

جنوبا : ورثة حسن الزيداني منهم عبد الرشيد 

غربا : ورثة حسن الزيداني منهم عبد الرشيد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 
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أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 يناير 2017 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2017 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 07 ابريل 2018 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 17 يناير 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 مارس 2019 

- شهـادة الوفــاة مـؤرخـة فـي 07 يناير 2021

على   2021 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 125949 - 23

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021 

طالب التحفيظ : الهردي عبد اهلل ابن عبد الرحمان بن عبد اهلل 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الهردي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الهردي" 

نوعـه : أرض عارية بها بناية سفلية بهوائها مساحتها 01 آر

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

مساحته : 41 آر 18 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 30729 - 23 

شرقا : الرسم العقاري عدد 22052/ج

جنوبا : ورثة العربي 

غربا : الزنقة عرضها 30 مترا

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 16 ديسمبر 1996

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 1996 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 1999 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 اغسطس 2002 

على   2021 مارس   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 125950 - 23

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021 

طالبا التحفيظ : 

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

- الفنان محجوب ابن محمد بن احمد بنسبة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد الدفة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الدفة " 

نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة الغياث، دوار حلمادشة

مساحته : 44 آر 50 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ

شرقا : بن محمد مصطفى

جنوبا : الطريق عرضها 03 امتار

غربا : الطريق عرضها 03 امتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 21 اغسطس 2000

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يناير 2000 

على   2021 مارس   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 125951 - 23

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021 

طالب التحفيظ : الفنان محجوب ابن محمد بن احمد 

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

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

نوعـه : أرض فالحية يخترقها طريق عرضها 03 امتار

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة الغياث، دوار حلمادشة

مساحته : 01 هك 02 آر 28 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : دهيبة بنت محمد ومن معها

شرقا : طالب التحفيظ

جنوبا : نائب ورثة املصطفى بن اخليفة

غربا : الطريق عرضها 10 امتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 18 ديسمبر 2013

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2015 

على   2021 مارس   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 10 صباحا.

مطلب رقم 125952 - 23

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021 

طالبا التحفيظ : 

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

- الفنان محجوب ابن محمد بن احمد بنسبة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد لالزهراء" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد لالزهراء " 

نوعـه : أرض فالحية بها بئر

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة الغياث، دوار حلمادشة

مساحته : 01 هك23 آر 05 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن عائشة
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شرقا : كدلك

جنوبا : بن خليفة حميد

غربا : مر عرضه 03 امتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 07 سبتمبر 1982

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2010 

على   2021 مارس   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 125953 - 23

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : كرماط مرمي بنت عبد القادر بن ميلود

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك مرمي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك مرمي" 

نوعـه : دار لسكن تكون من طابق ارضي عبارة عن كراج وطابق اول 

وطابق ثاني بهوائها

موقعـه : آسفي، حي سيدي بوزيد، املنطقة احلض رية االولى

مساحته : 73 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الشجيري يوسف

شرقا : حلريبة املصطفى

جنوبا : الزنقة عرضها 06 أمتار

غربا : الكاروشي حسن

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 ديسمبر 2020

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2020 

- شهادة ادارية مؤرخة في 18 يناير 2021 

على   2021 مارس   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125954 - 23

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021 

طالب التحفيظ : شنيدر جواد ابن عبد السالم بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك جواد شنيدر" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك جواد شنيدر" 

نوعـه : دار للسكن بها سفلي وطابق أول بهوائها

موقعه : اقليم اليوسفية، الشماعية، حي السويقة زنقة الكتبية الرقم 6

مساحته : 89 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : زنقة الكتوبية

شرقا : الصغير احمد

جنوبا : الضريبي عمر ومن معه

غربا : العسري عبد الرحمان

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 يوليو 1998 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2013 

شهادة ادارية مؤرخة في 03 يوليو 2019 

رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 06 اغسطس 2019 

على   2021 مارس   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125955 - 23

تاريخ اإليداع : 26 يناير2021 

طالب التحفيظ : لعيون املصطفى ابن محمد بن احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد بني الفران" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بني الفران" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم أسفي، جماعة و قيادة حد احرارة، دوار كاروش 

مساحته : 30 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : فطومة بنت مسعود

شرقا : ورثة محمد ابن احملجوب منهم سالم

جنوبا : الطريق عرضها 06 أمتار

غربا : بن احملجوب اجلياللي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم استمرارعدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 1987 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ابريل 2017 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2000 

شهادة ادارية مؤرخة في 17 فبراير 2000 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2017 

على   2021 مارس   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125956 - 23

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021 

طالب التحفيظ : هادي محمد ابن حمو بن اسعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض اجدور" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض اجدور " 

نوعـه : ارض فالحية

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة اجدور، املركز 

مساحته : 48 آر 96 س تقريبا 
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حدوده : 

شماال : ورثة اخملتار منهم عزيز

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 8561 - 23 – والكراز مبارك 

جنوبا : احلاج عالل

غربا : الزنقة عرضها 3.50

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

-  - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2017 

- شهادة ادارية مؤرخة في 21 ديسمبر 2016 

على   2021 مارس   29 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي بالنيابة

عبد اجلليل ابامني     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131378 - 24

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالبا التحفيظ : 

1 - وسيم بوزوبع بن عبد الصادق،

2 - نهاد بوزوبع بنت عبد الصادق، مناصفة بينهما.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوزوبع ".

نوعـه : أرض عارية 

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

مساحته : 02 اَر 57 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الرسم العقاري عدد 18637 - 24؛ ورثة حموش.

جنوبا : عبد الوهاب البوعزاوي؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 153 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 141 عدد 124 بتاريخ 04 يناير 2021. (توثيق احلسيمة).

2 - موافقة على الشراء مصححة االمضاء حتت عدد 101 بتاريخ 18 يناير 2021.

3 - صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي أصله مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 58 صحيفة 213 عدد 160 بتاريخ 06 مارس 2020)توثيق احلسيمة(.

4 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصله مضمن بكناش اخملتلفة 

رقم 162 صحيفة 338 عدد 423 بتاريخ 13 فبراير 2018)توثيق طنجة(.

بكناش  مضمن  أصله  عدلي  وكالة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  5

اخملتلفة رقم 185 صحيفة 72 عدد 109 بتاريخ 12 نوفمبر 2020)توثيق 

طنجة(.

6 - صورة طبق االصل لرسم اثبات ملكية عدلي أصلها مضمن بسجل 

 2016  -  07  -  22 بتاريخ   121 عدد   171 صحيفة   72 رقم  الوثائق  باقي 

)توثيق احلسيمة(.

7 - صورة طبق االصل لشهادة ادارية للبيع أصلها مؤرخ في 04 نوفمبر 2020.

2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131379 - 24

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : سمير بوسحاج بن أحمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوسحاج ".

نوعـه : أرض عارية 

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

مساحته : 60 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : مطلب التحفيظ عدد 24493 - 24 ؛

جنوبا : ورثة بنزيان العياشي؛

غربا : أحمد بوسحاج ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 150 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -  1

صحيفة 313 عدد 255 بتاريخ 29 سبتمبر 2020. (توثيق احلسيمة)

2 - صورة طبق األصل لرسم اثبات امللكية عدلي أصله مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 94 صحيفة 212 عدد 203 بتاريخ 29 يونيو 2020)توثيق احلسيمة(.

.2021 يناير   07 - 90 مؤرخة في   25 القانون  التنافي مع  - شهادة   3

2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131380 - 24

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد اليشوتي بن عالل.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اليشوتي".

نوعـه : أرض عارية 

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

مساحته : 01 اَر 13 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : هيبة بنزيان؛



623 عدد 1153 - 20 جمادى األخرة 1442 )03 فبراير 2021(

شماال : الشارع.

جنوبا : قاسم البوشعيبي؛

غربا : محمد بوغابة ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 150 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 51 عدد 44 بتاريخ 11 ماي 2020 (توثيق احلسيمة).

2 - رسم تسليم باجملان عدلي مضمن بسجل االمالك العقارية رقم 139 

صحيفة 09 عدد 07 بتاريخ 18 يناير 2019 (توثيق احلسيمة).

3 - رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 62 صحيفة 308 

عدد 247 بتاريخ 04 فبراير 2014 (توثيق احلسيمة).

4 - شهادة التنافي مع القانون 25 - 90 مؤرخة في 14 يناير 2021.

2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131381 - 24

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد امجاهد بن ملود.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صارو نثيدوين".

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : اقليم احلسيمة،جماعة أجدير احملل املدعو : " صارو نثيدوين "

مساحته : 50 اَر 13 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : ورثة حموش بوشتى وورثة لزرق موح.

جنوبا : حدو احلتاش؛

غربا : عبد العزيز بوخليمة ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 152 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 247 عدد 217 بتاريخ 11 ديسمبر 2020 (توثيق احلسيمة).

 103 رقم  العقارية  االمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  2

صحيفة 378 عدد 241 بتاريخ 05 سبتمبر 2014 (توثيق احلسيمة).

3 - رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 50 صحيفة 411 

عدد 390 بتاريخ 07 ماي 2012 (توثيق احلسيمة).

4 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي أصلها مضمن بكناش التركات 

رقم 135 صحيفة 218 عدد 226 بتاريخ 15 فبراير 2010 (توثيق تطوان).

5 - صورة شمسية لرسم تصحيح عدلي أصله مضمن بكناش باقي الوثائق 

رقم 127 صحيفة 467 عدد 578 بتاريخ 19 فبراير 2015 (توثيق تطوان).

6 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي أصله مضمن بكناش النسخ رقم 

15 حرف أ صحيفة 248 عدد 169 بتاريخ 06 فبراير 2015 (توثيق تطوان).

7 - صورة شمسية لوكالة مصححة االمضاء أصلها مؤرخ في 04 ديسمبر 2015.

8 - صورة شمسية لوكالة مصححة االمضاء أصلها مؤرخ في 24 يونيو 2014.

9 - شهادة إدارية مؤرخة في 18 يناير 2021.

2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131382 - 24

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة باحلسيمة –

نيابة عن الدولة امللك اخلاص.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مستوصف شقران ".

نوعـه : أرض بها بنايات

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة شقران.

مساحته : 06 اَر 85 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : مقر جماعة شقران؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3433 - 24 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3433 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات املؤرخة في 11 ديسمبر 2020. 

2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131383 - 24

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة باحلسيمة –

نيابة عن الدولة امللك اخلاص.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة متاكلوين ".

نوعـه : أرض عارية بها بنايات

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة شقران. احملل املدعو، مدرسة متاكلوين

مساحته : 06 اَر 67 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : ملك غابوي؛
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شماال : الطريق؛

جنوبا : ملك غابوي ؛

غربا : ملك غابوي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات املؤرخة في 02 - 07 - 2020. 

2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131384 - 24

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم أحنكور بن شعيب

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أحنكور".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة آيت قمرة، احملل املدعو : " أفراس "

مساحته : 01 اَر 14 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : عماد اقندوش؛

شماال : الطريق.

جنوبا : سعيد اليعقوبي؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 148 رقم  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  باجملان  تسليم  رسم   -  1

صحيفة 270 عدد 280 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 (توثيق احلسيمة).

 147 رقم  العقارية  االمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  2

صحيفة 268 عدد 203 بتاريخ 09 مارس 2020 (توثيق احلسيمة).

3 - صورة طبق االصل من رسم شراء عدلي اصله مضمن بسجل االمالك العقارية 

رقم 125 صحيفة 217 عدد 156 بتاريخ 03 مارس 2017 (توثيق احلسيمة).

 162 رقم  اخملتلفة  بكناش  مضمن  أصلها  عدلية  لوكالة  صورة   -  4

صحيفة 85 عدد 120 بتاريخ 04 يناير 2018 (توثيق طنجة).

 123 رقم  اخملتلفة  بكناش  مضمن  أصلها  عدلية  لوكالة  صورة   -  5

صحيفة 247 عدد 205 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 (توثيق فاس).

6 - صورة طبق االصل لرسم اثبات امللكية عدلي أصله مضمن بكناش 

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

توثيق احلسيمة).

7 - شهادة إدارية مؤرخة في 19 يناير 2021.

2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131385 - 24

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

STE MARIF SAKAN SARL طالبة التحفيظ : شركة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ما شاء اهلل 1 ".

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "امجكير حي اكار ازوكاغ"

مساحته : 03 اَر 61 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الرسم العقاري عدد 19647 - 24.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 16157 - 24، ورثة فضيلة، فاطمة املوقف؛

غربا : الطريق، الرسم العقاري عدد 19647 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 152 صحيفة 320 

عدد 285 بتاريخ 08 يناير 2021.

اراثة عدلي أصله مضمن بسجل التركات  صورة طبق االصل لرسم 

والوصايا رقم 58 صحيفة 275 عدد 205 بتاريخ 24 سبتمبر 2020.

 098 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 031 عدد 027 بتاريخ 19 اغسطس 2020. 

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 20 مارس 2019.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 19 يناير 2021.

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131386 - 24

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

.STE MARIF SAKAN SARL طالبة التحفيظ : شركة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ما شاء اهلل 2".

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "امجكير حي اكار ازوكاغ"

مساحته : 02 آر 18 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الرسم العقاري عدد 16157 - 24 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 29384 - 24؛

غربا : الطريق، الرسم العقاري عدد 29384 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 098 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 028 عدد 025 بتاريخ 19 اغسطس 2020. 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 151 صحيفة 156 

عدد 138 بتاريخ 08 يناير 2021.
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صورة طبق األصل لرسم إثبات املوت وعدة الورثة عدلي أصلها مضمن 

 19 260 بتاريخ  371 عدد  26 صحيفة  بسجل التركات والوصايا رقم 

اكتوبر 2006.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 44 صحيفة 434 عدد 477 بتاريخ 19 اغسطس 2010.

شهادة عدم التنافي مع القانون 90-25 مؤرخة في 19 يناير 2021.

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

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131387 - 24

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد بنعبد النبي بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنعبد النبي".

نوعـه : أرض عارية 

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

املعلمني الطريق الوطنية رقم 02"

مساحته : 07 اَر 21 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 33250 - 24، عبد اجمليد اليعقوبي؛

شماال : ورثة البشير دحمان.

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة احمد املزرياحي، مطلب التحفيظ عدد 5644 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 16 صحيفة 189 عدد 128 

بتاريخ 25 ابريل 2019.

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل االمالك رقم 16 صحيفة 147 عدد 103 

بتاريخ 27 مارس 2019.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 27 يوليو 2016.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 29 يوليو 2016.

شهادة إدارية مؤرخة في 27 اغسطس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 29 مارس 2021 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان     

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10295 - 25

تاريخ االيداع : 19 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد الشيهب محمد بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلوض ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلوض "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو " املناصرة ".

مساحته : 01 هـ 38 آ تقريبا . 

شماال : ملعاشي بنداود ، بوشعيب بن العرابي، ورثة اختباري اجلياللي ؛

شرقا : ورثة الشطبي؛

جنوبا : شهاب امليلودي؛

غربا : ملعشي بنداود ، الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مضمن بكناش 144 عدد 322 في 28 سبتمبر 2017؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 167 عدد 08 في 03 سبتمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 08 أكتوبر 2017؛

على   2021 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10296 - 25

تاريخ االيداع : 19 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد الشيهب محمد بن محمد .

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " القعدة 1 الشيهب"

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو " املناصرة ".

مساحته : 02 هـ 61 آ 46 س تقريبا . 

القطعة االولى مساحتها : 56 آ 99 س

شماال : مدرسة ؛

شرقا : منطقة حضرية؛

جنوبا : ورثة شهاب محمد؛

غربا : الطريق .

القطعة الثانية مساحتها : 2 هـ 04 آ 47 س

شماال : الرسم العقاري رقم : 11432/د ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة شهاب محمد، شهاب ميلود، 

شهاب امحمد؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مضمن بكناش 144 عدد 321 في 28 سبتمبر 2017؛

242 في  219عدد  اراثة عدلي مضمن بكناش  صورة شمسية لرسم 

فاحت سبتمبر 2014؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 10 أغسطس 2017؛

على   2021 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10297 - 25

تاريخ االيداع : 19 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد يوسف عاشيق بن عبد القادر .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلفرة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض عاشيق "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة  احملل املدعو " اوالد طرفاية".

مساحته : 01 هـ 15 آ 52 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 15911/س ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 16482/س، قدية جبري؛

جنوبا : رشيدة جبري؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 183 عدد 98 في 31 ديسمبر 2020؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 184 عدد 98 في 06 يناير 2021؛

لشهادة إدارية مؤرخة في 24 سبتمبر 2020؛

على   2021 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10298 - 25

تاريخ االيداع : 19 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة عامري .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مرس كرامة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرس كرامة "

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " الكوامل

مساحته : 61آ 10س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 49409 - 25؛

شرقا : عامري زهرة؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : عامري فاطنة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 182 عدد 15 في 14 يناير 2021؛

شهادة إدارية مؤرخة في 04 يناير 2021؛

على   2021 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية والنصف صباحا .

مطلب رقم 10299 - 25

تاريخ االيداع : 20 يناير 2021 

طالبا التحفيظ : السيدين : 

محمد واقف بن عبد السالم بنسبة 9600/10000

فاطنة الوردي بنت عالل بنسبة 400/10000

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حوض صالح ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حوض صالح "

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " اوالد سعادة" 

مساحته : 01 هـ تقريبا . 

شماال : الطريق ؛

شرقا : واقف صالح وواقيف احلاج؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 29024 - 25؛

غربا : ورثة بوطارفة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 167 عدد 67 في 09 سبتمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 30 ماي 2019؛

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10300 - 25

تاريخ االيداع : 20 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : السيدة نادية العروسي بنت بوحرمة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السيوطي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السيوطي "

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " اوالد اخلدير " .

مساحته : 01 هـ 40 آ تقريبا . 

شماال : مسلك عمومي؛

شرقا : عبد االله ، الرسم العقاري رقم : 29971 - 25؛

جنوبا : عبد القادر لقطارني؛

غربا : عبد الرحيم املالح، الرسم العقاري رقم : 30635 - 25.

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 21 عدد 529 في 27 

أغسطس 2020؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 178 عدد 277 في 03 ديسمبر 2020؛

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 165 عدد 30 في 22 ماي 2020؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 163 عدد 268 في 29 ماي 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 166 عدد 30 في 17 يوليو 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 179 عدد 47 في 10 سبتمبر 2020؛

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 176عدد 174 في 28 أغسطس 2020؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 24 أبريل 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 23 أغسطس 2019؛

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال .

مطلب رقم 10301 - 25

تاريخ االيداع : 21 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد غالب البوعزاوي بن محمد .

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمرية بوعسيل"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو 

" اوالد البهلول ".

مساحته : 48 آ 91 س تقريبا . 

شماال : بوشعيب بن محمد الزياني؛

شرقا : شعبي محمد؛

جنوبا : ورثة احلاج بن احمد ؛

غربا : ورثة احلاج احمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 87 عدد 243 في 03 فبراير 2011؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 183 عدد 64 في 29 ديسمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 27 سبتمبر 2010؛

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10302 - 25

تاريخ االيداع : 25 يناير 2021 

طالبا التحفيظ : السيدين : 

محمد دالجي بن محمد بنسبة 1/2

احلسني العرعاري بن عبد السالم بنسبة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلوض بالد ولد الشرع ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة1"

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 01 هـ 39 آ تقريبا . 

شماال : ورثة محمد بن الطيبي ؛

شرقا : بوشعيب إساوي بن احلداوي ؛

جنوبا : نبيل احلاج العايدي؛

غربا : محمد السالك بن البوعزاوي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 180 عدد 155 في 28 أكتوبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 06 أكتوبر 2020؛؛

على   2021 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10303 - 25

تاريخ االيداع : 25 يناير 2021 

طالبا التحفيظ : السيدين : 

محمد دالحي بن محمد بنسبة 1/2

احلسني العرعاري بن عبد السالم بنسبة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد احلوض ولد الشرع ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة 2 "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك احملل املدعو" الدالجلة " .

مساحته : 57 آ 12 س تقريبا . 

شماال : ورثة محمد ولد الطيبي ؛

شرقا : السالك محمد بن البوعزاوي؛

جنوبا : ورثة احلاج العيدي نبيل ؛

غربا : اساوي نورالدين .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية مضمن بكناش 180 عدد 155 في 28 أكتوبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 06 أكتوبر 2020؛

على   2021 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 10304 - 25

تاريخ االيداع : 25 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد بنشتوكية محمد بن بوشعيب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض الشتوكية 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الشتوكية2 "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " اوالد اخليفة".
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مساحته : 86 آ 63 س تقريبا . 

شماال : بلقسيوية احمد؛

شرقا : محمد ولد الوراقية ومن معه؛

جنوبا : قسيوي بدة ، رفيق الركراكي، بلقسيوية

امحمد ؛

غربا : بلقسيوية احمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 179 عدد 84 في 

23 سبتمبر 2020

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 02 أكتوبر 2002؛

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10305 - 25

تاريخ االيداع : 25 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد بنشتوكية محمد بن بوشعيب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " شرك الوطية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شرك الوطية "

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 02 هـ 02 آ تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 26234 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 14057 - 25؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 6904 - 25، املعتصم محمد بن التهامي ؛

غربا : الطريق، الرسم العقاري رقم : 26234 - 25 ومطلب التحفيظ 

رقم : 1886 - 25 وبوريش عبد القادر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 159 عدد 134 في 12 نوفمبر 2018؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 166 عدد 29 في 16 يوليو 2019؛

رسم استدراك عدلي مضمن بكناش 111 عدد 243 في 09 يوليو 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 29 أكتوبر 2018؛

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال .

مطلب رقم 10306 - 25

تاريخ االيداع : 25 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد بنشتوكية محمد بن بوشعيب .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض الشتوكية 1".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الشتوكية 1"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " اوالد اخليفة".

مساحته : 02 هـ 40 آ تقريبا . 

شماال : بلقسيوية احمد؛

شرقا : محمد ولد الوراقية ومن معه؛

جنوبا : قسيوي بدة ، رفيق الركراكي، بلقسيوية امحمد ؛

غربا : بلقسيوية احمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 179 عدد 84 في 23 سبتمبر 2020

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 02 أكتوبر 2002؛

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 10307 - 25

تاريخ االيداع : 26 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد عزيز لفرع بن حلسن .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حايط زرايب ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض النزاهة"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " العبيريني "

مساحته : 01 هـ 58 آ 35 س تقريبا . 

شماال : توزي العربي ؛

شرقا : ورثة اوالد حليمة ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : توزي لكبير .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 166  عدد 216 في 20 سبتمبر 2019؛

رسم شراءعدلي مضمن بكناش 182 عدد 49 في 18 يناير 2021؛

رسم وكالة مضمن بكناش 33 عدد 1053 في 14 ديسمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخ في 02 أغسطس 2019؛

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10308 - 25

تاريخ االيداع : 26 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب بنمنصور بن البهلول .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرس "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف احملل املدعو " القدامرة "
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مساحته : 74 آ تقريبا . 

شماال : محمد بنمنصور ، بوشعيب اسيطة ؛

شرقا : محمد بنمنصور ؛

جنوبا : املسلك العمومي؛

غربا : املسلك العمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 178  عدد 22 في 09 سبتمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخ في 13 يوليو 2020؛

على   2021 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10309 - 25

تاريخ االيداع : 27 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد معقول خالد بن الشرقي .

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان احلجرة "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو " البرابشة "

مساحته : 01 هـ 06 آ تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 17160 - 25 ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : كموني حمادي وزهرة؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 6702/د .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 105  عدد 117 في 24 ماي 2013؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 183  عدد 22 في 14 يناير 2021 ؛

شهادة إدارية مؤرخ في 03 يونيو 2012؛

على   2021 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10310 - 25

تاريخ االيداع : 27 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد محمد متصلحت بن امبارك .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لعويجة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لعويجة "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو " حلرار "

مساحته : 25 آ تقريبا . 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : الشعياشي احملفوظي ؛

جنوبا : العياشي احملفوظي؛

غربا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 179  عدد 94 في 23 سبتمبر 2020؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 180  عدد 76 في 07 أكتوبر 2020 ؛

شهادة إدارية مؤرخ في 09 سبتمبر 2020؛

على   2021 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10311 - 25

تاريخ االيداع : 27 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد عزيز كبردي بن عالل .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تويرسة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تويرسة "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو " اوالد يعكوب"

مساحته : 01 هـ 46 س تقريبا . 

شماال : اجملدوبي العياشي ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : اجملدوبي امحمد ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 171  عدد 52 في 18 ديسمبر 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 170  عدد 101 في 18 فبراير 2020 ؛

شهادة إدارية مؤرخ في 2019؛

على   2021 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10312 - 25

تاريخ االيداع : 27 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : السيدة مرمي احلسني بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بولعروج ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بولعروج "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة احملل املدعو " اوالد اسالمة"

مساحته : 25 آ تقريبا . 
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شماال : الرسم العقاري رقم : 9661 - 25 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 9661 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 565 - 25 ؛

غربا : احلسني فتيحة، ممر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 139  عدد 85 في 18 يناير 2017؛

رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 139  عدد 295 في 08 مارس 2017 ؛

شهادة إدارية مؤرخ في 30 نوفمبر 2016؛

على   2021 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10313 - 25

تاريخ االيداع : 27 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد محمد العنابي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " النوالة 5".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النوالة 5 "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة احملل املدعو " العطاية"

مساحته : 01 هـ تقريبا . 

شماال : العماري اليماني، العماري محمد، العماري مليكة، العماري 

فاطنة، العماري حليمة، العماري مغنية والعماري خدوج ؛

شرقا : ممر، الشعبة، الرسم العقاري رقم : 5744/ر ؛

جنوبا : العماري اليماني، العماري محمد، العماري عبد اهلل ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 6150 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 179  عدد 161 في 15 أكتوبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخ في 11 سبتمبر 2020؛

على   2021 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10314 - 25

تاريخ االيداع : 27 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيدة فاطمة املوساوي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " نغموس".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نغموس "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا  احملل املدعو 

"اوالد البهلول "

مساحته : 50 آ تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 1108 - 25 ؛

شرقا : الطريق، الرسم العقاري رقم : 1108 - 25 ؛

جنوبا : العسري ابراهيم ؛

غربا : الفكيكي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 69  عدد 326 في 

28 سبتمبر 2007؛

شهادة إدارية مؤرخ في 23 أغسطس 2007؛

على   2021 أبريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10315 - 25

تاريخ االيداع : 28 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد اجاني رشيد بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوطويل".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوطويل "

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 75 آ تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 1878 - 25؛

شرقا : اجاني امبارك ، اجاني محمد ؛

جنوبا : اجاني بن صالح؛

غربا : حميد كوند ومن معه ، الرسم العقاري رقم : 49050 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 185 عدد 34 في 

27 يناير 2021؛

رسم قسمة رضائية مضمن بكناش 163 عدد 257 في 28 ماي 2019؛

شهادة إدارية مؤرخ في 22 ديسمبر 2020؛

على   2021 أبريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10316 - 25

تاريخ االيداع : 28 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة احلراتي بنت بوشعيب .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد بوشعيب ولد لعريفة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بوشعيب ولد لعريفة "

نوعه : أرض فالحية 

احملل  مالك  اوالد  الردادنة  جماعة  بنسليمان  اقليم   : موقعه 

املدعو "اوالد منصر "

مساحته : 66 آ 10 س تقريبا . 
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شماال : ورثة ولد الغندور ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ممر ، ورثة احلراتي ، ورثة احمد ولد الرحالية، محمد الوراق ؛

غربا : احلراتي عبد اهلل .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 125  عدد 188 في 23 نوفمبر 2015؛

شهادة إدارية مؤرخ في 09 نوفمبر 2015؛

على   2021 أبريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا

مطلب رقم 10317 - 25

تاريخ االيداع : 28 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : السيدة خدوج احلراتي بنت بوشعيب .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد بوشعيب ولد لعريفة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بوشعيب ولد لعريفة "

نوعه : أرض فالحية 

 " املدعو  احملل  اوالد مالك  الردادنة  بنسليمان جماعة  اقليم   : موقعه 

اوالد منصر "

مساحته : 57 آ 65 س تقريبا . 

شماال : ورثة ولد الغندور، ورثة كاني العربي ؛

شرقا : عني فخفاخة ؛

جنوبا : ورثة ولد الرحالية؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 125  عدد 187 في 23 نوفمبر 2015؛

شهادة إدارية مؤرخ في 09 نوفمبر 2015؛

على   2021 أبريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا

مطلب رقم 10318 - 25

تاريخ االيداع : 28 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد عمرو غالب بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حفيرة اعناية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حفيرة اعناية "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " القدامرة "

مساحته : 60 آ 63س  تقريبا . 

شماال : محمد البغدادي ؛

شرقا : مسلك عمومي ؛

جنوبا : اجلياللي غالب ؛

غربا : محمد البغدادي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 153  عدد 284 في 07 أغسطس 2018

شهادة إدارية مؤرخ في 11 أبريل 2018؛

على   2021 أبريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا

مطلب رقم 10319 - 25

تاريخ االيداع : 28 يناير 2021 

طالبو التحفيظ السادة : 

مينة البرهمي بنت ابراهيم بنسبة 245/3360

مصطفى البرهمي بن ابراهيم بنسبة 490/3360

فاطمة البرهمي بنت ابراهيم بنسبة 245/3360

عبد اللطيف البرهمي بن ابراهيم بنسبة 490/3360

فاطنة البرهمي بنت ابراهيم بنسبة 245/3360

رشيدة البرهمي بنت ابراهيم بنسبة 245/3360

العراقي البرهمي بن ابراهيم بنسبة 490/3360

خليل البرهمي بن ابراهيم بنسبة 490/3360

يونس البرهمي بن ابراهيم بنسبة 168/3360

سعاد البرهمي بنت ابراهيم بنسبة 84/3360

زكرياء البرهمي بن ابراهيم بنسبة 168/3360

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكرمة 1 "

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 02 هـ 81 آ 21 س تقريبا . 

شماال : ورثة بوطربوش ؛

شرقا : ورثة بوشعيب البرهمي، ورثة احلاج عزوز؛

جنوبا : مسلك عمومي ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 23140/س .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم احصاء متروك عدلي مضمن بكناش 20 عدد 

450 في 30 نوفمبر 1981؛

107 في  97 عدد  اراثة عدلي مضمن بكناش  صورة شمسية لرسم 

28 ماي 2009؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 275 عدد 701 في 

04 يونيو 2018؛
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صورة شمسية لرسم ابراء عدلي مضمن بكناش 56 عدد 430 في 28 

نوفمبر 2011؛

صورة شمسية لرسم ابراء عدلي مضمن بكناش 61 عدد 371 

في 28 نوفمبر 2012؛

رسم موجب حيازة مضمن بكناش 122 عدد 84 في 28 سبتمبر 2020؛

على   2021 أبريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10320 - 25

تاريخ االيداع : 29 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة بودي بنت لكبير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمري بوتشيش 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمري بوتشيش 1".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة املنصورية احملل املدعو " بني عامر" 

مساحته : 96آ 10س تقريبا . 

شماال : البودي توهامي ؛

شرقا : قاسم بن محمد ؛

جنوبا : البودي فاطنة ، البودي رشيدة؛

غربا : البودي فاطنة، البودي رشيدة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

حكم رقم : 146 بتاريخ 15 نوفمبر 2010 ملف رقم : 141/09؛

 98/10 ابتدائي  امر  رقم141/2008  ملف  203ر/9  املرجع  قضائية  خبرة  تقرر 

بتاريخ 12 يوليو 2010؛

محضرإجراء قسمة وفرز واجب في عقار غير محفظ؛

ملف مدني عدد 2990/1/4/2013 القرار عدد 142/4 املؤرخ في 10 مارس 2015؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 24 عدد220 

في 05 أبريل 2004؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 5 عدد 457 

في 13 يوليو 1964؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 01 عدد 18 

في 24 فيراير 2020؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 01 عدد 40 في 10 يناير 1931؛

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 01 عدد 45 

في 19 يناير 1931؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 14 عدد 153 

في 10 سبتمبر 1977؛

صورة شمسية لرسم بيع عدلي مضمن بكناش 04 عدد 49 في 

26 صفر 1356؛

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 01 عدد 39 في 

10 يناير 1931؛

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 01 عدد 44 في 

19 يناير 1931؛

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 04 عدد 48 في 

26 صفر 1356؛

صورة شمسية لرسم اراثة مضمن بكناش 16 عدد 69 في 07 ديسمبر 1999؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 16  عدد 11 في 19 

نوفمبر 1999؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 17 عدد 51 

في 09 يونيو 200؛

على   2021 أبريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41592 - 27

تاريخ االيداع : 21 يناير 2021 . 

طالب التحفيظ : نورالدين بن ديكي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخللفاوي "

نوعه : ارض فالحية بها دار للسكنى و معصرة و اشجار .

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

دوار ايت اخلف .

مساحته : 02 هـ 02 آ 38 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : باشنو حليمة ، خلفاوي فاطمة ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي( ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي(.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 34 مؤرخ في 10 يناير 2017؛ 

2 - رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 37 مؤرخ في 10 يناير 2017؛ 

3 - رسم ملكية عدلي عدد 339 مؤرخ في 12 ابريل 2017 . 

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

الساعة 10 . 
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مطلب رقم 41593 - 27

تاريخ االيداع : 22 يناير 2021 . 

طالب التحفيظ : املصطفى الهاللي بن بوجمعة .

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املصطفى الهياللي"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : ايت خاصة ، ايت حلسن اسعيد .

مساحته : 86 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي( ؛

شرقا : محمد الناظفي ؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

غربا : محمد الناظفي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 638 مؤرخ في 03 اغسطس 2007 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 44 مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 01 مؤرخ 13 يناير 2021 .

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

الساعة 14 و30 د .

مطلب رقم 41594 - 27

تاريخ االيداع : 25 يناير 2021 . 

طالب التحفيظ : محمد اشطاب بن حلسن .

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوتكنديت بوتزروت "

نوعه : ارض فالحية بها دار للسكنى و اسطبل و بئرين و صهريج.

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

املكان املدعو : ايت حلسن ، ايت بوهو .

مساحته : 03 هـ 15 آ 48 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوالزين نعمر، رابحة ؛

شرقا : محمد و رحو ، موحى نلحسن ، احماد بن محمد ؛

جنوبا : موحى نلحسن ، ايطو امبارك ، محمد بن حلسن ؛

غربا : بوالزين نعمر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 370 مؤرخ في 27 مايو 2009 ؛

2 - رسم ملحق عدلي عدد 191 مؤرخ في 12 يناير 2021 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 25 مارس 2021 على 

الساعة 09 و 30 د .

مطلب رقم 41595 - 27

تاريخ االيداع : 26 يناير2021 . 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - خليل مقداد بن احلسني ؛

2 - انس مقداد بن احلسني .

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك مقداد"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : زنقة امهروق ، رقم 20 مكرر.

مساحته : 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري( ؛

جنوبا : الزيزي امينة ؛

غربا : خويا حمادي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 53 مؤرخ في 29 ديسمبر 2004 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 340 مؤرخ 24 نوفمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يــــوم 26 مارس 2021 

على الساعة 09 و30 د .

مطلب رقم 41596 - 27

تاريخ االيداع : 26 يناير2021 . 

طالب التحفيظ : رشيد االسواني بن احمد .

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تيشفشاقني 02 "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة كهف النسور، جماعة سيدي 

عمرو، املكان املدعو : مزارع ايت عفي ، ايت بوحدو .

مساحته : 01 هـ 62 آ 56 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : : الرسم العقاري عدد 20181 - 27 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 2674  - 27 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9997 - 27 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 20181 - 27 .

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 92 مؤرخ في 20 يناير 2015 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 41 مؤرخ في 09 يناير 2018 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يــــوم 26 مارس2021 

على الساعة 11 و 30 د .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 53505 - 28
تـاريــخ اإليــداع :  27  يناير 2021.

طالب التحفيظ : السـيد عبد اهلل بوفارس بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك بوفارس.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك بوفارس. 

نـوع امللك : ارض عارية محاطة بسور ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : 

حي متاسينت.

مسـاحته : 90 سنتيار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الطريق .

شرقا : ايت ايشو اسماعيل .

جـنوبا : ايت بنعلي حامد بن حلسن .

غـربـا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر 2015  

- ملحق عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2019  

- رسم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  26  مارس 2021 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بورزازات 

الطاهري عبد الرحيم     

 

محافظة الرماني

مطلب رقم 7211 - 29
تاريـخ اإليـداع : 13 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : نعيمة املاموني بنت احلاج بوعزة

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " سيدي الضاوي 01"

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي الضاوي 01 ".

نـوعـه : " ارض فالحية ".

قبيلة  الغوالم  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : موقعه 

الرواشد دوار العزازبة.

مسـاحتـه : 02 هـ 20 آر 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : املطلب رقم 3276 - 29 والشعبة و من ورائها رسم عقاري 

عدد 3951 - 29 – ورثة مبارك بن علي بن الشرقي.

شـرقـا : رسم عقاري عدد 34076/ر.

جنوبا : حرمي رقية بنت احلاج البصير. 

غربـا : طريق عمومية ومن ورائها املطلب رقم 3333 - 29.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2020 .

- شهادة ادارية عدد 04 بتاريخ 17 نوفمبر 2020 .

- عقد وكالة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16 ديسمبر 2020 

 2021 16 مارس  يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 7212 - 29

تاريـخ اإليـداع : 13 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : نعيمة املاموني بنت احلاج بوعزة.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : "اجلبيح".

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجلبيح".

نـوعـه : " ارض فالحية ".

موقعه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة الغوالم دوار العزازبة.

مسـاحتـه : 02 هـ 60 آر 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : الرزين املهدي بن املكي.

شـرقـا : الشعبة و من ورائها املهدي بن املكي.

جنوبا : حميد املاموني-املهدي املاموني-الكبير املاموني. 

غربـا : طريق عمومية ومن ورائها رسم عقاري عدد 2767 - 29 احلاج بوطاهر.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2020 .

- شهادة ادارية عدد 05 بتاريخ 17 نوفمبر 2020 .

- عقد وكالة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16 ديسمبر 2020.

 2021 16 مارس  يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.
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مطلب رقم 7213 - 29

تاريـخ اإليـداع : 18 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : مصطفى العماري بن احلاج بنعاشير.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : "فدان الكرمة 1".

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الكرمة 1".

نـوعـه : " ارض فالحية".

اوالد  البراشوة دوار  الرماني، جماعة  دائرة  اقليم اخلميسات،   : موقعه 

مرزوك قبيلة اوالد لكثير 2.

مسـاحتـه : 16 آر تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : سيل املاء الشعبة و الرسم العقاري عدد 14913/ر.

شـرقـا : طريق عمومية عرضها 10 امتار.

جنوبا : الطريق اخلاصة عرضها 03 امتار .

غربـا : اجلابري محمد و املرزاق ياسني.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 2020 .

- شهادة ادارية عدد 688 بتاريخ 18 سبتمبر 2020 .

 2021 18 مارس  يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 7214 - 29

تاريـخ اإليـداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مصطفى العماري بن احلاج بنعاشير.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " فدان الكرمة 3".

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الكرمة 3".

نـوعـه : " ارض فالحية".

اوالد  البراشوة دوار  الرماني، جماعة  دائرة  اقليم اخلميسات،   : موقعه 

مرزوك قبيلة اوالد لكثير2.

مسـاحتـه : 47 آر تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : طريق عرضها 10 امتار.

شـرقـا : العماري فاطنة.

جنوبا : سيل املاء الواد. 

غربـا : ورثة حماني بن عمار.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 2020 .

- شهادة ادارية عدد 670 بتاريخ 18 سبتمبر 2020 .

 2021 18 مارس  يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 7215 - 29

تاريـخ اإليـداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مصطفى العماري بن احلاج بنعاشير.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " فدان الكرمة 2 ".

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الكرمة 2".

نـوعـه : " ارض فالحية ".

اوالد  البراشوة دوار  الرماني، جماعة  دائرة  اقليم اخلميسات،   : موقعه 

مرزوك قبيلة اوالد لكثير2.

مسـاحتـه : 02 هـ 52 آر 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : ورثة غامن بنعمار.

شـرقـا : العماري ايوب و العماري احسان و العماري هاجر و العماري محمد.

جنوبا : سيل املاء الواد. 

غربـا : ورثة العماري بلفقيه.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 2020 .

- شهادة ادارية عدد 669 بتاريخ 18 سبتمبر 2020.

مطلب رقم 7216 - 29

تاريـخ اإليـداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد العماري بن احمد بن احلاج بنعاشير.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " الكتاني".

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكتاني".

نـوعـه : " ارض فالحية".

اوالد  البراشوة دوار  الرماني، جماعة  دائرة  اقليم اخلميسات،   : موقعه 

مرزوك قبيلة اوالد لكثير2.

مسـاحتـه : 02 هـ 04 آر 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : طريق عرضها 10 امتار و ورثة غامن بنعمار.

شـرقـا : طريق عرضها 10 امتار.

جنوبا العماري ايوب و العماري احسان و العماري هاجر .

غربـا : العماري مصطفى.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 .

- شهادة ادارية عدد 667 بتاريخ 18 سبتمبر 2020.

 2021 19 مارس  يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة التاسعة و النصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني بالنيابة

التهامي النوري    
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محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 45963 - 30 

تاريخ اإليـداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل مستقيم بن أحمد بن قاسم.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "الدهس".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدهس".

نوعـه : أرض فالحية.

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

توغيلت، دوار بني سنانة.

مساحته : 1 هـ 22 آر 00 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : إدريس اخلليفي ؛

جنوبا : ورثة أحمد بن قاسم مستقيم ، ورثة الفشتالي ، العياشي مستقيم ؛

شرقا : ورثة محمد العكاشي ؛ 

غربا : طريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 من جمادى األولى1442 - 

14يناير 2021 مضمن بعدد 229 صحيفة 229 سجل األمالك رقم 14 

مبركز التوثيق بأحد كورت.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 45964 - 30 

تاريخ اإليـداع : 28 يناير 2021.

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية نيابة عن اجلماعة الساللية دوار كريكر، بوقية.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : " غابة دمناة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غابة دمناة".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي رضوان، دوار كريكر.

مساحته : 42 هـ تقريبا . 

حدوده : 

شماال : الطريق املؤدية إلى دوار تكسرت؛

جنوبا : واد، ملك الغماري و ملك بوقية؛

شرقا : اخلندق و الدولة )امللك اخلاص(؛ 

غربا : واد اغريس.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني مستمرين.

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 45965 - 30 
تاريخ اإليـداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد ادريس السدرة بن علي بن بن عبد اهلل.
االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "ملك السدرة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك السدرة".
نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي بوصبر، دوار بينو.
مساحته : 26 آر 81 س تقريبا . 

حدوده : 
شماال : الطريق ؛

رسم  و  السدرة  خالد  السدرة،  حلسن  السدرة،  حياة   : جنوبا 
عقاري رقم 28469 - 30؛

شرقا : رسم عقاري رقم 23059 - 30 )القطعة 1(، خالد و نعيمة السدرة؛ 
غربا : احمد احلنيشي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.
 10 - 1442 21 من محرم  : رسم ملكية عدلي مؤرخ في  أصل امللك 
 16 22 كناش األمالك رقم  26 صحيفة  2020 مضمن بعدد  سبتمبر 

بقسم التوثيق بتروال.
على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)15h( الساعة الثالثة بعد الزوال

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"البصيلة" 

مطلب رقم 16446 - 30 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 942 املؤرخة في 18 يناير 2017 

عقبها إعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 971 

املؤرخة في 09 أغسطس 2017.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 27 يناير 2021 فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املسمى " البصيلة" ذي املطلب عدد : 16446 - 30، الكائن باقليم 
و دائرة وزان، قيادة و جماعة تروال املركز، تتابع من اآلن فصاعدا مبساحة 
قدرها 18 آرا 49 سنتيارا بدال من 40 آرا املصرح بها و مبشتمالت عبارة 

عن أرض فالحية بها بئران و أشجار مختلطة و بناية ذات سفلي.
و ذلك بناء على احلجج املودعة سابقا دعما ملطلب التحفيظ و كذا : 

- موجب تصحيح مساحة عدلي مؤرخ في 2 جمادى اآلخرة 1442 
اخملتلفة  246 كناش  206 صحيفة  بعدد  2021 مضمن  يناير   16 -

رقم37 بقسم التوثيق بوزان.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم

امبارك السوسي     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146352
تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 
السيد مدير أمالك الدولة ) امللك اخلاص ( ،



637 عدد 1153 - 20 جمادى األخرة 1442 )03 فبراير 2021(

االسم الذي يعرف به امللك " تيزنيت الدولة 508 حضري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تيزنيت الدولة 508 حضري " ،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : اجلماعة احلضرية بتيزنيت 

مساحته : 74 آ 65 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : رع رقم 31-12994 ، 

جنوبا : رع رقم 31-4956 ، 

غربا : رع رقم 31-51102 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة مستخرجة من كناش محتويات أمالك الدولة .

على   2021 مارس   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146353

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبا التحفيظ :

السيد محمد علوش بن ابريك ،

السيد جامع علوش بن ابريك ، 

مناصفة بينهما على الشياع ،

االسم الذي يعرف به امللك " ثالث ارحال 01 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ثالث ارحال 01 " ،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" حي أكلكال " ،

مساحته : 91 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة ايت امبارك بن احلسن ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : رشيد عنترة ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 ،

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2013 ،

على   2021 مارس   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146354

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد محمد علوش بن ابريك ،

االسم الذي يعرف به امللك " ثالث ارحال 02 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ثالث ارحال 02 " ،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" مزارع حي أكلكال"،

مساحته : 91 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة ايت امبارك بن احلسن ، 

شرقا : الطاهر عنترة ، 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : ورثة يزان علي ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2014 ،

نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2013 ،

على   2021 مارس   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146355

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبا التحفيظ :

السيد محمد علوش بن ابريك ،

السيد جامع علوش بن ابريك ، 

مناصفة بينهما على الشياع ،

االسم الذي يعرف به امللك " أبخشاش "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" أبخشاش "

نوعه : أرض فالحية بجزء منها بها محل لتربية الدواجن ،

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

مساحته : 01 هـ 05 آ 40 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة ادالطالب ، 

شرقا : اهل الدشيرة املعدر، 

جنوبا : ورثة ادبومسعود ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 2009 ،

نسخة طبق االصل لعقد قسمة عرفي مؤرخ في 11 فبراير 2008 ،

شهادة ادارية على الشياع مؤرخة في 17 ديسمبر 2020 عدد 138 

على   2021 مارس   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146356

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبي التحفيظ :

السيد مصطفى طالب بن ابراهيم ،
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السيد محمد طالب بن ابراهيم ،

السيد عبد اهلل طالب بن ابراهيم ،

السيد نورالدين طالب بن ابراهيم 

السيد زهير طالب بن ابراهيم ،

السيدة فاطمة طالب بنت ابراهيم ،

السيدة السعدية طالب بنت ابراهيم 

السيدة نورة طالب بنت ابراهيم ،

السيدة حاجي فاطمة بنت علي ،

السيد علي كما بن محمد ، 

على الشياع بينهم ، 

االسم الذي يعرف به امللك " قرعة االسماريني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قرعة االسماريني " ،

نوعه : أرض عارية ،

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

مساحته : 30 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : رع أرقام 31-15134 - 31-16999 - 31-19366 - 31-15135 - 31-13679، 

جنوبا : ادجغاوي ، 

غربا : رع أرقام 31-9072 - 31-18880 - 31-19621 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 أغسطس 2013 ،

نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر1977 ،

صورة لوكالة رسمية مؤرخة في 29 نوفمبر 2019 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 04 ديسمبر 2020 عدد 147/125/20120 .

على   2021 مارس   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146357

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد كبايش حسن بن احلافض ،

االسم الذي يعرف به امللك " ملك كبايش حسن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك كبايش حسن " ،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" حي أميان"،

مساحته : 01 آ 21 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بلقاضي محمد ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : ورثة قاسمي عنهم قاسمي يوسف ، 

غربا : حشاد عائشة ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 أكتوبر 2020 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 15 أكتوبر 2020 ،

على   2021 مارس   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146358

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد احلسن أخواض بن عبال ،

االسم الذي يعرف به امللك " تغولت أكماضان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تغولت أكماضان " ،

نوعه : أرض عارية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تغولت أكماضان " 

مساحته : 21 آ 20 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة بوبريك أحمد وممر عمومي ، 

شرقا : أحمد أخواض ، 

جنوبا : ورثة ايت سي بريك وبلحاج احلسني ، 

غربا : ممر عمومي ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 يناير 2021 ،

على   2021 مارس   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146359

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد محمد أخواض بن عبال ،

االسم الذي يعرف به امللك " اميري أكمضان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اميري أكمضان " ،

نوعه : أرض عارية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" اميري أكماضان " 

مساحته : 02 آ 41 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة بوبريك أحمد منهم بوبريك العربي ، 

شرقا : ورثة علي أخواض ، 

جنوبا : ممر عمومي ، 
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غربا : ورثة ابراهيم أخواض ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2020 ،

على   2021 مارس   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146360

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد احلسني سافير بن ابراهيم ،

االسم الذي يعرف به امللك " حتميدونت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك سافير 1 " ،

نوعه : أرض فالحية بورية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" حتميدونت " 

مساحته : 08 هـ 62 آ 97 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة بلفتوح بعضا وورثة سيدي مبارك اوحمد بعضا آخر، 

شرقا : ورثة زبير، 

جنوبا : امكطوج أحمد بعضا واقليل بعضا آخر ، 

غربا : ممر عمومي ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2020 ،

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 ،

تصريح بالشرف مصحح االمنضاء في 22 يناير 2021 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 01 يونيو 2016 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 20 يناير 2021 ،

نسخة طبق االصل ملوافقة عدلية مؤرخة في 20 يناير 2021 ،

على   2021 مارس   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " أم للفاع " 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 155 

املؤرخة في 19 ديسمبر 2001،

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 26 يناير2021 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى" أم الفاع " مطلب التحفيظ رقم 10878 - 31 الكائن 

تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  جماعة  للفاع  أم  املدعو  باحملل 

بن  الشوفاني  املهدي  السيد موالي  اآلن فصاعدا في اسم  تتابع من 

ادريس والسيدة هند خالل بنت حسن مناصفة بينهما ملساحة قدرها 

38 آر 26 س وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكدا : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 08 يناير 2021 عدد 01/ م ت/3 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " توفيق"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 589 

املؤرخة في 14 ابريل 2010،

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 18 يناير2021 فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   31  -  20560 رقم  التحفيظ  مطلب  توفيق"  املسمى"  امللك 

باحملل املدعو سيدي محمد بن عبد اهلل جماعة وقيادة ميراللفت دائرة 

ايفني تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد صالح  واقليم سيدي 

توفيق بن علي وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكدا : 

صورة لوكالة عرفية مؤرخة في 11 ديسمبر 2006 .

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر ابوحامد    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62539 - 35

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : قطعة اسويكي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قطعة اسويكي. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

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

آيت ادريس.

مساحته : 10 آر 43 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اليزيد الكبيري.

شرقا : ورثة اليزيد الكبيري.

جنوبا : محمد الهواري

غربا : ابراهيم بغمران.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 1712 مؤرخة في 16 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد 23 مارس 2021 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 62540 - 35

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : جنان تكيوة.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان تكيوة. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

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

آيت طالعة.

مساحته : 28 آر 86 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد العالي البرود.

شرقا : حجوب العاير.

جنوبا : اليزيد العاير.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 1710 مؤرخة في 16 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد 23 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62541 - 35

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : قطعة جامع املسناويني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قطعة جامع املسناويني.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

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

آيت طالعة.

مساحته : 13 آر 38 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة املعطي بن قدور العرايش.

شرقا : ورثة املعطي بن قدور العرايش.

جنوبا : املقبرة - محماد افردي.

غربا : املقبرة- حميد بن اجلياللي بن العياشي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 94 مؤرخة في 15 يناير 2021.

تاريخ التحديد 23 مارس 2021 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 62542 - 35

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : نادية سلطاني بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : شعبة البير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : شعبة البير.

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : بلدية الصويرة، دوار واسن سيدي حراز.

مساحته : 04 آر 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أحمد سلطاني.

شرقا : املسلك العمومي بعرض 04 أمتار.

جنوبا : عبد اهلل سلطاني.

غربا : املطلب رقم 10128 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 30 أبريل 2018.

- شهادة إدارية عدد 41 مؤرخة في 11 أبريل 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 مارس 2021 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 62543 - 35

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة مختار السوسي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة مختار السوسي.

نوعه : أرض بها مدرسة. 

وكرض،  اذا  جماعة  تدزي،  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

مدرسة مختار السوسي.

مساحته : 11 آر 14 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أمكاز.

شرقا : أمكاز - طريق عمومي بعرض متغير.

جنوبا : عبيد ابراهيم بن عدي.

غربا : طريق عمومية ذات عرض متغير.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

04 يناير 2021.

- تصميم طبوغرافي.

تاريخ التحديد 24 مارس 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62544 - 35

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة سيدي ادريس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة سيدي ادريس.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة. 

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

أوحامد، مدرسة سيدي ادريس.

مساحته : 07 آر 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلبوس.

شرقا : أمكاز.
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جنوبا : أمكاز.

غربا : احلبوس. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

04 يناير 2021.

- تصميم طبوغرافي.

تاريخ التحديد 24 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62545 - 35

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : العربي بن الشيخ بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اكدال اخلريبات1. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكدال اخلريبات1. 

نوعه : أرض عارية بها أشجار األركان.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار إد الكرميي.

مساحته : 38 آر 18 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد املنعم بن الشيخ - مطلب التحفيظ عدد 62513 - 35.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 9944 - 35.

جنوبا : طريق عمومي ذو عرض متغير.

غربا : طريق عمومي ذو عرض متغير.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2007.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 2 يناير 2008.

- شهادة إدارية عدد 36 - 2020 مؤرخة في 21 اكتوبر 2020

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 25 مارس 2021 على الساعة 14 : 00.

مطلب رقم 62546 - 35

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : سالم تبكة بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك إساخ.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك إساخ.

نوعه : أرض فالحية بها أغراس الزيتون واألركان.

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

مساحته : 30 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 7270 - 35.

شرقا : ورثة عمر بن جلول.

جنوبا : ورثة امبارك أوجاعا.

غربا : ورثة ابراهيم بايا.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2020.

- شهادة إدارية عدد 44 - 2020 مؤرخة في 13 يوليو 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 25 مارس 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62547 - 35

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : سالم تبكة بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك أكناري.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك أكناري.

نوعه : أرض فالحية بها أغراس الزيتون.

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

مساحته : 04 آر 35 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : احلسن تبوكا.

جنوبا : فاطمة تبكة.

غربا : ورثة جنمة تبوكا.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2020.

- شهادة إدارية عدد 45 - 2020 مؤرخة في 13 يوليو 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 25 مارس 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62548 - 35

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : شركة موكادور مول.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : النادر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : معمل موكادور.

بالسفلي، ومسكن  مبنى  تتكون من  بناية  بها  أرض فالحية   : نوعه 

للحارس وبها أشجار األركان وبئر.
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موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار الصريدي.

مساحته : 13 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية - ورثة جنمة تبكة.

شرقا : ورثة احلسني تبكة.

جنوبا : طريق عمومية

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : خط كهربائي – وعمود كهربائي.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2020.

- شهادة إدارية عدد 46 - 2020 مؤرخة في 13 يوليو 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2020.

- طلب مصحح اإلمضاء بتاريخ 21 يناير 2021. 

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 25 مارس 2021 على الساعة 10 : 30.

مطلب رقم 62558 - 35

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احمد ادريسي بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دو أعرشان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دو أعرشان.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من دار للسكن بالطابق السفلي.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة تدزي، جماعة أكرض، دوار بوزمة.

مساحته : 93 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد إدريسي.

شرقا : محمد إدريسي.

جنوبا : محمد فاضل.

غربا : طريق عمومية عرضها 04 امتار.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 96 - 2020 - ق ق ج مؤرخة في 08 سبتمبر 2020.

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 26 مارس 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62559 - 35

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة إد الباشا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة إد الباشا.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة.

اجلازولي،  تدزي، جماعة سيدي  قيادة  الصويرة،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

مدرسة إذ الباشا.

مساحته : 07 آر 98 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أمكاز.

شرقا : أمكاز.

جنوبا : أمكاز.

غربا : أمكاز.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش أمالك الدولة مؤرخة في 04 يناير 2021.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 26 مارس 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62560 - 35

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مندوب امالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة تغرمني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة تغرمني.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة.

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

الزاويت، دوار تغرمني.

مساحته : 18 آر 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق إقليمية رقم 2211 عرضها 20 متر.

شرقا : محروم.

جنوبا : عمر رفيق.

غربا : محروم.

احلقوق العينية : الشيء
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أصل امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش أمالك الدولة مؤرخة في 04 يناير 2021.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 26 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي     

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32947 - 36

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد حي النهضة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد حي النهضة "

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد

 " : ،امللحقة اإلدارية السادسة ،احملل املدعو  موقعه : مدينة العرائش 

مسجد حي النهضة"

مساحته : 01 ار 20 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الزنقة 

غربا : محمد الريحاني

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 18 مارس 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32948 - 36

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد النور 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد النور 2 "

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد

 "  : املدعو  ،احملل  األولى  اإلدارية  امللحقة   ، العرائش  مدينة   : موقعه 

مسجد النور 2"

مساحته : 01 ار 64 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

جنوبا : الطاهر التقال؛

شرقا : احمد خاليد 

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 18 مارس 2021 على 

الساعة 10 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32949 - 36

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

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

التيجانية  "الزاوية   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

كليطو"

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد

موقعه : مدينة العرائش ، امللحقة اإلدارية السادسة ،احملل املدعو : " 

الزاوية التيجانية كليطو"

مساحته : 05 ار 60 س تقريبا

حدوده : 

شماال : االزنقة ؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : جمال الالبي 

غربا : سمير الستيتو

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 18 مارس 2021 على 

الساعة 11 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32950 - 36

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد جنان باشا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد جنان باشا "

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد

موقعه : مدينة العرائش ، دائرة لال منانة ،احملل املدعو : " مسجد جنان باشا "
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مساحته : 02 ار 97 س تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد املودن ؛

جنوبا : الزنقة و ميمون الريفي؛

شرقا : محمد بركيوة 

غربا : محمد العمراني 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 18 مارس 2021 على 

الساعة 12 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32951 - 36

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد اجليش امللكي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد اجليش امللكي "

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد

 : املدعو  ،احملل  السادسة  اإلدارية  امللحقة   ، العرائش  مدينة   : موقعه 

"مسجد اجليش امللكي "

مساحته : 01 ار 75 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : شارع 

غربا : عائشة الغرباوي 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 19 مارس 2021 على 

الساعة 12 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32952 - 36

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد االنصار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد االنصار "

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد

 : املدعو  ،احملل  الرابعة  اإلدارية  امللحقة   ، العرائش  مدينة   : موقعه 

"مسجد االنصار "

مساحته : 04 ار 75 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الشارع ؛

جنوبا : محمد البيطري؛

شرقا : محمد الشاوي 

غربا : الشارع 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 19 مارس 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32953 - 36

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد االكويت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد الكويت "

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد

 : املدعو  ،احملل  الثالتة  اإلدارية  امللحقة   ، العرائش  مدينة   : موقعه 

"مسجد الكويت "

مساحته : 02 ار 83 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : ساحة دار اخملزن؛

شرقا : ملك الغير و الرسم العقاري عدد -30188 36. 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 19 مارس 2021 على 

الساعة 11 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32954 - 36

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

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

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد

موقعه : مدينة العرائش ،احملل املدعو : "مسجد اروافا "

مساحته : 05 ار 67 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الغرسة ؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : محمد الزروكي 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 19 مارس 2021 على 

الساعة 13 و النصف بعد الزوال ؛

مطلب رقم 32955 - 36

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد ميلود افقير بن ميمون

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "افقير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "افقير "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير ،احملل املدعو : "دوار أوالد احميد"

مساحته : 01 ار تقريبا

حدوده : 

شماال : زنقة ؛

جنوبا : العياشي؛

شرقا : السالمية بنت احلاج الكناوية 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصلها بكناش األمالك رقم 27 

صحيفة 464 عدد 718 بتاريخ 15 يناير 2002.

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 37 مكرر صحيفة 289 

عدد 389 بتاريخ 02 نوفمبر 2005.

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 42 مكرر صحيفة 330 

عدد 431 بتاريخ 13 يناير 2009.

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 44 صحيفة 376 عدد 456 

بتاريخ 23 سبتمبر 2009.

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

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" صيصاية " 

ذي املطلب رقم 9659 - 36، الواقع بإقليم العرائش ، 

جماعة ريصانة الشمالية ، احملل املدعو : صيصاية 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 15 يناير 2021، والتصميم العقاري 

إسم  في  تتابع  امللك  فإن مسطرة حتفيظ هذا  أعاله  املذكور  للملك 

السادة : 

- احمد املرصني بنسبة 14/40.

- فاطمة الزهرة املرصني بنسبة 07/14

- اسيا املرصني بنسبة 07/14.

- طامة اخملرشف بنسبة 05/40.

- نعيمة املرصني بنسبة 07/40.

 مبساحة قدرها: 09 هـ81ار 80س. 

والباقي بدون تغيير.

تصحيح  رسم  الى:  باإلضافة   ، سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناءا 

عدد   224 د صحيفة   6 رقم  اخملتلفة  بكناش  عدلي مضمن  مساحة 

209 بتاريخ 28 يونيو 2010.

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش 

     العربي الظريف

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2749 - 38 

تاريـخ اإليداع : 25 يناير 2021

طالبي التحفيظ : 

الشلحة بنت احلاج بنصغير بنسبة 1700160/18385920

رشيد بن عبداهلل بن بناصر املعمري بنسبة 7225344/18385920

مليكة بنت عبداهلل بن بناصر املعمري بنسبة 826560/18385920

عبد القادر بن عبداهلل بن بناصر املعمري بنسبة 1653120/18385920

موسى بن عبداهلل بن بناصر املعمري بنسبة 2112768/18385920 

امينة بنت عبداهلل بن بناصر املعمري بنسبة 1056384/18385920

خديجة بنت عبداهلل بن بناصر املعمري بنسبة 1056384/18385920
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نعيمة بنت محماد بناصر بنسبة 206640/18385920

سفيان املعمري بن بوعزة بنسبة 468384/18385920

عبد الهادي املعمري بن بوعزة بنسبة 468384/18385920

بشرى املعمري بنت بوعزة بنسبة 234192/18385920

مليكة بنت بوعزة املعمري بنسبة 206640/18385920

علي بن ابراهيم بن عبداهلل املعمري بنسبة 334560/18385920

كمال بن ابراهيم بن عبداهلل املعمري بنسبة 334560/18385920

غزالن بنت ابراهيم بن عبداهلل املعمري بنسبة 167280/18385920

نزهة بنت ابراهيم بن عبداهلل املعمري بنسبة 167280/18385920

سكينة بنت ابراهيم بن عبداهلل املعمري بنسبة 167280/18385920

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » احلرش «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » احلرش «.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، عني العودة ام عزة دوار الشطاطبة.

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 25 هكتار تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة بوعزة ؛

شرقا : احلاج احمد الغرباوي ؛

جنوبا : ورثة سي ابراهيم 

غربا : وادي عكراش.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

 27 ل  املوافق  1403هـ  املعظم  رمضان  عشر   15 في  مؤرخ  استمرار 

يونيو 1983 ضمن حتت عدد 208 صحيفة 194 بتاريخ 28رمضان 1403 

كناش 1 االمالك رقم 84 

شهادة ادارية االيداع املؤرخ 136/1 مؤرخة في 13 ماي 1982 مسلمة 

من قيادة عني العودة. 

صورة شمسية لعقد اراثة عدلية مؤرخ في 18 ذي احلجة 1411 املوافق ل 11 

يوليو 1991 مذكرة احلفظ رقم 6 عدد 79 صحيفة 37 وصل رقم 18 عدد 24.

صورة شمسية الراثة عدلية مؤرخ في 29 جمادى االولى 1419 املوافق 

ل 21 سبتمبر 1998 مذكرة احلفظ رقم 6 عدد 31 صحيفة 17 كناش 

الوصل رقم 1 عدد 31 

املوافق   1420 ربيع االول   19 صورة شمسية الراثة عدلية مؤرخة في 

ل 03 يوليو 1999 مذكرة احلفظ االول رقم 6 عدد 220 صحيفة 114 

الثانية  02 جمادى  في  مؤرخة  عدلية  اراثة  لنسخة  صورة شمسية 

1422 املوافق ل23 يوليو 2001 ضمن اصلها بعدد 2219 صحيفة 496 

كناش التركات 101 

صورة شمسية الراثة عدلية مؤرخة في 03 ربيع الثاني 1427 املوافق 

ل فاحت  ماي 2006 ضمن مبدكرة حفظ العدل االول رقم 10 عدد 221 

صحيفة 177.

عقد هبة عدلي مؤرخ في 13 شعبان 1433هـ املوافق ل 03 يوليو 2012 

ضمن بعدد 337 بتاريخ 18 يونيو 2012 كناش االمالك رقم 09 

 11 ل  املوافق  18 صفر1436  في  مؤرخة  اراثة  لنظير  صورة شمسية 

ديسمبر 2014 ضمن بعدد 295 صحيفة 431 بتاريخ 29 ديسمبر 2014 

كناش التركات رقم 21 

عقد هبة عدلي مؤرخ في 21ربيع االول 1436هـ موافق ل 13 يناير 2015 ضمن 

بعدد 47 صحيفة 73 كناش االمالك 92 بتاريخ 2 فبراير 2015 

عقد هبة عدلي مؤرخ في 07 محرم 1439هـ املوافق ل 28 سبتمبر 2017 ضمن 

بعدد 128 صحيفة 182 بتاريخ 10 اكتوبر 2017 كناش االمالك رقم 96 

2017 ضمن  اكتوبر   06 1439هـ موافق  15 محرم  بيع عدلي مؤرخ في  عقد 

بعدد 335 صحيفة 479 بتاريخ 24/04/2019 كناش االمالك رقم 98 

2017 ضمن  18 اكتوبر  1439 املوافق ل  27 محرم  عقد هبة عدلي مؤرخ في 

بعدد 331 صحيفة 473 بتاريخ 24 ابريل 2019 كناش االمالك رقم 98 

تصميم موقعي

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

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 32010 - 39

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان الزاوية «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار باعمر جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى دائرة 

أوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة عناد؛
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غربا : ورثة عناد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 130 مؤرخة في 18 يناير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 26 مارس 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32011 - 39

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان وين موسى كزغار«.    

نوعـه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون .

موقعه : دوار باعمر جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى دائرة 

أوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 11 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ايت بن إعزا ومحمد مرو؛ 

جنوبا : املصرف و ايت بن اعزا؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 131 مؤرخة في 18 يناير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 26 مارس 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32012 - 39

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان ابرور «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار باعمر جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى دائرة 

أوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛ 

شرقا : انفلوس عمر؛ 

جنوبا : انفلوس عمر؛

غربا : جوهري ابراهيم؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 129 مؤرخة في 18 يناير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 26 مارس 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32013 - 39

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احليان إبراهيم بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » معصررة الزيتون «.    

نوعـه : ارض عارية مبني في جزء منها بناية سفلية.

أوالد  دائرة  تافنكولت  قيادة  تالكجونت  جماعة  املغزن  دوار   : موقعه 

برحيل إقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عالل الشيضمي؛ 

شرقا : شنوي عمر وعبد القادر احنوس؛ 

جنوبا : احنوس عبد القادر؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 يناير 2021.

تاريخ التحديد : 25 مارس 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32014 - 39

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة بوستى بنت بلعيد.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

موقعه : حي الكرسي بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ملك الغيرر؛ 

جنوبا : الركراكي بن علي؛

غربا : الركراكي بن علي؛

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 يناير 2009.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 ماي 1969.

- رسم مطابقة عدلي مؤرخ في 10 يونيو 2008.

- وكالة عرفية مؤرخة في 29 يناير 2001.

تاريخ التحديد : 26 مارس 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32015 - 39

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة الزهراء لركوص بنت ابيه.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » البركة «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : ام رودان بالقشاش بلدية تارودانت.

مساحته : 01 آر 06 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة احلاج احمد سي الدور منهم سي الدور محمد؛ 

جنوبا : ورثة الدعداع احلاج محمد منهم الدعداع محمد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2020.

تاريخ التحديد : 26 مارس 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32016 - 39

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : شركة مريا دينا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك ماريا دينا «.    

نوعـه : ارض عارية مبني في جزء منها بناية سفلية.

موقعه : زرايب أوالد بنونة بلدية تارودانت.

مساحته : 21 آر 47 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مصرف؛ 

شرقا : سبايسي عباس؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2011.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 2007.

- شهادة ادارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2010.

تاريخ التحديد : 25 مارس 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32017 - 39

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مقبرة سيدي عمر «.    

نوعـه : مقبرة .

موقعه : دوار أوالد عرفة جماعة سيدي دحمان قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 80 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة زغبياط منهم اخملتار؛ 

شرقا : مدرسة؛ 

جنوبا : الطريق وورثة زغبياط منهم اخملتار؛

غربا : ورثة زغبياط منهم اخملتار؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 101 مؤرخة في 15 يناير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 29 مارس 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32018 - 39

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حفرة املسجد «.    

نوعـه : ارض فالحية مغروسة باشجار اخلروب والزيتون .

موقعه : دوار أوالد عرفة جماعة سيدي دحمان قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس وعلي النافوس؛ 

شرقا : االحباس؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ممر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 100 مؤرخة في 15 يناير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 29 مارس 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32019 - 39

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مسجد أوالد عرفة «.    

نوعـه : ارض بها مسجد ومصلى .

موقعه : دوار أوالد عرفة جماعة سيدي دحمان قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 08 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : االحباس وعلي النافوس؛

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

- شهادة عدد 99 مؤرخة في 15 يناير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 29 مارس 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 32020 - 39

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد ايت بلحاج بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اكر بالل «.    

نوعـه : ارض فالحية بها صهريج، اسطبل واشجار.

موقعه : دوار تغنبوشت جماعة تيوت قيادة افريجة إقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ 13 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : بودرقة موالي اخملتار؛ 

جنوبا : املذكوري عبد الرحيم؛

غربا : إبراهيم الشاجع؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار امللكية عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد : 29 مارس 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32021 - 39

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد الدباغي عبد الرحيم بن البشير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ابياض «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار عني املديور جماعة وقيادة مشرع العني دائر أوالد

تامية إقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اخليضر؛ 

شرقا : الطريق و بن مدان حسن؛ 

جنوبا : بن مدان عبد اهلل؛

غربا : بن مدان محمد ومن معه؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 08 نوفمبر 1999.

- صورة شمسية لعقد قسمة رضائية مؤرخ في 24 يونيو 2002.

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 فبراير 2020.

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

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » بوطبك 1 « 

مطلب رقم 12620 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 473 املؤرخة 23 يناير 2008.

مطلب  موضوع   "  1 بوطبك  املسمى"  امللك  حتفيظ  مسطرة  ان 
قيادة  اسن  جماعة  الرياينة  دوار  الكائن   39  -  12620 عدد  التحفيظ 
ودائرة سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا 
الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك  التحفيظ،  طالب  نفس  اسم  في 

املودعة سالفا تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور وكذا حسب : 
- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 2019. 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » بوطبك « 

مطلب رقم 12621 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 473 املؤرخة 23 يناير 2008.

ان مسطرة حتفيظ امللك املسمى" بوطبك " موضوع مطلب التحفيظ 
عدد 12621 - 39 الكائن دوار الرياينة جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي 
اسم  في  فصاعدا  االن  من  ستتابع  تارودانت،  اقليم  احلمري  موسى 
نفس طالب التحفيظ، وذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة سالفا 

تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور وكذا حسب : 
- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 2019. 

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بتارودانت
احمد زروق     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8369 - 40
تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

أمالك  مدير  طرف  من  ممثلة  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 
الدولة ببركان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بختاوي 1 ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بختاوي 1 ".

نوعه : ارض فالحية .
املدعو  احملل  لعثامنة  جماعة  احفير،  دائرة  بركان،  اقليم   : موقعه 

تعاونية واد الذهب
مساحته : 04 هـ 50 آر تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري 17355 - 02 ؛ 
شرقا : الرسم العقاري 18477 - 02 ؛ 
جنوبا : الرسم العقاري 18523 - 02 ؛ 

غربا : الرسم العقاري 19965 - 02 ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة مختصرة من تقييد امللك بكناش احملتويات اخلاص 
بأمالك الدولة مؤرخة في 07 يناير 2021.

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10 : 00 د.
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مطلب رقم 8370 - 40

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

أمالك  مدير  طرف  من  ممثلة  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة ببركان

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بختاوي 2 ".

نوعه : ارض فالحية .

املدعو  احملل  لعثامنة  جماعة  احفير،  دائرة  بركان،  اقليم   : موقعه 

تعاونية واد الذهب

مساحته : 02 هـ 50 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 1007 - 02 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري 18523 - 02 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 17355 - 02 ؛ 

غربا : الرسم العقاري 1007 - 02 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة مختصرة من تقييد امللك بكناش احملتويات اخلاص 

بأمالك الدولة مؤرخة في 07 يناير 2021.

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية ببركان

كرمي ايت املقدم    

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30268 - 41

تاريخ االيداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ السادة : 

-عادل بن عبد الرحمان منان.

- كمال بن عبد الرحمان منان.

- جنيب بن علي زنيبل.

- كرمي بن علي زنيبل، على الشياع سوية بينهم.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : "بينة ".

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرياض". 

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم و دائرة صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو : "حي الركيبة".

مساحته : 22 آ 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مصطفى الريفي؛منقاشي عبد الرحمان، ورثة احلاج لقصيبات 

و الرسم العقاري عدد 13228 - 41.

شرقا : عزيز مازني و ورثة بن ساسا عبد الرحمان؛

جنوبا : ورثة الوضاحي؛ أوفقير التهامي،براول عبد الرحمان.

غربا : طريق عمومية؛
احلقوق العينية : طريق عمومية دي 10 أمتار. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 أكتوبر 2020؛ 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 22 مارس 2021 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30269 - 41
تاريخ االيداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد بناصر بن ادريس حسيسو
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : "سهب عشار ".

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فاطمة الزهراء". 
نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم صفرو،دائرة اميوزاركندر،قيادة ايت السبع، جماعة ايت 
السبع جلروف،احملل املدعو : "سهب عشار".

مساحته : 99 آ 92 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : احلاج لروب.
شرقا : احلاج لروب؛

جنوبا : طريق عمومية
غربا : احلاج لروب؛

احلقوق العينية : خط كهربائي يخترق امللك املذكور. 
اصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 اغسطس 1983؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 25 مارس 2021 على 
الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30270 - 41
تاريخ االيداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد منير بن ادريس رحيوي
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : "فدان الدمينات"

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان الدمينات". 
نوعـه : أرض عارية.

: إقليم و دائرة صفرو،قيادة الواثة، جماعة سيدي يوسف بن  موقعه 
أحمد،احملل املدعو : "مزارع صنهاجة".

مساحته : 02 آر تقريبا.
حدوده : 

شماال : طريق.
شرقا : فاطمة درعاوي؛
جنوبا : الكاني احلسني

غربا : فوزية درعاوي؛
احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 
1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت يوليو 2020؛ 
2 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 يناير 2010.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 26 مارس 2021 على 
الساعة 09 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو
محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة سيدي يوسف بن علي - مراكش

مطلب رقم 9476 - 43

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021 ؛

طالب التحفيظ : موالي عبد الواب وهابي بن هيبري؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أوميزان " ؛

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

موقعه : مراكش املدينة، سيدي ميمون، درب سيدي امبارك رقم 110

مساحته : 71 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : أوطيل املامونية؛

شرقا : الرسم العقاري 26470 - 43 ؛

جنوبا : الصابة و خلوب محمد؛

غربا : الرسم العقاري 17894 - م ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

- عقد موثق مؤرخ في 04 نوفمبر 2011؛

- عقد موثق مؤرخ في 26 و 30 أكتوبر 2006 ؛

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 198 صحيفة 194 كناش االمالك 

رقم 99 بتاريخ 09 اغسطس 2006 توثيق مراكش؛

- ملحق عدلي ضمن بعدد 338 صحيفة 293 كناش اخملتلفة رقم 109 

بتاريخ 03 اكتوبر 2006 توثيق مراكش؛

- رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 42 صحيفة 55 كناش التركات رقم 80 

بتاريخ 26 يوليو 2006 توثيق مراكش؛

- رسم راثة عدلي ضمن بعدد 428 صحيفة 450 كناش التركات عدد 60 

مكرر بتاريخ 19 اكتوبر 2002 توثيق مراكش؛

 2 التركات  347 كناش  325 صحيفة  اراثة عدلي ضمن بعدد  - رسم 

بتاريخ 28 يوليو 2006 آيت اورير؛

 222 صحيفة   202 بعدد  أصلها  ضمن  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

كناش التركات رقم 56 بتاريخ 21 ابريل 2004 توثيق مراكش؛

- رسم تصحيح فريضة عدلي ضمن بعدد 337 صحيفة 291 كناش 

التركات رقم 109 بتاريخ 03 اكتوبر 2006 توثيق مراكش؛

- نسخة رسم اراثة عدلي ضمن اصلها بعدد 39 صحيفة 77 كناش 

التركات رقم 61 بتاريخ 31 ديسمبر 2004 توثيق مراكش؛

- ثالث اقرارات تابثة االمضاء

2021 على الساعة  29 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

.00 : 09

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي - مراكش

عبد القادر الوردي   

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157813 - 44

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021. 

طالبة التحفيظ : العائدي فاطمة بنت حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العائدي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "العائدي".

نوعه : أرض عارية.

ودائرة  إقليم  عمران  أوالد  وقيادة  جماعة  عمران  أوالد  مركز   : موقعه 

سيدي بنور .

مساحته : 01 ار 16 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 19532 - 44؛ 

شرقا : ورثة رقية بنت سي عباس بن الشيخ؛

جنوبا : ملقصودي الكبير؛

غربا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء في 30 اكتوبر 1978.

- صورة شمسية طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 يناير 2016.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 04 ابريل 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ابريل 2019.

- صورة شمسية طبق األصل لشهادة مطابقة االسم مؤرخة في 08 

ابريل 2019.

- شهادة إدارية مؤرخة في 25 مارس 2019.

- شهادة إدارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 29 مارس 2021 على الساعة 09 و 30 د.

خالصة اصالحية - تتعلق مبطلب رقم 36146 - 44

 2020 ديسمبر   02 في  اإلمضاء  مصحح  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

مطلب  ذي  العيدي"  أوالد  "بقعة  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

جماعة  التونسي  أوالد  تراب  بدوار  الكائن   44  -  36146 عدد  التحفيظ 

وقيادة العونات إقليم ودائرة سيدي بنور واملصرح مبساحته ب 01 هكتار 

48 ار 23 سنتيار تقريبا واملتكون من أرض فالحية تتابع مسطرة حتفيظه 

من اآلن فصاعدا في اسم طالب التحفيظ األصلي مبساحة جديدة التي 

أسفرت عنها التحديد والتصميم العقاري املرفق لها وهي 04 هكتارات 

27 ار 30 سنتيار وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا : 

- رسم ملحق ملكية من أجل التحفيظ عدلي مؤرخ 26 سبتمبر 2010. 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور 

املصطفى بومهدي    
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محافظة برشيد

مطلب رقم 18968 - 53

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( فطومة الغراري بنت محمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : فدان احلرميات. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك فدان احلرميات.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار الشراكي.

مساحته : 50 آر تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة اوالد ملعمر؛

شرقا : فطومة الغراري؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 138599 - 53؛

غربا : ورثة فاطنة السمعلي؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 328 صحيفة 303 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 07 يناير 2021.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 59 مؤرخة في 21 ديسمبر 2020.

- جدول املساحات املبنية مؤرخ في 31 يناير 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 23 مارس 2021 على الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 18969 - 53

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( فطومة الغراري بنت محمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : فدان احلرميات. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك فدان احلرميات.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار الشراكي.

مساحته : 01 هك 58 آر 14 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة اوالد ملعمر و مطلب رقم 17584 - 53؛

شرقا : مطلب رقم 7082 - 15 والرسم العقاري رقم 30685 س؛

جنوبا مطلب رقم 8985 - 15 و الرسم العقاري رقم 138599 - 53؛

غربا : فطومة الغراري؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 327 صحيفة 302 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 07 يناير 2021.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 58 مؤرخة في 21 ديسمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 23 مارس 2021 على الساعة الثانية زواال.

مطلب رقم 18970 - 53

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( املصطفى بقاش بن احلطاب. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلويطات. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك ارض احلويطات.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار عبارة.

مساحته : االجمالية 06 هك 04 آر 98 س تقريبا.

القطعة االولى مساحتها 47 آر 20 س تقريبا يحدها : 

شماال : مطلب رقم 188 - 53؛

شرقا : سعيد بن حمو الزيتي؛

جنوبا : مطلب رقم 2913 - 53؛

غربا : عبد القادر بن محمد مرزوق؛

القطعة الثانية : مساحتها 05 هك 57 آر 78 س تقريبا يحدها : 

شماال : طريق؛

شرقا : سعيد بن حمو الزيتي و اسماعيل بن حمو الزيتي؛

جنوبا مسلك من 6 امتار؛

غربا : ورثة علي بن بوشعيب بقاش ومطلب رقم 16896 - 53؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 405 صحيفة 281 

كناش األمالك عدد 158 بتاريخ 28 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 38 مؤرخة في 30 يونيو 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 24 مارس 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18971 - 53

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( بوشعيب وتقي بن عبد اهلل. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد بديعات. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك بالد بديعات.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العيايدة.

مساحته : 01 هك 46 آر 30 س تقريبا.
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يحده : 

شماال : مطلب رقم 16415 - 53 و حمادي بنحمو و الرسم العقاري 

رقم 108407 - 53 و مطالب عدد 11910 - 53 و 9522 - 53 و 11912 - 53 

و 16289 - 53 و 9523 - 53؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 23766 - 53؛

جنوبا ورثة علي بن عبد اهلل؛

غربا : الطريق رقم 3603؛

احلقوق العينية والتحمالت طريق قدمي من 20 متر.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 144 صحيفة 115 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 16 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 43 مؤرخة في 17 أغسطس 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 25 مارس 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18972 - 53

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( بوشعيب وتقي بن عبد اهلل. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بير ملوالدة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك بير ملوالدة.

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكنى و اسطبل.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العيايدة.

مساحته : 01 هك 53 آر 45 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة الودقي علي؛

شرقا : عبد اهلل ولد الفقيه و احلاج اجلياللي لقبهم ودقي؛

جنوبا مجاهد بوشعيب؛

غربا : ورثة بوشعيب بن محمد؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 144 صحيفة 115 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 16 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 40 مؤرخة في 17 أغسطس 2020.

- جدول املساحات املبنية مؤرخ في14 ديسمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 25 مارس 2021 على الساعة الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 18973 - 53

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( بوشعيب وتقي بن عبد اهلل. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : تويرسة 1. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك تويرسة 1.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العيايدة.

مساحته : 01 هك 65 آر 95 س تقريبا.

يحده : 

شماال : مطلب رقم 12113 - 53؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 22374/س؛

جنوبا رشيد ودقي؛

غربا : مطلب رقم 3159 ت؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 144 صحيفة 115 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 16 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 38 مؤرخة في 17 أغسطس 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 25 مارس 2021 على الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 18974 - 53

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( بشكار رشيدة بنت الطاهر. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اجلنان. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك ارض اجلنان.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار اخلاليف.

مساحته : 08 آر 24 س تقريبا.

يحده : 

شماال : املعقول احلاج بوشعيب؛

شرقا : عبد السالم فكري؛

جنوبا املعقول احلاج بوشعيب؛

غربا : املعقول احلاج بوشعيب و ورثة عبد الكامل امليلودي؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 192 صحيفة 222 

كناش األمالك عدد 134 بتاريخ 01 سبتمبر 2016.

 283 239 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 134 بتاريخ 20 سبتمبر 2016.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 366 مؤرخة في 22 أغسطس 2016.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 25 مارس 2021 على الساعة الثانية زواال.

مطلب رقم 18975 - 53

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد العالي أكباوي بن عبد الرحيم. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اجلنان. 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك ارض اجلنان.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار الزبيرات.

مساحته االجمالية 02 هك 03 آر 25 س تقريبا.

القطعة االولى مساحتها 02 هك 00 آر 02 س تقريبا يحدها : 

شماال : مسلك من 4 امتار؛

شرقا : مطلب رقم 10849 - 53 و مطلب رقم 11036 - 53 و مسلك 

من 10 امتار؛

جنوبا مسلك من 10 امتار؛

غربا : ورثة زهرة؛

القطعة الثانية مساحتها 01 آر 61 س تقريبا يحدها : 

شماال : مسلك من 10 امتار؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 79290/س؛

جنوبا مسلك من 10 امتار؛

غربا : مسلك من 10 امتار؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 217 صحيفة 195 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

 309 334 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 13 يناير 2021.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 14 مؤرخة في 25 يونيو 2018.

- صورة شمسية لوكالة خاصة مصححة االمضاء بتاريخ 18 يناير 2021. 

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 26 مارس 2021 على الساعة الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 18976 - 53

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( حليمة بوزيد بنت محمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ملك التقدم. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك ملك التقدم.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار البراهمة.

مساحته : 03 هك 65 آر 46 س تقريبا.

يحده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 22462/س؛

- 53 و   89797 رقم  العقاري  الرسم  و  بن عابد  التهامي  ورثة   : شرقا 

صوحلي سمير؛

جنوبا طريق عرضها 10 امتار؛

غربا : السهيمي مصطفى و الرسم العقاري رقم 132273 - 53؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق بن احمد بعدد 236 صحيفة 433 

كناش األمالك عدد 273 بتاريخ 15 ديسمبر 2020.

- نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 20 مؤرخة في 25 نوفمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 26 مارس 2021 على الساعة الثانية و النصف زواال.

مطلب رقم 18977 - 53

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( بوشعيب وتقي بن عبد اهلل. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : حمري. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك حمري.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العيايدة.

مساحته : 18 آر 10 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة محمد بن عبد اهلل؛

شرقا : ودقي عبد اهلل؛

جنوبا ورثة محمد بن عبد اهلل؛

غربا : ورثة محمد بن عبد اهلل؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 144 صحيفة 115 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 16 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 42 مؤرخة في 17 أغسطس 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 29 مارس 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18978 - 53

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( بوشعيب وتقي بن عبد اهلل. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : مريوت. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك مريوت.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العيايدة.

مساحته : 56 آر 74 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة احلسني؛

شرقا : زكرياء الودقي؛

جنوبا : مسلك؛
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غربا : احلاج بوشعيب الودقي؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 144 صحيفة 115 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 16 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 44 مؤرخة في 17 أغسطس 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 29 مارس 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18979 - 53

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( بوشعيب وتقي بن عبد اهلل. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : حلرش. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك حلرش.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العيايدة.

مساحته : 89 آر تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة الودقي محمد؛

شرقا : ورثة الودقي محمد؛

جنوبا مسلك؛

غربا : ورثة الودقي علي؛

احلقوق العينية والتحمالت بها طريق قدمي من 20 متر.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 144 صحيفة 115 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 16 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 41 مؤرخة في 17 أغسطس 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 29 مارس 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18980 - 53

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( بوشعيب وتقي بن عبد اهلل. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : تويرسة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك تويرسة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العيايدة.

مساحته : 52 آر 04 س تقريبا.

يحده : 

شماال : محمد بن عبد العزيز؛

شرقا : ورثة عبد القادر مجاهد و ورثة العيايدي املير؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 17301 - 53؛

غربا : محمد بن احلاج اجلياللي لقبهم مجاهد؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 144 صحيفة 115 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 16 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 39 مؤرخة في 17 أغسطس 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 29 مارس 2021 على الساعة الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 18981 - 53

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد الغني زهير بن حلسن. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الصوابر. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك بالد الصوابر.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد قاسم.

مساحته : 10 آر 50 س تقريبا.

يحده : 

شماال : عبد اهلل العروي؛

شرقا : ورثة محمد الناصري؛

جنوبا كرمي زهير و عزيز زهير؛

غربا : محمد زيدان؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 5 صحيفة 3 كناش 

األمالك عدد 161 بتاريخ 23 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 75 مؤرخة في 07 سبتمبر 2020.

- وكالة خاصة مصححة االمضاء بتاريخ 16 يونيو 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 29 مارس 2021 على الساعة الواحدة زواال.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

   فريد بدري.

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33951 - 55 

تاريخ اإليداع : 15يناير 2021

طالب التحفيظ : وعنو امحمد بن احلسن بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغير نلمودن"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك وعنو" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي اغبالو

مساحته : 76 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي. 

شرقا : طريق 

جنوبا : جتوي عزيز 

غربا : اولباب محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 28 نوفمبر 2016 شهادة إدارية 

بتاريخ 12 نوفمبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15مارس 2021 على الساعة 10 

و15 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33952 - 55 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالب التحفيظ : احلمصاوي صالح بن حمو بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت حسبون بويفض"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بويفض احلمصاوي 3" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو مزارع دوار ترست 

مساحته 81 آ تقريبا .

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : محماد أمزان بن صالح 

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : الكبير عبد الكرمي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 07 ماي 1984

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 17ديسمبر 2019 

محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 30ديسمبر 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15مارس 2021 على الساعة 15 

بعد الزوال.

مطلب رقم 33953 - 55 

تاريخ اإليداع : 18يناير 2021

طالب التحفيظ : ابن القاضي نعيمة بنت محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغروزين"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نعيمة" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو أزيالل القدمي 

مساحته : 87 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ايدير ايت عال 

شرقا : طريق 

جنوبا : ابراهيم بلفقير 

غربا : ايدير ايت عال 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 ديسمبر 2000

شهادة إدارية بتاريخ 17ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2021 على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 33955 - 55 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

طالب التحفيظ : لبريكي ثورية بنت رحال بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تفراتني 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " : املهدي واسماعيل" 

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

مساحته : 2 آ 40 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : شعبة 

شرقا : ومرمي أحمد 

جنوبا : ومرمي أحمد 

غربا : ورثة ومرمي زين العابدين 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

إدارية  شهادة   2017 30مارس  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم 

بتاريخ 12يناير 2021

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22مارس 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33956 - 55 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

طالب التحفيظ : 

اشتاشن سمير بن حسن بنسبة 1 - 2 

اشتاشن محسن بن حسن بنسبة 1 - 2 

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اشتاشن" 
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مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة 

مساحته : 1 آ 5 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : ورثة وعراب علي 

جنوبا : ورثة وعراب علي 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 09 ماي 2006

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18ديسمبر 2015 

شهادة إدارية بتاريخ 19يناير 2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22مارس 2021 على الساعة 16 

بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

عبد اللطيف ميموني.    

محافظة سال اجلديدة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"املشل"

مطلب رقم 286 - 58 الذي أدرج مطلب تسجيله باجلريدة 

الرسمية املؤرخة في 02 مارس 2005 عدد 322

مسطرة  فإن   .2021 يناير   21 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " املشل " مطلب رقم 286 - 58. تتابع في اسم 

السادة : 

1( عبد القادر بلعطواني بن بوزيان بن محمد بنسبة 1/4

2( محمد بلعطواني بن بوزيان بن محمد بنسبة 1/4

3(بوسلهام الفخاض بن بوزيان بن محمد بنسبة 1/4

4(احمد الفخاضي بن بوزيان بن محمد بنسبة 1/4. 

مع وجود حق عيني عبارة عن حق مرور لفائدة : 

السيدة عائشة فخذي بنت احلاج احمد،

-3وب  -2ب  1 –ب  العالمات ب  11آر21س ما بني   : في حدود مساحته 

4وب5وب-6ب-22 ب-21 ب-20 ب-19 وب18 وب17.

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

بتاريخ امللف493/11/1403  في  الصادر   765 عدد  ابتدائي  حكم   -

09 ديسمبر 2014.

بتاريخ  133/2015/1403 عدد  ملف   349 عدد  قراراستئنافي   -

15 ديسمبر 2016

- شهادتني بعدم الطعن بالنقض مؤرختني في 28 يوليو 2017و 25 يوتيو 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة. 

حسن الشاوي.    

مكناس - اإلسماعلية

مطلب رقم 4611 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : أبيل محمد بن بنعيسى بصفته مالكا حلق الزينة 

أما الدولة امللك اخلاص فهي مالكة حلق الرقبة؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كرين " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ابيل "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي واحد؛

موقعه : مكناس حي سيدي اعمر درب كرين رقم 21؛

مساحته : 01 ارتقريبا؛

حدوده : 

شماال : بوشقور حماني؛

شرقا : مدرسة عمومية )الدولة امللك اخلاص(؛

جنوبا : الصغير عبد الواحد؛ 

غربا : درب )ملك عمومي(؛ 

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

* رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 17 سبتمبر 2020 مضمن بسجل 

االمالك119 عدد 97 صحيفة 120؛

ديسمبر   28 موافق   1442 االولى  13 جمادى  في  مؤرخ  *ملحق عدلي 

2020 مضمن بكناش اخملتلفة 257 م عدد 383 صحيفة 316؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 25 مارس 2021 الساعة 10 صباحا؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - االسماعيلية.

البوراحي عبد الواحد.   

محافظة انزكان - ايت ملول

مطلب رقم 21222 - 60

تاريخ االيداع : 19 يناير 2021

طالبةالتحفيظ : فاضمة الشكر

اسم للملك : ملك فاضمة 

نوع امللك : دار من سفلي وطابق اول

موقعه : حي ملزار جماعة ايت ملول.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شـرقا : املطلب 26366 - 09 ؛

جنـوبا : الرسم العقاري 872 - 60
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غربـا : محمد اوبهايج

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : عقد بيع عرفي مؤرخ في 24 اكتوبر 2005

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 22 مارس 2021 الساعة 10 : 00 

مطلب رقم 21223 - 60

تاريخ االيداع : 21 يناير 2021

طالبة التحفيظ : مينة اشفيري

اسم للملك : ملك اشفيري 

نوع امللك : دار للسكن من سفلي وطابق علوي 

موقعه : حي تراست جماعة انزكان 

مساحته : 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : الصييري ابراهيم ؛

جنـوبا : كليمي مبارك؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

شراء عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 1999

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 22 مارس 2021 الساعة 09 : 00 

مطلب رقم 21224 - 60 

تاريخ االيداع : 27 يناير 2021

طالب التحفيظ : بالقاري احلسني

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : بالقاري احلسني

نوع امللك : دار للسكن من سفلي

موقعه : اكي واكي جماعة الدشيرة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 00 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : عائشة داودي عبدالكجيد بالقاري و سميرة بالقاري ؛

شـرقا : فاطمة نصري ؛

جنـوبا : محند بالقاري

غربـا : الزنقة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد عرفي مؤرخ في 07 سبتمبر 2015

- نسخة طبق االصل الراثة عدلي مؤرخ في 02 يناير 1995

استمرار طبق االصل مؤرخ في 07 ماي 2019

 :  10 2021 الساعة  29 مارس   : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

00 صباحا

مطلب رقم 21225 - 60 

تاريخ االيداع : 27 يناير 2021

طالبة التحفيظ : السعدية ازروال بنت محمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار السعادة

نوع امللك : دار سفلية

موقعه : جماعة التمسية ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 00 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : ابراهيم ناين ؛

شـرقا : مينة بنعدي ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : سعيد بنعدي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - بيع عرفي مؤرخ في 25 يونيو 2018

2 - ملحق بيع عرفي مؤرخ في 07 اكتوبر 2020

3 - تسليم عرفي مؤرخ في 25 يونيو 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 29 مارس 2021 الساعة 14 : 00 

خالصة اصالحية - تتعلق باملطلب عدد 20869 - 60 

املسمى جناة عزيزي 

والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1063 

بتاريخ 15 يونيو 2019.

2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك  25 يناير  مبقتضى مطلب مؤرخ في 

املذكور أعاله ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ 

و للمساحة التي أسفر عنها التصميم العقاري وهي 01 آر 36س بدال 

من املساحة املصرح بها ابان ايداع مطلب التحفيظ ، وذلك بناء على 

نفس الوثائق املصرح بها سابقا باإلضافة إلى إشهاد عدلي مؤرخ في 

25 سبتمبر 2020. 

خالصة اصالحية - تتعلق باملطلب عدد 20879 - 60 

املسمى ملك عزيزي اسماء 2 

والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1065 

بتاريخ 29 ماي 2019.

2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك  25 يناير  مبقتضى مطلب مؤرخ في 

املذكور أعاله ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ 

و للمساحة التي أسفر عنها التصميم العقاري وهي 01 آر 05س بدال 

من املساحة املصرح بها ابان ايداع مطلب التحفيظ ، وذلك بناء على 

نفس الوثائق املصرح بها سابقا باإلضافة إلى إشهاد عدلي مؤرخ في 

25 سبتمبر 2020. 
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خالصة اصالحية - تتعلق باملطلب عدد 20873 - 60

املسمى سعاد عزيزي 

والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1063 

بتاريخ 15 يونيو 2019.

2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك  25 يناير  مبقتضى مطلب مؤرخ في 

املذكور أعاله ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ 

و للمساحة التي أسفر عنها التصميم العقاري وهي 01 آر 06س بدال 

من املساحة املصرح بها ابان ايداع مطلب التحفيظ ، وذلك بناء على 

نفس الوثائق املصرح بها سابقا باإلضافة إلى إشهاد عدلي مؤرخ في 

25 سبتمبر 2020.

خالصة اصالحية - تتعلق باملطلب عدد 20878 - 60 

املسمى ملك حمداني

والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1065

بتاريخ 29 ماي 2019.

2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك  25 يناير  مبقتضى مطلب مؤرخ في 

املذكور أعاله ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ 

و للمساحة التي أسفر عنها التصميم العقاري وهي 01 آر 28س بدال 

من املساحة املصرح بها ابان ايداع مطلب التحفيظ ، وذلك بناء على 

نفس الوثائق املصرح بها سابقا باإلضافة إلى إشهاد عدلي مؤرخ في 

25 سبتمبر 2020. 

خالصة اصالحية - تتعلق باملطلب عدد 20871 - 60 

املسمى عزيزي نعيمة 3 

والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1063

بتاريخ 15 يونيو 2019.

2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك  25 يناير  مبقتضى مطلب مؤرخ في 

املذكور أعاله ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ 

و للمساحة التي أسفر عنها التصميم العقاري وهي 00 آر 87س بدال 

من املساحة املصرح بها ابان ايداع مطلب التحفيظ ، وذلك بناء على 

نفس الوثائق املصرح بها سابقا باإلضافة إلى إشهاد عدلي مؤرخ في 

25 سبتمبر 2020. 

خالصة اصالحية - تتعلق باملطلب عدد 20870 - 60 

املسمى عزيزي سعاد 1 

والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1063 

بتاريخ 15 يونيو 2019.

2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك  25 يناير  مبقتضى مطلب مؤرخ في 

املذكور أعاله ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ 

و للمساحة التي أسفر عنها التصميم العقاري وهي 02 آر 40س بدال 

من املساحة املصرح بها ابان ايداع مطلب التحفيظ ، وذلك بناء على 

نفس الوثائق املصرح بها سابقا باإلضافة إلى إشهاد عدلي مؤرخ في 

25 سبتمبر 2020. 

خالصة اصالحية - تتعلق باملطلب عدد 20882 - 60 

املسمى عزيزي اسماء 3 

والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1065 

بتاريخ 29 ماي 2019.

2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك  25 يناير  مبقتضى مطلب مؤرخ في 

املذكور أعاله ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ 

و للمساحة التي أسفر عنها التصميم العقاري وهي 00 آر 47س بدال 

من املساحة املصرح بها ابان ايداع مطلب التحفيظ ، وذلك بناء على 

نفس الوثائق املصرح بها سابقا باإلضافة إلى إشهاد عدلي مؤرخ في 

25 سبتمبر 2020. 

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان - ايت ملول بالنيابة

بوشعيب حلميدي    

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26831 - 61

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : طارق زيون؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السعادة"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية اجلوامعة

احملل املدعو قاع الظهر؛

مساحته : 05 أر20 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة املفضل الزوجال؛

شرقا : عبد االله اخلمال؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : طريق 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يناير 2012؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في24 يوليو 2012؛

3 - رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 01 يونيو 2020؛

4 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 01 يونيو 2020؛

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 25 نوفمبر 2020؛

الساعة  على   2021 10مارس  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.

مطلب رقم 26832 - 61

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : عبد السالم شبعة؛ 

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

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو الوليجة واداليان؛

مساحته : 09أر91 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد احلميد بودراع؛ورثة عبد السالم السوسي الفهيمي؛

شرقا : عائة السوسي النعيمي؛عبد العزيز السوسي النعيي

جنوبا : حسن السوسي النعيمي؛

غربـا : ابراهيم السوسي النعيمي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 13 يناير 2018؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2012؛

الساعة  على   2021 مارس   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26833 - 61

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : عبد السالم شبعة؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الوليجة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شبعة "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو الوليجة واداليان؛

مساحته : 32 أر14 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم السوسي؛

شرقا : ابراهيم السوسي النعيمي؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : احمد السوسي النعيمي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد هبة عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2015؛

2 - عقد شراء مؤرخ في 10 ابريل 2018؛

الساعة  على   2021 مارس   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة والنصف.

مطلب رقم 26834 - 61

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : عبد السالم شبعة؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وليجة تكروت 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وليجة تكورت"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر

الصغير، احملل املدعو وليجة تكروت واداليان؛

مساحته : 09 أر 92 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد السوسي اخلابر؛

شرقا : السبتاوي؛

جنوبا : خدوج وثرية السوسي اخلابر؛

غربـا : عبد اهلل السوسي ؛اخلابر؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –عقد شراء عدلي مؤرخ في 06 مارس 2018؛

2 - نسخة عقد مقاسمة عدلي مؤرخ في 30 اغسطس 2004؛

الساعة  على   2021 مارس   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26835 - 61

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : عبد السالم شبعة؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " وجلة تكروت 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تورية "

نوعه : ارض عارية؛ 

القروية القصر  : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة  موقعه 

الصغير، احملل املدعو وجلة تكروت؛

مساحته : 05 أر 01 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد احلداد؛

شرقا : محمد السوسي اخلابر؛

جنوبا : طريق خاص؛

غربـا : منانة السوسي اخلابر؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 01 مارس 2019؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر2010؛

الساعة  على   2021 مارس   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 26836 - 61

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : عبد السالم شبعة؛

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

نوعه : ارض عارية؛ 

القروية القصر  : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة  موقعه 

الصغير، احملل املدعو الوليجة؛

مساحته : 22أر00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد احلداد؛

شرقا : محمد احلداد؛

جنوبا : ورثة عبد السالم السوسي اخلبير؛ورثة احمد السوسي النعيمي

غربـا : عبد النبي السوسي النعيمي

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2019؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 اكتوبر 2003؛

3 - شهادة ادارية مؤرخة في 20 فبراير 2008؛

الساعة  على   2021 مارس   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 26837 - 61

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : 

1 - فطيمة بوفراقش بنسبة 12/36 ؛

2 -عبد العلي الزوادي بنسبة10/36؛

3 -زينب الزوادي بنسبة 7/36 ،

4 -مرمي الزوادي بنسبة 7/36؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزوادي "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية العوامة؛ 

احملل املدعو املنبر؛

مساحته : 01أر 32 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد اوجيد؛

شرقا : عبد النور امالل؛

جنوبا : ممر خاص؛

غربـا : ممر خاص؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2016؛

2 - نسخة من رسم شراء مؤرخ في 23 سبتمبر 2016؛

3 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020؛

4 - رسم اراثة عدلي بنظير مؤرخ في 27 سبتمبر 2019؛

5 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 24 يناير 2020؛

6 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2020؛

7 - شهادة ادارية مؤرخة في 07 بناير 2021؛

الساعة  على   2021 مارس   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26838 - 61

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : ملياء اللغميش؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدخيلة العليا 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرحمة "

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير؛ احملل املدعو واداليان الدخيلة العليا؛

مساحته : 03 أر 37 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 34135 - 61؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 24632 - 61؛

جنوبا : الطريق غير معبدة؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 14511 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد ضم قطعتني ارضيتني عدلي مؤرخ 28 نوفمبر 2020؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2020؛

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2020؛

4 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2020؛

5 - رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 31 مارس 2004

6 - شهادة ادارية مؤرخة في 10 نوفمبر 2020؛

الساعة  على   2021 مارس   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26839 - 61

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : عائشة بنعياد؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "طرفة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " طرافة03"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو طرافة؛

مساحته : 29 أر 33 س تقريبا؛
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اجملاورون : 

شماال : اخلندق

شرقا : اخلندق

جنوبا : السهلي كرمية

غربـا : الرسم العقاري رقم 33110 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية من رسم احصاء متخلف عدلي مصادق عليه بتاريخ 

10 ابريل 1994

صورة مسية من رسم اراثة عدلي مصادق عليه بتاريخ 10 ابريل 1994

صورة من قرار محكمة االستئناف بتاريخ 11 يونيو 1998 1369 - 94 - 31؛

صورة من نسخة طبق االصل من محضر تنفيذي مؤرخ في 15 نوفمبر 2018

صورة من نسخة طبق االصل من حكم صادر عن محكمة االبتدائية 

بتاريخ 27 يونيو 1996 ملف 1369/94/31

الساعة  على   2021 مارس   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26840 - 61

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : احمد السهيلي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "طرفة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " طرافة"2

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو احرارين؛

مساحته : 24 أر 15 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ الرسم العقاري رقم 33110 - 61

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ارحيمو السهيلي؛

غربـا : عبد السالم السهيلي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عليه  مصادق  عدلي  متخلف  احصاء  رسم  من  شمسية  1-صورة 

بتاريخ 10 ابريل 1994

2-صورة شمسية من رسم اراثة عدلي مصادق عليه بتاريخ 10 ابريل 1994

3 - صورة من قرار محكمة االستئناف بتاريخ 11 يونيو 1998 1369 - 94 - 31؛

4-صورة من نسخة طبق االصل من محضر تنفيذي مؤرخ في 

15 نوفمبر 2018

5 - صورة من نسخة طبق االصل من حكم صاد الرسم العقاري رقم ن 

محكمة االبتدائية بتاريخ 27 يونيو 1996 ملف 1369/94/31؛

الساعة  على   2021 مارس   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال

مطلب رقم 26841 - 61

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : كرمية السهيلي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "طرفة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " طرفة1"

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو طرافة؛

مساحته : 12 أر 08 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عائشة بنعياد؛

شرقا : اخلندق؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ارثة عدلي مؤرخ في 10 ابريل 1994؛

رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 10 ابريل 1994؛

نسخة من تقرير خبرة مؤرخة في 12 ابريل 1996؛

نسخة طبق االصل من حكم محكمة االبتدائية بتاريخ 27 يونيو 1996؛

قرار صاد الرسم العقاري رقم ن محكمة االستئناف بتاريخ 11 يونيو 

31 - 94 - 1369 - 1998

نسخة طبق االصل من محضر تنفيذي بتاريخ 15 نوفمبر 2018؛

الساعة  على   2021 مارس   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة زواال.

مطلب رقم 26842 - 61

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : محمد بويحياوي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنانات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ربيعة

نوعه : ارض بها بناية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية باصيلة، 

احملل املدعو جنانات؛

مساحته : أر 12 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : شارع موريطانيا؛

شرقا : ملتقى موريطانيا مع موالي اسماعيل؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 76769 - 06؛

غربـا : زنقة عبد الكرمي اخلطابي؛
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احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء نصف منزل بتاريخ 12 اكتوبر 1971

2 - عقد شراء مؤرخ في 09 مارس 1958؛

3 - عقد راء عدلي مؤرخ في 12 مارس 1964؛

4 - محضر ارساء بيع باملزاد العلني 08 اكتوبر 2009؛

الساعة  على   2021 مارس   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26843 - 61

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : عمر العابد؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دوار قلعية " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " "احملروسة"

نوعه : ارض عارية؛

ست  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 

الزينات، احملل املدعو مزارع القليعة؛

مساحته : 01 أر 40 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عمر الغناي؛

شرقا : عمر الغناي؛

جنوبا : طريق من ثالث امتار؛

غربـا : طريق من خمس امتار؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - شهادة ادارية مؤرخة في 18 ديسمبر 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2020؛

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اكتوبر 2016؛

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2020

الساعة  على   2021 مارس   15 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26844 - 61

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : عبد العزيز دواس؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكدية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دواس

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو فرديوة؛

مساحته : 05 أر 08 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : فاطمة دواس؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عبد اهلل دواس؛

غربـا : مصطفى دواس؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة من رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2011؛

نسخة من رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2011؛

رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2016؛

رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2020؛

شهادة ادارية مؤرخة في 13 يناير 2021

الساعة  على   2021 مارس   15 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 26845 - 61

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : مصطفى الداودي؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الداودي

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو دوار املنبر؛

مساحته : 34 أر 32 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم G/12029؛

شرقا : الرسم العقاري رقم G/12029؛

جنوبا : مم الرسم العقاري رقم مومي؛

غربـا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

موجب متخلف عدلي مؤرخ في 03 مارس 2008

قسمة رضائية عدلي مؤرخة في 21 يوليو 2010

رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2016

موجب استمرار امللك عدلي مؤرخة في 28 مايو 2019

موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 28 مايو 2019

شهادة ادارية مؤرخة في 15 مايو 2014؛

شهادة ادارية مؤرخة في 06 اغسطس 2018؛

الساعة  على   2021 مارس   15 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26846 - 61

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : حسني محمد بن ميلود؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ترهال الثانية " 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ميلود

نوعه : ارض بها بناء؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو طالع الشريف؛

مساحته : 03 أر 81 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد احلنفي؛

شرقا : محمد الوالي؛

جنوبا : ورثة محمد العاقل؛

غربـا : محمد احلنفي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2008؛

2نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في14 يوليو 2009؛

نسخة من رسم تقارر واحصاء عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2008؛

نسخة من رسم موجب اراثة عدلي مؤرخ في 06 يوليو 2006؛

نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 ديسمبر 2011؛

نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 11 يونيو 2012؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 مايو 2019؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 01 اكتوبر 2014؛

الساعة  على   2021 مارس   15 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.

مطلب رقم 26847 - 61

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : عبد اهلل احساين بن وجمعة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شيماء

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو الدميوس؛

مساحته : 01 أر 27 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : حنان ابزاعد؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 55228 - 61؛

جنوبا : مم الرسم العقاري رقم مومي؛

غربـا : محمد خاص؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 يوليو 2006

2 - نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 06 يوليو 2006؛

3 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 20 ابريل 2009

4 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 20 ابريل 2009

5 - نسخة من رسم هبة عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2017

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2018؛

7- شهادة ادارية 03 يناير 2019

الساعة  على   2021 مارس   15 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26848 - 61

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : محمد اللغميش 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرينة"

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو مدشر اخملفي؛

مساحته : 16أر 44 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : حسن بوزختي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - ملحق عدلي مؤرخ في 16 سبتمبر 2020؛

2 - رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 15 يوليو 2019؛

3 - موجب حيازة وتصرف عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2006؛

4 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2020؛

5 - شهادة ادارية مؤرخة 06 اكتوبر 2020

الساعة  على   2021 مارس   15 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26849 - 61

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : 

1-محمد ايت ادى بنسبة 75 /100؛

2-رشيد صبيح العمراني بنسبة 25/100؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية الدربان " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدة الدربان"

نوعه : ارض فالحية بها مقلع سابق واربع خرب؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية تغرامت، 

احملل املدعو دوارالدقيشر واد العالق؛

مساحته : 02 هــ 08 أر 85 س تقريبا؛
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اجملاورون : 

شماال : ورثة الهيشو؛

شرقا : امللك الغابوي؛

جنوبا : الواد؛

غربـا : محمد ايت ادى؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 اغسطس 1991؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 يوليو 1993؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 مايو 1991؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يوليو 1984؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 مايو 1991؛

الساعة  على   2021 مارس   15 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر والنصف زواال.

مطلب رقم 26850 - 61

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : خليد بن احمد اخلطيب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية الدربان " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض السكنى"

نوعه : ارض فالحية 

احد  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية، احملل املدعو ارض السكنى؛

مساحته : 87 أر 60 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : خليد اخلطيب؛احمد مالقي

شرقا : ارض احلبوس؛

جنوبا : مغايت بن حمو؛ الرسم العقاري رقم 51324 - 61

غربـا : طريق عمومية في اجتاه احد الغربية؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2008؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 21 ديسمبر 2008؛

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2009؛

4 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2008؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 ديسمبر 2008؛

6 - نسخة احصاء متروك عدلي مؤرخ في 25 يناير 1998؛

7 - صورة من احصاء متروك عدلي مؤرخ في 25 يناير 1998

8 - صورة من رسم اراثة عدلي 24 نوفمبر 1996؛

صورة من ملكية عدلي سنة 1970؛

صورة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2003؛

صورة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2008؛

صورة من رسم اراثة عدلي مؤرخة في 30 نوفمبر 2008؛

صورة من رسم اراثة عدلي مؤرخة في 30 نوفمبر 2008؛

صورة من موجب اراثة عدلي 04 اغسطس 2004؛

صورة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 ديسمبر 2008؛

الساعة  على   2021 مارس   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صاحا.

مطلب رقم 26851 - 61

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : خليد بن امحمد اخلطيب؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلجرات " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلطيب"

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الغربية، 

احملل املدعو دوار جبابرة –احلجرات؛

مساحته : 13 أر 94 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد بنحمو؛

شرقا : احلبس ؛ملك املشتري؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 51324 - 61؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 51324 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2018؛

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 مايو 1976؛

3 - صورة من شهادة املطابقة بتاريخ 26 يوليو 2018؛

الساعة  على   2021 مارس   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26852 - 61

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : خليد بن امحمد اخلطيب؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان احلاج"

نوعه : ارض فالحية؛

احد  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية، احملل املدعو دوار جبابرة ؛

مساحته : 36 أر 64 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم االشهب؛

شرقا : اخلندق؛
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جنوبا : ارض احلبوس؛

غربـا : عبد السالم االشهب؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2014؛

2 - صورة من عقد االراثة عدلي مؤرخ في 30 مارس 2008؛

3 - صورة من استدراك واصالح فريضة عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2008؛

الساعة  على   2021 مارس   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.

مطلب رقم 26853 - 61

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : خليد بن امحمد اخلطيب؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلجرات"

نوعه : ارض فالحية؛

احد  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية، احملل املدعو دوار جبابرة ؛

مساحته : 87 أر 81 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : رحمة العربي االشهب؛

شرقا : رحمة العربي االشهب ؛خليد اخلطيب؛

جنوبا : رحمة العربي االشهب؛مسلك عمومي

غربـا : الرسم العقاري رقم 51324 - 61؛ خليد اخلطيب؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 06 اعسطس 2010

2 - نسخة ملكية عدلي مؤرخة في 19 يوليو 2010؛

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 ابريل 2010؛

4 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 09 ابريل 2010؛

الساعة  على   2021 مارس   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26854 - 61

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : حمزة الهروش املصوري؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النور"

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو العوامة

مساحته : 20 أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : خندق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 73223 - 61

جنوبا : ارض احلبوس؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2020؛

2 - صورة شمسية من وكالة عدلية مصادق عليها مؤرخ في 29 مايو 2017؛

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 26 مايو 1997؛

4 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 يونيو 1998؛

الساعة  على   2021 مارس   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26855 - 61

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : خليد اخلطيب؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ارض الوطية " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلطيب"

نوعه : ارض فالحية؛

احد  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية، احملل املدعو اجبابرة ارض الوطية

مساحته : 43 أر 71 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد االشهب؛

شرقا : احمد منصور

جنوبا : احمد املنصور؛ارض االحباس؛

غربـا : ورثة احمد بنحمو؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2018؛

2 - صورة من رسم ملكية عدلي بتاريخ 28 مايو 1976؛

الساعة  على   2021 مارس   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية والنصف.

مطلب رقم 26856 - 61

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : خليد اخلطيب؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اخلطيب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بير قاسم"
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نوعه : ارض فالحية؛

احد  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية، احملل املدعو اجبابرة –بير قاسم.

مساحته : 13 أر 11 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ملك املشتري؛

شرقا : ورثة عبد السالم البوهالي

جنوبا : الطريق؛

غربـا : ملك املشتري؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2018

2 - صورة من رسم ملكية عدلي بتاريخ 28 مايو 1976؛

الساعة  على   2021 مارس   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة زواال.

مطلب رقم 26857 - 61

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : خليد اخلطيب؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكاعة "

نوعه : ارض فالحية؛

احد  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية، احملل املدعو الكاعة. 

مساحته : 04 أر 35 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ملك محمد؛ ولد عبد القادر.

شرقا : احمد العربي املالقي

جنوبا : خليد اخلطيب؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 08 ابريل 2012؛

2 - نسخة من رسم ملكية عدلي بتاريخ 24 مايو 2011؛

الساعة  على   2021 مارس   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة والنصف زواال.

مطلب رقم 26858 - 61

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : عبد الكرمي العبدالوي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العبدالوي "

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو الكوارث محارزة؛

مساحته : 01 أر 91 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة من 04 امتار

شرقا : اطمة اجلباري؛ امني الديب؛ 

جنوبا : طريق من 05 امتار؛

غربـا : احمد العافية؛ خديجة موبطة

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة من رسم اراثة وفريضة مؤرخ في 14 يناير 2017؛

نسخة من رسم راء عدلي مؤرخ في 11 مايو 2019؛

شهادة ادارية مؤرخة في 05 اكتوبر 2020؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2020؛

نسخة من رسم متخلف عدلي مؤرخ في 25 فبراير 2017؛

نسخة من رسم مقاسمة رضائية مؤرخة في 14 اكتوبر 2017؛

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يوليو 2020؛

الساعة  على   2021 مارس   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26859 - 61

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : كوثر بولعيش؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كوثر "

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو حي املرابط؛

مساحته : أر 70 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مرون عبد العزيز؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : محمد احلميدي؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 1995؛

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ديسمبر 2020؛

4 - نسخة من رسم شركة عدلي مؤرخة في 08 ديسمبر 2020؛

الساعة  على   2021 مارس   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.
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مطلب رقم 26860 - 61

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : 

ميينة بنت احمد الصادق؛

سناء بنت محمد بوعيد؛

فاطمة بنت عبد الرزاق ازحاف؛ بنسبة 1/3 لكل واحدة منهن؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بير ازعوم 02 "

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو احلراريني؛

مساحته : 14 أر 77 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 76076 - 61؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربـا : ملك الغير؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 1995؛

3 - نسخة من رسم تسليم حظوظ عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 1998؛

4 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2020؛

5 - نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 18 اكتوبر 1996

الساعة  على   2021 مارس   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة بالنيابة.

  الشرقاوي الغرافي محمد ياسني.

محافظة الداخلة

مطلب رقم 237 - 62 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدولة 188/ ق".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة 188/ ق ".

نوعه : أرض عارية،

موقعه : جماعة العركوب.

مساحته : 8160 هكتار تقريبا. 

حدوده :  

شماال : امللك اخلاص للدولة ،

شرقا : الطريق الوطنية رقم 03،

جنوبا : امللك اخلاص للدولة،

غربا : الرسم العقاري رقم 4412 - 62.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالداخلة مؤرخة 

في 14 يناير 2021، 

- تصميم موقعي.

 2021 22 مارس  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ   -

على الساعة 10 و 30 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة. 

رشيد الوردي.     

محافظة النواصر

مطلب رقم 5594 - 63

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : بوشعيب مجد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد بير احلاج بوعزة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفرج "

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : عمالة إقليم النواصر جماعة النواصر دوار السحابات تعالوت 

امللحقة اإلدارية النواصر.

مساحته : 01 هكتار 86 ار 15 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : حبي املعطي ومن معه.

شرقا : طريق معبدة عرضها 10 أمتار.

جنوبا : طريق معبدة عرضها5 أمتار. 

غربا : ورثة البوزيدي احلاج عبد السالم، ورثة القيدي العربي. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية ضمن بعدد 12 كناش عدد 177 بتاريخ 16 يوليو 2020.

شهادة إدارية عدد 03/.ق.ش.د مؤرخة في 17 فبراير 2020.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر.

مصطفى بنحداوي.    



669 عدد 1153 - 20 جمادى األخرة 1442 )03 فبراير 2021(

محافظة احلوز

مطلب رقم 12989 - 65 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مغدار عبد املنعم بن احمد بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نعيم ". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات دوار اجلديد الظهرة . 

مساحته : 16 آ 95 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 4 أمتار 

شرقا : احلاج احلسني الطاوسي 

جنوبا : احلاج حلسن الطاوسي 

غربا : أمينة بن زيدان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 272 صحيفة 299 كناشI 262 بتاريخ 

22 نوفمبر 2017 توثيق مراكش.

- نظير شراء عدلي ضمن بعدد 105 صحيفة 90 كناشI 198 بتاريخ 

19 يونيو 2013 توثيق مراكش.

 I 198كناش  89 صحيفة   104 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  نظير   -

بتاريخ 19 يونيو 2013 توثيق مراكش.

- شهادة إدارية رقم 14ج غ - م ت مؤرخة في 24ديسمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 26مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " منزه مروان "

موضوع مطلب عدد 12694 - 65 

الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1087

املؤرخة في 30 - 10 - 2019.

امللك  حتفيظ  مسطرة  فان   2021 يناير   22 في  مؤرخ  طلب  مبقتضى 

 65 - 12694 املسمى " منزه مروان " موضوع مطلب التحفيظ عدد 

الكائن بإقليم احلوزدائرة ايت اورير جماعة توامة دوار ايت بركة، تتابع 

في اسم نفس طالب التحفيظ و مبساحة قدرها 19 ار 11 سنتيار .

و ذلك بناء على نفس الوثائق و الرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب 

املذكور وكذا تصميم جتزيئي .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باحلوز

بنيسي موالي املصطفى    

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17671 - 66

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : رحمة وعزيز بنت أحمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تفرتني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تفرتني".

نوعـه : أرض فالحية بها بناية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار تخنزة.

مساحته : 02 هك41 ار 97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محند اوسوس؛

شرقا : فاظمة بنت سعيد؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : اوزروك بوشكوى.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مضمن بكناش االمالك رقم 49 صحيفة 107 

عدد 179 بتاريخ 13 - 07 - 2020.

2 - شهادة ادارية عدد 14 - 2020 مؤرخة في 06 - 07 - 2020

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17672 - 66

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - رحمة وعزيز بنت أحمد،بنسبة 8 - 64. 

2 - حلسن بنشاور بن أحمد،بنسبة 14 - 64.

3 - جميلة بنشاور بنت احمد،7 - 64.

4 - زهرة بنشاور بنت أحمد،7 - 64.

5 - عائشة بنشاور بنت أحمد، بنسبة 7 - 64.

6 - محمد بنشاور بن أحمد،14 - 64.

7 - فاطمة بنشاور بنت أحمد،7 - 64

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تفرتني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تفرتني".

نوعـه : أرض فالحية بها بئر و مطفيتني.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار تخنزة.

مساحته : 05 هك05 ار 53 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : محمد بن عدي؛
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جنوبا : أيت برا؛

غربا : طريق ازروك بوشكوى.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مضمن بكناش االمالك 49 صحيفة 105 عدد 

1795 بتاريخ13 - 07 - 2020.

2 - شهادة ادارية عدد 13 - 2020 بتاريخ 06 - 07 - 2020.

3 - نسخة عقد اراثة مضمن بعدد 123 كناش التركات رقم 15 بتاريخ 

.2009 - 07 - 07

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17673 - 66

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - رحمة وعزيز بنت أحمد، بنسبة 8 - 64. 

2 - حلسن بنشاور بن أحمد، بنسبة 14 - 64.

3 - جميلة بنشاور بنت احمد، بنسبة 7 - 64.

4 - زهرة بنشاور بنت أحمد، بنسبة 7 - 64.

5 - عائشة بنشاور بنت أحمد، بنسبة 7 - 64.

6 - محمد بنشاور بن أحمد، بنسبة14 - 64.

7 - فاطمة بنشاور بنت أحمد، بنسبة7 - 64

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلرش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلرش".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار تخنزة.

مساحته : 01 هك40ار 69 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت براقوم؛

شرقا : ورثة الكبير بن بال، الشعبة؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ورثة محمد بن احلسني الدريوش.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مضمن بكناش االمالك 49 صحيفة 105 عدد 

1795 بتاريخ13 - 07 - 2020.

2 - شهادة ادارية عدد 10 - 2020 بتاريخ 06 - 07 - 2020.

3 - نسخة عقد اراثة مضمن بعدد 123 كناش التركات رقم 15 بتاريخ 

.2009 - 07 - 07

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17674 - 66

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - رحمة وعزيز بنت أحمد، بنسبة 8 - 64. 

2 - حلسن بنشاور بن أحمد، بنسبة 14 - 64.

3 - جميلة بنشاور بنت احمد، بنسبة 7 - 64.

4 - زهرة بنشاور بنت أحمد، بنسبة 7 - 64.

5 - عائشة بنشاور بنت أحمد، بنسبة 7 - 64.

6 - محمد بنشاور بن أحمد، بنسبة14 - 64.

7 - فاطمة بنشاور بنت أحمد، بنسبة7 - 64

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "امادل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امادل".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار تخنزة.

مساحته : 02 هك60ار 07 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر؛

شرقا : العسري مسعود؛

جنوبا : اجلبل،الشعبة؛

غربا : الشعبة، الطريق، مطلب التحفيظ عدد 24065 - م.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مضمن بكناش االمالك 49 صحيفة 105 عدد 

1795 بتاريخ 13 - 07 - 2020.

2 - شهادة ادارية عدد 11 - 2020 بتاريخ 06 - 07 - 2020.

3 - نسخة عقد اراثة مضمن بعدد 123 كناش التركات رقم 15 بتاريخ 

.2009 - 07 - 07

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17675 - 66

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - رحمة وعزيز بنت أحمد، بنسبة 8 - 64. 

2 - حلسن بنشاور بن أحمد، بنسبة 14 - 64.

3 - جميلة بنشاور بنت احمد، بنسبة 7 - 64.

4 - زهرة بنشاور بنت أحمد، بنسبة 7 - 64.

5 - عائشة بنشاور بنت أحمد، بنسبة 7 - 64.

6 - محمد بنشاور بن أحمد، بنسبة14 - 64.

7 - فاطمة بنشاور بنت أحمد، بنسبة7 - 64

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الفيط احلاج"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الفيط احلاج".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار تخنزة.

مساحته : 01 هك88ار 52 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد اوسعيد او عمر العسري؛

شرقا : ايت املاضي بوجمعة واملعطي؛
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جنوبا : اوبرا احلسني او علي و اوبرا عمر ؛

غربا : الواد.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مضمن بكناش االمالك 49 صحيفة 105 عدد 

1795 بتاريخ13 - 07 - 2020.

2 - شهادة ادارية عدد 12 - 2020 بتاريخ 06 - 07 - 2020.

3 - نسخة عقد اراثة مضمن بعدد 123 كناش التركات رقم 15 بتاريخ 

.2009 - 07 - 07

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 17676 - 66 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حمام امينتانوت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حمام امينتانوت ".

نوعـه : أرض عارية .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امنتانوت جماعة امنتانوت.

مساحته : 2 ار 70س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : حسن علي.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية عدد 1702 مؤرخة في 16 - 12 - 2020.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 17677 - 66 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرويني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرويني ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة مجاط.

مساحته : 15 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت اميم العربي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة الهراج؛

غربا : ايت اميم العربي.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية عدد 1754 مؤرخة في 29 - 12 - 2020.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17678 - 66 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلرارشة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرارشة ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة مجاط.

مساحته : 5 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : رشيد ايت العدل؛

غربا : الواد.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية عدد 1755 مؤرخة في 29 - 12 - 2020.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17679 - 66 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أوالد عيسى"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أوالد عيسى".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة مجاط.

مساحته : 80 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد اهلل ايت العدل؛

شرقا : عبد اهلل ايت العدل ؛

جنوبا : ايت املومن محمد؛

غربا : رشيد ايت العدل.

أصل امللك : 

- شهادة حبسية عدد 1756 مؤرخة في 29 - 12 - 2020.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

حسن اخللقي     
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محافظة احلاجب

مطلب رقم 6214 - 67

تاريخ االيداع : 14 يناير 2021.

طالبا التحفيظ السيد)ة( : 

1 - شريفة العمراني بنت بوشتى بنسبة : 1 - 2.

2 - محمد العمراني بن بوشتى بنسبة : 1 - 2.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : العمراني.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " العمراني ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، دوار ايت ايدير.

مساحته : 72 آر سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : لزعر عزوز.

شرقا : هنية لزعر.

جنوبا : طريق.

غربا : فتيحة لزعر.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2014  -  05  -  13  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

األمالك 50 عدد 461 صحيفة 312، بتاريخ : 08 - 06 - 2014.

بكناش  مضمن   2009  -  06  -  02  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

األمالك 31 عدد 490 صحيفة 326، بتاريخ : 24 - 06 - 2009.

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 6215 - 67

تاريخ االيداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : إسماعيل ايتها بن ادريس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ظهر الدوم.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر الدوم ".

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة احلاجب، حي ايت سعيد. 

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 7089 - ك.

شرقا : شوكي قدور.

جنوبا : طريق.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2015  -  12  -  28  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

األمالك 56 عدد 465 صحيفة 390، بتاريخ : 26 - 01 - 2016.

بكناش  مضمن   2010  -  12  -  27  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

األمالك 36 عدد 359 صحيفة 257، بتاريخ : 17 - 01 - 2011.

3 - ملحق إصالحي لرسم شراء عدلي مؤرخ في : 09 - 11 - 2020 مضمن 

بكناش اخملتلفة 72 عدد 550 صحيفة 500، بتاريخ : 19 - 11 - 2020.

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في : 05 - 10 - 2020 مضمن 

أصلها بكناش األمالك 27 عدد 155، بتاريخ : 12 - 02 - 2007.

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6216 - 67

تاريخ االيداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : دريس اخماري بن هرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : متريصت.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " متريصت ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير دوار ايت امغار، فرقة ايت حلسن ايوسف. 

مساحته : 35 آر 94 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : حادة الفضيلي.

شرقا : طريق.

جنوبا : عزيز تشوت بن موحى.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2019  -  03  -  23  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

األمالك 67 عدد 183 صحيفة 209، بتاريخ : 25 - 04 - 2019.

مضمن   2019  -  03  -  19  : في  مؤرخ  عدلي  ملكية  ثبوت  رسم   -  2

بكناش األمالك 68 عدد 159 صحيفة 188، بتاريخ : 17 - 04 - 2019.

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6217 - 67

تاريخ االيداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : بنعيسى الناسيني بن عزيز.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : سيدي عبد العزيز.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي عبد العزيز ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة جماعة ايت حرز اهلل، دوار ايت عمو اوعال. 

مساحته : 01 هكتار 35 آر 64 سنتيار تقريبا.
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حدوده : 

شماال : بنعيسى الناسيني.

شرقا : طريق.

جنوبا : بارة بنعيسى.

غربا : الرسم العقاري رقم : 4443 - 67.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2020  -  07  -  17  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

األمالك 73 عدد 93 صحيفة 98، بتاريخ : 17 - 12 - 2020.

مضمن   2020  -  07  -  08  : في  مؤرخ  عدلي  ملكية  ثبوت  رسم   -  2

بكناش األمالك 70 عدد 364 صحيفة 406، بتاريخ : 28 - 08 - 2020.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30867 - 72

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احلسن توزاني ادريسي بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أبي"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار اوالد بن السبع؛

مساحته : 95 آر 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : ورثة اوالد شامة؛

شرقـا : ورثة حلسن، ورثة محمد الضمير؛

جـنوبا : ورثة بنساسي نور؛

غربـا : عز الدين بلغيتي؛

أصل امللك׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 176 صحيفة 167 سجل األمالك رقم 

284 بتاريخ 22 مارس 2019 توثيق مراكش؛

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 80 صحيفة 86 سجل األمالك رقم 

228 بتاريخ 10 فبراير 2016 توثيق مراكش؛

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 43 صحيفة 46 سجل األمالك رقم 

259 بتاريخ 26 سبتمبر 2017 توثيق مراكش؛

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 15 اغسطس 2017؛

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 15 اغسطس 2017؛

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 22 اغسطس 2017؛

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 08 اغسطس 2017؛

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 18 اغسطس 2017؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 12 ديسمبر 2020.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30868 - 72

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : سلوى املاحي بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اماللح"

نوعه ׃ أرض فالحية بها خربة.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلعيدات دوار بن الذهبي؛

مساحته : 15 آر 30 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : ورثة مبارك بن الغالي؛

شرقـا : عمر بن احلاج عبد السالم؛

جـنوبا : ورثة مبارك بن الغالي؛

غربـا : ورثة مبارك بن الغالي؛

أصل امللك ׃

األمالك  سجل   157 صحيفة   158 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

العقارية 90 بتاريخ 21 يناير 2011 توثيق ابن جرير؛

 45 52 صحيفة  بعدد  تعريف رسم شراء عدلي ضمن  - نسخة من 

كناش عدد 90 بتاريخ 10 نونبر 2010 توثيق ابن جرير؛

- وكالة عرفية قصد التحفيظ مصححة اإلمضاء بتاريخ 14 فبراير 2020.

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف زواال.

مطلب رقم 30869 - 72

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

- لعزيز دربال بن أحمد، بنسبة 02 - 06 سهما؛

- فاطنة دربال بنت أحمد، بنسبة 01 - 06 سهما؛

- عزيزة دربال بنت أحمد، بنسبة 01 - 06 سهما؛

- السعدية دربال بنت أحمد، بنسبة 01 - 06 سهما؛

- نورة دربال بنت أحمد، بنسبة 01 - 06 سهما؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد البتول"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد البتول"

نوعه ׃ أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي اجملد؛

مساحته : 14 آر 91 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : ورثة دربال أحمد بن عبد اهلل؛

شرقـا : ورثة دربال أحمد بن عبد اهلل ؛
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جـنوبا : ورثة دربال أحمد بن عبد اهلل ؛

غربـا : ورثة دربال أحمد بن عبد اهلل ؛

أصل امللك ׃

- رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 212 صحيفة 217 سجل التركات 42 

بتاريخ 20 فبراير 2018 توثيق ابن جرير؛

- نسخة طبق األصل من رسم قسمة بنظائرعدلي ضمن بعدد 468 

 2009 أكتوبر   30 بتاريخ   84 العقارية  األمالك  سجل   466 صحيفة 

توثيق ابن جرير؛

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30870 - 72

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : حفيظة مساعد بنت عبد السالم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار حفيظة"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي الشعيبات؛

مساحته : 85 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : الزنقة، عبد الرحيم الناظر؛

شرقـا : عبد القادر مسعيف؛

جـنوبا : مصطفى الزروالي؛

غربـا : الزنقة ؛

أصل امللك ׃

األمالك  205 سجل  171 صحيفة  بعدد  عدلي ضمن  رسم عطية   -

العقارية 103 بتاريخ 18 أبريل 2014 توثيق ابن جرير؛

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 436 صحيفة 459 سجل األمالك رقم 

60 بتاريخ 15 يونيو 2006 توثيق ابن جرير؛

على   2021 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 30871 - 72

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : فاطمة املرجاني بنت رحال؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كنان"

نوعه ׃ أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي الشعيبات؛

مساحته : 02 آر 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : عبد اجمليد احلادري؛

شرقـا : الضاوية بلبيضة؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 1155 - 72؛

غربـا : الزنقة ؛

أصل امللك ׃

األمالك  سجل   441 صحيفة   490 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

العقارية رقم 86 بتاريخ 30 أبريل 2010 توثيق ابن جرير؛

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 721 صحيفة 426 سجل األمالك رقم 

42 بتاريخ 22 نوفمبر 1981 توثيق ابن جرير؛

 1984 25 ديسمبر  بتاريخ   3674 - رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 

توثيق ابن جرير؛

- نسخة من رسم وكالة عدلي ضمن أصله حتت عدد 822 صحيفة 

334 سجل رقم 32 بتاريخ 23 أكتوبر 1978 توثيق ابن جرير؛

- شهادة توحيد االسم مؤرخة في 15 - 01 - 2021.

على   2021 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30872 - 72

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبا التحفيظ : 

- سلوى املاحي بنت محمد، بنسبة 01 - 02 سهما؛

- زين العابدين العراقي بن عمر، بنسبة 01 - 02 سهما؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العرصة الكدامية"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلعيدات، دوار بن الذهبي؛ 

مساحته : 01 هـ 05 آر 85 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : ورثة احلاج عمر بن الذهبي؛

شرقـا : طريق؛

جـنوبا : عياد النقاش ولد قدور؛

غربـا : حمودة الورزازي ؛

أصل امللك ׃

15 كناش األمالك رقم  18 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

192 بتاريخ 06 ديسمبر 2012 توثيق مراكش؛

- نسخة من رسم استمرارعدلي ضمن أصله حتت عدد 102 صحيفة 

78 كناش األمالك رقم 52 بتاريخ 07 ماي 2005 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من وكالة عرفية قصد التحفيظ مصححة اإلمضاء بتاريخ 

14 فبراير 2020.

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30873 - 72

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

- حميد ادانزال بن محمد، بنسبة 07 - 24 سهما؛

- عمار ادانزال بن محمد ، بنسبة 07 - 24 سهما؛

- محمد ادانزال بن محمد ، بنسبة 07 - 24 سهما؛

- كلثومة لبنوج بنت احلاج محمد، بنسبة 03 - 24 سهما؛
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ورثة ادانزال"

نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي األمل؛

مساحته : 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : الزنقة؛

شرقـا : الشايب عينو علي؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 11942 - 72؛

غربـا : الشايب عينو علي ؛

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن حفظ حتت عدد 1507 بتاريخ 13 اغسطس 1990 

توثيق ابن جرير؛

سجل   440 صحيفة   248 بعدد  ضمن  بنظير  عدلي  اراثة  رسم   -

التركات رقم 48 بتاريخ 07 يناير 2021 توثيق ابن جرير؛

بتاريخ   1677 بعدد  أصله  حفظ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

16 أكتوبر 1987 توثيق ابن جرير؛

- وكالة عرفية قصد التحفيظ مصححة اإلمضاء بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

- وكالة عرفية قصد التحفيظ مصححة اإلمضاء بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

- وكالة عرفية قصد التحفيظ مصححة اإلمضاء بتاريخ 12 يناير 2021.

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 30874 - 72

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبا التحفيظ : 

- أمينة باسط بنت كمال، بنسبة 01 - 03 سهما؛

- يوسف باسط بن كمال، بنسبة 02 - 03 سهما؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرمل لعريصة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أمينة باسط ويوسف باسط"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم؛ 

مساحته : 01 هـ 29 آر 81 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : طريق؛

شرقـا : عبد الرزاق باسط؛

جـنوبا : محمد لزرق؛

غربـا : أحمد ولد فاطنة ؛

أصل امللك ׃

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

294 سجل األمالك  267 صحيفة  - رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

 1996 غشت   11 بتاريخ   1718 عدد  حتت  حفظ  عدلي  شراء  رسم   -

توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

سجل   49 صحيفة   54 بعدد  ضمن  عدلي  قسمة  ملحق  رسم   -

اخملتلفة رقم 261 بتاريخ 11 - 12 - 2020 توثيق مراكش؛

- وكالة عرفية قصد التحفيظ مصححة اإلمضاء بتاريخ 30 نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30875 - 72

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبا التحفيظ : 

- أمينة باسط بنت كمال، بنسبة 01 - 03 سهما؛

- يوسف باسط بن كمال، بنسبة 02 - 03 سهما؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرمل لعريصة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أمينة باسط ويوسف باسط"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم؛ 

مساحته : 01 هـ 69 آر 58 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : مدخل عرضه 06 أمتار؛

شرقـا : مدخل عرضه 04 أمتار؛

جـنوبا : عبد الرزاق باسط؛

غربـا : لكحل رحال ؛

أصل امللك ׃

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.
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294 سجل األمالك  267 صحيفة  - رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1996 

توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

سجل   49 صحيفة   54 بعدد  ضمن  عدلي  قسمة  رسم  ملحق   -

اخملتلفة رقم 261 بتاريخ 11 ديسمبر 2020 توثيق مراكش؛

- وكالة عرفية قصد التحفيظ مصححة اإلمضاء بتاريخ 30 نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30876 - 72

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

- خالد بلعروشي بن عبد النبي، بنسبة 02 - 07 سهما؛

- سعيد بلعروشي بن عبد النبي، بنسبة 02 - 07 سهما؛

- مرمي بلعروشي بنت عبد النبي، بنسبة 01 - 07 سهما؛

- محمد بلعروشي بن عبد النبي، بنسبة 02 - 07 سهما؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرمل لعريصة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "خالد ومن معه"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم؛ 

مساحته : 01 هـ 71 آر 08 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : طريق؛

شرقـا : محمد جالل النكير ومن معه؛

جـنوبا : خديجة باسط، زبيدة باسط، زكية باسط؛

غربـا : عبد الرزاق باسط، يوسف باسط، أمينة باسط ؛

أصل امللك ׃

األمالك  سجل   430 صحيفة   415 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

294 سجل األمالك  267 صحيفة  - رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1996 

توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

سجل   47 صحيفة   52 بعدد  ضمن  عدلي  قسمة  رسم  ملحق   -

اخملتلفة رقم 261 بتاريخ 11 ديسمبر 2020 توثيق مراكش؛

- وكالة عرفية قصد التحفيظ مصححة اإلمضاء بتاريخ 30 نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 30877 - 72

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبا التحفيظ : 

- محمد البورغي بن عبد الوارث، بنسبة 01 - 02 سهما؛

- فتيحة تالسبي بنت احمد، بنسبة 01 - 02 سهما؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار افريقيا"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، حي افريقيا؛

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : احلاج املهدي؛

شرقـا : التهامي بوفران؛

جـنوبا : الزنقة؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 13554 - 72 ؛

أصل امللك ׃

األمالك  سجل   279 صحيفة   393 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

العقارية 97 بتاريخ 20 ماي 2010 توثيق ابن جرير؛

بتاريخ   1978 بعدد  أصله  حفظ  عدلي  قسمة  رسم  من  نسخة   -

23 سبتمبر 1986 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من وكالة عرفية قصد التحفيظ مصححة اإلمضاء بتاريخ 

14 فبراير 2020.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله حتت عدد 355 صحيفة 381 

سجل التركات رقم 25 بتاريخ 28 أبريل 2009؛

358 سجل  326 صحيفة  بعدد  عدلي ضمن  إراثة  رسم  من  نسخة 

التركات رقم 20 بتاريخ 21 نوفمبر 2006؛
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- حكم ابتدائي رقم 528 صادر عن احملكمة االبتدائية بابن جرير بتاريخ 

13 أكتوبر 2008.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 30878 - 72

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ادريس حضير بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنمة"

نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، احلي اجلديد؛

مساحته : 67 سنتيار تقريبا.

اجملاورون׃

شـماال : أحمد العقاق؛

شرقـا : الزنقة؛

جـنوبا : الزنقة؛

غربـا : الدكالي أحمد زنيكح ؛

أصل امللك׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 242 صحيفة 222 كناش األمالك رقم 

35 بتاريخ 26 يوليوز 1999 توثيق ابن جرير؛

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثامنة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محافظة سيدي إسمـاعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57627 - 75

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السعدية ميني بنت عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض التيرس"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض التيرس"

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار أوالد رافع

مساحته : 13 ار 46 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبد الرحمان لبيض. 

شرقا : عبد الرحمان لبيض 

جنوبا : حرميل احمد

غربا : حرميل احمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : 

- اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 صحيفة كناش اخملتلفة 

عدد 79 بتاريخ 14 - 11 - 2019 .

- وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 24 - 11 - 2020

2021 على الساعة  22 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

 00 : 09

مطلب رقم 57628 - 75

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السعدية ميني بنت عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الرمولة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض الرمولة"

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار أوالد رافع

مساحته : 08 ار 77 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : غامن سليم . 

شرقا : احمد زويتينة 

جنوبا : مصطفى اخلالص 

غربا : مصطفى اخلالص.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : 

- اشهاد باستغالل عدلي مضمن بعدد 634 صحيفة كناش اخملتلفة 

عدد 79 بتاريخ 14 - 11 - 2019 .

- وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 24 - 11 - 2020

2021 على الساعة  22 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

 00 : 10

مطلب رقم 57629 - 75

تاريخ اإليداع : 20 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 

إسماعيل ، دوار أوالد رافع

مساحته : 45 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد بن احمد . 

شرقا : ورثة احلفيان ومحمد بن امبارك واحمد بن عمر 

جنوبا : محمد بن احمد 

غربا : محمد بن احمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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أصل التملك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 68 صحيفة 112 كناش األمالك 4 

بتاريخ 02 - 12 - 1994

2021 على الساعة  22 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

 00 : 11

مطلب رقم 57630 - 75

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد شوقي بن رحال بن الشرقي .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد املزود دار النوالة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد املزود دار النوالة "

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار املساعدة

مساحته : 01 هكتار 50 ار 36 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة املداني بوشعيب بن العربي وواد ام الربيع . 

شرقا : مداني التبارية 

جنوبا : ورثة مداني بوشعيب بن العربي 

غربا : عبد الرحيم عنزار .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 238 كناش عدد 53 بتاريخ 05 - 12 - 2020.

- رسم موجب اشهاد عدلي مضمن عدد 184 كناش عدد 36 بتاريخ 

.2019 - 12 - 19

- شهادة إدارية عدد 48 مؤرخة في 28 - 09 - 2020

2021 على الساعة  26 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

 00 : 10

مطلب رقم 57631 - 75

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : املصطفى جرايف بن بوشعيب .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض احلطة "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض احلطة "

مشتمالته : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار الوراردة

مساحته : 01 هكتار 76 ار 37 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق مارة . 

شرقا : طريق عمومية. 

جنوبا : جرايف احمد وكميدي مبارك 

غربا : كميدي مبارك وخربوش حسن .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل التملك : 

116 كناش األمالك  79 صحيفة  - رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 

عدد 126 بتاريخ 11 - 09 - 2020.

2021 على الساعة  26 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

 00 : 12

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بئر الرايب"

مطلب عدد 46570 - 75

مسطرة  فان  يناير2021   13 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى : " بئر الرايب" الكائن باقليم سيدي بنور ،دائرة 

الزمامرة،منطقة التحفيظ اجلماعي الغنادرة ،دوار العساعسة.

موضوع مطلب التحفيظ رقم 46570 - 75 , ستتابع من اآلن فصاعدا 

في اسم السادة : 

1 - محمد الساكي بن ادريس بنسبة 2 - 4

2 - العربي بوزيد بن ملصدق بنسبة 2 - 4

ودلك بناء على الوثائق السابق ايداعها وكذا : 

- رسم تنازل عدلي مضمن بعدد 290 كناش األمالك 60 بتاريخ 05 - 10 - 2020

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

ياسني أيت حدو   

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1930 - 76

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : السيد زهير أخريف بن العلمي.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "مجد" ؛ 

نوعـه : أرض عارية .

 : املدعو  الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل  املضيق  : عمالة  موقعـه 

حي احريق.

مساحتـه : 02 ار 00 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : زنقة عرضها 08 أمتار؛

شرقا : زنقة عرضها 15 مترا؛

جنوبا : محمد احميدوش ؛

غربا : رضوان بنيار .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة طبق االصل لنسخة رسم اثبات ملكية عدلي مؤرخ في 

18 من محرم 1398 املوافق لـ 29 ديسمبر 1977؛
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2 - نسخة طبق االصل لنسخة رسم تنازل عدلي مؤرخ في 09 رجب 

1401 املوافق لـ 14 ماي 1981؛

 1410 الثاني  ربيع   08 3 - نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 

املوافق لـ 08 نوفمبر 1989؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 من رجب 1436 املوافق لـ 13 ماي 2015؛

5 - شهادة إدارية من اجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل حتت عدد 

102 مؤرخة في 18 يناير 2021.

على   2021 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 ظهرا . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف     

محافظة وجدة - اجناد

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : » راقن 2«
مطلب التحفيظ عدد 23274 - 02 

الذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 596 
بتاريخ 02 يونيو 2010 

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،2021 يناير   18 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

امللك املدعو » راقن 2 « موضوع مطلب التحفيظ عدد 23274 – 02 ، الكائن 

بعمالة وجدة أنكاد، جماعة اسلي ، تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي 

بتاريخ املنجزة  التحديد  عملية  عقب  املنجز  العقاري  التصميم  اظهرها 

سنتيارات وعشر  ارات  سبع  و  اثنني  هكتارين   : والبالغة   2006 فبراير   15

مطلب  ايداع  عند  بها  املصرح  املساحة  من  بدال   ) س   10 ارا   07 هـ   02  (

موجب  على  بناءا  وذلك  سنتيارا.   54 ارا   91 هكتارا   01  : وهي  التحفيظ 

. عالوة   2020 - 12 - 29 بتاريخ   208 87 كناش  113 صحيفة  لفيفي عدد 

على الوثائق املودعة سابقا تاييدا للمطلب.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - اجناد

كمال عونة     

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 986 - 78
تاريـخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

- محمد حتة بن الرداد بنسبة 48 - 216

- عباس حتة بن الرداد بنسبة 48 - 216

- مصطفى حتة بن الرداد بنسبة 48 - 216

- خديجة حتة بنت الرداد بنسبة 24 - 216

- فاطمة بادرة بنت محمد بنسبة 6 - 216

- مراد حتة بن بوعزة بنسبة 14 - 216

- نادية حتة بنت بوعزة بنسبة 7 - 216

- طارق حتة بن بوعزة بنسبة 14 - 216

- جناة حتة بنت بوعزة بنسبة 7 - 216

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » حفصة «

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حفصة «

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة الصخيرات، اوالد غامن. 

مساحته : 03 هـ 65 آر 25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 103901 - 03.

شرقا : حتة حليمة

جنوبا : الرسم العقاري 5726 - راء 

غربا : الرسم العقاري 13676 - 38

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد استمرار عدلي ضمن حتت عدد 378 صحيفة 319 كناش رقم 

58 بتاريخ 09 جمادى 1392 مؤرخ في 11 ربيع الثاني 1392 املوافق ل 

.1972 - 06 - 04

- رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 351 صحيفة 303 كناش رقم 64 

بتاريخ 06 شوال 1394 مؤرخ في 15 شعبان 1394 املوافق ل 29 - 09 - 1974.

- نسخة لرسم تركة عدلي ضمن حتت عدد 1417 كناش التركات رقم 

7 بتاريخ 11 - 05 - 1990 مؤرخ في 23 جمادى الثانية 1412 املوافق ل 

.1990 - 01 - 21

- نظير عقد اراثة عدلي ضمن حتت عدد 39 صحيفة 60 كناش التركات 

رقم 05 بتاريخ 28 مارس 2008 مؤرخ في 02 ربيع االول 1429 املوافق ل 

.2008 - 03 - 10

1940 كناش اخملتلفة رقم  ادماج عدلي ضمن حتت عدد  - نظير عقد 

27 بتاريخ 11 - 06 - 2010 مؤرخ في 13 ربيع االول 1431 املوافق ل 10 

.2010 - 03 -

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي ضمن حتت عدد 430 صحيفة 158 

بتاريخ 17 - 02 - 2012 مؤرخ في 14 - 02 - 2012 مودع اصله بالرسم 

العقاري 14384 - 78.

- شهادة ادارية حتت عدد 06 - 17 بتاريخ 10 - 01 - 2017

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 11 - 06 - 2016.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املعني  التاريخ 

الساعة الثانية و النصف زواال.

مطلب رقم 987 - 78

تاريـخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

- احلاج املتقي بن الفاطمي بنسبة 129024 - 322560

- مباركة املتقي بنت الفاطمي بنسبة 64512. - 322560
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- حليمة بوعمود بنت احلاج بنسبة 14700 - 322560.

- علي املتقي بن أحمد بنسبة 17150 - 322560.

- حميدة املتقي بن أحمد بنسبة 17150 - 322560.

- يامنة املتقي بنت أحمد بنسبة 8575 - 322560.

- اجلياللي املتقي بن أحمد بنسبة 17150 - 322560.

- احلاج املتقي بن أحمد بنسبة 17150 - .322560

- خديجة املتقي بنت أحمد بنسبة 8575 - 322560.

- احلسني املتقي بن أحمد بنسبة 17150 - 322560.

- عبد الرحيم املتقي بن محمد بنسبة 5712 - 322560.

- فاطمة املتقي بنت محمد بنسبة 2856 - 322560.

- حياة املتقي بنت محمد بنسبة 2856 - 322560.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » عركوب اجلبال «

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »عركوب اجلبال«

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة الصباح، مزارع الرخوخة. 

مساحته : 01 هـ 86 آر 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : صالح بن بوزكري ومن معه.

شرقا : ورثة بوعزة بن اجلياللي ومن معهم

جنوبا : الرسم العقاري عدد 23935 - 78

غربا : الرسم العقاري عدد 44670 - 78

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

املوافق  1388 رجب   21 في  أصله  استمرار عدلي مؤرخ  - نسخة رسم 

ل 13 أكتوبر 1968 ضمن حتت عدد 537 صحيفة 380 بتاريخ 17 - 10 - 2020 

كناش 01 رقم 50.

- نسخة رسم معاوضة عدلي مؤرخ أصله في 14 ربيع الثاني 1413 

بتاريخ  286 صحيفة   342 عدد  حتت  ضمن   1992 أكتوبر   12 املوافق 

21 - 04 - 1995 كناش األمالك رقم 28.

- نسخة معاوضة عدلي مؤرخ أصله في 14 شوال 1415 املوافق

ل 15 مارس 1995 ضمن حتت عدد 343 صحيفة 288 بتاريخ : 21 - 04 - 

1995 كناش األمالك رقم 28.

- نسخة رسم قسمة عدلي مؤرخ أصله في 15 شوال 1415 املوافق 

16 - 03 - 1995 ضمن حتت عدد 1172 بتاريخ 05 - 05 - 1995 كناش 

التركات رقم 12.

املوافق   1439 القعدة  ذو   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نظير   -

بتاريخ  362 صحيفة   263 عدد  حتت  ضمن   2018 اغسطس   03 ل 

08 - 08 - 2018 كناش التركات رقم 32.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 محرم 1440 املوافق ل 24 - 09 - 2018

بتاريخ  35 رقم  التركات  كناش   166 صحيفة   117 بعدد  ضمن 

 .2018 - 10 - 02

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ : 16 - 09 - 2020.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املعني  التاريخ 

الساعة ااحلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 988 - 78

تاريـخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالبا التحفيظ : 

- عائشة بوقنادل بنت العربي بنسبة 12791 - 15791 من حق الرقبة 

و 1 - 1 حق االنتفاع .

- رضوان بوزيدي بن حلسن بنسبة : 3000 - 15791 من حق الرقبة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » بالد احملجوب «

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بالد احملجوب«

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة عني عتيق، دوار النويفات. 

مساحته : 01 هكتار 13 آر 41 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة لعميم بوشتى و مطلب التحفيظ عدد 964 - 78

بناية في اسم جميع  التي حتتوي على  : قسيمتها)ب1( و هي  شرقا 

ورثة لعميم احملجوب

جنوبا : قسيمتها رقم 2

غربا : الطريق الرابطة بني الصخيرات و الرباط

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لعقد مخارجة عدلي مؤرخ في 15 ذي القعدة 1425 

املوافق ل 27 - 12 - 2004 ضمن حتت عدد 184 بتاريخ : 03 - 02 - 2005 

كناش التركات08 املودع أصلها بالرسم العقاري عدد 54862 - 78.

- عقد هبة عدلي مؤرخ في 11 جمادى I 1435 املوافق ل 13 - 03 - 2014 ضمن 

حتت عدد 362 صحيفة 464 بتاريخ 03 - 04 - 2014 كناش األمالك رقم 8 .

- صورة شمسية لشهادة التقسيم عدد 2124 بتاريخ 17 - 11 - 2004 

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املعني  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا . 

مطلب رقم 989 - 78

تاريـخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالبا التحفيظ : 

- عائشة بوقنادل بنت العربي بنسبة 12791 - 15791 من حق الرقبة 

و 1 - 1 حق االنتفاع .

- رضوان بوزيدي بن حلسن بنسبة : 3000 - 15791 من حق الرقبة.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » بالد احملجوب «

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بالد احملجوب«

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة عني عتيق، دوار النويفات. 

مساحته : 37 آر 87 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 964 - 78.

شرقا : ورثة بوزيد ميرة ومطلب التحفيظ عدد 804 - 78.

جنوبا : الطريق رقم 4022 املؤدية لتامسنا

غربا : القطعة 1B لورثة لعميم احملجوب.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لعقد مخارجة عدلي مؤرخ في 15 ذي القعدة 1425 

املوافق ل 27 - 12 - 2004 ضمن حتت عدد 184 بتاريخ 03 - 02 - 2005 

كناش التركات08 املودع أصلها بالرسم العقاري عدد 54862 - 78.

- عقد هبة عدلي مؤرخ في 11 جمادى I 1435 املوافق ل 13 - 03 - 2014 ضمن 

حتت عدد 362 صحيفة 464 بتاريخ 03 - 04 - 2014 كناش األمالك رقم 8 .

- صورة شمسية لشهادة التقسيم عدد 2124 بتاريخ 17 - 11 - 2004 

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املعني  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 990 - 78

تاريـخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عمر الرمامة بن الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الرملية «

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الرملية«

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة الصخيرات، دوار الشياحنة 

أوالد اعميرة.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ختة قدور.

شرقا : الرسم العقاري عدد 25256 - 78

جنوبا : الرسم العقاري عدد 58192 - 78

غربا : ممر عرضه 3 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 11 رجب 1394 املوافق ل 01 - 08 - 1974.

- صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي بتاريخ : 28 ربيع الثاني 1421 

.)2000 - 07 - 31 (

- رسم شراء عدلي بتاريخ 27 صفر 1400 املوافق 16 يناير 1980.

- رسم شراء عدلي بتاريخ : 20 دو القعدة 1405 املوافق ل 08 اغسطس 1985

- رسم إراثة عدلي بتاريخ 8 رجب 1431 املوافق 21 يونيو 2010 

- إحصاء متروك عدلي بتاريخ : 8 رجب 1431 املوافق ل 21 يونيو 2010.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 3 محرم 1432 املوافق 09 ديسمبر 2010.

املوافق  1432 الثانية  جمادى   15  : بتاريخ  عدلي  إصالحي  اشهاد   -

19 ماي 2011.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 6 دو احلجة 1433 املوافق ل 22 أكتوبر 2012.

- رسم شراء عدلي بتاريخ حمادى األولى 1432 املوافق ل 05 أبريل 2011.

- رسم قسمة عدلي بتاريخ : 6 ربيع الثاني 1439 املوافق ل 25 ديسمبر 2017.

- شهادة إدارية بتاريخ : 22 يناير 2018 عدد 22 - 18.

- تصميم قسمة مصحح االمضاءات بتاريخ : 29 ديسمبر 2017.

- طلب لالستاذة دالل بلحسني بتاريخ : 24 - 12 - 2020.

- املودع أصلهم بالرسم العقاري عدد 58192 - 78.

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املعني  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف زواال.

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخبرات

عبد احلكيم عرفي   

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 5830 - 80

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

طالبتا التحفيظ : 

1 - رقية بويه بنت بهي بنسبة 1 - 2

2 - فاضمة االنواري بنت احلسن بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك احلفرة1 "

نوعه : أرض عارية،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  اوعلي،  احلسن  ايت  حي   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

مساحته : 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3016 - 80؛ 

جنوبا : رقية بويه بنت بهي وفاضمة االنواري بنت احلسن؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لنسخة مطابقة ألصل رسم استمرار عدلي مضمن 

بعدد 182 كناش االمالك 36 بتاريخ 26 - 06 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2021 على الساعة 15 : 30
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مطلب رقم 5831 - 80

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

طالبتا التحفيظ : 

1 - رقية بويه بنت بهي بنسبة 1 - 2

2 - فاضمة االنواري بنت احلسن بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك احلفرة2 "

نوعه : أرض عارية،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  اوعلي،  احلسن  ايت  حي   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

مساحته : 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رقية بويه بنت بهي وفاضمة االنواري بنت احلسن؛

التحفيظ  - 80 وبعضا مطلب   3016 التحفيظ عدد  : مطلب  شرقا 

عدد 3017 - 80؛ 

جنوبا : رقية بويه بنت بهي وفاضمة االنواري بنت احلسن؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لنسخة مطابقة ألصل رسم استمرار عدلي مضمن 

بعدد 182 كناش االمالك 36 بتاريخ 26 - 06 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2021 على الساعة 15 : 15

مطلب رقم 5832 - 80

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

طالبتا التحفيظ : 

1 - رقية بويه بنت بهي بنسبة 1 - 2

2 - فاضمة االنواري بنت احلسن بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " احلفرة3 "

نوعه : أرض عارية،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  اوعلي،  احلسن  ايت  حي   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

مساحته : 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رقية بويه بنت بهي وفاضمة االنواري بنت احلسن؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3017 - 80؛ 

جنوبا : رقية بويه بنت بهي وفاضمة االنواري بنت احلسن؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لنسخة مطابقة ألصل رسم استمرار عدلي مضمن 

بعدد 182 كناش االمالك 36 بتاريخ 26 - 06 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2021 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 5833 - 80

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

طالبتا التحفيظ : 

1 - رقية بويه بنت بهي بنسبة 1 - 2

2 - فاضمة االنواري بنت احلسن بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " احلفرة4 "

نوعه : أرض عارية،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  اوعلي،  احلسن  ايت  حي   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

مساحته : 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رقية بويه بنت بهي وفاضمة االنواري بنت احلسن؛

التحفيظ  - 80 وبعضا مطلب   3017 التحفيظ عدد  : مطلب  شرقا 

عدد 3018 - 80؛ 

جنوبا : رقية بويه بنت بهي وفاضمة االنواري بنت احلسن؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لنسخة مطابقة ألصل رسم استمرار عدلي مضمن 

بعدد 182 كناش االمالك 36 بتاريخ 26 - 06 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2021 على الساعة 14 : 45

مطلب رقم 5834 - 80

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

طالبتا التحفيظ : 

1 - رقية بويه بنت بهي بنسبة 1 - 2

2 - فاضمة االنواري بنت احلسن بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " احلفرة5 "

نوعه : أرض عارية،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  اوعلي،  احلسن  ايت  حي   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

مساحته : 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رقية بويه بنت بهي وفاضمة االنواري بنت احلسن؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3018 - 80؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 5740 - 80 وبعضا الرسم العقاري عدد 

68606 - 09؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل امللك : 

- صورة شمسية لنسخة مطابقة ألصل رسم استمرار عدلي مضمن 

بعدد 182 كناش االمالك 36 بتاريخ 26 - 06 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2021 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم 5835 - 80

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

طالبتا التحفيظ : 

1 - رقية بويه بنت بهي بنسبة 1 - 2

2 - فاضمة االنواري بنت احلسن بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " احلفرة6 "

نوعه : أرض عارية،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  اوعلي،  احلسن  ايت  حي   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

مساحته : 92 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رقية بويه بنت بهي وفاضمة االنواري بنت احلسن؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 68606 - 09؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 4220 - 80.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لنسخة مطابقة ألصل رسم استمرار عدلي مضمن 

بعدد 182 كناش االمالك 36 بتاريخ 26 - 06 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5836 - 80

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

طالب التحفيظ : حسن ايت بهي بن عبد اهلل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " أماينو "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار اسرسيف، اجلماعة الترابية ايت ميلك إقليم أشتوكة 

أيت باها.

مساحته : 37 آر 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : أيت لعسرى؛ 

غربا : عبد اهلل أبسوم.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 35 االمالك  كناش   153 ص   147 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 28 - 01 - 2016.

 26 االمالك  كناش   229 ص   240 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 30 - 05 - 2013.

- صورة مطابقة ألصل رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 314 ص 323 

كناش االمالك 30 بتاريخ 25 - 08 - 2014.

- صورة مطابقة ألصل عقد قسمة مصحح االمضاء بتاريخ 02 - 01 - 2003. 

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2021 على الساعة 09 : 00

مطلب رقم 5837 - 80

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

طالبا التحفيظ : 

1 - حسن ايت بهي بن عبد اهلل بنسبة 1 - 2

2 - رشيد ايت بهي بن عبد اهلل بنسبة 1 - 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " األخوين "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار جوابر، اجلماعة الترابية ماسة إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 03 هكتار 36 آر 74 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة جامع نيت القايد؛

شرقا : فرق املاء؛ 

جنوبا : ايت مبارك؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 32 االمالك  224 كناش  232 ص  بعدد  - رسم قسمة عدلي مضمن 

بتاريخ 21 - 04 - 2015.

 32 االمالك  كناش   158 ص   164 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 07 - 04 - 2015.

- صورة مطابقة ألصل عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 07 - 12 - 2009.

- صورة مطابقة ألصل لرسم مخلف عدلي مضمن بعدد 333 ص 276 

كناش التركات 09.

- صورة مطابقة ألصل نسخة رسم إراثة عدلي مضمن بعدد 109 ص 

88 كناش التركات 09 بتاريخ 25 - 01 - 2008.

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2021 على الساعة 10 : 00

مطلب 5838 - 80

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

طالبا التحفيظ : 

1 - محمد صوفي بن أحمد بنسبة 1 - 2

2 - علي صوفي بن أحمد بنسبة 1 - 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " دار صوفي "

نوعه : دار للسكن من سفلي وطابقيني علويني،

موقعه : دوار تلبرجت، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة 

أيت باها.

مساحته : 02 آر 40 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلسني تابع؛

شرقا : احمد تابع؛ 
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جنوبا : الطريق؛ 

غربا : عائشة تابع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 229 كناش االمالك 68 بتاريخ 04 - 09 - 2020.

- عقد تسليم عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 25 - 10 - 2007.

- شهادة إدارية مؤرخة في 07 - 11 - 2007. 

- موافقة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 26 - 03 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2021 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 5839 - 80

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021

طالب التحفيظ : محمد ايت الشكر بن أحمد عبد القادر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ايت الشكر "

نوعه : أرض فالحية بها بئر،

موقعه : مزارع دوار البويبات، اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة 

أيت باها.

مساحته : 57 آر 82 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حماد القسواري؛

شرقا : ايت لشكر محمد وبعض مطلب التحفيظ عدد 31077 - 09؛ 

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : ورثة حماد القسواري.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 238 ص 287 كناش االمالك 52 

بتاريخ 08 - 10 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 29 مارس 2021 على الساعة 09 : 15

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها

محمد بلقايد    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5147 - 81

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : حليم بومالك بن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ودادية القدس". 

نوعه : ارض عارية.

.D287 موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية القدس رقم

مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : بلبركة كبورة؛ 

جنوبا : قفساوي عبد اجمليد؛

غربا : الفياللي الرياحي؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 56 رقم  العقار  195 كناش  210 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 14 - 07 - 2020 توثيق تيفلت.

 50 رقم  العقار  309 كناش  331 ص  بعدد  2.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 11 - 03 - 2019 توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 500 ص 451 كناش العقار رقم 151 

بتاريخ 12 - 12 - 2007 توثيق تيفلت. 

بتاريخ   18 عدد  املؤقت  التسليم  وقرار  حملضر  االصل  طبق  نسخة   .4

.2021 - 12 - 21

5.شهادة إدارية عدد 37 عن مصلحة التعمير بجماعة تيفلت مؤرخة 

في 22 - 01 - 2021 . 

6. شهادة إدارية عدد 210 - 2018 عن بلدية تيفلت مؤرخة في 18 - 02 - 2019 .

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5149 - 81

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ميلود احلدادي بن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سهب احلراك".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهب احلراك". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنعمر.

مساحته : 01 هـ 30 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد شنة بن علي؛

شرقا : وادي اسمانطو؛ 

جنوبا : ورثة بوسلهام بن حمادي؛

غربا : امللك الغابوي؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 08 رقم  العقار  215 كناش  253 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 20 - 10 - 2010 توثيق تيفلت.

 10 رقم  العقار  كناش   230 ص   99 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  2.رسم 

بتاريخ 01 - 04 - 1999 توثيق تيفلت.
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3. موجب مطابقة االسم عدلي ضمن بعدد 247 ص 201 كناش باقي 

الوثائق رقم 25 بتاريخ 10 - 01 - 2019 توثيق تيفلت. 

608 - م.ش.ق عن قيادة سيدي  4. شهادة إدارية ملطابقة االسم عدد 

عالل البحراوي. 

5. شهادة إدارية عدد 30 - 2020 عن جماعة ايت علي اوحلسن مؤرخة 

في 16 - 09 - 2020 .

على   2021 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5150 - 81

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.طارق مزيان بن امحمد بنسبة 1 - 2.

2.مينة حدو بنت العربي بنسبة 1 - 2.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الدار". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار أوالد غامن.

مساحته : 67 آر 02 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : الرياحي اخللوقي؛ عبد الكبير اخللوقي؛ 

جنوبا : ورثة زهرة اخللوقي بنت احمد؛

غربا : العربي اخللوقي؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 60 رقم  العقار  148 كناش  163 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 31 - 12 - 2020 توثيق تيفلت.

2.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 136 ص 170 كناش العقار رقم 54 

بتاريخ 22 - 11 - 2019 توثيق تيفلت.

3. شهادة إدارية عدد 09 - ج ع ج س ب - 2020 عن جماعة عني اجلوهرة 

سيدي بوخلخال مؤرخة في 12 - 01 - 2021 .

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 د.

مطلب رقم 5151 - 81

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد حلسيني بن ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ظهر الشعير".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر الشعير". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد ايت حسني.

مساحته : 01 هـ 12 آر 90 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : املعطي املزورفي؛ مطلب التحفيظ رقم 2034 - 16؛

شرقا : بوعزة حلسيني؛ ادريس حلسيني؛ زهرة حلسيني؛ طريق عمومية؛ 

جنوبا : زهرة حلسيني؛ ورثة اجلياللي حلسيني؛

غربا : ورثة اجلياللي حلسيني؛ احلسني حلسيني. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 102 ص 105 كناش العقار رقم 61 

بتاريخ 31 - 12 - 2020 توثيق تيفلت.

2. شهادة إدارية عدد 05 - 2021 - أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة 

مؤرخة في 19 - 01 - 2021 .

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 5152 - 81

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : اخلياطية حلرورية بنت حمادي.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان املرس". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت عبد املالك.

مساحته : 56 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 11289 - 16؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 51348 - 16؛

غربا : الرسم العقاري رقم 41617 - 16؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 40 ص 36 كناش العقار رقم 56 بتاريخ 

12 - 02 - 2020 توثيق تيفلت.

2.رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 167 ص 210 كناش العقار رقم 54 

بتاريخ 09 - 12 - 2019 توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 715 ص 498 كناش العقار رقم 71 

بتاريخ 30 - 03 - 2001 توثيق تيفلت. 

4. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 563 ص 429 كناش العقار رقم 72 

بتاريخ 07 - 11 - 2002 توثيق تيفلت 

5. نسخة رسمية من رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن أصله بعدد 256 

ص 250 كناش التركات رقم 28 بتاريخ 21 - 02 - 2001 توثيق تيفلت.
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715 ص  بعدد  أصله  6. نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن 

498 كناش العقار رقم 71 بتاريخ 30 - 03 - 2001 توثيق تيفلت.

7. نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي ضمن أصله بعدد 710 ص 

494 كناش العقار رقم 71 بتاريخ 28 - 03 - 2001 توثيق تيفلت.

8. شهادة إدارية عدد 30 - م ت - 2020 عن جماعة ايت بويحيى احلجامة 

مؤرخة في 07 - 10 - 2020 .

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5153 - 81

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.غنو بوبعجة بنت حمو بنسبة 2 - 16.

2.حلسن بوبعجة بن ابعيز بنسبة 2 - 16 .

3.املعطي بوبعجة بن ابعيز بنسبة 2 - 16 .

4.عاشور بوبعجة بن ابعيز بنسبة 2 - 16 .

5.املصطفى بوبعجة بن ابعيز بنسبة 2 - 16 .

6.محمد بوبعجة بن ابعيز بنسبة 2 - 16 .

7.عبد القادر بوبعجة بن ابعيز بنسبة 2 - 16 .

8.حليمة بوبعجة بنت ابعيز بنسبة 1 - 16 .

9.حفيظة بوبعجة بنت ابعيز بنسبة 1 - 16 .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان ظهر سي حلسن".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان ظهر سي حلسن". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بنموسى.

مساحته : 01 هـ 10 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حمو بوبعجة؛ ورثة الرياحي بوبعجة الرسم العقاري رقم 

16 - 19853

شرقا : ورثة احمد العبالوي؛ 

جنوبا : ورثة الرياحي بوبعجة الرسم العقاري رقم 36479 - ر؛

غربا : ورثة الرياحي بوبعجة الرسم العقاري رقم 36479 - ر ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 210 ص 232 كناش العقار رقم 58 

بتاريخ 13 - 10 - 2010 توثيق تيفلت.

 43 رقم  اخملتلفة  كناش   61 74 ص  بعدد  عدلي ضمن  وكالة  2.رسم 

بتاريخ 06 - 09 - 2019.

3.رسم إراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد 384 ص 491 كناش التركات 

رقم 104 بتاريخ 31 - 01 - 2017 توثيق سال.

4. شهادة إدارية عدد 178 - م.ش.ق عن قيادة سيدي عبد الرزاق مؤرخة 

في 03 - 09 - 2020. 

5. شهادة إدارية عدد 189 - 2020 عن جماعة مقام الطلبة مؤرخة في 

. 2020 - 12 - 24

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 5154 - 81

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : امال امليوي بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان سيدي الوافي 2".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان سيدي الوافي 2". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنعمر.

مساحته : 94 آر 83 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الغازي عبوث؛

شرقا : ورثة عمر عبوث؛ 

جنوبا : ورثة عمر عبوث؛

غربا : طرق عمومية؛ مصطفى عبوث؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 235 ص 236 كناش االمالك رقم 40 - 20 

بتاريخ 24 - 12 - 2020 توثيق سال.

2.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 314 ص 299 كناش باقي الوثائق رقم 

54 بتاريخ 07 - 02 - 2020 توثيق تيفلت.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 د.

مطلب رقم 5155 - 81

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : مينة بلفقيه بنت التهامي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان سيدي بوتليس".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان سيدي بوتليس". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

مساحته : 94آر 49 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رحمة احلموتي؛

شرقا : ورثة بويكلفيضن حلسن؛ 

جنوبا : احلموتي حدهم؛ 

غربا : طريق عمومية من ورائها الرسم العقاري رقم 46824 - 16. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

 58 رقم  العقار  129 كناش  114 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 24 - 09 - 2020 توثيق تيفلت.

 46 رقم  العقار  107 كناش  85 ص  بعدد  2. رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 16 - 05 - 2018 توثيق تيفلت.

3. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 423 ص 482 كناش العقار رقم 39 

بتاريخ 10 - 10 - 2017 توثيق تيفلت. 

3. شهادة إدارية عدد 350 - م.ش.ق عن قيادة سيدي عبد الرزاق مؤرخة 

في 31 - 08 - 2017. 

5. شهادة إدارية عدد 20 - 2021 - م.ت عن جماعة سيدي عبد الرزاق 

مؤرخة في 22 - 01 - 2021.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5156 - 81

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : حسان باحمو بن محمد.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان ملسونة". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار أوالد سعد

مساحته : 73 آر 49 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عكراشي ادريسية؛ طريق عمومية؛

شرقا : شكيب املويلحي؛ 

جنوبا : ورثة غزوز فاطنة؛

غربا : الرسم العقاري رقم 32059 - 16؛ الرسم العقاري رقم 31113 - 16؛ 

مطلب التحفيظ رقم4172 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 56 رقم  العقار  116 كناش  127 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 22 - 05 - 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 90 ص 106 كناش العقار رقم 57 

بتاريخ 20 - 04 - 2020 توثيق تيفلت. 

3. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 545 ص 464 كناش باقي الوثائق 

رقم 29 بتاريخ 14 - 01 - 2021 توثيق تيفلت.

4.شهادة إدارية عدد 39 - م ت - 2020 عن جماعة ايت بويحيى احلجامة 

مؤرخة في 17 - 12 - 2020 .

على   2021 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5157 - 81

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد فؤاد الشاوني بنعبداهلل بن احمد.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشارفي". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

مساحته : 02 هـ 66 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 28782 - 16؛ محمد السباعي؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : ورثة ادريس خلوق؛ 

غربا : طريق عمومية. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 58 رقم  العقار  388 كناش  355 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 17 - 11 - 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 436 ص 459 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 31 - 08 - 2020 توثيق تيفلت. 

على   2021 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 5158 - 81

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد القادر العايدي بن عمار.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشنيتية".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشنيتية ". 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وثالث طوابق علوية.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الفرح زنقة القنيطرة.

مساحته : 38 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 55803 - ر؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : الرسم العقاري رقم 28719 - 16؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.محضر اجراء سمسرة عمومية وبيع عقار باملزاد العلني منجز في 

17 - 06 - 2019 ملف تنفيذ عدد 146 - 2019 .

2.دفتر التحمالت مؤرخ في 26 - 04 - 2019 ملف تنفيذ رقم 146 - 2019 .

 -  01 عدد  ملف   210 2 3

1401 - 2018 بتاريخ 08 - 11 - 2018. 

4. نسخة عادية من أمر البتدائية اخلميسات رقم 61 ملف عدد 01 - 1401 - 2018 

بتاريخ 26 - 07 - 2018.

5. نسخة من شهادة عدم التقدم بزيادة السدس من ثمن البيع مؤرخة 

في 03 - 08 - 2020.

6.نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 367 ص 238 

كناش العقار رقم 13 بتاريخ 20 - 08 - 1967 توثيق تيفلت. 

216 بتاريخ  7. نسخة طبق االصل حملضر وقرار التسليم املؤقت عدد 

.2020 - 11 - 19
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8. اشهاد مصحح االمضاء بتاريخ 06 - 01 - 2021 .

بتاريخ   1020 رقم  بالبناء  الترخيص  قرار  من  االصل  طبق  نسخة   .9

.2019 - 10 - 01

تيفلت  بجماعة  التعمير  مصلحة  عن   393 عدد  إدارية  10.شهادة 

مؤرخة في 17 - 11 - 2020 . 

11.تصميم البناء غير قابل للتغيير

على   2021 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان بوشنتوف"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 595 - 81

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 932 

بتاريخ 09 نوفمبر 2016.

حتفيظ  مسطرة  فان   2021 يناير   26 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

امللك املسمى " فدان بوشنتوف" موضوع مطلب التحفيظ رقم 595 - 81 

الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بنموسى ستتابع من 

االن فصاعدا باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري 01 هـ 25 آر 83 بدال 

من املساحة املصرح بها حني إيداع مطلب التحفيظ س وفي اسم نفس 

طالب التحفيظ العربي بكار بن حمادي.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 172 ص 180 كناش العقار رقم 61 

بتاريخ 21 - 01 - 2021 توثيق تيفلت.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك جناة" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 5136 - 81

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1151 

بتاريخ 20 يناير 2021.

"ملك  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فان  توثيقي  عقد  مبقتضى 

جناة" موضوع مطلب التحفيظ رقم 5136 - 81 الكائن بدائرة تيفلت 

جماعة ايت بلقاسم دوار ايت ايدير 

ستتابع من االن فصاعدا على الشياع في اسم : 

1.عزيز خالدي بن خالد بنسبة 1 - 2 .

2.لطيفة كوش بنت محمد بنسبة 1 - 2 .

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. عقد شراء موثق مؤرخ في 18 - 01 - 2021 ديوان األستاذ عبد الواحد 

ولد اليزيد موثق بتيفلت.

مؤرخة بلقاسم  ايت  جماعة  عن   2021  -  06 عدد  إدارية  2.شهادة 

.2021 - 01 - 22

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي     

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 102 - 83

تاريخ اإليـداع : 25 يناير 2021

طالبو التحفيـظ : 

1 - حمزة بنيس بنسبة 14 - 72

2 - زكية بلقزيز بنسبة 09 - 72

3 - محمد علي بنيس بنسبة 14 - 72

4 - رقية بنيس بنسبة 07 - 72

5 - نادية بنيس بنسبة 07 - 72

6 - الزهرة بنيس بنسبة 07 - 72

7 - امني بنيس بنسبة 07 - 72

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بنيس"

نوع امللك : ارض عارية

مـوقعـه : مراكش جيليز امرشيش 

مساحتـه : 01 هكتار و 12 ار 91 سنتيار تقريبا .

حـدوده : 

شمـاال : مطلب التحفيظ 35700 - 04 

شرقا : مطلب التحفيظ 38317 - 04

غربا : الرسم العقاري 10551 - م

جنوبا : الرسم العقاري 132159 - 04

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

موافق  1433 الثانية  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم   -

2012 - 04 - 26

تاريخ التحديد : 25 مارس 2021 على الساعة 09 صباحا 

مطلب رقم 103 - 83

تاريخ اإليـداع : 26 يناير 2021

طالبو التحفيـظ : 

1 - التهامي عدو بنسبة 02 - 08

2 - السعدية كمان بنسبة 01 - 08

3 - مباركة عدو بنيس بنسبة 01 - 08

4 - مجيد عدو بنسبة 02 - 08

5 - محمد عدوبنسبة 02 - 08

بصفتهم طالبي التحفيظ حلق الزينة 

6 – الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار التهامي"

نوع امللك : دار للسكنى

مـوقعـه : مراكش القصبة قصيبة النحاس 
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مساحتـه : 01 ار 15 سنتيار تقريبا .

حـدوده : 

شمـاال : احلاجة باشا و دار خدوج 

شرقا : احلاج عبد القادر النكيدي

غربا : سي احمد اجلاليجي

جنوبا : ورثة تومايز

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 محرم 1428 موافق 16 - 02 - 2007

تاريخ التحديد : 26 مارس 2021 على الساعة 09 صباحا 

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز 

عبد احلق ابو حفص     

محافظة ازمور

مطلب رقم 132 - 84

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021 

طالب التحفيظ : فريد امعيز بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد النوالة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد النوالة 

نوعه : أرض فالحية.

دوار  الساحل،  املهارزة  جماعة  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

الشرفة الغابة.

مساحته : 15 آ 36 س تقريبا.

حدوده : 

يتكون من قطعتني يفصل بينهما مسلك عمومي عرضه 05 أمتار.

القطعة األولى : 

شماال : مسعودي فاطمة.

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

جنوبا : حلسن ولد احلاج املكي. 

غربا : مسعودي فاطمة.

القطعة الثانية : 

شماال : مسعودي فاطمة.

شرقا : ورثة الرضواني. 

جنوبا : حلسن ولد احلاج املكي. 

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 ربيع األول 1441 موافق )18 - 11 - 2019(.

2 - شهادة إدارية عدد 39 مؤرخة في 13 - 11 - 2019.

بتاريخ  39 عدد  إدارية  بشهادة  ملحق  عدد  إدارية  شهادة  ملحق   -  3

13 - 11 - 2019 مؤرخ في 13 - 11 - 2019.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133 - 84

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021 

طالب التحفيظ : العياشي زوهري بن الوعدودي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد احلطة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد احلطة 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار العيايشة.

مساحته : 62 آ 85 س تقريبا.

حدوده : 

مصطفى بصري  اهلل،  عبد  بصري  امحمد،  احلاج  كاطع   : شماال 

و الراشدي زهرة.

شرقا : باملير احمد و كاطع عبد اهلل. 

جنوبا : الراشدي بهيجة، الراشدي فاطمة و محي الدين محمود. 

غربا : بصري محمد و كاطع عبد اهلل.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1436 الثاني  ربيع   08 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

.)2015 - 01 - 29(

2 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 29 صفر 1441 موافق)28 - 10 - 2019(.

موافق  1442 األولى  جمادى   09 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  3

.)2020 - 12 - 24(

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 16 - 11 - 2020.

354 - 2014 مؤرخة في  إدارية عدد  5 - نسخة طبق األصل لشهادة 

.2014 - 11 - 21

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 134 - 84

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021 

طالب التحفيظ : صالح الدين بهي بن امحمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد ولد احلاج عالل
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك بهي 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار السالمنة.

مساحته : 47 آ 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة سلموني محمد.

شرقا : مطلب عدد 86717 - 08. 

جنوبا : طريق. 

غربا : سلموني بوعزاوي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 شعبان 1437 موافق)19 - 05 - 2016(.

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 ربيع األول 1438 موافق)10 - 12 - 2016(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 رمضان 1437 موافق)08 - 06 - 2016(.

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ربيع الثاني 1438 موافق)22 - 01 - 2017(.

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 ربيع الثاني 1442 موافق)17 - 11 - 2020(.

6 - تصريح بالشرف عرفي مؤرخ في 28 - 12 - 2020.

7 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 349 - 2016 بتاريخ 09 - 11 - 2016.

8 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 110 - 2016 بتاريخ 12 - 05 - 2016.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 135 - 84

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021 

طالب التحفيظ : أسامة بلة بن حميد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلايط

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الياقوت 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار العوامرة.

مساحته : 35 آ 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : يامنة بنت حلسن.

شرقا : ورثة احلسني خنشار. 

جنوبا : يامنة جبران. 

غربا : طريق.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 ذي القعدة 1441 موافق )12 - 07 - 2020(.

2 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 28 ذي القعدة 1441 موافق)20 - 07 - 2020(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 ذي احلجة 1441 موافق)22 - 07 - 2020(.

4 شهادة املوافقة على تفويت عدد 38 - 2020 بتاريخ 20 - 07 - 2020.

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 136 - 84
تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021 

طالب التحفيظ : عبد العالي رفيق بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حبيالت عامر

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض اخلير 
نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار العرابات.
مساحته : 54 آ 36 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : محمد ولد راضية.

شرقا : اجلبلي مصطفى و كيسمي مصطفى. 
جنوبا : كيسمي مصطفى و رسم عقاري عدد 201591 - 08. 

غربا : رسم عقاري عدد 128491 - 08، كيسمي بهيجة و رسم عقاري 
عدد 127662 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 
أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 صفر 1441 موافق )22 - 10 - 2019(.
2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 صفر 1440 موافق )29 - 10 - 2018(.
3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ربيع االنور 1441 موافق )22 - 11 - 2019(.

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 137 - 84
تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : نعيمة امجاهد بنت مسعود
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الشوادرة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الشوادرة
نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار لعسارة.
مساحته : 96 آ 19 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : بركات املعطي.

شرقا : طريق عمومية عرضها 05 أمتار. 
جنوبا : فاضيل مصطفى و ورثة الزبيدي. 

غربا : فاطمة امجاهد.
احلقوق العينيــة : مريرة عرضها 01 متر. 

أصل امللك : 
موافق  1437 شوال   11 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

.)2016 - 07 - 16(
موافق  1442 األولى  جمادى   15 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -  2

.)2020 - 12 - 30(
بتاريخ  2016  -  183 عدد  إدارية  لشهادة  األصل  طبق  نسخة   -  3

.2016 - 06 - 29
على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 
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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مساحته : 17 هكتار 10 آر 38 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بعرض 10 أمتار، شعبة؛

شرقا : شعبة؛ 

جنوبا : احمد ملوكي، الرسم العقاري عدد 97783/02؛

غربا : طريق عمومي بعرض 06 أمتار، طريق عمومي بعرض 10 أمتار.

طالب, التحفيظ : السيدة عائشة كحالوي بنت سليمان ومن معها 

الرسمية  باجلريدة  املنشورة  التحفيظ  املذكورين في خالصة مطلب 

عدد 1084 املؤرخة في 09 اكتوبر 2019.

    احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

عمر أزرقان      

 

محافظة مكناس املنزه

مطلب رقم 26447 - 05 

اسم امللك : " بحيرات وجلة املنزه "

موقعه : عمالة مكناس، جماعة بوفكران ، احملل املدعو : " املنزه"؛ 

وقع حتديده : 18 ديسمبر 2018 ؛ 

مساحته : 74آ42 س؛

نوعـه : أرض فالحية بها دار للسكن من سفلي ؛

اجملاورون : 

شماال : السادة ورثة موالي العربي بن محمد؛

شرقا : واد ؛

جنوبا : طالبا التحفيظ؛

غربا : رسم عقاري رقم : 97743 - 05 ؛ 

طالب التحفيظ : السيد أحمد ابن حليمة بن اليزيد ومن معه. 

مطلب رقم 29586 - 05 

اسم امللك : " فؤاد 4 "

موقعه : عمالة مكناس، قيادة املهاية ، دوار بني منيع ؛ 

وقع حتديده : 28 أكتوبر2019 ؛ 

مساحته : 5هـ 87آ69 س؛

ودار   ، مختلفة  وأشجار   ، الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعـه 

للسكن بها سفلي ، وبنايات خفيفة ؛

محافظة وجدة

مطلب رقم 26654 - 02

اسم امللك : واد السدرة.

موقعه : إقليم جرادة، جماعة رأس عصفور، دوار أوالد سعيد.

مساحته اإلجمالية : 02 هكتار 33 آر 25 سنتيار. ويشتمل على أربعة 

قطع.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

- القطعة األولى : 

شماال : جابري محمد؛

شرقا : املياه والغابات؛ 

جنوبا : طريق معبدة عرضها 20 مترا؛

غربا : طريق معبدة عرضها 20 مترا.

- القطعة الثانية : 

شماال : جابري محمد؛

شرقا : طريق معبدة عرضها 20 مترا ؛ 

جنوبا : طريق معبدة عرضها 20 مترا؛

غربا : منخفض، طريق معبدة عرضها 30 مترا.

- القطعة الثالثة : 

شماال : طريق معبدة عرضها 30 مترا؛

شرقا : طريق معبدة عرضها 30 مترا؛ 

جنوبا : واد السدرة؛

غربا : واد السدرة.

- القطعة الرابعة : 

شماال : طريق معبدة عرضها 20 مترا؛

شرقا : مدرسة؛ 

جنوبا : املياه والغابات؛

غربا : طريق معبدة عرضها 30 مترا.

طالب التحفيظ : السيد املاحي جابري بن محمد.

مطلب رقم 26792 - 02

اسم امللك : صبيعات الديب.

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

دوار بني يزونط.
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اجملاورون : 

شماال : رسم رقم : 61657 - 05 ؛

شرقا : رسم رقم : 61657 - 05 ؛

جنوبا : السيدان بكوش نورالدين وفؤاد ؛

غربا : طريق ، والسيد أحمد البرميل ؛ 

طالب التحفيظ : السيد محمد الفزاري بن محمد.

مطلب رقم 29587 - 05 

اسم امللك : " فؤاد 3 "

موقعه : عمالة مكناس، قيادة املهاية ، دوار بني منيع ؛ 

وقع حتديده : 28 أكتوبر2019 ؛ 

مساحته : 1 هـ 14 آ12 س؛

نوعـه : أرض فالحية ؛ 

شماال : السيد أحمد البرميل ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : السيدان بكوش نورالدين وفؤاد ؛

غربا : واد ؛ 

طالب التحفيظ : السيد محمد الفزاري بن محمد.

مطلب رقم 29588 - 05 

اسم امللك : " فؤاد 1 "

موقعه : عمالة مكناس، قيادة املهاية ، دوار بني منيع ؛ 

وقع حتديده : 28 أكتوبر2019 ؛ 

مساحته : 55 آ 99 س ؛

نوعـه : أرض فالحية بها وأشجار مختلفة؛ 

شماال : السيد أحمد البرميل ، وطريق؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : السيدان بكوش نورالدين وفؤاد ؛

غربا : واد ؛ 

طالب التحفيظ : السيد محمد الفزاري بن محمد.

مطلب رقم 29589 - 05 

اسم امللك : " فؤاد 2 "

موقعه : عمالة مكناس، قيادة املهاية ، دوار بني منيع ؛ 

وقع حتديده : 28 أكتوبر2019 ؛ 

مساحته : 1 هـ 18آ 89 س؛

نوعـه : أرض فالحية بها وأشجار مختلفة؛ 

شماال : السيدان بكوش نورالدين وفؤاد ؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : السيد أحمد البرميل ؛

غربا : واد ؛ 

طالب التحفيظ : السيد محمد الفزاري بن محمد.

احملافظ على االمالك العقارية مبكناس املنزه

بوشعيب دومار   

 

محافظة طنجة

مطلب رقم 27722 - 06 

اسم امللك : راضية.

موقعه : طنجة مدشر مديونة طريق اشقار، 

وقع حتديده في : 02 مارس2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23س89آر.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 112/ط؛

شرقا : رسم عقاري عدد 112/ط؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 12392/ط، ملك الغير، رسم عدد 129037 - 06 ؛

غربا : فاطمة التوزاني؛

طالب التحفيظ : السيد علي بن العربي العمراني و من معه.

مطلب رقم 27965 - 06 

اسم امللك : نعيمة.

موقعه : طنجة مدشر بوخالف، 

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 27392 - 06 ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 124198 - 06 ؛

جنوبا : واد بوخالف؛

غربا : ملك الغير؛

طالبة التحفيظ : السيد نعيمة بنت العياشي عباسي.

مطلب رقم 27967 - 06 

اسم امللك : ملك فطيمة.

موقعه : طنجة حومة اخلربة، 

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 00س01آر.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة عرضها 6.50 متر؛

شرقا : رسم عقاري عدد 61737 - 06 ؛

جنوبا : بناء في ملك الغير؛

غربا : زنقة عرضها 2.50 متر؛

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة بنت محمد السماللي.

مطلب رقم 27975 - 06 

اسم امللك : دار جاسمني.

موقعه : طنجة حي مرشان زنقة اسطنبول، 

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 28س03آر.

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

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 89718 - 06 ، زنقة اسطنبول؛

شرقا : عبد القادر كبير؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 134375 - 06 ؛

غربا : رسم عقاري عدد 69/ط؛

طالبو التحفيظ : السيدة فاطمة دحو بنت محمد و من معها.

مطلب رقم 27984 - 06 

اسم امللك : ملك عزيزة.

موقعه : طنجة مدشر مديونة، 

وقع حتديده في : 20 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03س03آر.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم السوسي؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : طريق عمومي؛

طالب التحفيظ : السيد عزيزة الشارف عميمي.

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 ان االستاذ رشيد عياد اليدري )احملام( نيابة عن السيدة حبيبة 

القاضي طلب أن يــسـلم له نظـــير جديـد للــــرسم العـقـاري 

عدد 26956 - 06املــؤسـس للمـلك الـــمــدعو" اجللمامي" الكائن 

بطنجة طريق تطوان و ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم لزوجها 

سابقـــا 

بتعرضــه  يدلي  أن  التسلـيم  هذا  يهمــه  شخص  كل  إمكان  في 

عليه قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

    احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

محمد الزخوني      

 

محافظـة أكاديــر

مطلب رقم 43609 - 09 

اسم امللـك : " مونى 01 ".

موقعــه : دوار اميي ميكي، جماعة وقيادة اورير، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 09 مارس 2020 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 05 ار 80 س .

نوعــه : أرض عارية. 

اجملــاورون : 

شماال : اكضيض احلسني ؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : اكضيض عبد اهلل . 

طالب التحفيظ : طارق مجان ابن علي.

مطلب رقم 43665 - 09 

اسم امللـك : " اجواض ".

موقعه : حي البنان، اجلماعة احلضرية ببنسركاو، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 08 يوليو 2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 91 س .

نوعــه : أرض بها بناية من طابق ارضي واخر علوي . 

اجملــاورون : 

شماال : الرسم العقاري 188196 - 09 ؛ 

شرقا : طريق 6 م ؛ 

جنوبا : طريق 13 م ؛ 

غربا : الرسم العقاري 19441/س. 

طالب التحفيظ : اجواض رشيد ابن محمد .

مطلب رقم 43693 - 09 

اسم امللـك : " ملك مجتهد 1 ".

موقعــه : دوار الساحل جماعة وقيادة التامري، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 08 اكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 ار 14 س .
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نوعــه : أرض محاطة بها بناية من طابق ارضي. 

اجملــاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 43694 - 09 ؛ 

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛ 

غربا : الناصري احمد . 

طالب التحفيظ : علي مجتهد ابن ابراهيم .

مطلب رقم 43694 - 09 

اسم امللـك : " ملك مجتهد ".

موقعــه : دوار الساحل جماعة وقيادة التامري، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 08 اكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 ار 37 س .

نوعــه : أرض محاطة بها مطفية . 

اجملــاورون : 

شماال : ورثة بالمني محمد ؛ 

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ 43693 - 09 ؛ 

غربا : ورثة بالمني محمد. 

طالب التحفيظ : علي مجتهد ابن ابراهيم .

مطلب رقم 43695 - 09 

اسم امللـك : " اسماعيل ".

موقعــه : دوار اكيدار، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 15 اكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 ار 57 س .

نوعــه : أرض محاطة بها بناية من طابق ارضي واخر علوي واخرى من 

طابق ارضي . 

اجملــاورون : 

شماال : طريق 5 م ؛ 

شرقا : محمد افقير بيميك ؛ 

جنوبا : بناية من طابق ارضي واخر علوي؛ 

غربا : طريق 8 م . 

طالب التحفيظ : سعيد بن صالح سابق.

مطلب رقم 43682 - 09 

اسم امللـك : " ملك نادية ".

موقعــه : دوار تغزى، جماعة وقيادة الدراركة ، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 02 - 09 /2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 80 س .

نوعــه : بناية من طابق ارضي واخري علويني . 

اجملــاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ 43686 - 09 ؛ 

شرقا : رسم عقاري 221458 - 09 ؛ 

جنوبا : طريق 10 م ؛ 

غربا : حسن اوبال. 

طالبة التحفيظ : نادية جالل بنت العربي .

مطلب رقم 43701 - 09 

اسم امللـك : " محمد امشرب ".

موقعه : اغروض بنسركاو اجلماعة احلضرية لبنسركاو ، عمالة أكادير 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 19 نوفمبر 2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 57 س .

نوعــه : بناية من طابق ارضي واخري علويني. 

اجملــاورون : 

شماال : فرود حسن؛ 

شرقا : عبد اهلل حسن؛ 

جنوبا : ابراهيم الصديق؛ 

غربا : ممر 4.70 م . 

طالب التحفيظ : محمد امشرب .

مطلب رقم 43715 - 09 

اسم امللـك : " اوبيه ".

موقعــه : دوار تكاديرت، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 20 ديسمبر 2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 ار 17 س .

نوعــه : أرض عارية . 

اجملــاورون : 

شماال : طريق ذات 10 أمتار؛ 

شرقا : ممر 8 أمتار ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 35955 - 09 ؛ 

غربا : امزال احلسني. 

طالبة التحفيظ : امزال فاطمة بنت عبد اهلل .

مطلب رقم 43720 - 09 

اسم امللـك : " درب اوفال ".

موقعــه : دوار ايت باها، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 07 يناير 2020 .
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 99 س .

نوعــه : أرض محاطة . 

اجملــاورون : 

شماال : مبارك اكورار؛ 

شرقا : طريق 6.70 م ؛ 

جنوبا : عبد السالم اخلياط؛ 

غربا : طريق 3 م . 

طالب التحفيظ : علي رائس بن محمد .

مطلب رقم 43732 - 09 

اسم امللـك : " خديجة احللوي ".

أكادير  عمالة  الكادير،  احلضرية  اجلماعة  تاووكت،  ايت  حي   : موقعه 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 25 فبراير 2020 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 77 س .

نوعــه : بناية من طابق ارضي . 

اجملــاورون : 

شماال : حسن الفياللي؛ 

شرقا : طريق 3.30 م؛ 

جنوبا : طريق 7.80 م ؛ 

غربا : انصطوك حلسن. 

طالبة التحفيظ : خديجة احللوي بنت املير .

مطلب رقم 43750 - 09 

اسم امللـك : " ملك عمر ".

أكادير  عمالة  الكادير،  احلضرية  اجلماعة  بنسركاو،  اغروض   : موقعه 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 15 - 09 /2020 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 ار 30 س .

نوعــه : أرض عارية . 

اجملــاورون : 

شماال : الرسم العقاري 47681 - 09 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ 35455 - 09 ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 43751 - 09 ؛ 

غربا : ايجة بوكري. 

طالب التحفيظ : عمر ايت احوش .

مطلب رقم 43757 - 09 

اسم امللـك : " اكي نتبردا اكيدار ".

موقعــه : دوار اكيدار ، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 21 - 09 /2020 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 71 س .

نوعــه بناية من طابق ارضي واخر علوي . 

اجملــاورون : 

شماال : ورثة حماد اوحماد؛ 

شرقا : بوكعي العربي؛ 

جنوبا : طريق 6 م ؛ 

غربا : مليطة بنت علي. 

طالب التحفيظ : علي والزويت .

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 

أن السيدة فاطمة اجراربنت عبد اهلل طلبت أن يسلم لها نظير جديد 

"اجرار"  املدعو  للملك  املؤسس   09  -  62822 رقم  العقاري  للرسم 

الكائن بحي ولي العهد مدينة أكادير، وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

كان سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن .

    احملافظ على األمالك العقارية بأكاديــر

    محمد أغوش

 

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51402 - 10

اسم امللك : ميالنو .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو " ايت تسليت".

نوعــه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون .

مساحتـه : 23 آ 11 س.

اجملاورون : 

شمــاال : رسوم عقارية عدد 77175 - 10، 94169 - 10، 94168 - 10 

و94167 - 10 ؛

جنوبـا : رسم عقاري عدد 52550 - 10؛

شرقــا : رسم عقاري عدد 70496 - 10 ؛

غربــا : رسم عقاري عدد 15966 - 10.

طالب التحفيظ : السيد هشام هروي بن احمد 
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مطلب رقم 51492 - 10

اسم امللك : كفاي .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو " امغيلة لقصر".

نوعــه : دار للسكنى دات سفلي ،طابق اول ومرافق .

مساحتـه : 01 آ 16 س.

اجملاورون : 

شمــاال : بنعيسى مصطفى ؛

جنوبـا : ساقية؛

شرقــا : الزنقة ؛

غربــا : العربي الورديغي.

طالب التحفيظ : السيد محمد رباح بن بوزكري 

مطلب رقم 51569 - 10

اسم امللك : خوجمعان .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو "".

نوعــه : دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق .

مساحتـه : 88 س.

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة؛

جنوبـا : رسم عقاري عدد 51433 - 10؛

شرقــا : الزنقة؛

غربــا : رسم عقاري عدد 41967 - 10

طالبو التحفيظ : ا لسيد محمد خوجمعلن بن موحى ومن معه 

مطلب رقم 51596 - 10

اسم امللك : مونيس .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد عياد أوالد زهرة".

نوعــه : سفلي في طور اإلجناز ومرافق .

مساحتـه : 91 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ورثة ايت شكيب؛

جنوبـا : محسني احمد؛

شرقــا : مدخل ؛

غربــا : الزنقة 

طالب التحفيظ : السيد حلسن مونيسي بن رحال

مطلب رقم 51608 - 10

اسم امللك : ملك الدعلوسي.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو " جتزئة الفرج".

نوعــه : ارض عارية .

مساحتـه : 98 س.

اجملاورون : 

شمــاال : رسم عقاري عدد 80930 - 10؛

جنوبـا : الزنقة؛

شرقــا : رسم عقاري عدد 1508 -ت؛

غربــا : اسطمبولي عبد اللطيف

طالبو التحفيظ : السيد عبد العزيز الدعلوسي بن احمد ومن معه 

مطلب رقم 55730 - 10

اسم امللك : بومليك 2 .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو " جتزئة الفرج ".

نوعــه : ارض عارية .

مساحتـه : 85 س.

اجملاورون : 

شمــاال : شارع؛

جنوبـا : اسطمبولي عبد اللطيف؛

شرقــا : رسم عقاري عدد 80930 - 10؛

غربــا : رسم عقاري عدد 89328 - 10

طالب التحفيظ : السيد سيف الدين تونسي بن محمد

مطلب رقم 55749 - 10

اسم امللك : ايوب .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو " شارع الرباط قرب حي الهدى".

نوعــه : ارض عارية .

مساحتـه : 06آ 31 س.

اجملاورون : 

شمــاال : رسم عقاري عدد 125 -ت ؛

جنوبـا : شارع؛

شرقــا : رسم عقاري عدد 22186 - 10؛

غربــا : رسم عقاري عدد 59240 - 10

طالب التحفيظ : السيد أيوب حاضي بن محمد

مطلب رقم 55769 - 10

اسم امللك : حنان.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو " حي القاسمي".

نوعــه : دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق .

مساحتـه : 92 س.

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة ؛

جنوبـا : بوقريش ؛
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شرقــا : الزنقة ؛

غربــا : ورثة صديقي مولود

طالبة التحفيظ : السيدة حنان ابن مجيد بنت الكبير 

مطلب رقم 55775 - 10

اسم امللك : ملك اخلير .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو " امغيلة ايت صالح ".

نوعــه : بناية عبارة عن متجر ، سفلي ، طابقني ومرافق.

مساحتـه : 96 س.

اجملاورون : 

شمــاال : فقودي احمد؛

جنوبـا : الزنقة ؛

شرقــا : الطاهري جنمة؛

غربــا : الزنقة

طالب التحفيظ : السيد عبد احلكيم السويبة بن احمد

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 23809 - 10 

امللك املسمى : فدان بن بوعزة.

الكائن : مبدينة بني مالل احملل املدعو أوالد حمدان الكعيشية.

وقع حتديده في : 11 نوفمبر 1996

طالبة التحفيظ : التعاونية السكنية النسيم 

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن اجلديد عن انتهاء التحديد الذي نشر

باجلريدة الرسمية عدد 481 املؤرخة في 19 مارس 2008 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

 

محافظة الناظور

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 42886 - 11 ، الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية

عدد 1070 بتاريخ 03 يوليو 2019 

بدال من : 

طالب التحفيظ السادة : 

- الصافية حبتات بنت محند .

- فظمة ازحيمي بنت عمرو.

- املصطفى ازحيمي بن عمرو.

- املصطفى ازحيمي بن عمرو.

- الغالية ازحيمي بنت عمرو.

- ميمونة ازحيمي بنت عمرو.

- سليمان ازحيمي بن عمرو.

- جمال ازحيمي بن عمرو.

- رشيد ازحيمي بن عمرو.

- خديجة ازحيمي بنت عمرو.

- ابرهيم ازحيمي بن عمرو.

اقـــرأ : 

طالب التحفيظ السادة : 

- محمد ازحيمي بن ميمون.

- الصافية حبتات بنت محند .

- فظمة ازحيمي بنت عمرو.

- املصطفى ازحيمي بن عمرو.

- املصطفى ازحيمي بن عمرو.

- الغالية ازحيمي بنت عمرو.

- ميمونة ازحيمي بنت عمرو.

- سليمان ازحيمي بن عمرو.

- جمال ازحيمي بن عمرو.

- رشيد ازحيمي بن عمرو.

- خديجة ازحيمي بنت عمرو.

- ابرهيم ازحيمي بن عمرو.

والباقي بدون تغيير

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 43274 - 11 ، والذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد : 

1090 بتاريخ 20 نوفمبر 2019 ، املتبوع باالعالن عن انتهاء حتديده 

املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 وكذا 

اخلالصة االصالحية املنشورة باجلريدة الرسمية عدد 1149 املؤرخة 

في 06 يناير 2021 و االعالن اجلديد عن انتهاء التحديد املنشور 

باجلريدة الرسمية عدد 1149 املؤرخ في 06 يناير 2021

بدال من : 

 11 -  43274  : التحفيظ عدد  : " حاجي " ذي مطلب  بامللك املسمى  يتعلق 

الكائن باقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو ثماسخت احلمراء مبزارع 

بويحياتن.

طالب التحفيظ : السيد محمد حاجي بن عبد القادر .

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1143، املؤرخة في 25 نوفمبر 2020 .
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اقـــرأ : 

إن اإلعالن اجلديد عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 

1149 املؤرخ في 06 يناير 2021 ، بدون موضوع.

و الباقي بدون تغيير .

    احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

البشير دحوتي      

 

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 39575 - 14 

اسم امللك : ادبايكو 3.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 58 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون : 

شماال : حلبيب اما؛

شرقا : طريق غير معبدة ومصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39628 - 14 

اسم امللك : تيزكاغني 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 69 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف ومسلك؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : داني محمد وجدار من تراب؛

غربا : اخويا محمد؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39630 - 14 

اسم امللك : فم املدينة تزكاغني.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 44 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية اسمنتية؛

شرقا : ساقية اسمنتية؛

جنوبا : مصرف وورثة ايت موالي ادريس؛

غربا : ورثة عمار حلبيب؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

مطلب رقم 39663 - 14 

اسم امللك : مقبرة جامع ايت يحيى اوعثمان.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 30 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 77 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 39664/14؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 39664/14؛

جنوبا : ايت مدان اوعلي؛

غربا : ايت احلاج بابا وارض قبيلة ايت يحيى؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39664 - 14 

اسم امللك : مسجد قدمي ايت يحيا وعثمان.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 30 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 07 س.

نوعه : ارض عارية بها بئر؛

اجملاورون : 

شماال : ممر وايت حدوش اوخلير؛
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شرقا : ورثة اوديورا احمد ورثة حمو اوماماد؛

جنوبا : ورثة ايت خلدير؛

غربا : ايت مدان اوعلي ومطلب التحفيظ عدد 39663/14 و ارض قبيلة 

ايت يحيى؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39669 - 14 

اسم امللك : مسجد متحراش.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 31 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 44 س.

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن مسجد من قبو وسفلي وبئر ؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : ورثة ايت باعمي اوبتراجي؛

جنوبا : ممر؛

غربا : طريق معبدة؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

مطلب رقم 39671 - 14 

اسم امللك : سعادة.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : فاحت نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 23 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ايت عمي الشيخ؛

شرقا : ورثة ايت بن ساهل؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مسلك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39672 - 14 

اسم امللك : فاطي.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : فاحت نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 61 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مسلك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39681 - 14 

اسم امللك : انرار الباباط.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ايت اوصالح؛

شرقا : ساقية؛

جنوبا : ايت كيدي؛

غربا : محمد برا؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39682 - 14 

اسم امللك : اسطر.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 11 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : بودي علي؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : ايت احلاج علي؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.
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مطلب رقم 39684 - 14 

اسم امللك : اكر امزيل 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 05 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 29 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف و موحى اوامحمد؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مسلك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39685 - 14 

اسم امللك : اكر امزيل 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 05 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 آر 13 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون : 

شماال : احباس اغرغار؛

شرقا : ساقية اسمنتية؛

جنوبا : ساقية اسمنتية؛

غربا : طريق معبدة ومصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39686 - 14 

اسم امللك : اجلارة.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 05 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 83 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون : 

شماال : العماري لالزي؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف والعماري علي؛

غربا : العماري لالزي؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39687 - 14 

اسم امللك : امي احلارة.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 05 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 آر 87 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل واشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : سعود عبد اهلل؛

جنوبا : ورثة حلسن سعود ومصرف وورثة علي اوعال؛

غربا : مسلك؛

ناظر  طرف  من  املمثلة  العامة  االحباس  السيد   : التحفيظ  طالب 

اوقاف اقليم الرشيدية.

مطلب رقم 39688 - 14 

اسم امللك : امي احلارة.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 05 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آر 67 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل واشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة حدو اورحو واحلاج احمد وبودي علي؛

شرقا : مسلك وورثة ايت اوسود وورثة برا حلبيب؛

جنوبا : ساقية اسمنتية؛

غربا : ورثة حدو اورحو؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39700 - 14 

اسم امللك : ارزان 1 و 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو : غابة قصر 

كلميمة.

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 آر 56 س.

نوعه : ارض فالحية مكونة من قطعتني؛
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اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : ساقية اسمنتية؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : ساقية اسمنتية 

القطعة الثانية : 

شماال : مصرف ولغري هرو 

شرقا : مسلك 

جنوبا : مسلك 

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39701 - 14 

اسم امللك : ارزان 6.

موقعه : اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو : غابة قصر 

كلميمة.

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 72 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل مكونة من قطعتني؛

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مسلك 

القطعة الثانية : 

شماال : مسلك 

شرقا : مصرف 

جنوبا : ساقية اسمنتية 

غربا : ايت اوزكاغ؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39702 - 14 

اسم امللك : ارزان 7.

موقعه : اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو : غابة قصر 

كلميمة.

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 11 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39703 - 14 

اسم امللك : ارزان 10.

موقعه : اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو : غابة قصر 

كلميمة.

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 68 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة جلون حدو ومصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف وحساني حمو اوحا؛

غربا : ورثة جلوك حدو؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39704 - 14 

اسم امللك : ارزان 9.

موقعه : اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو : غابة قصر 

كلميمة.

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 30 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل واشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : شبلي عبي عمر واحباس؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مسلك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39580 - 14 

اسم امللك : مزلفت.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 آر 43 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل واشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك ومصرف؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مسلك ومصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39706 - 14 

اسم امللك : تيسيرت.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو : غابة 

قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 19 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك ومصرف؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : ساقية اسمنتية؛

غربا : مسلك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39707 - 14 

اسم امللك : تيسيرت.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو : غابة 

قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 67 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت حدو اوحماد؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مسلك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39713 - 14 

اسم امللك : احلارة 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 14 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 65 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : سعود حلسن؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مسلك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39743 - 14 

اسم امللك : تغزوين 3 مكرر.

السفلي،  غريس  ، جماعة  كلميمة  دائرة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 21 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ريباحي حلسن؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 392206/14؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39777 - 14 

اسم امللك : الرحمة 2.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 14 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 41 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي من تراب؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 39791/14 وحمداوي احمد؛
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شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة و بوجمعة؛

غربا : بوجمعة وبشيري محمد وحمداوي احمد؛

طالب التحفيظ : السيد حمداوي فاطمة بنت محمد.

مطلب رقم 39787 - 14 

اسم امللك : عائشة.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 22 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 50 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد االداري رقم 735؛

شرقا : التحديد االداري رقم 735؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 735؛

غربا : التحديد االداري رقم 735؛

طالب التحفيظ : السيد بكراوي محمد بن محمد.

مطلب رقم 39789 - 14 

اسم امللك : نزيهة.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 22 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 31 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد االداري رقم 735؛

شرقا : التحديد االداري رقم 735؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 735؛

غربا : التحديد االداري رقم 735؛

طالب التحفيظ : السيد بكراوي محمد بن محمد.

مطلب رقم 39791 - 14 

اسم امللك : كرمية.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 23 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ عدد 39817/14 و 39815 - 14 ؛

شرقا : التحديد االداري رقم 735؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 735؛

غربا : التحديد االداري رقم 735؛

طالبة التحفيظ : السيدة حمداوي امينة بنت محمد.

مطلب رقم 39805 - 14 

اسم امللك : مروة.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 24 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 78 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد االداري رقم 735؛

شرقا : التحديد االداري رقم 735؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 735؛

غربا : التحديد االداري رقم 735؛

طالبة التحفيظ : السيدة حمداوي الغالية بنت محمد.

مطلب رقم 39815 - 14 

اسم امللك : منير 2.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 29 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 57 س.

نوعه : ارض عارية بها بئر؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد االداري رقم 735؛

شرقا : التحديد االداري رقم 735؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 735؛

غربا : التحديد االداري رقم 735؛

طالبة التحفيظ : السيدة حمداوي اللة اختي بنت محمد.

مطلب رقم 39817 - 14 

اسم امللك : زكية 1.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 29 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 76 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد االداري رقم 735؛

شرقا : التحديد االداري رقم 735؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 735؛

غربا : التحديد االداري رقم 735؛

طالبة التحفيظ : السيدة حمداوي اللة امينة بنت محمد.

مطلب رقم 39834 - 14 

اسم امللك : غزالن.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 04 فبراير 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 86 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد االداري رقم 735؛

شرقا : التحديد االداري رقم 735؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 735؛

غربا : التحديد االداري رقم 735؛

طالب التحفيظ : السيد حمداوي سيدي محمد بن محمد.

مطلب رقم 39864 - 14 

اسم امللك : لكبيرة.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 12 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 62 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد االداري رقم 735؛

شرقا : التحديد االداري رقم 735؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 735؛

غربا : التحديد االداري رقم 735؛

طالب التحفيظ : السيد حمداوي عبد السالم بن بريكي.

مطلب رقم 39865 - 14 

اسم امللك : الدار الوسطانية.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 12 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 39 س.

نوعه : ارض عارية صاحلة للبناء؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد االداري رقم 735؛

شرقا : التحديد االداري رقم 735؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 735؛

غربا : التحديد االداري رقم 735؛

طالب التحفيظ : السيد حمداوي عبد السالم بن بريكي.

مطلب رقم 39866 - 14 

اسم امللك : وليجة عاللي.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 12 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 85 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد االداري رقم 735؛

شرقا : التحديد االداري رقم 735؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 735؛

غربا : التحديد االداري رقم 735؛

طالب التحفيظ : السيد حمداوي عبد السالم بن بريكي.

مطلب رقم 39869 - 14 

اسم امللك : دار الكزار.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 13 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 57 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد االداري رقم 735؛

شرقا : التحديد االداري رقم 735؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 735؛

غربا : التحديد االداري رقم 735؛

طالب التحفيظ : السيد حمداوي عبد السالم بن بريكي.

   احملافظ املساعد على االمالك العقارية بالرشيدية

بوزهري حميد   

 

محافظــة سطــات

مطلـب رقـم 22803 - 15 

إسم امللك : أرض رواونة. 

موقـعـه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة امزورة؛دوار البرامجة.

وقع حتديده في : 02 مارس2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 93 آ 43 س. 

نوعــه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : اعمر بن محمد بن مسعود؛

جنوبا : ورثة احلاج امحمد؛

غربا : مطلب عدد 22802 - 15.

طالبة التحفيظ : السيدة لطيفة متراوي بنت محمد.
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مطلـب رقـم 32003 - 15 

إسم امللك : ملك أسيا. 

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

وقع حتديده في : 06 ماي2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 04 آ 64 س. 

نوعــه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

*القطعة االولى : 

شماال : ممر؛

شرقا : رسم عقاري عدد 66369 - 15؛

جنوبا : طالبي جنات؛

غربا : مسجد)االحباس(.

القطعة الثانية : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطالبي صديق؛

جنوبا : طالبي صديق؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد بوعزة طالبي بن محمد.

مطلـب رقـم 41163 - 15 

إسم امللك : أرض الدار. 

موقـعـه : مدينة سطات؛طريق كيسر.

وقع حتديده في : 17 نوفمبر2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 97 آ 68 س. 

نوعــه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 18917 - 15؛رسم عقاري عدد 1851د؛رسم 

عقاري عدد 30574 - 15؛

شرقا : رسم عقاري عدد 34400ض؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 4690د؛

غربا : رسم عقاري عدد 4690د.

طالبو التحفيظ : السيدة فاطنة كرماني بنت احلسني ومن معها.

   احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بسطات 

عمر بن برادة     

محافظة خريبكة

مطلب رقم 38749 - 18 

إسم امللك : " املرس" .

موقعه : مدينة خريبكة، حي السالم دوار املراهنة.

نوعه : أرض عارية بها سكن من سفلي واشجار الزيتون و التني. 

مساحته : 08 آ 16 س .

اجملاورون : 

شماال : املكتب الوطني للسكك احلديدية؛

جنوبا : ورثة العيطاوي الكبير؛

شرقا : ورثة العيطاوي الكبير ؛

غربا : ورثة بورزان حسان.

طالبو التحفيظ : حكيمة فرني بنت املعطي ومن معها. 

مطلب رقم 52854 - 18 

إسم امللك : " بحيرة" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوار أوالد عمر.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 3 هـ 98 آ 14 س .

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

شرقا : قطبي شرقية ؛

غربا : مرفوق عالل، ورثة عبد اهلل زكاني، ورثة جارين محمد.

طالبو التحفيظ : هشام زرفاوي بن صالح ومن معه. 

مطلب رقم 52873 - 18 

إسم امللك : " ظهر جابر1" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوارالشرفاء.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 2 هـ 55 آ 86 س .

اجملاورون : 

شماال : نبيغ محمد بن محمد، ورثة فرحاني محمد ؛

جنوبا : ورثة احلاج صالح حماني، ورثة الدلوي العربي، ورثة عبد القادر 

اخلاص؛

شرقا : ورثة فرحاني محمد ؛

غربا : دومة فاطنة، حريبة مرمي.

طالب التحفيظ : اللوسي املصطفى بن صالح. 
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مطلب رقم 52939 - 18 

إسم امللك : " حلرش" .

موقعه : دائرة وادي زم، جماعة بني سمير، دوارالورادة الدحامنة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1 هـ 16 آ 10 س .

اجملاورون : 

شماال : لكبير ولد الكبيرة ؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : زكرياء عبد القادر، لعرج احلاج حمادي؛

غربا : رفيعي محمد، رفيعي الكبير.

طالبة التحفيظ : امينة كعدي بنت خليفة. 

مطلب رقم 52954 - 18 

إسم امللك : " بالد الكار" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوارالكفاف حلرار.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 81 آ 02 س .

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة دحيدح وضيحي؛

شرقا : فضيل حسن، ورثة فضيل محمد؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 20083 - 18 .

طالب التحفيظ : املصطفى الرهاني بن احمد. 

مطلب رقم 52960 - 18 

إسم امللك : " مرس الكعيدة" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دواراملشاهرة.

نوعه : أرض فالحية بها بئر. 

مساحته : 78 آ 78 س .

اجملاورون : 

شماال : سليم بوعزة؛

جنوبا : فداح صالح ومن معه؛

شرقا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 52748 - 18 .

طالب التحفيظ : محمد سليم بن احمد. 

مطلب رقم 52978 - 18 

إسم امللك : " املرس " .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دواراملشاهرة.

نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وبئر وحوض لتجميع املاء، 

واشجار مثمرة. 

مساحته : 39 آ 29 س .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 52979 - 18؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 52941 - 18؛

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد 52942 - 18، 52959 - 18؛

غربا : الطريق، ورثة جمعاوي .

طالبة التحفيظ : فاطنة سليم بنت احمد. 

مطلب رقم 52979 - 18 

إسم امللك : " املرس " .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دواراملشاهرة.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون. 

مساحته : 42 آ 28 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة املعطي بادة، ورثة الكعيدي الشرقي،؛

جنوبا : مطلبي التحفيظ عدد 52978 - 18 و52942 - 18؛

شرقا : سليم فاطمة؛

غربا : ورثة جمعاوي الطيبي .

طالب التحفيظ : فجوجي احمد بن امللودي. 

مطلب رقم 52999 - 18 

إسم امللك : " ظهر النسرة" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي، دواراوالد العاتي، اوالد ابراهيم.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 70 آ 15 س .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 43153 - 18، ورثة عتقاوي بنداود؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد52721 - 18، الراضي محمد بن عباس؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 39145 - 18؛

غربا : الرسم العقاري عدد71167 - 18، ورثة الراضي بوعزة بن عباس.

طالب التحفيظ : سرحاني فاطنة بنت عبد الكبير. 

مطلب رقم 53001 - 18 

إسم امللك : " املرس الكعيدة" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دواراملشاهرة.

نوعه : أرض فالحية. 
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مساحته : 79 آ 43 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة حد جمعة؛

جنوبا : سليم بوعزة بن احمد؛

شرقا : الطريق؛

غربا : سليم فاطنة بنت احمد، مطلب التحفيظ عدد 52942 - 18، 

ورثة سليم احمد.

طالب التحفيظ : صالح سليم بن احمد. 

مطلب رقم 53183 - 18 

إسم امللك : " حمرية 1" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دواراوالد مسعود.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 7 هـ 38 آ 77 س .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 53186 - 18؛

جنوبا : ورثة االموي، الرسم العقاري عدد 43379 - 18؛

شرقا : الطريق؛

غربا : الرسوم العقارية عدد : 84876 - 18، 74297 - 18، 91299 - 18، 

18 - 81288 ،18 - 91402 ،18 - 90586 ،18 - 77337

طالبو التحفيظ : أحمد كارم بن العربي ومن معه. 

مطلب رقم 53184 - 18 

إسم امللك : " املكرط" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دواراوالد مسعود.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1 هـ 88 آ 72 س .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10032 - 18؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 38809 - 18؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 54535 - 18؛؛

غربا : الطريق.

طالبو التحفيظ : أحمد كارم بن العربي ومن معه. 

مطلب رقم 53185 - 18 

إسم امللك : " بالد بوشتى" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دواراوالد مسعود.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 4 هـ 31 آ 33 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة حقابي املدني، ورثة حقابي بوعبيد؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد8376 - 18؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 12642 - 18 ، ورثة احلاج عبد القادر كارم، ؛

غربا : ورثة جنيبات .

طالبو التحفيظ : أحمد كارم بن العربي ومن معه. 

مطلب رقم 53186 - 18 

إسم امللك : " حمرية2" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دواراوالد مسعود.

نوعه : أرض فالحية بها مسكن من سفلي وبئر واشجار الزيتون. 

مساحته : 3 هـ 42 آ 78 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج عبد القادر؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد53183 - 18؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 2487 - 18؛

غربا : الرسمني العقارين عدد 91405 - 18 و 84876 - 18 .

طالبو التحفيظ : أحمد كارم بن العربي ومن معه.

إصـالح خطــأ - يتعلق بامللك املسمى : " مرس الكعيدة " 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 52959 - 18 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسميـة 

عدد 1094 املـؤرخـة فـي 18 ديسمبر 2019.

عوضـا عـن : 59959 - 18.

اقــرأ : 52959 - 18.

والبـاقـي بـدون تغيــر .

        احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

عبد الكرمي بوسيف     



عدد 1153 - 20 جمادى األخرة 1442 )03 فبراير 2021(708

محافظة تازة

مطلب رقم 7732 -ف.

اسم امللك : حمام كاف الغار.

موقعه : إقليم تازة،دائرة تاينست، قيادة و جماعة كاف الغار، 

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

مساحته : 29 آر 94 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار غابوية و أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : شعبة

شرقا : بوجمعة سي طيب، ورثة الهادي، ورثة البهالغي.

جنوبا : بالفقير عالل

غربا : الطريق رقم 5404.

القطعة الثانية : 

شماال : الطريق رقم 5404.

شرقا : الطريق رقم 5404.

جنوبا : ملك الدولة اخلاص

غربا : واد بريبر

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

مطلب رقم 8636  - 21.

اسم امللك : أحباس تازة رقم 1085

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، درب البخالء.

وقع حتديده في : 20 اكتوبر 2020

مساحته : 06 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ

شرقا : درب البخالء

جنوبا : طالب التحفيظ

غربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 13293 - 21.

اسم امللك : دار العسرية 1

موقعه : إقليم تازة، دائرة و قيادة و جماعة تاينست،

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019

مساحته : 01 آر 04 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة املهراوي مسعود

شرقا : ساقية عمومية، املهراوي محمد

جنوبا : ورثة اجملدوب التوهامي

غربا : العربي بالقايد، ساقية عمومية.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 13294 - 21.

اسم امللك : دار العسرية 2،

موقعه : إقليم تازة، دائرة و قيادة و جماعة تاينست،

وقع حتديده في : 21 مارس 2019.

مساحته : 54 س.

نوعه : ارض فالحية،

اجملاورون : 

شماال : ساقية، املهراوي مسعود

شرقا : بالقايد عبد السالم 

جنوبا : اجملدوب عبد القادر

غربا : ساقية

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 13297 - 21.

اسم امللك : مقبرة تاينست املركز

موقعه : إقليم تازة، دائرة و قيادة و جماعة تاينست،

وقع حتديده في : 21 مارس 2019

مساحته : 08 ار 85 س.

نوعه : ارض بها مقبرة و أشجار من الزيتون

اجملاورون : 

شماال : الطويلب عبد اهلل، مقبرة

شرقا : مطيوط محمد

جنوبا : ممر عمومي

غربا : ورثة حلظر محمد، سليطن امحمد، إبرايل احميدة.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 15504 - 21.

اسم امللك : أحباس تازة رقم 1398،

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا زنقة أهل التوت.

وقع حتديده في : 27 اكتوبر 2020

مساحته : 11 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي.
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اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ

شرقا : زنقة اهل التوات

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 15505 - 21

غربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 16195 - 21.

اسم امللك : الطلقة املودن.

دوار  الغار،  كاف  جماعة  و  قيادة  تاينست،  دائرة  تازة  اقليم   : موقعه 

سيدي داود

وقع حتديده في : 10 اكتوبر 2016

مساحته : 19 آر 24 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة قريوط استيتو

شرقا : ورثة قريوط استيتو ،

جنوبا : شعبة

غربا : ورثة قريوط استيتو

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 16481 - 21.

اسم امللك : عني معيتيقة،

موقعه : اقليم تازة دائرة تاينست، قيادة و جماعة كاف الغار.

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2019

مساحته : 51 ار 16 س،

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة زين العابدين، ورثة املسيح 

شرقا : املغرب محمد

جنوبا : املغرب محمد

غربا : ممر عمومي، شعبة

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 18962 - 21.

اسم امللك : جبريل

: إقليم و دائرة تازة، قيادة باب مرزوقة جماعة باب بودير احملل  موقعه 

املدعو : عروة.

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2017

مساحته : 11 آر 39 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 18963 - 21

شرقا : لقدمي علي.

جنوبا : واد الهدار

غربا : ممر عمومي، شعبة، الرسم العقاري عدد : 46113 - 21.

طالب التحفيظ : فوزية أخشاش بنت الطيب

مطلب رقم 19765 - 21.

اسم امللك : ملك الدحماني

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة باب املروج، اجلماعة القروية 

الطايفة احملل املدعو : دوار احلمادقة

وقع حتديده في : 21 فبراير 2019.

مساحته : 84 ار 28 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و بناءين من سفلي و طابق 

أول و بئرين و حوض

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم أحمد قدور

شرقا : ورثة احلاج أعمر

جنوبا : واد بوديسان

غربا : ورثة احلاج بكوش.

طالب التحفيظ : أحمد الدحماني بن محمد.

مطلب رقم 20255 - 21.

اسم امللك : مدرسة عبد اخلالقني م م عدد 825/قروي

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست، اجلماعة القروية الكوزات دوار عبد اخلالقني

وقع حتديده في : 02 يناير 2019.

مساحته : 13 ار 03 س.

نوعه : أرض بها بنايات مدرسية

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : ورثة طبازة، ورثة بركوك ادريس

شرقا : ورثة أوقسال موح، ورثة بركوك ادريس

جنوبا : ورثة بركوك ادريس

غربا : ممر عمومي.

القطعة الثانية : 

شماال : ورثة طبازة، 

شرقا : ورثة طبازة

جنوبا : ورثة طبازة

غربا : ورثة طبازة

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص
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مطلب رقم 20410  - 21.

اسم امللك : بالد محمد بن قدور.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة دوار الزاوية

وقع حتديده في : 05 مارس 2019.

مساحته : 13 آر 57 س

نوعه : ارض فالحية،

اجملاورون : 

شماال : االحباس

شرقا : االحباس

جنوبا : ورثة الكرطيط

غربا : االحباس

طالب التحفيظ : محمادين الزوالتي بن عبد اهلل

مطلب رقم 20444 - 21.

اسم امللك : بلمهماز

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة و مركز بني لنت .

وقع حتديده في : 18 مارس 2019.

مساحته : 15 ار 71 س،

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون و اللوز و بناية من تراب.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 20144/ف

شرقا : الرسم العقاري عدد : 20142/ف

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 20142/ف

غربا : زنقة، 

طالبو التحفيظ : محمد العروف بن محماد و من معه.

مطلب رقم 20599 - 21.

اسم امللك : الدكان احلبسي عدد 1074

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا سوق الغمادين رقم 3.

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019.

مساحته : 03 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي 

اجملاورون : 

شماال : زنقة لغزال

شرقا : طالب التحفيظ، الرسم العقاري عدد : 39819 - 21.

جنوبا : طالب التحفيظ،

غربا : زنقة الفخارين.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 20676 - 21.

اسم امللك : غبر العيساوي

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة احملل املدعو 

دوار بني خالد

وقع حتديده في : 27 يونيو 2019.

مساحته : 09 ار 17 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : ورثة القشيقشيني

شرقا : ورثة فلوف 

جنوبا : الطويهر أحمد

غربا : شعبة، الطويهر احمد.

طالبو التحفيظ : السياح فاطمة بنت محمد و من معها.

مطلب رقم 20957 - 21.

اسم امللك : عمران.

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2020.

مساحته : 89 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 49078 - 21

شرقا : ورثة بوطيب

جنوبا : كعبوش مصطفى

غربا : زنقة رقم 45 مكرر.

طالب التحفيظ : حميد غدو بن ميمون 

مطلب رقم 21068 - 21.

اسم امللك : ردينة

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده في : 12 فبراير 2020.

مساحته : 01 ار 08 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : الرسم العقاري عدد : 59903 - 21

جنوبا : حطاط قريوح، زنقة.

غربا : الرسم العقاري عدد : 38405 - 21

طالب التحفيظ : بوعنقود محمد بن محمد.

مطلب رقم 21145 - 21.

اسم امللك : حفرة أمالو

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة بني افراسن، دوار 

اوالد عامر.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020.

مساحته : 08 ار 07 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.
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اجملاورون : 

شماال : البهوي محمد

شرقا : ورثة املرابط احمد

جنوبا : ورثة ملرابط محمد

غربا : ممر عمومي، ورثة املرابط احمد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21146 - 21.

اسم امللك : راس النوادر.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة بني افراسن، دوار 

اوالد عامر.

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020.

مساحته : 03 آر 94 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : الدرداني محمد

شرقا : الدرداني محمد، ممر.

جنوبا : ورثة املرابط العربي

غربا : الدرداني امحمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21157 - 21.

اسم امللك : عني برية.

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة بني افراسن احملل 

املدعو : دوار القصبة،

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2020

مساحته : 15 ار 78 س 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون

اجملاورون : 

شماال : البرينصي محمد، البرينصي عامر

شرقا : مجاهيد احلسني، البرينصي عامر

جنوبا : ايزوخ محمد بن محمد باحلاج

غربا : ايزوخ محمد بن محمد باحلاج

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21158 - 21.

اسم امللك : املرجة 

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة بني افراسن احملل 

املدعو : دوار البطحة،

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020

مساحته : 22 ار 51 س 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الشعوري محمد بن حلسن، الشعوري ادريس.

شرقا : يزوغ احلسن، مطلب التحفيظ عدد : 21159 - 21

جنوبا : يزوغ محمد عامر

غربا : ممر عمومي، يزوغ محمد طليلح.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21159 - 21.

اسم امللك : باب عمار.

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة بني افراسن احملل 

املدعو : دوار البطحة،

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020

مساحته : 11 آر 60 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : يزوغ احلسن 

شرقا : يزوغ عبد السالم

جنوبا : يزوغ أحمد عامر

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 21158 - 21

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21162 - 21.

اسم امللك : عني قايد

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة احملل املدعو 

: دوار جبل حلمر.

وقع حتديده في : فاحت اكتوبر 2020

مساحته : 27 آر 12 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرحالي مصطفى و من معه. 

شرقا : الرحالي مصطفى و من معه، ورثة الشحيتي أحمد.

جنوبا : ورثة حلمر سي البشير

غربا : ورثة الشيخ بونزرة

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21163 - 21.

اسم امللك : عني احلجر أيضا

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة بني افراسن احملل 

املدعو : دوار البطحة،

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2020

مساحته : 12 ار 48 س 
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نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : يزوغ عبد اهلل، ورثة اليزوغ اليزيد

جنوبا : يزوغ عبد اهلل.

غربا : اجلمغيلي علي، ورثة يزوغ اليزيد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21164 - 21.

اسم امللك : عني احلجر 

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة بني افراسن احملل 

املدعو : دوار البطحة،

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020

مساحته : 20 ار 03 س 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الشعوري محمد بن أحميدة

شرقا : الشعوري محمد بن أحميدة

جنوبا : يزوغ محمد بن عبد اهلل، صليح الغازي.

غربا : الشعوري سعيد، صليح عبد الرحيم، صليح الغازي

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21203 - 21.

اسم امللك : الرباني

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020

مساحته : 01 آر 00 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ممر غير محدد 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 21200 - 21

جنوبا : مقدوش رحمة

غربا : برغوت علي.

طالب التحفيظ : أحمد الرباني بن محمد.

مطلب رقم 21216 - 21.

اسم امللك : البركة

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة دوار مسدورة.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020

مساحته : 34 آر 44 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون

اجملاورون : 

شماال : محمد بن اخليفة 

شرقا : عبد اخلالق بن اخليفة

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 62032 - 21

غربا : ورثة علي القيش

طالب التحفيظ : عبد العزيز بن اخليفة بن عبد السالم.

مطلب رقم 21233 - 21.

اسم امللك : غيران الثعالب

موقعه : مدينة تازة، دوار املصارة، احملل املدعو غيران الثعالب.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020

مساحته : 10 آر 25 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 4179 - 21 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 21234 - 21

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 34654 - 21 ) الطريق الوطنية رقم 6(.

غربا : الرسمني العقاريني عدد : 65823 - 21، 65178 - 21

طالب التحفيظ : يحيى بن ملقدم بن أحمد

مطلب رقم 21234 - 21.

اسم امللك : غيران الثعالب احلجرة الطويلة

موقعه : مدينة تازة، دوار املصارة، احملل املدعو غيران الثعالب.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020

مساحته : 24 آر 87 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 4179 - 21 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 21232 - 21

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 34654 - 21 ) الطريق الوطنية رقم 6(.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 21233 - 21

طالب التحفيظ : شكير بن ملقدم بن عبد السالم

مطلب رقم 7852 -ف.

اسم امللك : العركوب

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، جماعة كاف الغار، دوار بوهرون.

وقع حتديده في : 08 يونيو 1981.

نوعه : أرض فالحية.

بالنسبة للجزء املسمى" العركوب" القطعة رقم 1

مساحتها : 74 آر 07 س

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 4664/ف، محمد مسعود بوشجرة. 

شرقا : طريق، امللك الغابوي للدولة.
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جنوبا : امللك الغابوي للدولة

غربا : امللك الغابوي للدولة

طالب التحفيظ : حيدة محمد بن عالل

بالنسبة للجزء املسمى" عني غاية" القطعتني رقم 02 و 03 

مساحتها : 03 هـ 80 آر 80 س

اجملاورون : 

القطعة رقم 02 

شماال : محمدين البشير، محمدين مسعود بوشجرة. 

شرقا : شعبة

جنوبا : امللك الغابوي للدولة

غربا : سيدي امحمد الهاشمي، عامر لقرع الرفتاني.

القطعة رقم 03 

اجملاورون : 

شماال : بوعرفة القوقة 

شرقا : سيدي امحمد الهاشمي، عامر لقرع الرفتاني

جنوبا : محمدين البشير

غربا : محمدين مسعود

طالبو التحفيظ : بوشريحة علي بن محمد و من معه.

إعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 2296 - 21

امللك املسمى :  موالي عبد اهلل

مساحته : 65 س.

الكائن : مدينة تازة، حجرة كناوة.

طالب التحفيظ : محمد السرسوري بن أحمد.

قد وقع حتديده في : 08 نوفمبر 2005.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي و طابق أول

اجملاورون : 

شماال، شرقا، جنوبا : ما تبقى من امللك ذي مطلب التحفيظ عدد 2296 - 21.

غربا : زنقة.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 4401 

 “ القطعة املسماة  1997، فقط فيما يخص  05 مارس   : املؤرخة في 

ملك السرسوري” 

مطلب رقم 1987 - 21

امللك املسمى :  فندق بوبطان

مساحته : 01 هـ 37 آر 87 س.

الكائن : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، دوار بني مقورة.

طالب التحفيظ : القوبع علي بن محمد.

قد وقع حتديده في : 16 ماي 1995.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : احلاج أحمد القوبع

شرقا : صويلح أحمد بن محمد

جنوبا : احلاج أحمد القوبع

غربا : الصويلح أحمد

القطعة الثانية : 

شماال : ورثة معالوي محمد بن احلسني.

بنيخلف محمد،  احلاج أحمد قوبع،  البنوني محمد بن حمو،   : شرقا 

القوبع عبد اهلل

جنوبا : ورثة محمد اجغيوغ، احلاج أحمد القوبع، القوبع عبد اهلل.

غربا : واد الزياتن

 74  : عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في : 31 ماي 2000، 

مطلب رقم 14958 - 21

امللك املسمى :  حوض احلية

مساحته : 98 آر 59 س.

الكائن : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي التقدم.

طالبو التحفيظ : مرمي أبرعوز بنت إدريس و من معها.

قد وقع حتديده في : 20 مارس 2015.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : ورثة بن عبو محمد

شرقا : ورثة أيت عيسى

جنوبا : محمد بن بناصر

غربا : آيت بوزيامن

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 914 

املؤرخة في : 06 يوليو 2016،

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

بنعمارة عبد الرحيم     

 

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 17246 - 22

اسم امللك : " بلمير 3 "

موقعه : إقليم قلعة السراغنة مركز العطاوية احملل املدعو دوار النواجي . 

وقع حتديده في : 16 يناير 2017

ثمانون  و  ثمانية  و  آرا  خمسون   : التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

سنتيارا ) 50 آر 88 س( .
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نوعه : أرض فالحية .
اجملاورون : 

شماال : بادو احلاج التهامي . 
شرقا : مصرف - لبرود عبذ الرحمان – ورثة أيت عدي ابريك 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 15770/م .
غربا : الرسم العقاري عدد 15770/م . 

طالب التحفيظ : عبد الغني بلمير بن عبد القادر . 

مطلب رقم 28095 - 22
اسم امللك : " ملك زبيدة "

موقعه : إقليم قلعة السراغنة بلدية العطاوية احملل املدعو دوار النواجي . 
وقع حتديده في : 13 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : آر واحد و عشر سنتيارات ) 01 آر 10 س( .
نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي وطابق أول وسطح .

اجملاورون : 
شماال : زنقة 
شرقا : زنقة 

جنوبا : سعيد بيوض .
غربا : حميد محمد 

طالب التحفيظ : زبيدة البروتي بنت عباس . 

مطلب رقم 28118 - 22
اسم امللك : " احلرشة "

موقعه : إقليم قلعة السراغنة قيادة ملزم جماعة ملزم صنهاجة احملل 
املدعو دوار الشويحات. 

وقع حتديده في : 16 مارس 2020
آرا  أربعون  و  و ستة  واحد  هكتار   : التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

ثمانية وخمسون سنتيارا )01 هك 46 آر58 س( .
نوعه : أرض فالحية بها بعض أشجار الزيتون .

اجملاورون : 
شماال : احمد الشبة 

شرقا : ورثة الزهواني لكبيرة - حرم الدوار
جنوبا : حرم الدوار.

غربا : الطريق االقليمية رقم 2137 
طالب التحفيظ : رحال الصردي بن عبد القادر . 

احملافظ عل األمالك العقاري بقلعة السراغنة بالنيابة
فتح اهلل سراج    

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 55077 - 23 
اسم امللك : ملك مربوح

موقعه : اسفي ، حي واد الباشا ، زنقة واد اكرو واد الرقم 06
املساحة التي أظهرها التصميم 81 س

نوعـه : دار لسكنى بها سفلي وطابق أول 

اجملاورون :  

شماال : لغليمي فاطنة 

شرقا : الطاقي العربي

جنوبا : الزنقة 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 7265 - 23

طالبة التحفيظ : مربوح زينب بنت اعلي بن قاسم 

مطلب رقم 97225 - 23 

اسم امللك : الفواشخ

موقعه : اقليم اليوسفية، اجلماعة احلضرية اليوسفية

املساحة التي أظهرها التصميم 223 هك 43 آر 18 س

نوعـه : ارض فالحية بها أشجار اوكاليبتوس ومحطة تصفية للماء – 

وخطني كهربائيني متوسط التردد والثاني مرتفع الضغط

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 13378/م

شرقا : زاوية حرمة اهلل- والطريق

بن عمار-  بوعزة  بن  وورثة   –  23 -  4663 العقاري عدد  الرسم   : جنوبا 

وجيليرمود جان والطريق- مطلب عدد 7224/م- ملك الفواشخ- 

غربا : مطلب عدد 5641 - -23 الرسم العقاري عدد 13378/م

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية )الفواشخ( 

مطلب رقم 97808 - 23 

اسم امللك : بالد الرمولة 

موقعه : اقليم اسفي، قيادة خط ازكان، دوار ركراكة

املساحة التي أظهرها التصميم 31 آر 17 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : ورثة العسري مبارك

شرقا : هيبة النعيمي 

جنوبا : الطريق عرضها 10 امتار-و الرسشم العقاري عدد 1422/م 

غربا : ورثة حمادي بن قدور 

طالب التحفيظ : بنخربوش خليل ابن بوشعيب بن محمد 

مطلب رقم 103825 - 23 

اسم امللك : بالد مريغيدة 

موقعه : اقليم أسفي ، جماعة وقيادة شهدة ، دوار الوكاكدة 

املساحة التي أظهرها التصميم 59 آر 53 س 

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : عبد القادر بن الكلخة
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شرقا : حمادة بن كرمان

جنوبا : أحمد بن عالل 

غربا : عبد القادر بن الكلخة

طالب التحفيظ : اجلبيلي املصطفى ابن كبور 

مطلب رقم 103962 - 23 

اسم امللك : ب.ب. 26.25.24.23.11 .29.28.27 

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة الكنتور، دوار الشرادي 

املساحة التي أظهرها التصميم 04 هك 50 آر 84 س 

نوعـه : أرض فالحية يشملها خط كهربائي متوسط الضغط 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 97724 - 23

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط

مطلب رقم 103992 - 23 

اسم امللك : رملية

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة دوار أوالد سي عبد القادر

املساحة التي أظهرها التصميم 22 أر 22 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : لغليمي لعوينية

شرقا : البصري فاطنة

جنوبا : ميمون الهلبي – والطاهر البصري 

غربا : لغليمي لعوينية

طالبو التحفيظ : كودابي ثوريا بنت عبد الرحمان ومن معها 

مطلب رقم 104024 - 23 

اسم امللك : بالد اجلنان 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة بوكدرة، دوار الكراوطة املهادي 

املساحة التي أظهرها التصميم 22 آر 73 س

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ومطفية 

اجملاورون :  

شماال : ورثة بن عبيد بن بوشعيب 

شرقا : الطريق

جنوبا : عمر لكواحي

غربا : ورثة بن عويس 

طالبا التحفيظ : لكواحي عمر ابن بوشعيب بن اعبيد

مطلب رقم 104098 - 23 

اسم امللك : البراكة 

موقعه : اقليم اليوسفية، دائرة احمر، جماعة وقيادة السبيعات ، دوار السوالم 

املساحة التي أظهرها التصميم 02 هك 13 آر 66 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 10342 - 23 – واملطلب عدد 103606 - 23

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 104097 - 23

جنوبا : ورثة احلادق اخليفة- مطلب عدد 103608 - 23 - وورثة احلادق فاطنة 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 103638 - 23 - احلادق عبد اجلبار 

طالب التحفيظ : شركة كنوف ماروك 

مطلب رقم 104227 - 23 

اسم امللك : ازواكة

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة الطياميم، قيادة رأس العني ، دوار ازغيوير

املساحة التي أظهرها التصميم 01 هك 18 آر 98 س 

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : الكوندي عبد الوهاب بن مبارك 

شرقا : بليل هنية بنت احمد – علي بليل بن محمد- وورثة اخملتار بن الراضي

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 38239 - 23

غربا : مطلب التحفيظ عدد 28415 - 23 – ومطلب التحفيظ عدد 22842/م

طالب التحفيظ : احلراق بناصر ابن محماد بن عبد اهلل 

مطلب رقم 104261 - 23 

اسم امللك : بالد عرصة القائد

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة و قيادة الكنتور، دوار احلاج أحمد 

املساحة التي أظهرها التصميم 02 هك 07 آر 10 س 

نوعـه : أرض فالحية بها سكنى وأشجار الزيتون

اجملاورون :  

شماال : عبد العزيز البوكيلي بن اخملتار

شرقا : مجاز الدوار- ومصطفى

جنوبا : ورثة بوبكر

غربا : ورثة اخملتار البوكيلي

طالب التحفيظ : جوجكياد عبد احلفيظ ابن عبد السالم بن حلسن

مطلب رقم 110813 - 23 

اسم امللك : احرش عامر

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة الصعادال، قيادة دار السي عيسى، دوار ركراكة

املساحة التي أظهرها التصميم 34 آر 96 س

نوعـه : أرض فالحية يقطعها ممر عرضه متران 
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اجملاورون :  

شماال : ادريس لغليض

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 104165 - 23 

جنوبا : ورثة عبد اهلل لغليض

غربا : مليكة لغليض – ورثة عبد اهلل لغليض 

طالبة التحفيظ : لغليض حنان بنت احمد بن محمد 

مطلب رقم 110845 - 23

اسم امللك : ملك ناجي

موقعه : اسفي ، حي لبيار ، زنقة البرهومي، رقم 30

املساحة التي أظهرها التصميم 66 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابقني 

اجملاورون :  

شماال : زنقة البرهومي

شرقا : حفيظة كميلي 

جنوبا : مبارك الزاكي ومن معه - ومطلب التحفيظ عدد 56002 - 23 

غربا : خديجة العسالي

طالبة التحفيظ : ناجي اعبوش بنت محمد بن احملجوب 

مطلب رقم 110859 - 23

اسم امللك : ملك الوسيف 

موقعه : اقليم اليوسفية ، جماعة جمعة اسحيم ، دوار اوالد بوصالح

املساحة التي أظهرها التصميم 13 آر 04 س

نوعـه : أرض فالحية بها مطفية

اجملاورون :  

شماال : محمد لبان بن محمد

شرقا : الرسم العقاري عدد 5917/ز – املقبرة 

جنوبا : ورثة قدور بن احليمر 

غربا : الطريق - واملشتري 

طالبو التحفيظ : الكمراوي الكوشية بنت احمد ومن معها 

مطلب رقم 111027 - 23 

اسم امللك : بلوك 176

موقعه : اسفي ، دوار اليتامى

املساحة التي أظهرها التصميم 60 آر 28 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

مطلب رقم 111049 - 23 

اسم امللك : بالد الظهر 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة ملعاشات ، قيادة الصويرية ، دوار املالح

املساحة التي أظهرها التصميم 20 آر 76 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : ملقيس محمد

شرقا : ورثة القطيب حمادي

جنوبا : الرسم العقاري عدد 79392 - 23 

غربا : الطريق الصويرة عرضها 30 متر

طالب التحفيظ : العامري كبير ابن البشير بن عمر 

مطلب رقم 111153 - 23 

اسم امللك : ملك الزوبير

موقعه : آسفي ، حي لعريسة 

املساحة التي أظهرها التصميم 72 آر 

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابقني بهوائها 

اجملاورون :  

شماال : 

شرقا : الزنقة

جنوبا : 

غربــا : الزنقة

طالب التحفيظ : الزوبير عبد القادر بن حلبيب بن محمد 

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي بالنيابة

عبد اجلليل ابامني     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131009 - 24

اسم امللك : "استيتو1"

موقعــه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو : بوبراهم 

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2019.

مساحته : 91 آر 97 س.

والثانية  أول  االولى من سفلي وطابق  بنايتني  بها  ارض عارية   : نوعه 

من سفلي.
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اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : واد؛

جنوبا : ادريس احيذار؛

غربا : ممر، 

طالب التحفيظ : محمد استيتو بن محمد.

مطلب رقم 131046 - 24

اسم امللك : "حفيظة"

موقعــه : اقليم احلسيمة، جماعة ايت يوسف أوعلي، احملل املدعو : أخزان.

وقع حتديده في : 17 نوفمبر 2020.

مساحته : 01 آر 95 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : الفيافي عبد احلميد ؛

جنوبا : زيبوح كرمي؛

غربا : رداحي سعيد، 

طالبة التحفيظ : حفيظة أمغار بنت شعيب.

مطلب رقم 131209 - 24

اسم امللك : "بنقدور"

موقعــه : مدينة احلسيمة، حي تغامنني، احملل املدعو : لوطا ازغار 

وقع حتديده في : 02 نوفمبر 2020.

مساحته : 72 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5076 - 24؛

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ممر؛

غربا : حيحود حورية، 

طالبة التحفيظ : فتيحة بنت املهدي بنقدور.

مطلب رقم 131211 - 24

اسم امللك : "مصطفى 1"

موقعــه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : لوطا أزغار 

وقع حتديده في : 02 نوفمبر 2020.

مساحته : 80 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بنقدور؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 131212 - 24؛

جنوبا : ورثة بنقدور؛ مطلب التحفيظ رقم 131237 - 24،

غربا : الرسم العقاري رقم 47264 - 24، 

طالب التحفيظ : مصطفى بن عبد السالم الرايس.

مطلب رقم 131212 - 24

اسم امللك : "مصطفى 2"

موقعــه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : لوطا أزغار 

وقع حتديده في : 02 نوفمبر 2020.

مساحته : 01 آر 20 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بنقدور؛

شرقا : ورثة بنقدور؛

جنوبا : ورثة بنقدور؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 131211 - 24، 

طالب التحفيظ : مصطفى بن عبد السالم الرايس.

مطلب رقم 131215 - 24

اسم امللك : "بنتهامي 2"

موقعــه : اقليم احلسيمة، مدينة امزورن احملل املدعو : لعزيب 

وقع حتديده في : 03 نوفمبر 2020.

مساحته : 01 آر 24 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : شارع؛

شرقا : صريخي سعيد؛

جنوبا : ملك الغير؛ العولى عبد العالي،

غربا : ورثة فاطمة فكري، 

طالب التحفيظ : محمد بنتهامي بن علي.

مطلب رقم 131216 - 24

اسم امللك : " بنتهامي 3"

موقعــه : اقليم احلسيمة، مدينة امزورن احملل املدعو : لعزيب.

وقع حتديده في : 03 نوفمبر 2020.

مساحته : 01 آر 12 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : افاسي مليكة؛
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شرقا : بشيري رابح؛

جنوبا : طريق؛ 

غربا : فكري حسن، 

طالب التحفيظ : محمد بنتهامي بن علي.

مطلب رقم 131217 - 24

اسم امللك : " بنتهامي 4"

موقعــه : اقليم احلسيمة، مدينة امزورن احملل املدعو : لعزيب.

وقع حتديده في : 03 نوفمبر 2020.

مساحته : 01 آر 20 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : ورثة فاطمة فكري؛

جنوبا : ورثة فكري عمر احلاج؛ 

غربا : ورثة أحمد، 

طالب التحفيظ : محمد بنتهامي بن علي.

مطلب رقم 131218 - 24

اسم امللك : " مطرفي"

موقعــه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي اجار ازوكاغ.

وقع حتديده في : 03 نوفمبر 2020.

مساحته : 01 آر.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من طابق حتت أرضي وسفلي ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛ 

غربا : ملك الغير، 

طالب التحفيظ : محمد مطرفي بن محمد.

مطلب رقم 131221 - 24

اسم امللك : " افالح 1"

موقعــه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش احملل املدعو : حي أكادير.

وقع حتديده في : 09 نوفمبر 2020.

مساحته : 01 آر 62 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق علوية.

اجملاورون : 

شماال : طريق،

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛ 

غربا : طريق، 

طالب التحفيظ : سعيد أفالح بن محمد.

مطلب رقم 131222 - 24

اسم امللك : " افالح 2"

موقعــه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش احملل املدعو : حي أكادير.

وقع حتديده في : 09 نوفمبر 2020.

مساحته : 01 آر 35 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 131224 - 24،

شرقا : طريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 131223 - 24،

غربا : بنسعلي فريد، 

طالب التحفيظ : سعيد أفالح بن محمد.

مطلب رقم 131223 - 24

اسم امللك : " افالح 3"

موقعــه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش احملل املدعو : حي أكادير.

وقع حتديده في : 09 نوفمبر 2020.

مساحته : 01 آر 25 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق علوية ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 131222 - 24؛ بن سعلي فريد،

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 131222 - 24؛

جنوبا : طريق

غربا : طريق، 

طالب التحفيظ : سعيد أفالح بن محمد.

مطلب رقم 131224 - 24

اسم امللك : " افالح 4"

موقعــه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش احملل املدعو : حي أكادير.

وقع حتديده في : 09 نوفمبر 2020.

مساحته : 01 آر 62 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 131222 - 24؛ 

غربا : بنسعلي فريد، 

طالب التحفيظ : سعيد أفالح بن محمد.
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مطلب رقم 131231 - 24

اسم امللك : " جمال"

موقعــه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : صباديا.

وقع حتديده في : 17 نوفمبر 2020.

مساحته : 90 س.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي أرضي وسفلي علوي وطابق 

علوي ومرفق السطح.

اجملاورون : 

شماال : سعماري محمد،

شرقا : طريق؛

جنوبا : شيباني حسني، 

غربا : سعماري محمد، 

طالب التحفيظ : جمال السعماري بن محمد.

مطلب رقم 131232 - 24

اسم امللك : " انير"

موقعــه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : بوجيبار.

وقع حتديده في : 17 نوفمبر 2020.

مساحته : 81 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 25436 - 24،

شرقا : ملك الغير؛

جنوبا : طريق؛ عالش محمد،

غربا : عالش محمد، 

طالب التحفيظ : امحمد الدراقطني بن أحمد.

مطلب رقم 131236 - 24

اسم امللك : " تسومار"

موقعــه : اقليم احلسيمة، جماعة ازمورن احملل املدعو : تساسنت.

وقع حتديده في : 17 نوفمبر 2020.

مساحته : 85 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بوجانة احمد؛ 

شرقا : بوجانة أحمد؛

جنوبا : طريق،

غربا : طريق، 

طالب التحفيظ : فيصل الصوابني بن احلسن.

مطلب رقم 131257 - 24

اسم امللك : " مؤسسة سجنية"

موقعــه : اقليم احلسيمة، جماعة ايت قمرة.

وقع حتديده في : 30 نوفمبر 2020.

مساحته : 01 آر 69 س.

نوعه : ارض عارية.

شماال : الرسم العقاري عدد 37219 - 24،

شرقا : الرسم العقاري عدد 37219 - 24؛ الرسم العقاري عدد 12614 - 24؛

جنوبا : ملك الغير، الرسم العقاري عدد 33486 - 24.

غربا : الرسم العقاري عدد 51858 - 24، الرسم العقاري عدد 32322 - 24،

طالب التحفيظ : مندوب امالك الدولة باحلسيمة نيابة عن (امللك اخلاص).

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3734 - 26

اسم امللك : "وفاء 1 "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

أشجار  و  اسطبل  و  ارض  طابق  من  بنايتني  بها  فالحية  ارض   : نوعه 

مختلفة و بئر

وقع حتديده في : 15 يناير 2019

املساحة لتي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 18 ار 14 سنتيار

حدوده : 

شماال : العربي ميساوي 

سليمان  ابن  و  حجاج  سيدي  بني  106الرابطة  رقم  الطريق   : جنوبا 

عرضها 30 متر

شرقا : مسلك عرضه 05 امتار- مسلك عرضه 03 امتار

غربا : زهرة ميساوي

طالب التحفيظ : اسماعيل املساوي بن حجاج

مطلب رقم 3790 - 26

اسم امللك : "نبيل "

موقعه : احملمدية، القصبة

نوعه : ارض بها بناية من طايق ارضي 

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 39 سنتيار

حدوده : 

شماال : زنقة رقم 22

جنوبا : زنقة رقم 24

شرقا : زيزون خديجة و من معها- محمد عزاب

غربا : الرسم العقاري 29561 - 26

طالب التحفيظ : نبيل كالف بن محماد
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مطلب رقم 3800 - 26

اسم امللك : " أرض رمي "

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار اوالد سيدي عبد النبي

نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 26 اكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  : 23 ار 90 سنتيار

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 4286 - 49

جنوبا : الرسم العقاري 81723 - 26

شرقا : الطريق السيار الرابط بني الرباط و مراكش

غربا : مطلب التحفيظ 874 - 26

طالب التحفيظ : جواد لشرف بن محمد

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان      

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 7146 - 27

اسم امللك : " امشاض ".

النسور،  كهف  ملحقة   ، اجلموس  دائرة  خنيفرة،  اقليم   : موقعه 

جماعة سيدي ملني ، دوار امهروق املكان املدعو اقا ازرايف

وقع حتديده في : 31 يوليو 1998.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 08 آر 13س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : ممر) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : كرهة محمد بن احلسني ؛

غربا : اكبوش محمد .

طالبة التحفيظ : كعبوش فاظمة بنت محمد.

مطلب رقم 9984 - 27

اسم امللك : "املو اغزاف ".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة وجماعة اجلموس ، املكان املدعو ازغر . 

وقع حتديده في : 14 مارس 2005 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67 هـ 02 آر38 س

نوعه : ارض فالحية بها دار للسكنى و اسطبل وبئر واحواض 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : املطلب رقم 409 - 27 ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : امزيان حماد؛ 

غربا : الطريق ) ملك عمومي ( .

القطعة الثانية : 

شماال : املطلب رقم 409 - 27 ، الشعبة ) ملك عمومي (؛ 

شرقا : الواد ) ملك عمومي (؛

جنوبا : طالب التحفيظ ، املطلب رقم 622 - 27 ؛

غربا : الشعبة ) ملك عمومي (. 

طالب التحفيظ : امزيان محمد بن احلاج محمد .

مطلب رقم 41342 - 27

اسم امللك : " مجموعة مدارس بوشبل ".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة اجلموس ، جماعة احلمام، املكان املدعو 

دوار بوشبل. 

وقع حتديده في : 16 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 آر37 س

نوعه : ارض بها بنايات وبئر واشجار.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي( ؛

جنوبا : ورثة غابو الغازي ، العماري عائشة ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( .

مطلب رقم 41350 - 27

اسم امللك : " ملك محمد ".

موقعه : اقليم و دائرة حنيفرة ملحقة موحى وحمو الزياني ، جماعة 

البرج، املكان املدعو مزارع املصلى . 

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر17 س

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 26370 - 27 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 20606 - 27 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 20606 - 27 ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي ( .

طالب التحفيظ : محمد حمادى بن سعيد . 

مطلب رقم 41351 - 27

اسم امللك : " سوسن ".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة وجماعة اجلموس، املكان املدعو حي التقدم. 

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر02 س
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نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول

اجملاورون : 

شماال : عمي امينة ؛

شرقا : حجني حلسن ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي (؛

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( .

طالبة التحفيظ : نصيرة العميري بنت املعطي . 

مطلب رقم 41357 - 27

اسم امللك : " نافيل ومينة ".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة وجماعة اجلموس، املكان املدعو حي الفتح. 

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67 س

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : دحاني املعطي؛

شرقا : برحموش سعيد؛

جنوبا : العمراني عبد الرحمان ؛

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( .

طالبو التحفيظ : عبد الرحيم نافيل ومن معه . 

مطلب رقم 41359 - 27

اسم امللك : " قمر ".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو السيري. 

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 45 س

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : قاسمي محمد ؛

جنوبا : ابراهيم ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

طالب التحفيظ : خي حروش بن محمد 

مطلب رقم 41361 - 27

اسم امللك : " الناطفي ".

موقعه : مدينة خنيفرة،املكان املدعو اساكا ، زنقة 26 رقم 03. 

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 62 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : بوداس محمد ؛

جنوبا : فاضمة احلاج ؛

غربا : اوطالب عائشة.

طالب التحفيظ : احلسني الناطفي بن ايشي . 

مطلب رقم 41362 - 27

اسم امللك : " عبد الرحمان ".

موقعه : اقليم خنيفرة، مدينة مريرت، املكان املدعو حي محمد نطوطو. 

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر18 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني

اجملاورون : 

شماال : كراري عبد السالم ؛ 

شرقا : سفيان محمد ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

طالب التحفيظ : لغفيري عبد الرحمان بن موالي الناجي .

مطلب رقم 41368 - 27

اسم امللك : " عبد اجمليد ".

موقعه : مدينة خنيفرة، ، املكان املدعو حي السيري. 

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني

اجملاورون : 

شماال : املطلب رقم 29462 - 27 ؛

شرقا : زيداني اعقا ؛

جنوبا : ورثة حمادى ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

طالب التحفيظ : عبد اجمليد بنقاسم بن العربي .

مطلب رقم 1294 - 27

اسم امللك : " املو ".

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

ايت حمو

وقع حتديده في : 20 يونيو 1988.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21 آر 38 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : املطلب رقم 1302  - 27 ؛

شرقا : طالب التحفيظ ، بوسعيدي محمد، عزو حلسن ؛

جنوبا : عزو حلسن ؛

غربا : املطلب رقم 19127  - 27.

طالبة التحفيظ : ارغـيس فاطمة بنت افاسي نسعيد .
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مطلب رقم 1302 - 27

اسم امللك : " فدان بواسمومن 02 ".

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

ايت حمو

وقع حتديده في : 21 يونيو 1988.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30 آر 10 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : اسد علي ؛

شرقا : الساقية ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : املطلب رقم 1294 – 27 ؛

غربا : املطلب رقم 19127  - 27.

طالبة التحفيظ : ارغـيس فاطمة بنت افاسي نسعيد .

مطلب رقم 3643 - 27

اسم امللك : " تاغبالوت 03 ".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة وجماعة القباب ، املكان املدعو ملوية . 

وقع حتديده في : 21 يونيو 2006 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67 هـ 02 آر38 س

نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10622 - 27 ، املطلب رقم 1931 - 27 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 14948  - 27 ؛ 

جنوبا : ايت حدو اوهان؛ 

غربا : الرسوم العقارية عدد 10100 - 27 ، 10051 - 27 ، 10380 - 27 ، 

 ، 27 - 10009 ، 27 - 10807 ، 27 - 10098 ، 27 - 10027 ، 27 - 10135

موحى وعلي امحول. 

طالب التحفيظ : وزات علي بن موحى اقسو .

مطلب رقم 10066 - 27

اسم امللك : " تاغزوت ".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة وجماعة اجلموس، املكان املدعو لكعيدة، 

دوار الباشا . 

وقع حتديده في : 04 فبراير 2005.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30 آر17 س

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الساقية ، الطريق ) ملك عمومي( ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي( ؛

جنوبا : مطلب رقم 2183 - 27 ؛

غربا : مطلب رقم 2183 - 27 .

طالب التحفيظ : طعبيش حلسن بن عمر .

مطلب رقم 41114 - 27

اسم امللك : " مقهى الضريح ".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة اجلموس، ملحقة و جماعة موالي بوعزة 

، املكان املدعو موالي بوعزة املركز . 

وقع حتديده في : 29 اغسطس 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : سعيدي سعيد ؛

شرقا : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

جنوبا : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( .

طالبة التحفيظ : االحباس العامة . 

مطلب رقم 41151 - 27

اسم امللك : " حنان ".

موقعه : : مدينة خنيفرة، املكان املدعو املسيرة السفلى. 

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 س

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13427 - 27 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 13531 - 27 ، عالوي موحى؛

جنوبا : البرادعي مصطفى ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

طالبة التحفيظ : حنان العالي بنت محمد . 

مطلب رقم 41158 - 27

اسم امللك : " العياشي ".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة اجلموس، ملحقة و جماعة موالي بوعزة، 

حي الصابري ، زنقة 06 ، رقم 142 .

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ 16 س.

نوعه : ارض بها قبو و سفلي .

اجملاورون : 

شماال : احلرشاوي ؛

شرقا : ورثة ايزة بنت احلبيب؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي ( .

طالب التحفيظ : العياشي الغـنامي بن اجمليد . 
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مطلب رقم 41223 - 27

اسم امللك : " ملك امومن ".

موقعه : اقليم خنيفرة، مدينة مريرت ، حي بولشفار 02 زنقة 06 . 

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 75 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول. 

اجملاورون : 

شماال : املطلب رقم 8255 - 27 ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : بلخير محمد ؛

غربا : القايدي سيدي .

طالب التحفيظ : احلسني امومن بن عمر. 

مطلب رقم 41248 - 27

اسم امللك : " ياسر ".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو حمرية ، زنقة واد ام الربيع .

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

اجملاورون : 

شماال : ورثة العبدوني ، عمراوي حلسن ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : ورثة اقجيع احدو ؛

غربا : اللة زينب .

طالب التحفيظ : بن يوسف اقجيع بن احمد . 

مطلب رقم 41315 - 27

اسم امللك : " ملك بوعزة ".

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

احلي االداري . 

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95 س

نوعه : ارض بها بناية ذات قبو وسفلي وطابق علوي .

اجملاورون : 

شماال : ممر مغلق ) ملك قروي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : العباسي احلسني ؛

غربا : اكناون الهاشمي .

طالب التحفيظ : بوعزة خلوق بن بناصر .

مطلب رقم 41327 - 27

اسم امللك : " فدان تاموت ايغمي ".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة اجلموس ، جماعة احلمام ، املكان املدعو 

مزارع ارشكيكن . 

وقع حتديده في : 26 فبراير 2020 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 آر21 س

نوعه : ارض فالحية بها فــبال و مرآب و اسطبل وحـــــوض و بئر و اشجار . 

اجملاورون : 

شماال : عمر يوسفي ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : منحدر ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : الطريق ) ملك قروي (. 

طالب التحفيظ : عبدالرحمان لفضي بن عزيزي .

مطلب رقم 41336 - 27

اسم امللك : " ابراهيم ".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو سيدي بوتزكاغت .

وقع حتديده في : 03 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 71 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الهواري محمد ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : ورثة احلاج علي هنتور .

طالب التحفيظ : ابراهيم نعيم بن سي احلسن . 

مطلب رقم 41337 - 27

اسم امللك : " ام علي ".

املكان  الزياني،  ، جماعة موحى وحمو  ودائرة خنيفرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : ايت نوح .

وقع حتديده في : 06 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 72 آ 10 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

القطعة األولى : مساحتها 82 آ 29 س

شماال : اوعزيز محمد ومن معه ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : اوعزيز محمد ومن معه؛

غربا : الشعبة )ملك عمومي( .
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القطعة الثانية : مساحتها 12 آ 93 س

شماال : اوعزيز محمد ومن معه ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الشعبة )ملك عمومي(؛

غربا : الشعبة )ملك عمومي( .

القطعة الثالثة : مساحتها 30 آ 11 س

شماال : سكاندي احمد ؛

شرقا : ممر ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : اوعزيز محمد ومن معه؛

غربا : الشعبة )ملك عمومي( .

القطعة الرابعة : مساحتها 46 آ 77 س

شماال : سكاندي احمد ؛

شرقا : الراجي صفية؛

جنوبا : اوعزيز محمد ومن معه؛

غربا : ممر )ملك عمومي( .

طالب التحفيظ : احماد اوعزيز بن محمد . 

مطلب رقم 41339 - 27

اسم امللك : " مبروكة ".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : حي السيري زنقة 26 رقم 6 .

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 62 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

اجملاورون : 

شماال : شبون محمد ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : احمد عزا ؛

غربا : الزنقة )ملك حضري( .

طالب التحفيظ : رشيد اكزي بن عبد اخلالق . 

مطلب رقم 41341 - 27

اسم امللك : " مدرسة تاقا ايشعان ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة اكلموس، جماعة احلمام، املكان املدعو 

: دوار تاقا ايشعان .

وقع حتديده في : 16 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آ 92 س

نوعه : ارض بها بنايات .

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد الطوبي ؛

شرقا : ورثة احمد الطوبي ؛

جنوبا : ورثة احمد الطوبي ممرمغلق ) ملك قروي( ؛

غربا : ورثة احمد الطوبي .

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(. 

مطلب رقم 41363 - 27

اسم امللك : " ملك عبد الرحمان ".

موقعه : إقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو بولشفار2

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و ثالث طوابق .

اجملاورون : 

شماال : قاديري محمد ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : ممر مغلق ) ملك حضري ( ؛

غربا : تعاشورت، قاديري محمد .

طالب التحفيظ : لغفيري عبد الرحمان بن موالي الناجي . 

مطلب رقم 41381 - 27

اسم امللك : " سعدية ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي الفتح .

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 51 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة )ملك حضري( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : برداش رابحة بنت حمو ؛

غربا : عرابي حسن بن ابراهيم .

طالبو التحفيظ : سعدية وعرا ومن معها . 

مطلب رقم 41384 - 27

اسم امللك : " مدرسة الزيار ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة وجماعة اكلموس، املكان املدعو دوار زيار .

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آ 38 س

نوعه : ارض بها بنايات.

اجملاورون : 

شماال : الطريق )ملك قروي( ؛

شرقا : مقبرة ) ملك حبسي ( ؛
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جنوبا : مقبرة)ملك حبسي( ؛

غربا : الطريق )ملك قروي( .

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( . 

مطلب رقم 41395 - 27

اسم امللك : " عبد الرحمان ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة وجماعة اكلموس، املكان املدعو حي طارق .

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ 21 س

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة)ملك قروي( ؛

شرقا : الرسم العقاري 27146 - 27 ؛

جنوبا : الرسم العقاري 28237 - 27 ؛

غربا : الزنقة)ملك قروي( .

طالبو التحفيظ : خاليد ملضغري ومن معه . 

مطلب رقم 41401 - 27

اسم امللك : " بوعزة ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة اكلموس، ملحقة موالي بوعزة ، جماعة 

سبت ايت رحو، املكان املدعو : بوراود .

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هـ 27 آ 83 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 19663 - 27 ؛

شرقا : املطلب 41054 - 27 ؛

جنوبا : الشعبة )ملك عمومي( ؛

غربا : سعداني فاطمة بنت بلعيد .

طالب التحفيظ : بوعزة السعداني بن بلعيد.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 50211 - 28

اسم امللك : موسى احمد 2

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مسـاحته : ) 22ار 38 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف و الوناس عبد اهلل ؛

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 50315-28 و 50293-28 ؛

جـنوبا : الطيب بن بوجمعة بن علي ؛

غـربـا : مطلب عدد 50157-28 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50209 - 28

اسم امللك : مقيوزان 1

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة أمردول.

مسـاحته : ) 07ار 47 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي ؛

شرقا : منصور علي بن املدني و مطلب عدد 50347-28 ؛

جـنوبا : ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50207 - 28

اسم امللك : تني ايت بنعمر

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة أمردول.

مسـاحته : ) 02ار 59 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : ورثة مبارك بن اخملتار ؛

شرقا : ورثة امبارك بن اخملتار ؛

جـنوبا : علي بن امبارك ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50182 - 28

اسم امللك : اخملفية

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة أمردول.

مسـاحته : ) 12ار 15 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : ممر ؛
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شرقا : ممر عمومي ؛

جـنوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : مصرف و األحباس ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50183 - 28

اسم امللك : اكر اغسال

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة أمردول.

مسـاحته : ) 16ار 53 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : ورثة بيداح حسن ؛

جـنوبا : مصرف ؛

غـربـا : ورثة سالم بن الفاطمي بوزكان ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50184 - 28

اسم امللك : اد حسو

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة أمردول.

مسـاحته : ) 02ار 21 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : يعيش بن احملجوب ؛

جـنوبا : األحباس و مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50186 - 28

اسم امللك : تلمنادي

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة أمردول.

مسـاحته : ) 01ار 82 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : ممر عمومي ؛

جـنوبا : ورثة محمد بن العربي بوزركان ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50189 - 28

اسم امللك : اكر عيسى

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة فزواطة، احملل املدعو : اخدوخا.

مسـاحته : ) 19ار 77 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف و ايت بلقاسم و ايت حقي و دخدوخي العربي ؛

شرقا : عبد اهلل اوبركة و قبيلة اخدوخا و مصرف ؛

جـنوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50191 - 28

اسم امللك : تصغرت 1

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة فزواطة، احملل املدعو : اخدوخا.

مسـاحته : ) 04ار 22 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : جياللي اوحمو و حدا عياد ؛

شرقا : ايت بقدير ؛

جـنوبا : األحباس ؛

غـربـا : ايت دشي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50192 - 28

اسم امللك : تكنكوت

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة فزواطة، احملل املدعو : اخدوخا.

مسـاحته : ) 03ار 81 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : قبيلة اخدوخا و مطلب عدد 50165 - 28 ؛

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 50163 - 28 ؛

جـنوبا : مطلب حتفيظ عدد 50163 - 28 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50193 - 28

اسم امللك : بحيرة عبد اهلل اموسى 1

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة فزواطة، احملل املدعو : اخدوخا.

مسـاحته : ) 08ار 64 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : العمامي أحمد و اجلياللي ملعيطي ؛
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شرقا : ممر ؛

جـنوبا : مطلب حتفيظ عدد 50166-28 ؛

غـربـا : قبيلة اخدوخا ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50164 - 28

اسم امللك : بحيرة عبد اهلل اموسى 4

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة فزواطة، احملل املدعو : اخدوخا.

مسـاحته : ) 14ار 15 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 50163-28 ؛

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 39703-28 ؛

جـنوبا : حماني اوعال ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50165 - 28

اسم امللك : ارض اغرم

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة فزواطة، احملل املدعو : اخدوخا.

مسـاحته : ) 07ار 04 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : قبيلة اخدوخا ؛

شرقا : ملك األحباس ؛

جـنوبا : مطلب حتفيظ عدد 50163-28 و 50192-28 ؛

غـربـا : قبيلة اخدوخا ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50166 - 28

اسم امللك : بحيرة عبد اهلل اموسى 2

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة فزواطة، احملل املدعو : اخدوخا.

مسـاحته : ) 10ار 13 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 50193 - 28 ؛

شرقا : ممر ؛

جـنوبا : مصرف و مطلب عدد 50163-28 ؛

غـربـا : قبيلة اخدوخا ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50113 - 28

اسم امللك : فدان أمدا 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار اماونني.

مسـاحته : ) 21ار 93 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : القاديري محمد ؛

شرقا : افاللن و ايت الرايس ؛

جـنوبا : ساقية ؛

غـربـا : رسم عقاري عدد 51552 - 28 ؛

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة.

مطلب رقم 50114 - 28

اسم امللك : فدان حتوفني

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار اماونني.

مسـاحته : ) 09ار 19 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : ممر ؛

شرقا : تلكومسي احلسني ؛

جـنوبا : ممر ؛

غـربـا : احلسني اوفينت ؛

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة.

مطلب رقم 50115 - 28

اسم امللك : فدان تصاحلت 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار اماونني.

مسـاحته : ) 31ار 84 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : ملك الدولة اخلاص ؛

شرقا : املنصوري اولعيد ؛

جـنوبا : ممر ؛

غـربـا : افياللن و ايت الرايس ؛

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة.

مطلب رقم 50116 - 28

اسم امللك : فدان تصاحلت 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار اماونني.

مسـاحته : ) 38ار 39 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
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حــدوده : 
شماال : الدولة امللك اخلاص ؛
شرقا : الدولة امللك اخلاص ؛

جـنوبا : مطلب حتفيظ عدد 50115-28 ؛
غـربـا : الدولة امللك اخلاص ؛

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 
أمالك الدولة.

مطلب رقم 50117 - 28
اسم امللك : فدان تصاحلت 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار اماونني.
مسـاحته : ) 30ار 32 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار مختلفة ؛
حــدوده : 

شماال : الدولة امللك اخلاص ؛
شرقا : ممر ؛

جـنوبا : ايت بن ايدار صالح ؛
غـربـا : مطلب عدد 50116-28 ؛

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 
أمالك الدولة.

مطلب رقم 50121 - 28
اسم امللك : فدان متالوت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار اماونني.
مسـاحته : ) 09ار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شماال : ممر ؛
شرقا : نبيل العربي و ايت بحجو ؛

جـنوبا : مطلب حتفيظ عدد 50122 - 28 ؛
غـربـا : ممر ؛

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 
أمالك الدولة.

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بورزازات 
الطاهري عبد الرحيم     

 

محافظة سيدي قاسم 

إعالن جديد عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم  16446 - 30 
اسم امللك  :  "البصيلة".

موقعه  :  اقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة تروال املركز.
طالب التحفيظ  :  السيد عز الدين القلعي بن علي بن اخلمار.

تاريخ التحديد :  13 مارس 2017.

 971 عدد  الرسمية   باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 09 أغسطس 2017.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم

امبارك السوسي     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-13851

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 755 قروي "

موقعه : جماعة ترسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل 

املدعو" دوار ازربي " ،

مساحته : 01 هـ 44 آ 67 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-139781 ،

شرقا : مطلبي التحفيظ رقمي 139549-31 و31-139397 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-140075 ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ومن معه .

مطلب رقم 31-17818

امللك املسمى : " فوق النوادر"

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

اجلديدة" ،

مساحته : 02 هـ 03 آ 32 س

نوعه : أرض بها قطعتني عاريتني ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 179-31 – رع رقمي 31-19391  - 31-19375 

والطريق ،

شرقا : رع رقم 31-19 ،

جنوبا : طالب التحفيظ ورع رقم 31-25417 ،

غربا : رع أرقام 31-24065  - 31-9145 - 31-9119 - 31-11981 - 31 - 

، 3159858 - 31150

القطعة الثانية : 

شماال : رع رقم 31-541 ،
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شرقا : رع رقم 31-19 ،

جنوبا : رع رقم 31-19 ،

غربا : الطريق ،

طالبو التحفيظ : السيد سعيد جغاوي ومن معه .

مطلب رقم 31-128320

امللك املسمى : " جيران "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني احملل املدعو" زنقة اجلديدة " ،

مساحته : 86 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد مع االحتفاظ بحق 

الهواء لفائذة اجملاورين املالكني للرسم العقاري رقم 32137-31 ) أنظر 

التصميم النهائي ( ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-1267 ،

شرقا : ملك الغير بعضا و رع رقم 31-38471،

جنوبا : كرمي عبد السالم بعضا وزنقة و رع رقم 31-32137 ،

غربا : رع رقم 32137 ،

طالبة التحفيظ : السيدة جيران بريجت بنت ميشال جيرن .

مطلب رقم 31-128649

امللك املسمى : " ادشيرة 2 "

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

مساحته : 06 آ 10 س

نوعه : أرض عارية بها بئر ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-21133 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 59859 ،

غربا : رع رقم 31-38440 ،

طالب التحفيظ : السيد الكبير ادشيرة بن أحمد .

مطلب رقم 31-138467

امللك املسمى : " دار أنفلوس "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" زنقة امي أكادير رقم 461 " ،

مساحته : 65 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد مع االحتفاظ بحق 

الهواء ابتداء من الطابق االول لفائذة اجملاور السيد راجي محمد ) أنظر 

التصميم النهائي ( ، 

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل بن احلسن أخصاصي ومطلب التحفيظ رقم 31-22451 ،

شرقا : رع رقم 31-52737 ،

جنوبا : ممر ،

غربا : راجي محمد ،

طالبة التحفيظ : السيدة نزهة أنفلوس بنت أحمد .

مطلب رقم 31-139071

امللك املسمى : " مبارك ارفاك "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  مياللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" حي تيرت 2 " ،

مساحته : 01 آ 21 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابقني علويني ومرافق بالسطح ، 

اجملاورون : 

شماال : صغير محمد ،

شرقا : رع رقم 31-26499 ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد مبارك أرفاك بن أحمد .

مطلب رقم 31-139124

امللك املسمى : " التوفيق "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  مياللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" حي تيرت 2 " ،

مساحته : 01 آ 30 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ومرافق بالسطح ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : ورثة بورحيم بعضا و رع رقم 36949-31 بعضا آخر ،

جنوبا : ورثة بورحيم ،

غربا : ورثة بورحيم ،

طالب التحفيظ : السيد توفيق احملفوض بن محمد .

مطلب رقم 31-139130

امللك املسمى : " دكان ابو نوح 3 "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" سوق تافراوت " ،

مساحته : 36 س

نوعه : أرض بها متجر سفلي ومثقل بحق ارتفاقني : االول متمثل في 

االقواس والثاني جميع احليوط مشتركة ، 

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل داحموش ،

شرقا : ملك الغير بعضا ومطلب التحفيظ رقم 22615-31 ) طالب 

التحفيظ( بعضا آخر،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 22615-31 ) طالب التحفيظ( ،

غربا : زنقة ،

طالبة التحفيظ : السيدة الكستاف ايجة بنت محمد .

مطلب رقم 31-139131

امللك املسمى : " برعمان "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" املن دوار امسنات"،

مساحته : 77 آ 71 س

دي  كهربائي  خط  ويخترقها  األركان  أشجار  بها  عارية  أرض   : نوعه 

اجلهد املتوسط ، 
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اجملاورون : 
شماال : ملك الغير أو الطريق ،

شرقا : ورثة أجنار،
جنوبا : الطريق ،

غربا : ورثة بلقاضي ،
طالبو التحفيظ : السيد صالح أمرهان بن احملفوظ ومن معه .

مطلب رقم 31-139133
امللك املسمى : " ادار "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" حي دوتركا " ،
مساحته : 02 آ 85 س

نوعه : أرض بها بناية من سفلي طابق علوي واحد ، 
اجملاورون : 

شماال : ورثة حلسن توتو بعضا وورثة ريالي محمد بعضا آخر،
شرقا : ممر،

جنوبا : رع رقم 31-47301 ،
غربا : ورثة حلسن توتو ،

طالب التحفيظ : السيد أحمد الريالي بن ابراهيم .

مطلب رقم 31-139183
امللك املسمى : " ملك تريحي "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو"مزارع دوار دوتركا"،
مساحته : 02 آ 91 س

نوعه : أرض عارية ، 
اجملاورون : 

شماال : ورثة ادسيدي علي او طاهر،
شرقا : رع رقم 31-33056 ،

جنوبا : ادوعمو ،
غربا : الطريق ،

طالب التحفيظ : السيد خالد تريحي بن محمد .

مطلب رقم 31-139191
امللك املسمى : " ملك بكرمي "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" أزرو زكاغن " ،
مساحته : 01 آ ،

نوعه : أرض عارية ، 
اجملاورون : 

شماال : ورثة بكرمي ،
شرقا : زنقة ،
جنوبا : زنقة ،

غربا : احلاج محمد ديب ،
طالب التحفيظ : السيد عبد احلفيظ العبالوي بن البشير .

مطلب رقم 31-139252
امللك املسمى : " بوسوير "

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" دوار أهل الفيران " ،

مساحته : 01 هـ 60 آ 31 س ،
نوعه : أرض بها قطعتني عاريتني ، 

اجملاورون : 
القطعة االولى بها أشجار الزيتون ، بئرين ، صهريج وخزان املاء 

شماال : رع رقم 31-105322 ،
شرقا : ورثة محمد بن اليزيد ،

جنوبا : الطريق العمومية ،
غربا : رع رقم 31-105322 ،

القطعة الثانية : 
شماال : الطريق العمومية ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 33405-31 بعضا وورثة السماء محمد 
بعضا آخر ،

جنوبا : الطريق العمومية ،
غربا : الطريق،

طالب التحفيظ : السيد نزار راضي بن أحمد .

مطلب رقم 31-139277
امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 33 حضري اعدادية أنزي "

موقعه : جماعة وقيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو" اعدادية أنزي " ،
مساحته : 34 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور جزئيا ، 
اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-20981 ،
شرقا : رع رقم 31-20977 ،

جنوبا : الساحة ،
غربا : رع رقم 31-20981 ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 
اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139282
امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1763 قروي "

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" مستوصف اغير ملولن " ،

مساحته : 03 آ 55 س ،
نوعه : أرض بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-127121 ،

شرقا : وورثة احلسني كاموز،
جنوبا : احلسني كاموز ،

غربا : ورثة عابد بوعكاف ،
طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139284
امللك املسمى : " دار وزيد "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" زنقة قصبة اوعمو" ،
مساحته : 69 س
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نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة اشاوي ،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : صالح ادحاح ،

غربا : زنقة ،

طالبو التحفيظ : السيد وزيد اخلضير بن أحمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139285

امللك املسمى : " ملك جبارة 63 "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  مياللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تيرت 1 " ،

مساحته : 68 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : تيغيتي عكيدة ،

شرقا : رع رقم 31-66260 ،

جنوبا : تيغيتي رشيد ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد محمد جبارة بن احلسن .

مطلب رقم 31-139286

امللك املسمى : " دير نبولفان "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  مياللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تبلكوكت " ،

مساحته : 01 آ 01 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ايجو بنت شيخ عبو ،

شرقا : اومرزوك محمد ،

جنوبا : اومرزوك محمد ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن لطيف بن محمد .

مطلب رقم 31-139287

امللك املسمى : " منزل فريكان زاهرة "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مومسا " ،

مساحته : 01 آ 01 س

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة زاهرة احلارثي ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : معتمد أحمد وادلشكر احلسني ،

غربا : رع رقمي 128898-31 و 31-59942 

طالبة التحفيظ : السيدة زاهرة فريكان بنت علي .

مطلب رقم 31-139288

امللك املسمى : " اركو في السد "

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

مساحته : 01 هـ 48 آ 98 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها مشروع طريق ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 30638-31 و مطلب التحفيظ رقم 31-21965 ،

شرقا : مشروع طريق او رع رقم 38522-31 أو مطلب التحفيظ رقم 31-3664 ،

جنوبا : طريق او رع رقم 31 - 31347 ،

غربا : طالب التحفيظ ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن ادهمو بن الطاهر .

مطلب رقم 31-139289

امللك املسمى : " بيكادرن تيسيال مكرود "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادبوشني " ،

مساحته : 03 هـ 17 آ 94 س

نوعه : أرض بها ثالث قطع بورية ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : ورثة مبارك اوحمد ،

شرقا : شعبة ،

جنوبا : شعبة ،

غربا : الطريق ،

القطعة الثانية : 

شماال : ورثة مبارك اوحمد ،

شرقا : ورثة عمراني احلسني اوبراهيم ومن معه ،

جنوبا : شعبة ،

غربا : شعبة ،

القطعة الثالثة : 

شماال : ورثة مبارك اوحمد ،

شرقا : ورثة عمراني احلسني اوبراهيم ومن معه ،

جنوبا : ورثة ادصالح ،

غربا : ورثة أحمد ند سي علي ،

طالبو التحفيظ : السيد ابراهيم اد احلسن بن بلخير ومن معه .

مطلب رقم 31-139313

امللك املسمى : " تبحيرت 1"

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  تيوغزة  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار بوتكمارين " ،

مساحته : 26 آ 47 س

نوعه : أرض بورية بها أشجار متمرة مختلفة ، بئر ، صهريج وتخترقه 

املاء  وقناة  والسوكة  والصهريج  البئر  ان  الى  االشارة  مع  سوكة 

والسوكة املشتركة لفتائذة راي وورثة حلباز، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ،
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شرقا : احلسن راي وممر خاص ،

جنوبا : علي بنبركة وحلباز محمد ،

غربا : ممر خاص ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم راي بن محمد .

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-7306

امللك املسمى : " توفيق ".

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" طريق دوتارك" ،

مساحته : 74 آ 03 س ،

صهريج   ، بئر   ، اسطبل  بها  منها  بجزء  فالحية  عارية  أرض   : نوعه 

وغرفة للمزود الكهربائي ،

اجملاورون : 

شماال : الطريق اجتاه دوتاركا ،

شرقا : واد ،

جنوبا : ابراهيم توفيق ومن معه ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 14020-31 ، اوالعني أعراب بوحجري ،ملك 

الغير ، فاضيلي ابراهيم ، ميجى احلسني أو رع رقم 31-30413 ،

طالبو التحفيظ : السيد توفيق ابراهيم ومن معه ،

 442 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 20 يونيو 2007 

مطلب رقم 31-10878

امللك املسمى : " أم للفاع ".

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" أم للفاع " ،

مساحته : 38 آ 26 س ،

نوعه : أرض عارية ،

طالبو التحفيظ : السيد موالي املهدي الشوفاني بن ادريس ومن معه،

 349 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 07 سبتمبر 2005 . 

مطلب رقم 31-12290

امللك املسمى : " اعراب ".

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  املعدر  جماعة   : موقعه 

املدعو" املشبوك " ،

مساحته : 06 هـ 32 آ 56 س ،

ويخترقها  كهربائيني  وعمودين  االركان  شجر  بها  عارية  أرض   : نوعه 

أخدود وممرين عموميني ،

اجملاورون : 

شماال : شعبة ،

شرقا : ممر عمومي ورع رقمي 23947-31 و 31-34623 ،

جنوبا : رع رقم 31-34623 ،

غربا : ممر عمومي بعضا وورثة ايت تاكوشت بعضا آخر،

طالب التحفيظ : السيد أعراب احلسن بن احلسن ،

 429 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 21 مارس 2007 . 

مطلب رقم 31-19085

امللك املسمى : " جميلة 2 ".

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار ادرق " ،

مساحته : 03 آ 84 س ،

نوعه : أرض عارية ،

طالبة التحفيظ : السيدة جميلة اداعدي بنت عبد اهلل،

 636 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 09 مارس 2011 . 

مطلب رقم 31-20560

امللك املسمى : " توفيق ".

وقيادة  جماعة  اهلل  عبد  بن  محمد  سيدي  املدعو  احملل   : موقعه 

ميراللفت دائرة واقليم سيدي ايفني ،

نوعه : أرض عارية ،

طالب التحفيظ : السيد صالح توفيق بن علي ،

 610 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 08 سبتمبر 2010 . 

مطلب رقم 31-138484

امللك املسمى : " بوكركور".

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" مزارع الركاد" ،

مساحته : 03 هـ 27 آ 90 س ،

نوعه : أرض بورية ،

طالبو التحفيظ : السيد عبد اهلل أجنار بن احملفوظ ومن معه ،

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن اجلديد الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 

1136 املؤرخة في 07 أكتوبر2020 . 

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى" جيران" 

موضوع مطلب رقم 128320-31 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1005 بتاريخ 04 أبريل 2018. 

عوضا : عن :

احلقوق العينية : الشْي ،

اقرأ : 

ومكد  ليسيان  بييغ  كازجول   : لفائدة  الهواء  حق   : العينية  احلقوق 

الفيغ ماري مدلني املالكني للرسم العقتاري رقم 31-32137 ،

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر ابوحامد    
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محافظة العرائش

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 9659 - 36،
امللك املسمى" صيصاية "

الواقع بإقليم العرائش، جماعة ريصانة الشمالية ، احملل املدعو : صيصاية 
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 15 يناير 2021، والتصميم العقاري 
إسم  في  تتابع  امللك  فإن مسطرة حتفيظ هذا  أعاله  املذكور  للملك 

السادة : 
- احمد املرصني بنسبة 14/40.

- فاطمة الزهرة املرصني بنسبة 07/14
- اسيا املرصني بنسبة 07/14.

- طامة اخملرشف بنسبة 05/40.
- نعيمة املرصني بنسبة 07/40.

 مبساحة قدرها: 09 هـ81ار 80س 
والباقي بدون تغيير.

بناءا على الوثائق املودعة سابقا، باالضافة الى: رسم تصحيح مساحة 
عدلي مضمن بكناش اخملتلفة رقم 6 د صحيفة 224 عدد 209 بتاريخ 

28 يونيو 2010.
 946 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 15 فبراير 2017
احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش 

     العربي الظريف

 

محافظة متارة

 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 والرهون بتمارة املمضي أسفله باإلعالم 
للعموم أن السيدة " التوفيق مرية" 6 زنقة بيروت, شقة 15 حسان-الرباط " , 
طلبت  أن يسلم لها نظير للرسم العقاري عدد : 92146 - 38  للملك املدعو: 

" سيدي بلخير " الكائن بعمالة الصخيرات متارة.
وفي امكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 
في أجل 15  يوما ابتداء من نشر هدا اإلعالن باجلريدة الرسمية  عدد 

29-1150 جمادى االولى 1442 املوافق ل 13 يناير 2021
احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي     

محافظة تارودانت

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 12620 - 39

اسم امللك : " بوطبك 1 " ذموقعه : دوار الرياينة جماعة اسن قيادة 

ودائرة سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت

وقع حتديده في : 19 مارس 2008.

طالب التحفيظ : السيد زروالي عبد الرزاق بن محمد

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

03 سبتمبر 2008 عدد 505. 

مطلب رقم 12621 - 39

اسم امللك : " بوطبك " 

موقعه : دوار الرياينة جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت

وقع حتديده في : 19 مارس 2008.

طالب التحفيظ : السيد زروالي عبد الرزاق بن محمد

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

03 سبتمبر 2008 عدد 505. 

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بتارودانت

احمد زروق     

 

محافظة بركان 

مطلب رقم 258 - 40

اسم امللك :  " ابغور 2".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال .

وقع حتديده في : 02 يونيو 2015.

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 53 ار 03 س. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 7178 - 0؛

شرقا : عمر دهمج ، الرسم العقاري رقم 15044 - 0 ؛

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 7178 - 0؛

غربا : الرسم عقاري رقم 9370 - 0 ؛

طالبة التحفيظ : ناضر األوقاف بوجدة.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية ببركان

كرمي ايت املقدم    
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محافظة سيدي يوسف بن علي - مراكش

مطلب رقم 8938 - 43

اسم امللك : " حمزة 3"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار أوالد بلعكيد؛

تاريخ التحديد : 10 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 50 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي من 10 متر؛ 

شرقا : محمد ميدو؛

جنوبا : طريق عمومي من 10 متر ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 63978 - 43؛

طالب التحفيظ : حمزة العراقي احلسيني؛

مطلب رقم 9073 - 43

اسم امللك : " مشكور"

موقعه : مراكش املدينة، حي لقصور، درب حنتاتة رقم 9 ؛

تاريخ التحديد : 16 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 07 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول ومرافق بالسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد الرحمان تيدرارين و الرسم العقاري 1584 - م ؛ 

شرقا : الرسم العقاري 1584 - م؛

جنوبا : الرسم العقاري 74931 - 04 ؛ 

غربا : درب حنتاتة وأحمد ايت العربي؛

طالب التحفيظ : مشكور محمد احلبيب؛

مطلب رقم 9295 - 43

اسم امللك : " ملك عبد احلكيم"

موقعه : مراكش املدينة، قشيش، سبتيني، درب النصر رقم 11 ؛

تاريخ التحديد : 09 مارس 2020؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 70 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول ومرافق بالسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد املونيال ؛ 

شرقا : محمد ناصر احلال العمراني؛

جنوبا : دار ناصر ؛ 

غربا : آيت علي؛

طالب التحفيظ : عبد احلكيم اليزيدي؛

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي - مراكش

عبد القادر الوردي  

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 120669 - 44

اسم امللك : الدروة. 

موقعه : دوار احلريشة جماعة وقيادة العونات اقليم ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 16 يونيو 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 هكتار 81 ار 15 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية قدمية.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : الرسم العقاري عدد 18667 - 44؛ 

شرقا : ممر عمومي؛ 

جنوبا : ممر عمومي؛ 

غربا : ورثة ولد بن راضية، ورثة برمية والشاوي. 

القطعة الثانية : 

شماال : الرسم العقاري عدد 18667 - 44؛ 

شرقا : واد؛ 

جنوبا : واد؛ 

غربا : ممر عمومي. 

القطعة الثالثة : 

شماال : ممر عمومي؛ 

شرقا : واد؛ 

جنوبا : واد؛ 

غربا : ورثة ولد بن راضية. 

القطعة الرابعة

شماال : ولد سي حلبيب؛ 

شرقا : ممر عمومي؛ 

جنوبا : ممر عمومي؛ 

غربا : واد. 

طالب التحفيظ : محمد معتوق بن بلخير بن حلسن.

مطلب رقم 120943 - 44

اسم امللك : دار الهوري. 

موقعه : شارع عبداخلالق الطريس اقليم ومدينة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 18 - 02 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 55705 - 08؛ 

شرقا : ورثة الشيخ أحمد؛ 

جنوبا : زنقة عبداخلالق الطريس ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 59663 - 08. 

طالبو التحفيظ : لكليل عبد الرحيم بن مبارك ومن معه.
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مطلب رقم 141447 - 44
اسم امللك : جنان. 

موقعه : دوار الدهيس جماعة كريديد قيادة أوالد عمران اقليم ودائرة 
سيدي بنور.

وقع التحديد في : 27 اغسطس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 ار 22 سنتيار.

نوعه : أرض فالحة مغروسة بأشجار.
اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن سي أحمد وممر؛ 
شرقا : ورثة هدي بن احلبيب؛ 

جنوبا : ورثة الغوتي بن املعطي؛ 
غربا : فتيحي خدوج بنت هدي بن احلبيب. 

طالب التحفيظ : ذاهب احملجوب بن محمد بن العربي.

مطلب رقم 141511 - 44
اسم امللك : دار بوهدلة. 

موقعه : رقم 7 شارع ابراهيم الروداني اقليم ومدينة سيدي بنور.
وقع التحديد في : 25 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 66 سنتيار.
نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني اثنني.

اجملاورون : 
شماال : ورثة الكامل محمد والصريدي مينة؛ 

شرقا : ورثة لبيض حادة بنت أحمد؛ 
جنوبا : باحبيب فايزة وورثة فايزة بنت العوجة؛ 

غربا : شارع ابراهيم الروداني. 
طالب التحفيظ : طويل هشام بن محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور 
املصطفى بومهدي    

محافظة الرباط اكدال - الرياض 

 
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 املضي أسفله بإعالم العموم 
أن السيد هشام املرابط اجلاعل محل اخملابرة معه  عمارة 3 زنقة درعة 
شقة 11 اكدال. طلب أن يسلم له نظيرا جديد للرسم العقاري رقم 
87199 - 03 املؤسس للملك املدعـو : “ضاية 11“ الكائن بالرباط اكدال 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في 

اجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
احملافظ على االمالك العقارية بالرباط اكدال - الرياض

حسن لكميري   

محافظة عني السبع - احلي احملمدي

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تغيير اسم عقار محفظ 

باالعالن  أسفله  املمضية  العقارية  األمالك  على  احملافظة  تتشرف 

لشركة  ممثال  بصفته  تكموتي  فهد  محمد  السيد  أن  للعموم 

“ASMARC“ . طلب تغيير تسمية امللك موضوع الرسم العقاري عدد 

36819 س لتصبح “اسمارك“

عليه  بتعرضه  يدلي  أن  التغيير  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 

قانونيا في اجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظة على االمالك العقارية بعني السبع - احلي احملمدي

سامع سعاد   

محافظة أزيالل

مطلب رقم 19701 - 55 

إسم امللك : مقبولي 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزواحملل املدعو متقديت 

تاريخ حتديده : 04 يوليو 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3هكتار و 95ار و 17سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : شعبة 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : شعبة 

طالب التحفيظ : مقبولي محمد بن املصطفى : 

مطلب رقم 23290 - 55 

إسم امللك : مهدي 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو دوار ايت عال 

تاريخ حتديده : 19 فبراير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26ار و 55 سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون
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اجملاورون : 

شماال : بحيرة بني الويدان 

شرقا : بحيرة بني الويدان 

جنوبا : مصطفى اخلطابي 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 19084 - 55 

طالب التحفيظ : برادة محمد امني بن عبد العزيز ومن معه.

مطلب رقم 23383 - 55 

إسم امللك : تغرمني 1 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي تغرمني 

تاريخ حتديده : 25 أبريل 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 سنتيار 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : احلاج حلسن 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 23384 - 55

طالب التحفيظ : الهندي عبد االاله بن عبد املالك.

مطلب رقم 23384 - 55 

إسم امللك : تغرمني 2 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي تغرمني 

تاريخ حتديده : 25 أبريل 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67 سنتيار 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : احلاج حلسن 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 23383 - 55 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : ورثة عيسى بويبرين 

طالب التحفيظ : الهندي عبد االاله بن عبد املالك

مطلب رقم 23401 - 55 

إسم امللك : الزيتوني 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة امليل احملل املدعو دوار ايت معياض 

تاريخ حتديده : 03 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1ار و 1سنتيار 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : محمد اعراب 

غربا : أمني أعراب 

طالب التحفيظ : الزيتوني حكيمة بنت رحال.

مطلب رقم 23428 - 55 

إسم امللك : ملك عبد احلميد 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي تغرمني 

تاريخ حتديده : 24 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5ار و 79 سنتيار 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ملك األوقاف 

شرقا : طريق 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : ملك دغروم و محمد بن أحمد 

طالب التحفيظ : ماحما احمد بن محمد.

مطلب رقم 26386 - 55 

إسم امللك : أوزود 1 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار اوزود 

تاريخ حتديده : 23 أغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3ار و 54 سنتيار 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : طالب التحفيظ 

طالب التحفيظ : السبع نور الدين بن عمر.

مطلب رقم 26388 - 55 

إسم امللك : أوزود3 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار اوزود 

تاريخ حتديده : 23 أغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4ار و 51سنتيار 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 26387 - 55 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : طريق 

طالب التحفيظ : السبع نور الدين بن عمر.
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مطلب رقم 33446 - 55 

إسم امللك : تزروت 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار تزروت 

تاريخ حتديده : 30 ديسمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2ار و 10سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية بها شجرتني من اللوز 

اجملاورون : 

شماال : ورثة اليوسفي فاطمة 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : معتوس محمد ومن معه

غربا : ورثة اليوسفي فاطمة 

طالب التحفيظ : بيما عبد العزيز بن موحا.

مطلب رقم 33668 - 55 

إسم امللك : السينما 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الفتح 

تاريخ حتديده : 28 سبتمبر 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1ار و 95سنتيار 

مشتمالته : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : محمد الروداني 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 7128 - 55 

غربا : محمد أوجلمار و حسن أيت الزهرة 

طالب التحفيظ : نقاب بوجمعة بن محمد.

مطلب رقم 33732 - 55 

إسم امللك : ملك خديجة 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

تاريخ حتديده : 09 أكتوبر 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80سنتيار 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : بايشير فاضمة و خيرة بنت علي 

غربا : ختان احلسني 

طالب التحفيظ : ايت سي محند خديجة.

إعالن جديد عن إنتهاء التحديد 

مطلب رقم 19818 - 55 

إسم امللك : ملك مصطفى 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ايت درى 

تاريخ حتديده : 04 أبريل 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1ار و 9سنتيار 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : أولقاضي حلسني 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : مسكور مصطفى بن علي.

إصالح خطـأ - يتعلق بامللك املسمى "إيلياس" 

مطلب رقم 23390 - 55 والذي أدرج إعالن إنتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1140 املؤرخة في 04 نوفمبر 2020

اقرأ : 

املشتمالت : "أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق"

بدال من : 

"أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق"

"والباقي بدون تغيير ".

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

عبد اللطيف ميموني.     

محافظة سال اجلديدة

مطلب رقم 4516 - 58 

إسم امللك : حمري 

موقعه : سال جماعة عامر-دوار البراهمة. 

تاريخ حتديده : 27 فبراير 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 53ار و 49سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة جياللي العروبي 

شرقا : طريق معبدة 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 53418 - 58 واملطلب العقاري رقم 485 - 58 
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غربا : اراضي اجلموع 

طالب التحفيظ : هاال محمد بن عبداهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

مطلب رقم 4579 - 58 

إسم امللك : سهب االخرة 

موقعه : سال جماعة السهول دوار العزوزيني 

تاريخ حتديده : 18 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58ار و 84سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : بوعزة بن الطاهر 

شرقا : املطلب العقاري رقم 2431 - 58 

جنوبا : جمار زهرة بنت حمو 

غربا : الرسم العقاري رقم 53283 - 58 

طالب التحفيظ : ارونيكو محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية الشىء . 

محافظة سال اجلديدة

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 286 - 58

امللك املسمى : املشل".

الكائن بسال ،جماعة السهول ،دوار اجلياهنة 

طالب التحفيظ : عبد القادر بلعطواني بن بوزيان بن محمد ومن معه. 

وقع التحديد في : 27 يونيو 2005

إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية املؤرخة في 29 

أبريل 2009 عدد 539.

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة. 

حسن الشاوي.    

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 4061 - 59 

اسم امللك : " دار السويطة "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

موقعه : مكناس باشوية توالل؛ 

مساحته : 01آ27س؛

حدوده : 

شماال : فاطمة زالغي و من معها؛

شرقا : ورثة احلبيب افقير؛ 

جنوبا : ورثة حلسن امالحن - ممر؛

غربا : طريق، 

حلق  مالكني  بصفتهم  حلسن  بن  طراقي  محمد   : التحفيظ  طالب 

الزينة فقط أما حق الرقبة فهو للدولةامللك اخلاص؛

مطلب رقم4397 - 59 

اسم امللك : " محل جتاري 1022 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : مكناس املدينة العتيقة زنقة السرايرية؛ 

مساحته : 11س؛

حدوده : 

شماال : السادة ورثة الطاهر؛

شرقا :  السيد عبد احلق زعطوط؛ 

جنوبا : السادة ورثة حجيوي سالم؛

غربا : زنقة )ملك عمومي(، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس؛

مطلب رقم 4398 - 59 

اسم امللك : " محل جتاري 1021 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : مكناس املدينة العتيقة زنقة السرايرية؛ 

مساحته : 14س؛

حدوده : 

شماال : االوقاف العامة؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي( ؛ 

جنوبا : بسيدي برشيد؛

غربا : االوقاف العامة، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس؛

مطلب رقم 4399 - 59 

اسم امللك : " محالت جتارية من 58 الى 70 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي بها محالت جتارية؛

موقعه : مكناس املدينة العتيقة زنقة السرايرية ؛ 

مساحته : 90س؛

حدوده : 

شماال : بنحجيلة بنسالم؛

شرقا :  زنقة )ملك عمومي( ؛ 
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جنوبا : اوبراهيم مولود؛

غربا : االوقاف العامة، 

مكناس؛  أوقاف  ناظر  السيد  عنها  ينوب  العامة  االوقاف   : التحفيظ  طالبة 

مطلب رقم 4403 - 59 

اسم امللك : " ملك 1772-1767 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : مكناس املدينة القدمية باب اجلديد امللحقة االدارية االولى؛ 

مساحته : 4 س؛

حدوده : 

شماال : املطلب رقم 4409؛

شرقا :  زنقة )ملك عمومي(؛ 

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛

غربا : السور االسماعيلي، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس؛

مطلب رقم 4413 - 59 

اسم امللك : " دار املريقي "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي و ملحقة؛

موقعه : مكناس املدينة القدمية، احلبول درب املراكشية رقم 12 ؛ 

مساحته : 94 س؛

حدوده : 

شماال : الشرادي علي؛

شرقا : الرسم العقاري 33522 - 59 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 35929 - -59 ممر؛

غربا : الغريسي عالل- بالوردي بوبكر، 

بصفتهم  معه  ومن  احمد  بن  املريقي  مصطفى   : التحفيظ  طالب 

مالكني حلق الزينة فقط أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 4414 - 59 

اسم امللك : " الروكي "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني؛

موقعه : مكناس حي الزيتون جتزئة الباتول رقم9 ؛ 

مساحته : 01آ 18س؛

حدوده : 

شماال : زنقة )ملك عمومي(- مصطفى بن الفقيه؛

شرقا :  مصطفى بن الفقيه؛ 

جنوبا : محمد الضو؛

غربا : زنقة )ملك عمومي(، 

طالب التحفيظ : الضو احمد بن العربي بصفته مالكا حلق الزينة اما 

حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 4416 - 59 

اسم امللك : " عالمي "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي و ملحقة ؛

موقعه : مكناس املدينة القدمية برمية اجلديدة رقم 43 ؛ 

مساحته : 76س؛

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا :  زنزال عائشة ؛ 

جنوبا : اطحيطح عزيز؛

غربا : فاطمة بوفضيل- فاطمة الشافي، 

حلق  مالكة  بصفتها  مرزوق  بنت  فاطمة  عالمي   : التحفيظ  طالب 

الزينة أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 4420 - 59 

اسم امللك : "محالت جتارية 1750-1751 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محلني جتاريني؛

موقعه : مكناس املدينة العتيقة درب السرايرية ؛ 

مساحته : 42 س؛

حدوده : 

شماال : برشيد عبد اهلل؛

شرقا :  درب )ملك عمومي( ؛ 

جنوبا : االوقاف العامة؛

غربا : السور االسماعيلي، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس؛

مطلب رقم4421 - 59 

اسم امللك : " محل جتاري 1236 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : مكناس املدينة القدمية درب السرايرية؛ 

مساحته : 13س؛

حدوده : 

شماال : اوبرامي حلسن؛

شرقا :  درب )ملك عمومي(؛ 

جنوبا : االوقاف العامة؛

غربا : محمد حميش، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة؛

مطلب رقم 4422 - 59 

اسم امللك : "محالت جتارية 123-1741-1742 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به ثالث محالت جتارية؛

موقعه : مكناس املدينة القدمية درب السرايرية؛ 

مساحته : 49س ؛
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حدوده : 

شماال : بنعبو محمد؛

شرقا : املطلب رقم 4368 - 59؛ 

جنوبا : املطلب رقم 4428 - 59؛

غربا : درب ) ملك عمومي(، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس؛

مطلب رقم 4423 - 59 

اسم امللك : " مسجد السرايرية "

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مسجد به سفلي و طابق علوي؛

موقعه : مكناس املدينة العتيقة درب السرايرية ؛ 

مساحته : 86س؛

حدوده : 

شماال : املطلب رقم 4368 - 59؛

شرقا :  املطلب رقم 4368 - 59؛ 

جنوبا : االوقاف العامة؛

غربا : درب ) ملك عمومي(، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس؛

مطلب رقم 4424 - 59 

اسم امللك : "ملك محمد العابر"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي واحد ؛

موقعه : مكناس جماعة توالل شارع 1؛ 

مساحته : 02آ71س؛

حدوده : 

شماال : شارع )ملك عمومي(- ورثة العابر امحمد؛

شرقا : ورثة العابر امحمد؛ 

جنوبا : ورثة العابر امحمد- بوشيخي شريف؛

غربا : العابر حلسن، 

طالب التحفيظ : العابر محمد بن محمد بصفته مالكا حلق الزينة 

أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 4426 - 59 

اسم امللك : " العابرية "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق علوي و توابع؛

موقعه : مكناس باشوية توالل شارع 1؛ 

مساحته : 03آ14س؛

حدوده : 

شماال : ورثة العابر امحمد- زنقة )ملك عمومي(؛

شرقا :  زنقة)ملك عمومي( ؛ 

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : ورثة العابر امحمد، 

طالب التحفيظ : العابر احلسني بن محمد بصفته متالكا حلق الزينة 

أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 4427 - 59 

اسم امللك : "محل جتاري 1734"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري؛

موقعه : مكناس املدينة العتيقة درب احلمامصية ؛ 

مساحته : 19س؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 40888 - 59 - االوقاف العامة؛

شرقا :  االوقاف العامة؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4439 - 59 ؛

غربا : درب )ملك عمومي(، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة؛

مطلب رقم 4429 - 59 

اسم امللك : " محل جتاري 1240 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري؛

موقعه : مكناس املدينة العتيقة درب السرايرية ؛ 

مساحته : 32س؛

حدوده : 

شماال : االوقاف العامة؛

شرقا : درب )ملك عمومي( ؛ 

جنوبا : ورثة عبد الرحمان اخلنوشي؛

غربا : السور االسماعيلي، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس؛

مطلب رقم 4430 - 59 

اسم امللك : "محل جتاري 1212-1213 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محلني جتاريني؛

موقعه : مكناس املدينة العتيقة درب احلمامصية؛ 

مساحته : 37؛

حدوده : 

شماال : املطلب رقم 4435 - 59؛

شرقا :  زنقة )ملك عمومي( ؛ 

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛

غربا : االوقاف العامة- السور االسماعيلي

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس؛
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مطلب رقم 4431 - 59 

اسم امللك : "محل جتاري 1052"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ؛

موقعه، مكناس املدينة العتيقة درب احلمامصية ؛ 

مساحته : 67س ؛

حدوده : 

شماال : السور االسماعيلي؛

شرقا :   االوقاف العامة زنقة )ملك عمومي(؛ 

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛

غربا : السور االسماعيلي، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس؛

مطلب رقم 4432 - 59 

اسم امللك : " محل جتاري 1217 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه، مكناس املدينة العتيقة درب احلمامصية؛ 

مساحته : 17س؛

حدوده : 

شماال : حافظي الهاشمي؛

شرقا :  زنقة )ملك عمومي(؛ 

جنوبا : املطلب رقم 4433 - 59؛

غربا : السور االسماعيلي، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس؛

مطلب رقم 4433 - 59 

اسم امللك : " محل جتاري 1216 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري؛

موقعه : مكناس املدينة العتيقة درب احلمامصية ؛ 

مساحته : 16س؛

حدوده : 

شماال : املطلب رقم 4432 - 59؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي(؛ 

جنوبا : املطلب رقم 4434 - 59؛

غربا : السور االسماعيلي؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس ؛

مطلب رقم 4434 - 59 

اسم امللك : " محل جتاري 1215 "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محل جتاري؛

موقعه : مكناس املدينة العتيقة درب احلمامصية ؛ 

مساحته : 14س؛

حدوده : 

شماال : املطلب رقم 4433 - 59؛

شرقا :  زنقة )ملك عمومي(؛ 

جنوبا : املطلب رقم 4435 - 59؛

غربا : السور االسماعيلي، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس؛

مطلب رقم 4435 - 59 

اسم امللك : "محل جتاري 1214"؛

نوعه : أرض بها بناية من سفلب به محل جتاري ؛

موقعه : مكناس املدينة العتيقة درب احلمامصية ؛ 

مساحته16س ؛

حدوده : 

شماال : املطلب رقم 4434 - 59؛

شرقا :  زنقة )ملك عمومي(؛ 

جنوبا : املطلب رقم 4430 - 59؛

غربا : السور االسماعيلي، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس؛

مطلب رقم 4436 - 59 

اسم امللك : " محل جتاري1219-1218"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي به محالت جتارية؛

موقعه : مكناس املدينة العتيقة درب احلمامصية ؛ 

مساحته : 46س؛

حدوده : 

شماال : ورثة اوبرامي حلسن- زنقة )ملك عمومي(؛

شرقا :  االحباس- زنقة )ملك عمومي( ؛ 

جنوبافضيل الهاشمي ؛

غربا : السور االسماعيلي، 

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف مكناس؛

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 

لفاس  الشعبي  البنك  عن  نيابة  الداري  يونس  السيد  أن  للعموم 

مكناس طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 2029 ك، 

املؤسس للملك املدعو " سودري مسعودة ". الكائن مبدينة مكناس 

حي املالح درب روحان رقم 3، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد 

سلم له سابقا. 
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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 مبكناس اإلسماعيلية.

                  عبد الواحد البوراحي.

محافظة انزكان - ايت ملول

مطلب رقم 21026 - 60

اسم امللك : شبيب.

موقعه : جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 85 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : احمد الفاسي

شـرقا : كبيرة احلسني 

جنـوبا : عبدالرحيم جانوسي

غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة( محجوبة شبيب.

مطلب رقم 21065 - 60

اسم امللك : بنزموري

موقعه : جماعة القليعة ، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 81 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني

حـدوده : 

شمـاال : ممر

شـرقا : زنقة

جنـوبا : احلسن لغشيم 

غربـا : بيهي العربي

طالب التحفيظ : املصطفى بنزموري.

مطلب رقم 20792 - 60

اسم امللك : ملك حبيبة

موقعه : جماعة اوالد داحو ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 02 آر 16 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي

حـدوده

شمـاال : احلركة احلسني

شـرقا : ممر

جنـوبا : احلركة حبيبة

غربـا : مطلب التحفيظ 16123 س

طالب التحفيظ : احلكرة حبيبة بنت احمد.

مطلب رقم 21059 - 60

اسم امللك : عاطفي

موقعه : حي تراست جماعة انزكان احلضرية عمالة انزكان ايت ملول ، 

مساحتـه : 51 س.

نوعه : ارض عارية 

شمـاال : الرسم العقاري 1616 - 60

شـرقا : بوسعيد محمد

جنـوبا : عبل اوحمو

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : فاطمة عاطفي

مطلب رقم 21067 - 60

اسم امللك : الفرح

موقعه : دوار بنعنفر جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 58 س.

نوعه : بناية من سفلي وطابقني علويني

حـدوده

شمـاال : زيتوني عبداجمليد

شـرقا : بيروك احمد

جنـوبا : الهاللي عزيز

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : فرحات عبدالرحمان

مطلب رقم 21068 - 60

اسم امللك : مسجد النور

موقعه : جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 04آر 78 سنتيار.

نوعه : مسجد .

حـدوده

شمـاال : واحماد كلثوم ووهبان حسن

شـرقا : وحماد كلثوم ووهبان حسن 

جنـوبا : زنقة

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون االسالمية - االحباس العامة بتارودانت. 

مطلب رقم 21073 - 60

اسم امللك : ملك النجاح 

عمالة   ، ملول  ايت  احلضرية  اجلماعة  املزار  املودن  ايت  حي   : موقعه 

إنزكان ايت ملول .
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مساحتـه : 34 س.

نوعه : بناية من سفلي وطابقني 

حـدوده

شمـاال : ابراهيم

شـرقا : زنقة

جنـوبا : زنقة 

غربـا : الرسم العقاري 24835 - 60

طالب التحفيظ : يوسف ايت املودن.

مطلب رقم 21090 - 60

اسم امللك : السعادة

موقعه : حي العرب جماعة ايت ملول ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 65 س.

نوعه : بناية من سفلي وطابقني علويني

حـدوده

شمـاال : ازنقة 

شـرقا : عبدالرحمان بن مسعود

جنـوبا : ممر

غربـا : هاشمي عمر

طالب التحفيظ : بن مسعود محند

مطلب رقم 21099 - 09

اسم امللك : ملك بوعريب 

موقعه : قصبة الطاهر جماعة ايت ملول ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 83 سنتيار

نوعه : بناية من سفلي وطابقني علويني

بني  ونصف  متر  علو  على  األقواس  منطقة  ارتفاق   : العينية  احلقوق 

العالمتني ب 1 و ب8.

حـدوده

شمـاال : ايت بوعريب فاضمة 

شـرقا : ورثة ايت اومجوض

جنـوبا : جامع و ممر 

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : محمد ايت بوعريب.

مطلب رقم 21093 - 60

اسم امللك : ملك اعراب

موقعه : حي اجلرف جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 47 س.

نوعه : بناية من سفلي في طور البناء

حـدوده

شمـاال : زنقة

شـرقا : زنقة

جنـوبا : برداوز مليكة 

غربـا : الرسم العقاري 58897 - 09

طالب التحفيظ : عبدالناصر اعراب.

مطلب رقم 21094 - 09

اسم امللك : محمد نكات 

موقعه : حي تراست جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01آر 03 سنتيار

نوعه : بناية من سفلي 

حـدوده

شمـاال : ممر والعربي فاطمة 

شـرقا : د ديش زهرة

جنـوبا : زنقة

غربـا : شاكما احلسن

طالب التحفيظ : محمد نكات.

مطلب رقم 21088 - 60

اسم امللك : ملك السعادة

موقعه : اخربان احواز ايت ملول جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت 

ملول.

مساحتـه : 69 س.

نوعه : بناية من سفلي وطابق علوي

حـدوده

شمـاال : الواش عمر

شـرقا : زنقة

جنـوبا : الواش احمد

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : احلسني علواش

مطلب رقم 21129 /09

اسم امللك : ملك ابزيوة

موقعه : حي تراست جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 60 سنتيار

نوعه : بناية من سفلي وطابقني علويني

حـدوده

شمـاال : الرسم العقاري 22975 - 60 
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شـرقا : اوحلاج و احربيل 

جنـوبا : الرسم العقاري 50766 - 60

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : دليلة وخديجة ونوال والهام اسمهن العائلي ابزيوة

مطلب رقم 21019 - 60

اسم امللك : ملك فضل اهلل

موقعه : حي تراست جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 94 س.

نوعه : بناية من سفلي وطابقني علويني

احلقوق العينية : حق الهواء لفائدة مصطفى العود ابتداء من ارتفاع 

مترين و80 سنتمترا على مساحة 12 سنتيارا للقطعة احلاملة للرقم 

املرجعي 1 كما هي مبينة في التصميم.

حـدوده

شمـاال : ملليلي محمد

شـرقا : زنقة 

جنـوبا : كريش محمد

غربـا : مصطفى العود.

طالب التحفيظ : عالل بن العوجة والعمراوي الزاهية

مطلب رقم 20869 - 60

اسم امللك : جناة عزيزي

موقعه : جماعة الدشيرة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01آر 36 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي.

حـدوده : 

شمـاال : ارخا

شـرقا : الرسمان العقارين 73006 - 09 و 69045 - 09

جنـوبا : زنقة

غربـا : زنقة.

طالبة التحفيظ : السيد)ة( جناة عزيزي بنت عبدالسالم.

مطلب رقم 20879 - 60

اسم امللك : ملك عزيزي اسماء 2

موقعه : ، جماعة الدشيرة ، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 01 آر 05س.

نوعــه : بناية سفلية 

حـدوده : 

شمـاال : مطلب 20882 - 60

شـرقا : رسم عقاري 43989 - 60

جنـوبا : مطلب 20880 - 60 

غربـا : مطلب التحفيظ 20878 - 60

طالبة التحفيظ : اسماء عزيزي بنت عبدالسالم 

مطلب رقم 20873 - 60

اسم امللك : سعاد عزيزي

موقعه : جماعة الدشيرة اجلهادية ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 06 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي و وطابق علوي متهدمة.

حـدوده : 

شمـاال : اسمالل فاطمة 

شـرقا : زنقة

جنـوبا : الرسم العقاري 32089 - 09 وحلسن اضرضور

غربـا : الرسم العقاري 5110 - س

طالبة التحفيظ : سعاد عزيزي بنت عبدالسالم 

مطلب رقم 20878 - 60

اسم امللك : ملك حمداني

موقعه : جماعة الدشيرة احلضرية عمالة انزكان ايت ملول ، 

مساحتـه : 01 آر 28 س.

نوعــه : بناية من سفلي 

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : الرسم العقاري عدد 20879 - 60

جنـوبا : مطلب حتفيظ 20881 - 60 

غربـا : الرسم العقاري عدد 79046 - 09

طالب التحفيظ : حمداني رقية

مطلب رقم 20871 - 60

اسم امللك : عزيزي نعيمة 3

موقعه : جماعة الدشيرة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 87 سنتيار.
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نوعــه : بناية من سفلي وطابق اول 

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : اوسالم بوحسني 

جنـوبا : مطلب التحفيظ 20872 - 60

غربـا : ممر

طالبة التحفيظ : نعيمة عزيزي بنت عبدالسالم 

مطلب رقم 20870 - 60

اسم امللك : سعاد عزيزي 1

موقعه : جماعة الدشيرة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 02آر 40 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق 

حـدوده : 

شمـاال : مطلب 34244 - 09 و الرسم العقاري 15396 - س و 10358 - س 

شـرقا : الرسم العقاري 1581 - 60 و 9273 - 60 

جنـوبا : زنقة

غربـا : الرسم العقاري 13208 - 60

طالبة التحفيظ : سعاد عزيزي 1 

مطلب رقم 20882 - 60

اسم امللك : ملك اسماء عزيزي 3

موقعه : جماعة الدشيرة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 47 سنتيار.

نوعــه : بناية سفلية 

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : رسم ع 43989 - 60 

جنـوبا : ر.ع : 20879 - 60

غربـا : ر.ع : 20879 - 60 و ممر مغطى

طالبة التحفيظ : اسماء عزيزي بنت عبد السالم

مطلب رقم 21100 - 60

اسم امللك : بقعة 168 متر

موقعه : حي توهمو القبالني جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 72 سنتيار.

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : 

شمـاال : ورثة ادسكو جامع

شـرقا : زنقة 

جنـوبا : طريق مبرمجة

غربـا : ورثة ادسكو جامع

طالب التحفيظ : حسن اداسكو. 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 20921 - 60

اسم امللك : امراغ 1

موقعه : حي تاكوت قصبة الطاهر جماعة ايت ملول ، عمالة إنزكان 

أيت ملول.

مساحتـه : 01 ه 10 آر 20 س.

نوعه : ارض عارية 

حـدوده

شمـاال : الرسم العقاري 4679 س 

شـرقا : الرسم العقاري 4543 س و وورثة احمد وعبو

جنـوبا : الرسم العقاري 6934 س 

غربـا : طريق معبدة

طالب التحفيظ : ابرهيم رفيق بن املدني.

اصالح خطأ مادي - يتعلق ب امللك املسمى : ادريسي

موضوع مطلب التحفيظ عدد 21177 - 60

الذي أدرج اعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1143

بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

عوضا عن : 

املساحة التقريبية : 03 آر 71 س

يجب قراءة : 

املساحة التقريبية : 03 هكتار 03 آر 71 س

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان - ايت ملول بالنيابة

بوشعيب حلميدي    
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محافظة طنجة بني مكادة

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " الغروب"

مطلب رقم 26753 - 61 الكائن عمالة طنجة اصيلة

اجلماعة القروية اقواس ابريش ، احملل املدعو دوار بن علي

والذي أدرج اإلعالن عن خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1148

املؤرخة في 30 ديسمبر 2020

فعوضا عن : 

موقعه : عمالة طنجة اصيلة؛ جماعة احلضرية بطنجة ؛احملل املدعو احراريني؛

اقرا : 

؛احملل  ابريش  اقواس  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  : عمالة طنجة  موقعه 

املدعو دوار بن علي؛

و الباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " اظه الرسم

العقاري رقم واد برى" مطلب رقم 25226 - 61 الكائن

عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة

احملل املدعو غدير ظهر املنبار؛ و الذي أدرج اإلعالن عن

انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1136

املؤرخة في 07 اكتوبر 2020 

فعوضا عن : 

مساحته : 01 هـ 80 سنتيارا؛

اقرا : 

مساحته : 80 سنتيارا؛

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة بالنيابة.

     الشرقاوي الغرافي محمد ياسني.

محافظة الداخلة

مطلب رقم 224 - 62

اسم امللك : " الدولة 178 قروي"

موقعه : جماعة بئر انزران .

وقع حتديده : 01 اكتوبر 2020.

 52 ار   27 11725 هكتار   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

سنتيار.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق املؤدية الى بوجدور،

شرقا : الطريق الوطنية رقم 01،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 11567 - 62،

غربا : امللك اخلاص للدولة .

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص.

مطلب رقم 225 - 62

اسم امللك : " الدولة 181/قروي"

موقعه : جماعة العركوب.

وقع حتديده : 05 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7568 هكتار 29 ار 32 سنتيار.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 12376 - 62،

شرقا : امللك اخلاص للدولة،

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 03 والرسم العقاري رقم 3276 - 62،

غربا : الرسم العقاري رقم 12370 - 62.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص

مطلب رقم 226 - 62

اسم امللك : " الدولة 182/قروي"

موقعه : جماعة بئر انزران.

وقع حتديده : 07 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 845 هكتار 38 ار 58 سنتيار.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : امللك اخلاص للدولة،

شرقا : الطريق االقليمية رقم 1100،

جنوبا : الرسمني العقاريني رقم 11821 - 62،13122 - 62،

غربا : امللك اخلاص للدولة.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص

مطلب رقم 227 - 62

اسم امللك : " الدولة 183/قروي"

موقعه : جماعة بئر انزران.

وقع حتديده : 09 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 781 هكتار 58 أر 74 سنتيار
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نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : امللك اخلاص للدولة،

شرقا : امللك اخلاص للدولة،

جنوبا : امللك اخلاص للدولة الرسم العقاري 11979 - 62،

غربا : الطريق االقليمية رقم 1100.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص

مطلب رقم 228 - 62

اسم امللك : " الدولة 184/قروي"

موقعه : جماعة بئر انزران.

وقع حتديده : 12 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 هكتار 50 ار 91 سنتيار.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاين رقم 11979 - 62 و 13122 - 62،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 227 - 62،

جنوبا : امللك اخلاص للدولة،

غربا : امللك اخلاص للدولة.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص

مطلب رقم 229 - 62

اسم امللك : " معطى "

موقعه : شارع التيرس الداخلة.

وقع حتديده : 01 سبتمنبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 06 سنتيار.

نوعه : ارض بها بناية سفلية وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : شارع 04 مارس،

شرقا : زنقة العروسيني،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 11957 - 62،

غربا : زنقة تيرس.

طالب التحفيظ : احمد معا اصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة وهم : 

01 – محمد معطا ابن معطا،

02 - ياقوت معطا بنت معطا،

03 - املامية معطا بنت معطا،

04 - خلديرة معطا بنت معطا،

05 - عائشة معطا بنت معطا،

06 - مرمي الدليمي بنت معطى،

07 - عبد العالي الدليمي ابن معطى.

مطلب رقم 223 - 62

اسم امللك : " الدولة 180/قروي"

موقعه : جماعة العركوب .

وقع حتديده : 23 سبتمبر 2020.

 71 ار   07 17595 هكتار   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

سنتيار.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 11567 - 62،

شرقا : امللك اخلاص للدولة، 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 3294 - 62،

غربا : امللك اخلاص للدولة و الرسم العقاري رقم 11662 - 62، 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة.

رشيد الوردي.    

محافظة النواصر

مطلب رقم 5563 - 63

اسم امللك : " البيرات ".

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار اوالد مالك. 

وقع حتديده في : 21 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 ار 41 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 53851 س 

شرقا : الرسم العقاري رقم 86167 - 63.

جنوبا : ارتفاق مرور عرضه 03 أمتار يليه الرسم العقاري رقم 47842 - 63.

غربا : الرسم العقاري رقم 69158 - 63.

طالب التحفيظ : حسن هردمان بن ابراهيم .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " مليكة 3 " 

مطلب حتفيظ رقم 5448 - 63 الكائن ب عمالة إقليم النواصر 

جماعة بوسكورة دوار املزابيني و الذي نشر اإلعالن عن انتهاء

حتديده باجلريدة الرسمية املؤرخة في 24 يونيو 2020 عدد 1121 

عوضا عن : 

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار املزابيني.

اقرأ : 

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار املزابيني.

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر.

مصطفى بنحداوي     
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12558 - 65

امللك املسمى :  " اسلمماك 1 "

الكائن بإقليم احلوز، دائرة ايت اورير جماعة ايت فاسكا، دوار امدرار.

مساحته :  95 آر 28 س .

وقع حتديده في : 30 اغسطس 2019. 

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون   : 

شماال :  مصرف ، محمد دحان. 

شرقا : مصرف .

 جنوبا :  مصرف ، طريق عمومية عرضها 4 امتار .

غربا :  طريق عمومية عرضها 4 امتار . 

طالب التحفيظ : السيد محماد اسلمماك بن حلسن .

مطلب رقم 12694 - 65

امللك املسمى :  " منزه مروان "

الكائن بإقليم احلوز، دائرة ايت اورير جماعة توامة، دوار ايت بركة.

مساحته :  19 آر 11 س .

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2019. 

نوعه :  أرض عارية بها منزل من سفلي وحمام وبئر وخزان للماء.

 اجملاورون   : 

شماال :  طريق ذات عرض متغير ، مصرف ، ممر عرضه متر واحد. 

شرقا : ممر عرضه متر وحد .

جنوبا :  ورثة ايت باعلي .

غربا :  مصرف ، طريق ذات عرض متغير . 

طالب التحفيظ : السيد طريق إبراهيم بن حلسن .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باحلوز

بنيسي موالي املصطفى    

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17548 - 66 

اسم امللك : مركز تولوكولت.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة تاولوكولت مركز تاولوكولت.

مساحته : 02 آر 46 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية. 

وقع حتديده بتاريخ : 23 نوفمبر 2020.

اجملاورون :

شماال : طريق؛

شرقا : اخملتار اوبيهي؛

جنوبا : طريق؛

غربا : مكي بيكوس

طالب التحفيظ : امبارك العروم بن ابراهيم.

مطلب رقم 17543 - 66 

اسم امللك : رياض موالي عمر.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تقليت.

مساحته : 02هك 04 آر 14 سنتيارا.

منازلني  و  بئران،  بها  الزيتون،  بأشجار  مغروسة  فالحية  أرض   : نوعه 

علويني  وأخرين  سفلي  طابق  من  وبناية   سفلي،  طابق  من  سكنني 

وهي عبارة عن دار ضيافة، وبناية من طابق سفلي و أخر علوي، و قاعة 

رياضة، إسطبل، ومسبحو حوض مائي. 

وقع حتديده بتاريخ : 15 سبتمبر 2020.

اجملاورون :

شماال : ورثة وهبي ابراهيم،؛

شرقا : عمر لزرق؛

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق

طالب التحفيظ : عمر وهبي بن حلسن.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

حسن اخللقي     

محافظة احلاجب

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

حياة  السيدة"  أن  للعموم  باإلعالن  أسفله  املمضي  احملافظ  يتشرف 

داودي بنت موحى" احلاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم دال 170320 

مزدادة بتاريخ 01 - 01 - 1962، الساكنة  باقامة  صوفيا دال رقم 04 

بوفكران مكناس، بصفتها احد الورثة، تطلب أن يسلمها نظير جديد 

للرسم العقاري عدد  : 35339 - 05 ، امللك املدعو" ميساوي 3" الكائن 

و ذلك بسبب ضياع نظير  اقدار،  بني مطير جماعة  باقليم احلاجب  

الرسم العقاري املذكور أعاله.
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لذلك بإمكان كل من يهمه األمر أن يتعرض على هذا التسليم في 
أجل خمسة عشر يوما )15( ابتداء من نشر هدا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 
يوسف مختري      

 

محافظة املعاريف - الدار البيضاء

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضى  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
19 زاوية زنقة  للعموم أن السيد احمد اليوبي واجلاعل محل اقامته 
ليزير وزنقة لسني بولو البيضاء. طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 
العقاري 43467/س. املؤسس للملك املدعو "روزماري" الكائن بالبيضاء 

حي املستشفيات. ودلك بسبب ضياع النظير الدي سلم له سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باملعاريف - الدار البيضاء 

غزالن ليزيدي   

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30752 - 72
اسم امللك : إحسان.

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي الزاوية؛
تاريخ حتديده : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 01 س. 
نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

اجملاورون : 
شمـاال : عبد اجلليل رشيد؛

شـرقا : الزنقة ؛
جـنوبا : الرسم العقاري عدد 23569 - 22؛

غـربا : الزنقة .
طالب التحفيـظ : املصطفى مالكي بن عبد الكرمي.

مطلب رقم 30791 - 72
اسم امللك : ملك احلسناوي.

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي افريقيا؛
تاريخ حتديده : 06 أكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 87 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : محمد بوكسة؛

شـرقا : الزنقة ؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 12722 - 72؛

غـربا : العزيز اجلياللي، عبد الكرمي تاجر.

طالب التحفيـظ : محمد احلسناوي بن موالي احلسن.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محافظة سيدي إسمـاعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57058 - 75

اسم امللك : أرض الكاعة

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الغنادرة   ، دوار أوالد 

بن رحمون.

وقع حتديده في : 19 -  09  - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  

24 آر 24 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية   .

اجملاورون : 

شماال : ورثة ملعنكر علي   ؛

شرقا : ورثة وصال بالل   ؛ 

جنوبا : ممر خاص من 04 امتار؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 37950 - 75.   

طالب التحفيظ : وصال حسن بن احمد  .

مطلب رقم 57170 - 75

اسم امللك : دار ياسني

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

إسماعيل  ، حي الشرفاء.

وقع حتديده في : 18 -  09  - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 07 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها سكن  .

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي  ؛

شرقا : ممر خاص   ؛ 
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جنوبا : مسلك بهيجة؛

غربا : حسناء لعجم  .

طالب التحفيظ : فاطمة حبان بنت بوشعيب .

مطلب رقم 57484 - 75

اسم امللك : بلكراكر

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات ، 

دوار سيدي عبد القادر.

وقع حتديده في : 29 -  09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22 آر 79 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 57488 - 75؛

شرقا : مطلب التحفيظ  عدد 31127 - 75  ؛ 

جنوبا : راضية فخار بنت بوشعيب؛

غربا : الطريق اجلهوية رقم 316   .

طالبة التحفيظ : مليكة فخار بنت بوشعيب.

مطلب رقم 57488 - 75

اسم امللك : بلكراكر

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات ، 

دوار سيدي عبد القادر.

وقع حتديده في : 29 -  09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  26 آر 24 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 

محمد  بن  اخلديري  بوشعيب،احلسني  بن  القادر  عبد  زكرياء   : شماال 

،صطاف احلسني بن بوشعيب؛

شرقا : زكرياء عبد القادر بن بوشعيب،مطلب التحفيظ عدد 31127 - 75  ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 57484 - 75؛

غربا : الطريق اجلهوية رقم 316 ،صطاف مصطفى ،ورثة زكرياء بوشعيب  .

طالبة التحفيظ : حليمة  فخار بنت بوشعيب.

مطلب رقم 54654 - 08

اسم امللك : فدان التهامي

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة الزمامرة، جماعة الغربية  ، دوار العكابة.

وقع حتديده في : 18 -  06 - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  90  آر 03 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 

شماال : ورثة شعلون عبد القادر،شعلون احمد،ورثة شعلون بوشعيب.

شرقا : مودين محمد  ؛ 

جنوبا : املالكي مصطفى،ورثة املالكي عبد القادر؛
غربا : شعلون ادريس   .

طالب التحفيظ : عبد الكبير شعنون بن محمد.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي إسماعيل - الزمامرة

ياسني أيت حدو   

محافظة وجدة - اجناد

إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 23274 - 02
  اسم امللك : "راقن 2"

 موقعه : عمالة وجدة أنكاد، جماعة اسلي ،
 طالب  التحفيظ : ابراهيمي بالعسري بن سليمان ، 

 وقع حتديده بتاريخ : 15 - 02 - 2006 ،
 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 07 ارات 10 سنتيارا.
باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 596 بتاريخ  02 يونيو 2010 .
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد  : 

كمال عونة    

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 2987 - 80
اسم امللك : " فدان زملة ملرس"

أشتوكة  إقليم  الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  عبيا،  تن  دوار   : موقعه 
أيت باها.

وقع التحديد في 16 - 12 - 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 31 آر 97 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد عبيا؛
شرقا : الطريق؛ 
جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق.
طالبو التحفيظ : عبيد عبيا بن احلاج مبارك ومن معه.

مطلب رقم 3147 - 80
اسم امللك : " ايت موماد"

موقعه : مزارع إنشادن، اجلماعة الترابية إنشادن، إقليم أشتوكة أيت باها.
وقع التحديد في 16 - 09 - 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 89 آر 17 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12297 - 80 وبعضا  حسن اليتيم؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 13156 - 80؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2933 - 80 وبعضا الرسم العقاري عدد 

.80 - 12297

طالب التحفيظ : عبد الرحيم ايت موماد بن محمد.

مطلب رقم 3158 - 80

اسم امللك : " ملك لشكر"

موقعه : دوار اورتي، اجلماعة الترابية وادي الصفاء، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 25 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 75 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : علي أيت عدي؛ 

جنوبا : هشام اسراس؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : يوسف لشكر بن العربي.

مطلب رقم 3159 - 80

اسم امللك : " ملك غالب"

موقعه : دوار بوتبوز، اجلماعة الترابية ماسة، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 15 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 71 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 42682 - 09؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة محمد اد بلعيد.

طالب التحفيظ : موسى غالب بن محمد.

مطلب رقم 3161 - 80

اسم امللك : " ملك اكجيم"

موقعه : دوار أيت موماد، اجلماعة الترابية بلفاع، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 15 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 08 آر 82 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بلعيد بيزران؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة أيت المني وبعضا ورثة أيت بوغروم؛

غربا : ورثة عبد القادر بيزران وبعضا ورثة بلعيد بيزران.

طالب التحفيظ : احمد اكجيم بن احلسني.

مطلب رقم 3172 - 80

اسم امللك : " العوك"

أشتوكة  إقليم  بيوكرى،  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  : حي  موقعه 

أيت باها.

وقع التحديد في 20 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 04 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : حدو بومالل وبعضا فاضمة ايت عابد؛ 

جنوبا : كلثومة ايت عابد؛

غربا : ورثة ايت عبو.

طالب التحفيظ : محمد العوك بن عبد القادر.

مطلب رقم 3175 - 80

اسم امللك : " حي أوخريب 2"

موقعه : حي أوخريب، اجلماعة الترابية ايت باها، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 21 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 سنتيار.

نوعه : أرض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : ورثة منصف؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3176 - 80؛ 

جنوبا : ورثة محمد صبري؛

غربا : ورثة منصف.

طالبة التحفيظ : نزهة ايت احملجوب بنت احلسني.

مطلب رقم 3176 - 80

اسم امللك : " حي أوخريب 1"

موقعه : حي أوخريب، اجلماعة الترابية ايت باها، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 21 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار.
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نوعه : أرض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 24499 - 60 وبعضا ورثة منصف؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة محمد صبري؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3175 - 80.

طالب التحفيظ : يوسف املودان بن محمد.

مطلب رقم 3177 - 80

اسم امللك : " ملك الشريقي"

موقعه : دوار الدويرة، اجلماعة الترابية إنشادن، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 22 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32 آر 07 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وشجرة.

اجملاورون : 

شماال : مدرسة الدويرة؛

شرقا : مطلب التحفيظ 12133 - 60 )امللغى( الشريقي كلثوم وبعضا ممر؛ 

جنوبا : محمد الرحايل؛

غربا : الطريق وبعضا ورثة بن عبال أحمد.

طالب التحفيظ : علي الشريقي بن ابراهيم.

مطلب رقم 3179 - 80

اسم امللك : " ملك منصور"

موقعه : حي ايت وارغن، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 22 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 51 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي عبارة عن مستودع وبناية من سفلي 

وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل اكثير؛

شرقا : عبد اهلل اكثير؛ 

جنوبا : احمد بوضاض؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : ابراهيم منصور بن عبال.

مطلب رقم 3182 - 80

اسم امللك : " بونيني"

موقعه : دوار اورتي، اجلماعة الترابية وادي الصفاء، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 23 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 28 آر 14 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت عبد الكرمي؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 51037 - 09 وبعضا ممر؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : مولود ابوالطيب.

طالبة التحفيظ : جميعة بونيني بنت احلسني.

مطلب رقم 3183 - 80

اسم امللك : " الشر1"

موقعه : حي التوامة، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 23 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 84 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : احلسني اسمغور؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3184 - 80؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : حلسن الشر بن أحمد.

مطلب رقم 3184 - 80

اسم امللك : " الشر2"

موقعه : حي التوامة، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 23 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3183 - 80؛

شرقا : احلسني اسمغور؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : حلسن الشر بن أحمد.

مطلب رقم 3185 - 80

اسم امللك : " فدان العابدي2"

موقعه : دوار أغروض، اجلماعة الترابية إنشادن، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 26 - 10 - 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 27 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : مبارك ملوك؛ 

جنوبا : ايت حسوم؛

غربا : ايت باري وبعضا محمد الكرايف.

طالب التحفيظ : حلسن العابدي بن عابد.

مطلب رقم 3186 - 80

اسم امللك : " فدان العابدي1"

موقعه : دوار أغروض، اجلماعة الترابية إنشادن، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 26 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 88 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : احلسني ملوك؛ 

جنوبا : ممر؛

غربا : عبد اهلل ملوك.

طالب التحفيظ : حلسن العابدي بن عابد.

مطلب رقم 3188 - 80

اسم امللك : " ملك احمد"

موقعه : دوار البويبات، اجلماعة الترابية إنشادن، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 27 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 43 سنتيار.

نوعه : أرض عارية محاطة بأساسات.

اجملاورون : 

شماال : حميد وبعضا الشتيوي الشنتوفي وبعضا بن عائشة؛

شرقا : زنقة؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : مجيد بعددي.

طالب التحفيظ : احمد الفشات بن احلسن.

مطلب رقم 3191 - 80

اسم امللك : " ملك النصري وفتح اهلل"

موقعه : حي التوامة، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 28 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : سعيد وياك؛

شرقا : رشيد التيت؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : فاضمة ايت دحمان.

طالبو التحفيظ : حميد فتح اهلل بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 5607 - 80

اسم امللك : " ملك الذهبي 1"

موقعه : دوار ايت مولود، اجلماعة الترابية وادي الصفاء، إقليم أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 20 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32 آر 76 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 6579 - 60؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 71703 - 09 وبعضا ورثة أيت وقسيم؛

غربا : الرسم العقاري عدد 78599 - 09.

طالب التحفيظ : مباركة الذهبي بنت محند.

مطلب رقم 5609 - 80

اسم امللك : " ملك ايت موماد"

موقعه : دوار افريان، اجلماعة الترابية إنشادن، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 26 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 آر 51 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : احلسن اد احلسن؛ 

جنوبا : عبد القادر ازموز؛

غربا : ورثة بوشواري سيدي محمد.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم ايت موماد بن محمد.

مطلب رقم 5610 - 80

اسم امللك : " حيجوب"

موقعه : دوار كوحيز، اجلماعة الترابية إنشادن، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 26 - 10 - 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 76 آر 38 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 525 - 80 وبعضا مطلب التحفيظ عدد 

8390 - 60؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 27921 - 60.

طالب التحفيظ : ابراهيم حيجوب بن احلسن.

مطلب رقم 5612 - 80

اسم امللك : " ملك موعني"

إقليم  ميلك،  ايت  الترابية  اجلماعة  عمر،  ايت  اكرار  دوار   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 21 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 20 آر 91 سنتيار.

بناية من طابق سفلي وطابق علوي  بها  أرض محاطة بسور   : نوعه 

وبناية من سفلي وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : ورثة أخرديد؛ 

جنوبا : ورثة ايت محند؛

غربا : ورثة أخرديد.

طالب التحفيظ : محمد موعني بن احمد.

مطلب رقم 5613 - 80

اسم امللك : " غزال"

موقعه : فدان بوعالكة، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 19 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 01 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عائشة القايدي؛

شرقا : ورثة عبد اهلل فتاك؛ 

جنوبا : حسن ربوح؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : كبيرة احلماني بنت محمد.

مطلب رقم 5615 - 80

اسم امللك : " ملك فغى"

موقعه : دوار ايت مولود، اجلماعة الترابية وادي الصفاء، إقليم أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 02 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 23 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عادل خشاب؛

شرقا : زنقة؛ 

جنوبا : جامع فدرون؛

غربا : الرسم العقاري عدد 3997 - 80.

طالب التحفيظ : عبد اهلل فغى بن احلسني.

مطلب رقم 5616 - 80

اسم امللك : " ملك بوكضيض رشيد"

موقعه : حي التوامة، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 02 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 82 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بوكضيض؛

شرقا : احلسني بوكضيض؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : رشيد بوكضيض بن احمد.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها

محمد بلقايد    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 595 - 81

اسم امللك :  " فدان بوشنتوف".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بنموسى.

وقع حتديده في : 17 - 09 - 2019.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 25 آر 83 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 32719 - ر؛ ورثة اخلياطي بن احلاج؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 23122 - 16 مطلب التحفيظ رقم 29001 - ر؛

جنوبا : ادريس عبد الالوي ومن معه؛

غربا : الرسم العقاري رقم 36420 - 16.

طالب التحفيظ : العربي بكار بن حمادي.

مطلب رقم 843 - 81

اسم امللك :  "االندلس 430".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي االندلس اجلنوبي.

وقع حتديده في : 09 - 10 - 2017.
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نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 61 س.

اجملاورون : 

شماال : محمد العبدالوي؛ 

شرقا : فاطمة العيساوي؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 5540 - ر؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 23339 - 16.

طالب التحفيظ : إبراهيم باموس بن احمد.

مطلب رقم 1241 - 81

اسم امللك :  "بوستة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

وقع حتديده في : 19 - 11 - 2018.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 19 آر 82 س.

اجملاورون : 

شماال : عبد النبي هموشة؛ 

شرقا : ممر عرضه 2.5 متر من ورائه الرسم العقاري رقم 43846 - 16؛ 

جنوبا : عبد النبي مليكة؛

غربا : عبد السالم عبد النبي.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان لوبي بن محمد.

مطلب رقم 1429 - 81

اسم امللك :  "فدان حلروش".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد.

وقع حتديده في : 23 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 80 آر 81 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 40343 - 16؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 36664 - 16؛ الرسم العقاري رقم 36662 - 16

غربا : محمد مارودي.

طالب التحفيظ : حمو مارودي بن املهدي.

مطلب رقم 4838 - 81

اسم امللك :  "فدان امليليح 2".

دوار  بوخلخال  سيدي  اجلوهرة  عني  جماعة  تيفلت  دائرة   : موقعه 

اجغيدرات.

وقع حتديده في : 10 - 12 - 2019.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 74 آر 62 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها مطلب التحفيظ رقم 22680 - ر؛ 

شرقا : اخلياطي جديرة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4048 - 16؛

غربا : طريق عمومية.

طالب التحفيظ : املهدي بنحميدة بن نور الدين ومن معه.

مطلب رقم 4888 - 81

اسم امللك :  "فدان ملقارطة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت يخلف.

وقع حتديده في : 19 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من خشب ومسبح وبئر وأشجار مثمرة ونخيل.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 24 آر 40 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4741 - 81؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : بنهماشت عبد الرحمان؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 28040 - ر.

طالب التحفيظ : محمد كرمي بن احلسن.

مطلب رقم 4895 - 81

اسم امللك :  "فدان حمزة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت العبابريني.

وقع حتديده في : 17 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 99 آر 87 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛ 

شرقا : خرماز عبد الواحد وخرماز رقية؛ خرماز محات؛ أحمد عبد النبي؛

جنوبا : ورثة املعطاوي عيسى؛

غربا : خرماز حميد وخرماز احمد.

طالب التحفيظ : عزيز خرماز بن حمادي.

مطلب رقم 4913 - 81

اسم امللك :  "ضيعة السدراتي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

وقع حتديده في : 16 - 03 - 2020.
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نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 12 آر 43 س.

اجملاورون : 

شماال : املهدي املومن؛ 

شرقا : ورثة املومن بلقاري؛ املومن عسو؛

جنوبا : املومن رابحة؛

غربا : ساقية من ورائها طريق عمومية.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف السدراتي بن محمد.

مطلب رقم 4934 - 81

اسم امللك :  "ضاية الرومي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوروبة.

وقع حتديده في : 14 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 83 آر 12 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4943 - 81؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 34235 - ر؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 34362 - 16؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 28015 - 16؛ الرسم العقاري رقم 51375 - 16.

طالب التحفيظ : سعود دهبي بن قسو.

مطلب رقم 4943 - 81

اسم امللك :  "ضاية الرومي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوروبة.

وقع حتديده في : 14 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 84 آر 87 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 36338 - 16؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 34235 - ر؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4934 - 81؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 28015 - 16؛ عالل دهبي)طالب التحفيظ(. 

طالب التحفيظ : عالل دهبي بن قسو.

مطلب رقم 4944 - 81

اسم امللك :  "فدان البركة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت غامن.

وقع حتديده في : 23 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار رمان وأشجار زيتون.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 52 آر 94 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 4818 - 81؛ 

العربي  بن  محمد  اجغيدر  81؛   -  4818 رقم  العقاري  الرسم   : شرقا 

مطلب التحفيظ رقم 4898 - 16؛

جنوبا : اجغيدر محمد بن العربي مطلب التحفيظ رقم 4898 - 16؛

غربا : واد امليليح.

طالب التحفيظ : هشام امالل بن احمد.

مطلب رقم 4946 - 81

اسم امللك :  " شعبة عمر لقرع".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

وقع حتديده في : 15 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بئر.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 71 آر 34 س.

اجملاورون : 

شماال : عبد القادر شهيد؛ بنعاشير زوكي؛ 

شرقا : ورثة الكبير الكماخ؛ طالب التحفيظ؛

جنوبا : مجيد البناك؛

غربا : الغازي البناك؛ بنعاشير زوكي.

طالبو التحفيظ : محمد املكور بن عبد القادر ومن معه.

مطلب رقم 4952 - 81

اسم امللك :  "فدان الدار".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار أوالد سعد.

وقع حتديده في : 24 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها مسكن في طور البناء.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 40 آر 01 س.

اجملاورون : 

شماال : السوسي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 4935 - 16؛ 

جنوبا : محمد الهاشمي؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 34094 - 16؛ ممر خاص عرضه.

طالب التحفيظ : محمد الساخي بن احمد.
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مطلب رقم 4978 - 81

اسم امللك :  "ملك ميمون".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو ايدير.

وقع حتديده في : 21 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 59 آر 11 س.

اجملاورون : 

شماال : حللو بن احمد؛ ادريس التشيشة؛

شرقا : ادريس التشيشة؛ 

جنوبا : الوافي حلسن؛

غربا : طريق عمومية.

طالب التحفيظ : ميمون لعبودي بن الهادي.

مطلب رقم 4985 - 81

اسم امللك :  "فدان خلوطة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت سليمان.

وقع حتديده في : 03 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 17 آر 73 س.

اجملاورون : 

شماال : فاضمة بنت احلسني ؛

شرقا : ورثة بوطيب بن احلسني؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 16184 - 16؛ 

غربا : ادريس بالعياشي بن امبارك.

طالب التحفيظ : موسى بوجنكوت بن محوت.

مطلب رقم 4992 - 81

اسم امللك :  "الرمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت لعسيري.

وقع حتديده في : 16 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 49 آر 21 س.

اجملاورون : 

شماال : احمد بن اسماعيل؛ 

شرقا : اجلياللي بن اسماعيل؛ 

جنوبا : احمد بن إسماعيل؛ حمادي الكزرة؛

غربا : طريق عمومية.

طالبو التحفيظ : رحمة بويعروران بنت محمد ومن معها.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الكائنة مبنطقة التحفيظ اجلماعي "عني جوهرة سيدي بوخلخال"

علم  إلى  ينهي  بأن  يتشرف  بتيفلت  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب املذكورة أسفله، 

بوخلخال"  سيدي  جوهرة  "عني  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  والكائنة 

سيدي  جوهرة  عني  وجماعة  قيادة  تيفلت،  دائرة  اخلميسات،  إقليم 

بوخلخال، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

طبقا للظهير الشريف عدد 69-1-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 

املوافق لـ )25 يوليو 1969( بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

 املطالب هي كاالتي : 

 1527 - 1526 - 1521 - 1520 - 1518 - 1504 - 1479 - 1477 - 1464 -

 1757 - 1620 - 1616 - 1564 - 1557 - 1556 - 1540 - 1539 - 1534 -

 1915 - 1914 - 1909 - 1898 - 1893 - 1852 - 1834 - 1822 - 1767 -

 1950 - 1948 - 1938 - 1936 - 1934 - 1930 - 1929 - 1923 - 1922 -

 2389 - 2386 - 2384 - 2050 - 2022 - 2016 - 2011 - 1961 - 1959 -

 2478 - 2477 - 2470 - 2469 - 2462 - 2455 - 2448 - 2445 - 2436 -

 2804 - 2778 - 2769 - 2685 - 2545 - 2544 - 2506 - 2505 - 2498 -

 2962 - 2945 - 2942 - 2894 - 2880 - 2845 - 2817 - 2808 - 2805 -

 3005 - 3004 - 2994 - 2993 - 2985 - 2978 - 2973 - 2969 - 2963 -

 3074 - 3073 - 3069 - 3062  - 3055 - 3052 - 3022 - 3017 - 3014 -

 3202 - 3187 - 3176 - 3164 - 3126 - 3119 - 3113 - 3095 - 3086 -

 3238 - 3231 - 3230 - 3227 - 3223 - 3222 - 3220 - 3218 - 3214 -

 3312 - 3300 - 3291 - 3283 - 3277 - 3276 - 3262 - 3253 - 3249 -

 3349 - 3348 - 3332 - 3326 - 3322 - 3320 - 3318 - 3315 - 3313 -

 3431 - 3430 - 3407 - 3403 - 3392 - 3384 - 3377 - 3363 - 3350 -

 3487 - 3486 - 3478 - 3474 - 3465 - 3451 - 3442 - 3440 - 3434 -

 3538 - 3524 - 3516 - 3515 - 3514 - 3513 - 3506 - 3492 - 3488 -
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 3653- - 3643 - 3639 - 3612 - 3580 - 3567 - 3559 - 3557 - 3539 -

 3695 - 3690 - 3689 - 3686 - 3683 - 3677 - 3667 - 3661 - 3657

 3736 - 3735 - 3729 - 3728 - 3718 - 3711 - 3702 - 3698  - 3696 -

 3807 - 3800 - 3798 - 3781 - 3773 - 3758 - 3754 - 3748 - 3747 -

 3875 - 3872 - 3867 - 3855 - 3853 - 3837 - 3829 - 3820 - 3808 -

 3931 - 3908 - 3907 - 3905 - 3895 - 3889 - 3882 - 3881 - 3876 -

 3963 - 3962 - 3956 - 3954 - 3949 - 3947 - 3946 - 3940 - 3935 -

 4002 - 3992 - 3987 - 3986 - 3985 - 3984 - 3980 - 3971 - 3968 -

 4062 - 4059 - 4054 - 4051 - 4049 - 4039 - 4033 - 4032 - 4028 -

 4092 - 4091 - 4084 - 4082 - 4081 - 4079 - 4073 - 4064 - 4063 -

 4136 - 4134 - 4132 - 4131 - 4123 - 4121 - 4120 - 4119 - 4108 -

 4240 - 4234 - 4206 - 4181 - 4170 - 4169 - 4143 - 4139 - 4138 -

 4291 - 4289 - 4271 - 4270 - 4268 - 4264 - 4260 - 4256 - 4255 -

 4388 - 4370 - 4361 - 4358 - 4357 - 4326 - 4316 - 4310 - 4306 -

 4431 - 4426 - 4425 - 4421 - 4410 - 4407 - 4404 - 4391 - 4389 -

 4472 - 4467 - 4460 - 4456 - 4452 - 4449 - 4446 - 4445 - 4440 -

 4541 - 4535 - 4531 - 4530 - 4528 - 4526 - 4525 - 4518 - 4511 -

 4596 - 4592 - 4590 - 4587 - 4585 - 4579 - 4578 - 4570 - 4542 -

 4643 - 4639 - 4631 - 4628 - 4626 - 4624 - 4623 - 4612 - 4605 -

 4670 - 4666 - 4662 - 4661 - 4656 - 4655 - 4652 - 4651 - 4650 -

 4728 - 4727 - 4720 - 4713 - 4707 - 4705 - 4684 - 4682 - 4676 -

598 - 498 -162 - 4731 -

 جميع هذه املطالب على الرمز : 81.  

 -  44852  -  67032  -  78271  -  27951  -  14241  -  2086  : واملطالب 

.- 16392 - 33372

جميع هذه املطالب على الرمز : 16

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي     

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2035 - 82

اسم امللك : "إعدادية املغارير" ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو "اعدادية املغارير".

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86 آر 81 سنتيارا.

نوعه : أرض محاطة بسور بها بنايات  مدرسية.

اجملاورون  : 

شماال : مدرسة املغارير؛

شرقا : طريق عمومي؛     

جنوبا : النفراوي سعيد ؛  -  النفراوي حسن ؛

غربا : طريق.  

طالب التحفيظ : امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 2084 - 82

اسم امللك : "السعادة" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل 

املدعو "حي الياسمني".

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 91 سنتيارا.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي به مرآب وطابق أول.

اجملاورون  : 

شماال : صالح العدالوي ؛

شرقا : مصطفى ولد ليلي؛ حسن القرقوري؛   

جنوبا : سعيد بوعكاد؛

غربا : زنقة.  

طالب التحفيظ : عبد اهلل العدالوي بن حمادي.

مطلب رقم 2088 - 82

اسم امللك : "هبة" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل 

املدعو "حي الرجاء".
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وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 سنتيارا.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي به مرآب وطابقني.

اجملاورون  : 

شماال : زنفة ؛

شرقا : محمد الصبيطي؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 23781 - 10؛

417 - 82؛ الصبيطي إبراهيم بن محمد ومن  : الرسم العقاري  غربا 

معه؛ طريق.  

طالب التحفيظ : العيد مستنصير بن سي محمد.

مطلب رقم 2101 - 82

اسم امللك : "مدرسة اورجدان " ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "مدرسة اورجدان".

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 28 آر 36 سنتيارا.

نوعه : أرض محاطة بسور بها بنايات  مدرسية.

اجملاورون  : 

شماال : ورثة العرفي عبد القادر؛

شرقا : ورثة احلاج ناصر ليدامي؛     

جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : ورثة العرفي صالح.  

طالب التحفيظ : امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 2102 - 82

اسم امللك : "مدرسة أوالد عافية" ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة حد بوموسى احملل املدعو "مدرسة أوالد عافية".

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38آر 62 سنتيارا.

نوعه : أرض محاطة بسور بها بنايات  مدرسية.

اجملاورون  : 

شماال : شعيبة رحال؛

شرقا : حوز الدوار؛     

جنوبا : حوز الدوار ؛

غربا : شعيبة محمد؛ شعيبة رحال.  

طالب التحفيظ : امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 2103 - 82

اسم امللك : "مستوصف بواكر" ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "مستوصف بواكر".

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 آر 34 سنتيارا.

نوعه : أرض محاطة بسور بها مستوصف وبئر.

اجملاورون  : 

شماال : زنقة؛

شرقا : حوز دوار الدهرة؛     

جنوبا : حوز دوار الدهرة؛

غربا : حوز دوار الدهرة.  

طالب التحفيظ : امللك اخلاص للدولة.

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة                     

كرمي ناجيم   

محافظة ازمور

مطلب رقم 133054 - 08

اسم امللك : بالد العوني. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار احلارث.

وقع حتديده في : 03 مارس 2020.
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 24 آ 86 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : زهرة بنت أحمد. 

شرقا : ورثة الزمزامي و مطلب عدد 112949 - 08.

جنوبا : عائشة بنت أحمد.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : بوشعيب النبيري بن عبد اهلل.

مطلب رقم 133055 - 08

اسم امللك : ملك سيدي عبد اهلل. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار الغربية.

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 73 آ 57 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال : ورثة ولد عبد الكبير. 

شرقا  :طريق.

جنوبا : رسم عقاري عدد 119707 - 08، رسم عقاري عدد 119708 - 08 

ورسم عقاري عدد 119709 - 08.

غربا : ورثة الذهبي عبد الرحمان.

طالبة التحفيظ : فتيحة سعيد بنت عيسى.

مطلب رقم 133073 - 08

اسم امللك : بالد اخليل. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار الغربية.

وقع حتديده في : 16 مارس 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 19 آ 67 س.

نوعه : أرض فالحية بها اسطبل

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري عدد 186430 - 08. 

شرقا  : رسم عقاري عدد 115750 - 08.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 03 أمتار.

غربا : رسم عقاري عدد 4733 - س.

طالب التحفيظ : محمد مونيار بن امحمد.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور 

املعطي زديد     


