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األمالك العقارية

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

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

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

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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8 - خليفة حاجي بن عالل، بنسبة 14/112.

9 - الهواري حاجي بن عالل، بنسبة 14/112.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: دار حاجي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: دار حاجي.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي.

موقعه : وجدة، طريق عواجة، رقم 12.

مساحته : 01 آر 29 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية عرضها 20 مترا؛

شرقا : محبوب محمد؛ 

جنوبا : دعدوعي ميمون، بلقاضي محمد؛

غربا : بلقاضي احمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم  ملكية عدلي عدد 326 صحيفة 355 كناش رقم 176 بتاريخ 24 

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

2 - نسخة إراثة عدلية عدد 65 صحيفة 98 كناش رقم 7 بتاريخ 26 

يناير 1996 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

3 - عقد إصالحي عدلي عدد 148 صحيفة 114 كناش رقم 208 بتاريخ 

21 يناير 2021 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

بتاريخ  18 رقم  كناش   405 صحيفة   405 عدد  عدلية  وكالة   -  4

25 نونبر 2019 )القنصلية العامة للمملكة املغربية بتولوز(.

بتاريخ  18 رقم  كناش   367 صحيفة   367 عدد  عدلية  وكالة   -  5

30 أكتوبر 2019 )القنصلية العامة للمملكة املغربية بتولوز(.

6 - وكالة عدلية عدد 72 صحيفة 72 كناش رقم 25 بتاريخ 29 يناير 

2020 )القنصلية العامة للمملكة املغربية بفيل مومبل(.

7 - وكالة عدلية عدد 120 صحيفة 120 كناش رقم 35 بتاريخ 31 يناير 

2020 )القنصلية العامة للمملكة املغربية بكولومب(.

على   2021 أبريل   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

         احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

               عمر أزرقان

محافظة الرباط - حسان

مطلب رقم 41237 - 03

تاريخ اإليداع: 28 يناير 2021 . 

طالبا التحفيظ السيدتني :

1 - الرحماني رشيدة بنت بوعزة ؛

2 - الرحماني القاسمية بنت بوعزة؛ بنسبة متساوية بينهما .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرحماني" . 

محافظة وجدة

مطلب رقم 26946 - 02

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة : فاطمة بنعمرو بنت عبد القادر. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك بنعمرو. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك بنعمرو.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول

موقعه : وجدة، در امباصو، زنقة 1 رقم 31. 

مساحته :  76 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 45860/02، الرسم العقاري عدد O/17907؛

شرقا : الرسم العقاري عدد O/112581؛ 

ممر   ،123360/02 عدد  العقاري  الرسم  ذي   مومن  أوالد  ملك   : جنوبا 

بعرض 03 أمتار؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 23397/02.

أصل امللك :

1 - رسم تعريف بعقد ملكية عدلي عدد 102 صحيفة 101 كناش 

رقم 163 بتاريخ 01 أبريل 2016 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة 

االبتدائية بوجدة(.

على   2021 أبريل   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26947 - 02

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021.

طالبوا التحفيظ السادة والسيدات: 

1 - تاليتماس العمراني بنت محمد، بنسبة 14/112.

2 - يحي حاجي بن عالل، بنسبة 14/112.

3 - حورية حاجي بنت عالل، بنسبة 7/112.

4 - رشيدة حاجي بنت عالل، بنسبة 7/112.

5 - مصطفى حاجي بن عالل، بنسبة 14/112.

6 - حسني حاجي بن عالل، بنسبة 14/112.

7 - يوسف حاجي بن عالل، بنسبة 14/112.
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نوعه : دار بها طابق أرضي و طابق واحد. 

موقعه : الرباط ، اجلماعة احلضرية حلسان، زنقة العربي حكم رقم 22 

، القبيبات العكاري .

مساحته: 01 آ 09 س تقريبا. 

حدوده: 

شماال : ر ع 5278راء؛

شرقا : ر ع 134240/03؛

جنوبا : زنقة العربي حكم؛

غربا : احلمدي سعيد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء. 

 أصل امللك :

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 06 جمادى الثانية عام 1438، موافق 

05 مارس 2017.

2 - ملحق اصالحي نظير مؤرخ في 16محرم احلرام عام 1438، املوافق 

. 15/12/2016

موافق   ،1438 عام  احلرام  16 محرم  مؤرخ في  بيان حظوظ  نظير   -  3

.18/10/2016

4 - نسخة مفاصلة مؤرخة في ثاني شعبان األبرك عام 1360، موافق 

.26/08/1941

األول عام  ربيع  - نسخة ملحق اصالحي مؤرخة في خامس عشر   5

1438، موافق 15/12/2016.

6 - نسخة بيان حظوظ مؤرخة في 16 محرم احلرام عام 1438، موافق 

.18/10/2016

 ،1422 عام  شوال   19 في  مؤرخة  باألسهم  واجب  بيان  نسخة   -  7

موافق 04/01/2002.

8 - نسخة احصاء مؤرخة في 28 قعدة احلرام عام 1363، موافق نونبر 

.1944

موافق   ،1365 عام  الثانية  جمادى   17 في  محرر  شراء  نسخة   -  9

.18/05/1946

10 - وكالة خاصة بالبيع بتاريخ 22/10/2016.

11 - عقد توكيل بتاريخ عاشر صفر اخلير 1429، موافق 18/02/2008.

1420،موافق  عام  قعدة   16 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  عقد   -  12

.22/02/2000

13 - وكالة خاصة بالبيع مصححة االمضاء بتاريخ 21/11/2016.

14 - وكالة خاصة بالبيع محررة بتاريخ 16/10/2016.

15 - وكالة خاصة بالبيع محررة بتاريخ 31/10/2016.

موافق   ،1441 عام  صفر   22 بتاريخ  بنظير  مبوافقة  اشهاد   -  16

.21/10/2019

17 - نسخة مطابقة األصل بتاريخ 03/03/2017.

18 - موافقة محررة بتاريخ 02/09/2019.

19 - نسخة وكالة أصلية بتاريخ 08/03/2017.

20 - موجب مناسخة بنظير بتاريخ 11 صفر اخلير عام 1436، موافق 

.04/12/2014

21 - موجب مناسخة بنظير بتاريخ 11 صفر اخلير عام 1436، موافق 

.04/12/2014

22 - نسخة اراثة بتاريخ 10 محرم احلرام عام 1410، موافق 12/08/1989.

23 - نسخة اراثة بتاريخ 30 صفر عام 1437، موافق 12/12/2015.

24 - نسخة اراثة بتاريخ 15/02/2019.

25 - نسخة اراثة بتاريخ 15/02/2019.

26 - نسخة اراثة بتاريخ 15 محرم عام 1431 موافق فاحت يناير 2010.

27 - نسخة اراثة بتاريخ 15/02/2019.

موافق   1403 عام  احلرام  محرم  سابع  بتاريخ  اراثة  نسخة   -  28

.25/10/1982

موافق   ،1409 عام  املعظم  رمضان  ثالث  بتاريخ  اراثة  نسخة   -  29

 .09/04/1989

موافق   ،1409 عام  األولى  جمادى   23 بتاريخ  اراثة  نسخة   -  30

.01/02/1989

31 - اشهاد مبوافقة بنظير 22 صفر عام 1441، موافق 21/10/2019.

موافقة مؤرخة في 02/09/2019.

32 - وكالة خاصة بتاريخ 08/03/2017.

33 - وكالة مصادق عليها بتاريخ 03/03/2017.

34 - شهادة ادارية بتاريخ 01/09/2020.

35 - تصميم متوقعي .

29 مارس 2021  يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

على الساعة العاشرة صباحا.

 مطلب رقم 41238 - 03

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021. 

طالبة التحفيظ : السيدة حنان محسن بنت عبدالرحمان

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

نوعه : دار للسكنى من طابق سفلي عبارة عن دكان وطابقني علويني . 

زنقة  القبيبات،  العكاري  حلسان،  احلضرية  اجلماعة  الرباط،   : موقعه 

العربي حكم رقم 6.

مساحته : 26 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بشرى الشفيري ؛

شرقا : لال سعاد العلمي؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : حسن تغلبي. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق املرور لفائدة اجملاورين عرضه 

1.70 س 

أصل امللك :

1 - نسخة لرسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 21/12/1949 موافق 

30 صفر 1369 ضمن بعدد 588 صحيفة 358 كناش االمالك رقم 32؛

2 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 15/07/1951 ) 10 شوال 1370( 

 ضمن بعدد 1319 بتاريخ 05/10/2007 كناش االمالك رقم 1؛
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3 - رسم مطابقة االسم مؤرخ في 30/12/2015 موافق 18 ربيع االول 

1437 ضمن بعدد 37 صحيفة 36 بتاريخ 05/01/2016 كناش االمالك 

رقم 189؛

4 - نظير رسم اراثة مؤرخ في 07/05/2005 موافق 28 ربيع االول 1426 

 ضمن بعدد 1709 بتاريخ 11/05/2005 كناش االمالك رقم 21؛

5 - رسم ملحق اصالحي مؤرخ في 30/12/2015 موافق 18 ربيع االول 

كناش   05/01/2016 بتاريخ   154 صحيفة   145 بعدد  ضمن   1437

االمالك رقم 200؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14/01/2008 موافق 05 محرم 1429 

 ضمن بعدد 117 بتاريخ 18/02/2008 كناش االمالك رقم 9؛

7 - رسم شراء بنظير مؤرخ في 05/01/2016 موافق 24 ربيع االول 1437 

االمالك  كناش   12/02/2016 بتاريخ   119 صحيفة   94 بعدد  ضمن   

رقم 93؛

8 - رسم اصالح عدلي مؤرخ في 29/12/2020 موافق 14 جمادى االولى 

1442ضمن بعدد 101 بتاريخ 07/01/2021 كناش االمالك رقم 242؛

 28 موافق   07/05/2005 في  مؤرخ  عدلي  مفوضة  وكالة  رسم   -  9

ربيع االول 1425 ضمن بعدد 2279 بتاريخ 17/05/2005 كناش االمالك 

رقم 22؛

10 -نسخة لوكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 22/05/2019؛

11 -شهادة ادارية بتاريخ 15/05/2017؛

12 -تصميم متوقعي للملك؛

13 -جدول املساحات بتاريخ نونبر 2020؛

28 ربيع  14 -نظير رسم اراثة عدلي مؤرخ في 07/05/2005 موافق ل 

االمالك  كناش   11/05/2005 بتاريخ   1708 بعدد  ضمن   1426 االول 

رقم 21.

على   2021 ابريل   02  : يوم  هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا

 مطلب رقم 41239 - 03

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021. 

طالبا التحفيظ :

1 - الدولة )امللك اخلاص( حلق الرقبة ؛

2 - السيدة كاترين كلير ميشلني لوفيفر حلق الزينة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "لوفيفر" . 

نوعه : دار مبنية. 

موقعه : الرباط ، اجلماعة احلضرية حلسان، زنقة اجلامع رقم 4 ، االوداية .

مساحته : 70 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة احمد الضامة ، احلاجة شخمانة؛

شرقا : القائد ادريس؛

جنوبا : هنية؛

غربا : زنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق الزينة . 

 أصل امللك :

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 04 شعبان عام 1380، ) 19 دجنبر 1963(.

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 16/09/1976.

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 04 شعبان عام 1380، ) 19 دجنبر 1963(.

4 - رسم عدلي مؤرخ في 11 ذي القعدة 1395، موافق 15/11/1975.

موافق   ،1419 عام  الثاني  ربيع   12 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -  5

.12/08/1998

6 - رسم تنازل مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419، موافق 12/12/1998.

موافق   ،1420 عام  القعدة  ذي   10 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  7

16/02/2000؛

8 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في فاحت ربيع الثاني؛

9 - نسخة رسم شراء مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1423، موافق 

25/08/2002

10 - عقد وكالة توثيقية خاصة بتاريخ 24/09/2020.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم : 05 ابريل 2021 

على الساعة العاشرة صباحا.

  احملافظ على األمالك العقارية بالرباط - حسان 

      احلليمي اجلياللي  

 

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29646 - 05 

تاريخ االيداع : 28 يناير 2021؛ 

طالبة التحفيظ : السيدة: فتيحة األزرق بنت عبد اللطيف ؛ 

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : " مفتاح اخلير"؛

نوعـه : أرض فالحية ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ، قيادة الدخيسة، احملل املدعو :" ورزبغة " ؛

مساحته : 2هـ 40 آ ؛

اجملاورون : 

 ،  /22778k 28804/ وk : شماال: السيد بوغالب، ، رسمان عقاريان رقم

والساقية ؛ 

شرقا : األحباس ، ورسم عقاري رقم : k/3084؛ 

جنوبا : السيد عبد السالم بولكروح؛ 

غربا : السيدعبد السالم بولكروح ؛

احلقوق العينية : الشئ . 

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 2 ذو القعدة 1424 )26ديسمبر 2003(؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في19 ربيع األول 1427 املوافق 18 أبريل 2006؛

شعبان  فاحت  في  مؤرخ  عدلي  وصية  لرسم  شمسية  صورة   -

1402املوافق 25 مايو 1982؛
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- حكم رقم 3583 بتاريخ 22 نوفمبر2016 ملف رقم 2919/2016 صادر 

عن احملكمة االبتدائية مبكناس؛

 1410 احلجة  ذي   21 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  لرسم  شمسية  صورة   -

املوافق 14 يوليو 1990؛

في التوالي  على  مؤرخة  عرفية  لوكاالت  شمسية  صور   -

15 سبتمبر 1994، 12 مارس1997، و 6 يوليو2001 و 14 يناير 2002 ؛ 

- صورة شمسية لوكالة عدلية مؤرخة في 14 ذي احلجة 1417 املوافق 

22 أبريل 1997

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29مارس 2021 الساعة 

التاسعة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه   

         بوشعيب دومار 

محافظة فاس

مطلب رقم 25059 - 07

تاريخ اإليـداع : 03 فبراير 2021

طالب التحفيظ : عبد السالم بن محمد الصابري

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " النزهة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " "النزهة" 

نوعه : ارض عارية 

موقعه : فاس ،امللحقة اإلدارية سهب الورد ،جنان الورد،صهريج كناوة، 

احملل املدعو : السطييح بريج احلسني

مساحتـه : 78 س تقريبا.

حـدوده : 

شماال : االحباس

شرقا : طريق عمومي

جنوبا : طريق عمومي

غربا : زنقة 

احلقوق العينية : الشـيء

أصل امللك : 

رسم ابرام عقد معاوضة في ملك حبسي عدلي مؤرخ في : 08 جمادى 

الثانية 1440 املوافق 14 فبراير 2019

نسخة مشهود مبطابقتها لألصل لرسم قراءة وتصفح نسخ رسوم 

عدلي مؤرخ في : 18 رمضان 1430 موافق 08 سبتمبر 2009

الساعة  2021 على  ابريل   05  : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بفاس

حدو اواحلسني     

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 152346 - 08

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021

طالب التحفيظ : محمد العمري بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار العمري 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار العمري

نوعه : دار للسكن من طابق سفلي وطابق أول

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

احلفضان

مساحته : 56س تقريبا

حدوده : 

شماال : ممر 

شرقا : مفضال حسن وبوشعيب قصي 

جنوبا : ورثة بنهنية 

غربا : محمد ثابت 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

ل  موافق  عام1442  صفراخلير   15 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

03/10/2020

- شهادة إدارية مؤرخة في 22/08/2020

على  مارس2021   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا 

مطلب رقم 152347 - 08

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021

طالب التحفيظ : رضى بوعزة بن عبد القادر 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك رضى

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك رضى 

نوعه : أرض فالحية.

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

الدحوش

مساحته : 11آر34س تقريبا

حدوده : 

شماال : غليظ محمد

شرقا : الطريق

جنوبا : املصطفى غليظ ومحمد غليظ 

غربا : السعدية سهاد 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1438 عام  شعبان   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

 29/04/2017
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ل  موافق   1440 عام  االولى  جمادى   09 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

)16/01/2019(

-شهادة إدارية مؤرخة في 04/04/2017 

2021على  مارس   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10صباحا. 

مطلب رقم 152348 - 08

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021

طالبا التحفيظ :

1 - بشرى بنكمرة بنت محمد بنسبة 2/1

2 -سعيد بنكمرة ابن محمد بنسبة 2/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض البير 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض البير

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقامي وعمالة اجلديدة,جماعة اجلديدة,دوار الغزوة. 

مساحته : 08 آر28س تقريبا 

حدوده : 

شماال : امزاط احلسني ويامنة السعادي 

شرقا : بنكمرة عبد اهلل 

جنوبا : امزاط احلسني ويامنة السعادي 

غربا : امزاط احلسني ويامنة السعادي 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1441 عام  االخر  ربيع   21 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم 

 18/12/2019

-شهادة إدارية مؤرخة في 17/09/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 17/09/2020

على  مارس2021    29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11زواال . 

مطلب رقم 152349 - 08

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021

طالبة التحفيظ : خديجة الزبار بنت بوشعيب 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض خديجة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض خديجة 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقامي وعمالة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار الكرادة

مساحته : 20آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : املطلب عدد 102414/08 وعلي ولد الكبير 

شرقا : املطلب عدد 102302/08 وورثة حمال اسماعيل 

جنوبا : الطريق 

غربا :ورثة فاطمة بنت موسى 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 جمادى االخرة عام 1442 موافق ل 

 19/01/2021

-شهادة إدارية مؤرخة في 13/01/2021

-شهادة إدارية مؤرخة في 17/09/2020

على  02أبريل2021  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا 

   احملافظ على األمالك بالنيابة العقارية باجلديدة

     املهدي العياشي

محافظة الناظور

مطلب رقم 44085 - 11

تاريخ اإليداع: 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: عبد الرحيم لوكيلي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " رياض ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو حي بويلغمان .

مساحته: 02 ار 30 س تقريبا.

حدوده:

شماال: رمضاني ميمون.

شرقا: احمد يعكوب.

جنوبا: اشويطر محمد.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 20/01/2020.

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 05/12/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 مارس 2014.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22/02/1979.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 05/12/2019.

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

00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44086 - 11

تاريخ اإليداع: 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: محمد دحماني بن محمد.

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

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

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة أوالد أمغار ، احملل املدعو ثيزي انتغروب 

مساحته: 05 ار 92 س تقريبا.

حدوده:

شماال: مقران محمد.

شرقا: احمد علباقي و ورثة احلاج محمد بن مسعود.

جنوبا: الطريق.

غربا: محمد عزاك.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26/08/2020.

- رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 24/10/2019.

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

30:09 صباحا.

مطلب رقم 44087 - 11

تاريخ اإليداع: 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: احمد العمراوي بن شعيب.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

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

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

مساحته: 02 ار 14 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: رهواني حسن و عيسى.

غربا: الدراز احمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 16/08/1991.

- نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 17/04/1977.

- صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 29 - 11/1988.

- شهادة إدارية عدد 33 مؤرخة في 25/07/2017.

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

00:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44088 - 11

تاريخ اإليداع: 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: حكيم كنور بن عبد القادر.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " كنور ".

نوعه: أرض عارية.

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

مساحته: 02 ار 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 42953 - 11 .

غربا: محمد أقرقاش.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 مارس 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07/02/2018.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06/02/2018.

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

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44089 - 11

تاريخ اإليداع: 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: خالد باعمي بن ميمون. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " باعمي ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " باعمي ".

نوعه: أرض بورية .

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

يوسف أوالد احلاج.

مساحته: 02 آر 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: قيلولي يحيى.

شرقا: أخلوفي رمضان.

جنوبا: قيلولي مصطفى .

غربا: مبروك البكاي .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26/01/2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 26 مارس 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 44095 - 11

تاريخ اإليداع: 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ السادة:

- عبد القادر بولعيون بن محمد.

- مليكة املوساتي بنت محمادي.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو أوالد العربي 

بتيزي.

مساحته: 01 ار 54 س تقريبا.

حدوده:

شماال: اسماعيل حدو.

شرقا: ورثة احمد بن محمد بيجو.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08/02/2006.

- نسخة عدلية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 23/01/2006.

- نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 30/09/1986.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 26 مارس 2021 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44096 - 11

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: محمد احلجاج بن عبد العزيز. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " احلجاج ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو خلرابشة بحوز 

العروي.

مساحته: 01 آر 13 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محمد امرابو.

شرقا: حسن القضاوي.

جنوبا: زمور امحمد .

غربا: الشارع .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 25/12/2020.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22/10/2004.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 14/10/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 26 مارس 2021 على الساعة 

00:13 بعد الزوال .

مطلب رقم 44097 - 11

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: عبد الصمد ابضالس بن عبد السالم. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ابضالس ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ابضالس ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو حي القدس.

مساحته: 01 آر 42 س تقريبا.

حدوده:

شماال: حسن املالحي .

شرقا: عبد القادر جحوح.

جنوبا: الطريق .

غربا: الشارع .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 16 مارس 2020.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 09/01/2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 26 مارس 2021 على الساعة 

00:14 بعد الزوال .

مطلب رقم 44098 - 11

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: عمراملنصوري بن محمد . 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن .

مساحته: 01 ار 02 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: عبد السالم بنعمار .

جنوبا: اوزين محمد.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07/10/2013.

- نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 12/07/2012.

- نسخة مطابقة للنسخة احملفوظة مبكتب التسجيل و التمرلعقد 

بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 02/06/2011.

- نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/01/1993.

- نسخة عدلية من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 12/02/1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 26 مارس 2021 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44099 - 11

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: محمد اجنار بن محمد. 

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

نوعه: أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار اجنارا تغدمية.

مساحته: 12 ار 75 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: بوثجليخت نور الدين.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21/02/2007.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16/06/2003.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 26 مارس 2021 على الساعة 

30:11 صباحا.

مطلب رقم 44100 - 11

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: محمد بوشامة بن ابراهيم .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بوشامة ".

نوعه: أرض بورية . 

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

البرج.

مساحته: 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: صاحلي مصطفى.

شرقا: صاحلي مصطفى.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق 

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تسليم بدون مقابل عدلي مؤرخ في 20/08/2013.

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 17/08/1990.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 26 مارس 2021 على الساعة 

30:10 صباحا.

مطلب رقم 44101 - 11

تاريخ اإليداع: 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: يونس عيادي بن احلسن.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

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

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

مساحته: 01 ار 79 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 05/10/2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01/08/2008.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 31/05/2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 مارس 2021 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44102 - 11

تاريخ اإليداع: 28 يناير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: حسنة فوزي بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " حسنة ".

نوعه: أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة البركانيني ، احملل املدعو دوار امتاضت.

مساحته: 02 ار 65 س تقريبا.

حدوده:

شماال: حموتي جمعة.

شرقا: مسلك عمومي .

جنوبا: حموتي فاطمة.

غربا: ورثة بولكدور مسعود.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/09/2020.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 26/06/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 مارس 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 44103 - 11

تاريخ اإليداع: 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ السادة:

- فاطنة دعنون بنت محمد بنسبة 1/10 سهما.

- خضراء بورميي بنت محمد بنسبة 1/10 سهما.

- عبد الوهاب بورميي بن محمد بنسبة 2/10 سهما.

- مليكة بورميي بنت محمد بنسبة 1/10 سهما.
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- فاطمة بورميي بنت محمد بنسبة 1/10 سهما.

- نور الدين بورميي بن محمد بنسبة 2/10 سهما.

- محمد بورميي بن محمد بنسبة 2/10 سهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بورميي".

نوعه: أرض فالحية . 

بحي  اقويرات  املدعو  احملل   ، زايو  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

مارشال.

مساحته: 01 هـ 17 ار 05 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: أجعير محمد.

جنوبا: الطريق.

غربا: بورميي محمد و الرسم العقاري عدد 63990 - 11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

 -  24 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  و  اراثة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

.11/2016

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 15/05/2013.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 مارس 2021 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44104 - 11

تاريخ اإليداع: 29 يناير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة : مغنية عدو بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو الطواحني .

مساحته: 60 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة عدو.

شرقا: محمد مشبال.

جنوبا: ورثة عدو.

غربا: ورثة عدو.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09/01/2020.

- صورة طبق األصل لرسم إثبات امللك عدلي مؤرخ في 14 - 11/2019.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 14 - 11/2011.

- صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 مارس 2021 على الساعة 

00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44105 - 11

تاريخ اإليداع: 29 يناير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة : مغنية عدو بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو الطواحني .

مساحته: 60 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة عدو.

شرقا: محمد مشبال.

جنوبا: ورثة عدو.

غربا: ورثة عدو.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09/01/2020.

- رسم إثبات امللك عدلي مؤرخ في 14 - 11/2019.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 14 - 11/2011.

- رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 مارس 2021 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44106 - 11

تاريخ اإليداع: 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد: موراد درار بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " دراز ".

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .

ابوعرفاتن  املدعو  احملل   ، البركانيني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار سيدي ابراهيم.

مساحته: 03 ار 10 س تقريبا.

حدوده:

شماال: لطفي أيدمي .

شرقا: الطريق .

جنوبا: ظريفة باخلير.

غربا: بوعرفة احمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20/09/2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 - 11/2015 .

- نسخة عدلية من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 29/07/2015.
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- نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 22/05/2015.

- نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 19 مارس 2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 29 مارس 2021 على الساعة 

30:11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

         البشير دحوتي

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 40100 - 14

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية 4 اوالد عيسى الوسطاني.

اوالد   4 قدمية  مقبرة  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

عيسى الوسطاني. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

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

قصر اوالد عيسى الوسطاني باوفوس.

مساحته : 21 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ممر. ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : مجموعة مدارس عبد الكرمي اخلطابي واراضي اجلموع ؛

غربا : ممر ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 40101 - 14

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

عيسى  اوالد   5 قدمية  مقبرة   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

الوسطاني.

اوالد   5 قدمية  مقبرة  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

عيسى الوسطاني. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

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

قصر اوالد عيسى الوسطاني باوفوس.

مساحته : 26 آر 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ممر. ؛

شرقا : زنقة وممر ؛

جنوبا : زنقة والصبار رشيد ؛

غربا : زنقة واملنصوري محمد وحسن وورثة املنصوري التهامي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

 

مطلب رقم 40102 - 14

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

عيسى  اوالد   6 قدمية  مقبرة   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

الوسطاني.

اوالد   6 قدمية  مقبرة  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

عيسى الوسطاني. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

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

قصر اوالد عيسى الوسطاني باوفوس.

مساحته : 03 آر 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق ؛

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

 

مطلب رقم 40103 - 14

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ارض عارية مخصصة للمقبرة.

مخصصة  عارية  ارض  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

للمقبرة. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛
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: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة اوفوس، احملل املدعو: مقبرة  موقعه 

قصر اوالد عيسى الوسطاني باوفوس.

مساحته : 70 آر 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اجلبل ؛

شرقا : شعبة ؛

جنوبا : شعبة ؛

غربا : اجلبل ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 40104 - 14

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة اوالد عيسى.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة اوالد عيسى. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

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

قصر اوالد عيسى الوسطاني باوفوس.

مساحته : 01 هـ 15 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اراضي اجلموع ؛

شرقا : اراضي اجلموع ؛

جنوبا : اراضي اجلموع ؛

غربا : شعبة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

 

مطلب رقم 40105 - 14

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

عيسى  اوالد   7 قدمية  مقبرة   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

الوسطاني.

اوالد   7 قدمية  مقبرة  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

عيسى الوسطاني. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

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

قصر اوالد عيسى الوسطاني باوفوس.

مساحته : 03 آر 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عالوي مليكة واراضي اجلموع ؛

شرقا : بنعيش هشام ؛

جنوبا : حفيظ محمد ؛

غربا : حفيظ محمد ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

 

مطلب رقم 40106 - 14

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالبو التحفيظ :

1 - فاطمة الصغيري بنت الصديق بنسبة 1090/8160؛ 

2 - محمد الصغيري بن احلاج العربي بنسبة 840/8160؛

3 - اني الصغيري بنت احلاج العربي بنسبة 420/8160؛ 

4 - السعدية الصغيري بنت احلاج العربي بنسبة 420/8160؛ 

5 - خيتي الصغيري بنت احلاج العربي بنسبة 420/8160؛

6 - عبد اهلل ا. الصغيري بن احلاج العربي بنسبة 840/8160؛ 

7 - عبد العزيز الصغيري بن احلاج العربي بنسبة 840/8160؛ 

8 - عبد الرحيم الصغيري بن احلاج العربي بنسبة 840/8160؛ 

9 - عبد الغني الصغيري بن احلاج العربي بنسبة 840/8160؛ 

10 - لطيفة الصغيري بنت احلاج العربي بنسبة 420/8160؛ 

11 - خديجة الصغيري بنت احلاج العربي بنسبة 420/8160؛ 

12 - مرمي الصغيري بنت احلاج العربي بنسبة 420/8160؛

13 - عبد الواحد االسحاقي بن بعادي بنسبة 105/8160؛ 

14 - الياس االسحاقي بن عبد الواحد بنسبة 98/8160؛ 

15 - جيهان االسحاقي بنت عبد الواحد بنسبة 49/8160؛ 

16 - انس االسحاقي بن عبد الواحد بنسبة 98/8160.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : خندق الراعي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك بن العربي. 

نوعه : ارض فالحية ؛

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

املدعو: خندق الراعي.

مساحته : 18 هـ 03 آر 10 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 20505/14 ؛
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شرقا : واد زيز ؛

جنوبا : ورثة احلاج محمد الصغيري ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 20429/14 ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - صورة طبق االصل لنسخة من رسم قسمة مؤرخ اصلها في 31 

اغسطس 1961 حتت عدد 1284 . 

2 - صورة طبق االصل لرسم معاوضة ملك حتت عدد 237 مؤرخ في 

16 مارس 1968. 

3 - صورة طبق االصل لنسخة رسم اراثة مؤرخ في 22 يونيو 1988. 

4 - صورة طبق االصل لنسخة رسم اراثة مؤرخ في 07 ديسمبر 2018. 

5 - رسم معاوضة حتت عدد 192 مؤرخ في 12 فبراير 2019.

على   2021 مارس   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 40107 - 14

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مليكي هيشام بن سيدي محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : رقم 58 الزنقة 7.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: هيشام. 

نوعه : ارض بها بناء سفلي وطابق علوي ؛

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: رقم 58 زنقة 7 حي 

احمليط.

مساحته : 01 آر 10 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زنقة ؛

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : باغاط موحى ؛

غربا : زنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

في  مؤرخ   56 كناش   87 ص   72 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  عقد   -  1

15 يونيو 2018. 

2 - عقد شراء عدلي مضمن بعدد 225 ص 311 كناش 51 مؤرخ في

16 ماي 2016.

3 - عقد مخارجة عدلي مضمن بعدد 121 ص 225 كناش 26 مؤرخ 

في 13 يناير 2016. 

على   2021 مارس   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 صباحا.

 احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية بالنيابة

                                     حميد بوزهري

محافظة سطات

مطلب رقم 41330 - 15 

تاريخ االيداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد ياسر بنعباد بن عيسى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"أرض بوعاللة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"أرض بوعاللة"

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 31 آ 98 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : بوشعيب بنجدية؛

جنوبا : القدميري بنجدية؛

غربا: القدميري بنجدية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية مؤرخ في 02 ذوالقعدة 1440 موافق 05 يوليو2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 24 شوال 1441 موافق 16 يونيو2020.

على   2021 مارس  املؤقت:25  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41331 - 15 

تاريخ االيداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد املير حريث بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"ضاية العجل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"ضاية العجل"

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة اكدانة؛دوار الزاوية فرقة شرقاوة.

مساحته : 02 هـ 51 آ و43 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مقبرة زاوية شرقاوة؛ورثة العماري احلاج بوشعيب؛زهير زوهرة؛

جنوبا : ورثة العماري احلاج بوشعيب؛زهير زوهرة؛امحمد بن عمرو؛بنداود 

بن عمر؛

غربا : ورثة املكي بن صالح.

احلقوق العينية:الشيء.
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أصل امللك : رسم استمرار مؤرخ في 01 ربيع االول 1442 موافق

18 اكتوبر2020.

على   2021 مارس   25: املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41332 - 15 

تاريخ االيداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد املير حريث بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"أرض الكاعة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"أرض الكاعة"

نوعه : أرض فالحية بها بئر وأشجار الزيتون.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة اكدانة؛دوار شرقاوة.

مساحته : 86 آ و10س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :ورثة محمد بن رحال؛

شرقا : عمر معروف؛ورثة صالح بن السمعلي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا: زوهرة بنت صالح؛حميد البخاري؛ورثة صالح بن السمعلي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

رسم ملكية مؤرخ في 02 محرم 1405موافق 28 سبتمبر1984؛

رسم شراء مؤرخ في 02 محرم 1405 موافق 28 سبتمبر1984

رسم شراء مؤرخ في 21 جمادى الثانية 1440 موافق 27 فبراير2019.

على   2021 مارس  املؤقت:25  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41333 - 15 

تاريخ االيداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد املير ديدي بن عبو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"دار الشيخ"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"دار الشيخ"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم سطات، دائرة ابن احمد؛جماعة راس العني الشاوية؛دوار 

الشعيبات البهالة.

مساحته : 01 هـ 40 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 34160/15؛

شرقا : ديدي علي بن عبو؛

جنوبا : ديدي محمد بن عبو؛

غربا : لكبيرة بنت البهلول.

احلقوق العينية:مجرى مائي موسمي.

أصل امللك :

رسم ملكية مؤرخ في 03 ربيع االول 1409 موافق 15 الكتوبر1988؛

رسم شراء مؤرخ في 03 ربيع االول 1409 موافق 15 اكتوبر1988.

على   2021 مارس  املؤقت:29  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41334 - 15 

تاريخ االيداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيدة الزهرة بنصور بنت البهلول.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"احلوض"

نوعه : أرض فالحية.

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

سي بوعمر .

مساحته : 21 آ 16تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : فاطمة ابطيحة؛

جنوبا : حسن قطبي؛ورثة عبداهلل قطبي؛

غربا: خدوج بنصور.

احلقوق العينية:الشيء.

موافق  1442 االول  ربيع   02 في  مؤرخ  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

19 اكتوبر2020.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:30 مارس 2021

على الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41335 - 15 

تاريخ االيداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيدة فاطمة برامي االدريسي بنت بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"شعبة لفراخ"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"شعبة لفراخ"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم سطات، دائرة ابن احمد؛جماعة راس العني الشاوية؛دوار 

اوالد سيدي عبداهلل.

مساحته : 01 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة فاطنة بنت امبارك؛ورثة خدوج بنت امبارك؛

شرقا : علي برامي االدريسي؛مطلب عدد 20613/15؛
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جنوبا : مطلب عدد 20613/15؛حسن برامي؛

غربا : مطلب عدد 20613/15؛مطلب عدد 24093ض.

احلقوق العينية: ارتفاق امللك العام املائي في حدود مترين من حافتي 

الشعبة.

موافق الثاني1442  ربيع   13 في  مؤرخ  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

27 نوفمبر2020

على   2021 ابريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41336 - 15 

تاريخ االيداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيدة فاطمة برامي االدريسي بنت بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"سيل املاء"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"سيل املاء"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم سطات، دائرة ابن احمد؛جماعة راس العني الشاوية؛دوار 

اوالد سيدي عبداهلل.

مساحته : 28 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احمد بن امحمد؛امحمد بن اجلياللي؛

شرقا : احمد بن امحمد؛

جنوبا : احمد جنم؛

غربا : علي برامي االدريسي.

احلقوق العينية:الشيء.

موافق  الثاني1442  ربيع   13 في  مؤرخ  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

27 نوفمبر2020

على   2021 ابريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى "بوزبيبة " 

مطلب رقم 40885 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1093 املؤرخة في 11 ديسمبر2019.

 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 28 ديسمبر 2020، فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " املرس2 " ذي املطلب رقم: 40885 - 15 ، الواقع 

بجماعة راس العني، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم طالب التحفيظ 

االصلي ملساحة تبلغ :12 آ 70 س عوضا عن املساحة املصرح بها سابقا. 

وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا 

رسم ملكية مؤرخ في 05 ربيع الثاني 1442 موافق 21 نوفمبر2020.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بسطات 

   عمر بن برادة

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38593 - 16 

تاريخ االيداع : 21 يناير 2021.

طالبا التحفيظ :

1/ يوسف عثمان بن بنعاطي بنسبة ½.

2/ محمد عثمان بن بنعاضي بنيسبة ½.

بصفتهما طالبا التحفيظ على الشياع حسب النسبتني املذكورتني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زهرة عثمان ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " زهرة عثمان ".

نوعه : ارض فالحية .

: دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت عمو علي  موقعه 

ايت اشراج.

مساحته : 02 هـ 80 آ 15 س تقريبا.

اجملاورون :

شماال : ورثة عثمان التهامي، ورثة الهاكور عالل ؛

جنوبا : حلسن ولد اسحاق ؛

شرقا : ورثة الهاكور عالل ؛

غربا : ورثة عثمان التهامي، اشباكو بن عيسى ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق  1428 احلجة  ذي  من   16 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم   -

12 نوفمبر 2007 ؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 من صفر 1428 ) 27 فبراير 2007( ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 13/10/2020.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة و نصف بعد الزوال. 

مطلب رقم 38594 - 16 

تاريخ االيداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم نصري بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان موحى اوعمر ".

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار صرغينة.

مساحته : 01 هـ 00 آ 25 س تقريبا.

اجملاورون :

شماال : مطلب 32511/16 ؛

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : نصيري مولود و من معه ؛

غربا : ملك جماعي ؛

احلقوق العينية : الشيء.



777 عدد 1154 - 27 جمادى األخرة 1442 )10 فبراير 2021(

اصل امللك : 

 1441 الثانية  جمادى  من   23 في  مؤرخ  عدلي  قسمة  رسم  نظير   -

موافق 18 فبراير 2020 ؛

10 من شوال  في  مؤرخ  اراثة عدلي  رسم  االصل من  - نسخة طبق 

1436 موافق 27 يوليو 2015.

- شهادة ادارية مؤرخة في 17/12/2020.

على   2021 مارس  املؤقت:23  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38595 - 16 

تاريخ االيداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد بلحاج بن حلسن.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اوسعيد.

مساحته : 01 هـ 10 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون :

شماال : ورثة احمد بوجات ؛

جنوبا : بلحاج محمد ؛

شرقا : املكي بودريس، ورثة بنعلي بن عبد السالم، لعتيم احمد ؛

غربا : بلحاج محمد ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية قصد التحفيظ عدلي مؤرخ في 08 من جمادى الثانية 

1415 موافق 12 نوفمبر 1994 ؛

على   2021 مارس  املؤقت:25  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38596 - 16 

تاريخ االيداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد الهادي مليني بن عبد الرحمان.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البويرات ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " البويرات ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت سعد بني ونزار مصغرة.

مساحته : 03 هـ 67 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

ورثة  سعدية،  اغريس  محمد،  اغريس  اوجيت،  اغريس  ورثة   : شماال 

عياش حمادي ؛

جنوبا : طريق ؛

شرقا : رسم 11657ر ؛

غربا : احلديوي احمد، ورثة احلديوي مولود ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق  1441 الثاني  ربيع  من   17 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

14 ديسمبر 2019 ؛

موافق  1441 الثاني  ربيع  من   07 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

04 ديسمبر 2019 ؛

على   2021 مارس  املؤقت:25  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 38597 - 16 

تاريخ االيداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : فريد اكلميس بن بوعزة.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت اعمر ايت بني بوكيملبني 

احكم.

مساحته : 05 هـ 53 آ 96 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : احلاج محمد اوحلسن ؛

جنوبا : بوعزة بن احلاج صالح ؛

شرقا : رسم 41178/16 ؛

غربا : الطريق ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 من صفر 1442 ) 07 اكتوبر 2020 (؛

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 22 من شعبان 1440 ) 28 ابريل 2019 (؛

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 27 مايو 2019 ؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 من صفر 1442 ) 07 اكتوبر 2020( ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 08/09/2020.

على   2021 مارس  املؤقت:26  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 38598 - 16

تاريخ االيداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : يطو عاريض بنت الطاهر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان تشوت امزيل ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان تشوت امزيل ".

نوعه : ارض فالحية .



عدد 1154 - 27 جمادى األخرة 1442 )10 فبراير 2021(778

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت بوكمال.

مساحته : 88 آ 15 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : احلساين اوخويا ؛

جنوبا : الطريق، عاريض مليكة ؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : عاريض مليكة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 من جمادى الثانية 1441 موافق 12 

فبراير 2020 ؛

- استدراك عدلي مؤرخ في 25 ربيع االول 1442 موافق 11 نوفمبر 2020 ؛

على   2021 مارس  املؤقت:29  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال. 

مطلب رقم 38599 - 16

تاريخ االيداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : محمد مزيان بن حمادي.

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

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران دوار ايت ايزي.

مساحته : 06 هـ 49 آ 77 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : شرقي اخلضار ؛

شرقا : مطالب 30497/16، 30498/16، 30499/16. ؛

غربا :مطلب 30477/16، 13201/16 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

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

على   2021 ابريل   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة و نصف زواال.

مطلب رقم 38600 - 16

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : محمد فرداوي بن عباد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " خلوطة ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " خلوطة ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي.

موقعه : مدينة اخلميسات حي صحراوة.

مساحته : 67 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : مليكة اجغوغ ؛

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : التهامي بنزيان ؛

غربا : محمد قروش ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 من شوال 1435 موافق 

07 اغسطس 2014 ؛

على   2021 ابريل  املؤقت:05  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38601 - 16

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : عبد السالم اشنيول بن احمد.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

: دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار ايت الغازي عيدان  موقعه 

جبل الدوم.

مساحته : 04 هـ 96 آ 30 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : جمال بولكوش ؛

جنوبا : مطلب 19338/16 ؛

شرقا : مصطفى بولكوش، هشام و لطفي بولكوش ؛

غربا : مطلب 23164/16 ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من رجب 1424 ) 08 سبتمبر 2003( ؛

موافق   1423 القعدة  ذي  من   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

05 يناير 2003 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 09/12/2020.

على   2021 ابريل  املؤقت:05  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة و نصف صباحا.

مطلب رقم 38602 - 16

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : علي بختوش بن عقة.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان حمري ".

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

نوعه : ارض جزء منها به بنايتني من طابق ارضي و اسطبل و بئر و جزء 

اخر عاري.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت عكي.

مساحته : 04 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : لعناتزة السعدية ؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : بوطاهر حسن، زوغار محمد ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 27 مايو 2019 ؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 من محرم 1430 ) 30 ديسمبر 2008 (؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 08/09/2020.

على   2021 ابريل  املؤقت:05  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اكركور كرام ".

مطلب 8924 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 4221 املؤرخة في 22/09/1993.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 25/12/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " اكركور كرام " ذي املطلب عدد 8924 - 16 الكائن بدائرة 

واملاس جماعة تيداس دوار ايت احمان بني زوليت بني احكم اصبحت 

من  بدال  س   70 آ   55 هـ   13 قدرها  مبساحة  فصاعدا  االن  من  تتابع 

املساحة املصرح بها.

وذلك مبقتضى:

1 - الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .

موافق   1441 احلجة  ذي  من   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  2

16 اغسطس 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان العليمة ".

مطلب 5046 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 4079 املؤرخة في 02/01/1991.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 15/12/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " فدان العليمة " ذي املطلب عدد 5046 - 16 الكائن بدائرة 

واملاس جماعة حودران دوار ايت احسني اصبحت تتابع من االن فصاعدا 

في اسم السيدين:

1/ أجنة احمد بن يشي بنسبة 14/160.

2/ بوعروا فاضمة بنت يشي بنسبة 146/160.

وذلك مبقتضى :

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :

2. رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 من شعبان 1415 ) 22 يناير 1995(.

3. رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من شوال 1415 ) 12 مارس 1995(.

4. رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 من جمادى االولى 1415 ) 08 اكتوبر 1995(.

5. رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 من ذي القعدة 1416 ) 24 مارس 1996(.

6. رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من ربيع الثاني 1430 ) 07 ابريل 2009(.

7. رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من ربيع الثاني 1430 ) 07 ابريل 2009.(

8. رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 من صفر 1430 ) 22 فبراير 2009(.

9. نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 من صفر 1437

) 11 ديسمبر 2015(.

10. ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر2019.

11. رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 من ربيع الثاني 1437 ) 04 فبراير 2016.(

12. رسم استدراك عدلي مؤرخ في 05 من رجب 1440 ) 12 مارس 2019.(

13. رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 من صفر 1442 ) 21 سبتمبر 2020.(

14. رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 من ربيع االول 1442 ) 20 اكتوبر 2020(.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات    

عز الدين شاكر     

محافظة العيون

مطلب رقم 5246 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احلسني أندور بن سدي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أندور"؛

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

موقعه : شارع الساقية احلمراء رقم 42 حي الشهداء العيون؛

مساحته : 01 آر 01 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حمديتي اندور ؛ 

جنوبا : شارع الساقية احلمراء؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 5000 - 17؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 1120 - 17 ؛ 



عدد 1154 - 27 جمادى األخرة 1442 )10 فبراير 2021(780

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 25 نوفمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 10 نوفمبر 2020 ؛

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5247 - 17 

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : مندوب امالك الدولة بالعيون.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سلوان"؛

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : السمارة؛

مساحته : 03 هـ 85 آر 19 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : امللك اخلاص للدولة؛ 

جنوبا : امللك اخلاص للدولة؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة؛ 

غربا : واد سلوان؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات الدولة بالعيون مؤرخة 

في 29 يناير 2021 ؛

على   2021 أبريل   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادي عشر صباحا. 

مطلب رقم 5248 - 17 

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : بكار حومني بن بالل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار اخلير"؛

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول؛

موقعه : زنقة النقب رقم 80 حي خط الرملة 02 العيون؛

مساحته : 01 آر 09 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زنقة النقب؛ 

جنوبا : ملك اعالتي؛ 

شرقا : ملك محمد ولد حلبيب؛ 

غربا : ملك حلسن بوتباعة؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2020؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2020،

شهادة إدارية مؤرخة في 10 نوفمبر 2020 ؛

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادي عشر صباحا. 

مطلب رقم 5249 - 17                                 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير /2021.

طالبو التحفيظ :

1 - فطوم بيب بنت حلبيب بنسبة 1/4؛

2 - خديجة بيب بنت حلبيب بنسبة 1/4؛

3 - أم الفضلي بيب بنت حلبيب بنسبة 1/4؛

4 - محمودة بيبب بنت حلبيب بنسبة 1/4؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بيب "؛

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ؛

 02 الرملة  خط  حي  الفشتالي  وزنقة  مزوار  شارع  تقاطع   : موقعه 

مدينة العيون؛

مساحته:01 آر 32 س تقريبا.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري 14334/17؛  

شرقا : شارع مزار؛  

جنوبا : زنقة الفشتالي؛  

غربا : الرسم العقاري عدد 89/17 ؛  

 احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2020؛

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 مايو 2002؛

رسم فريضة عدلي مؤرخ في 29 أكتوبر 2018؛

وكالة مفوضة عرفية مؤرخة في 12 سبتمبر 2018؛

وكالة مفوضة عرفية مؤرخة في 04 ديسمبر 2019؛

نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 03 ديسمبر 2020؛
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شهادة إدارية مؤرخة في 03 نوفمبر 2020؛

على   2021 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم  5250 - 17                                 

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النعيلة 09"؛

نوعه : أرض عارية ؛

الرابطة  الوطنية رقم 01،  الطريق  : طرفاية، جماعة أخفنير  موقعه 

بني طرفاية و طانطان،

مساحته : 147 هـ  تقريبا.

اجملاورون :

شماال : الطريق الوطنية رقم 01 الرابطة بني طرفاية وطانطان؛  

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 5124/17؛  

جنوبا : امللك اخلاص للدولة؛  

غربا : الطريق الوطنية رقم 01 الرابطة بني طرفاية وطانطان ؛  

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 01 فبراير 2021

على   2021 أبريل   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

محمد فاري    

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53440 - 18 

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد سربوتي بن املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »مريس لبيض«.

نوعــه : ارض فالحية.

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

مساحته : 5 هـ 57 س تقريبا.

حـدوده :

شمـاال : محمد هشام، احمد لهاللي؛

شرقـا : ورثة بنحدو سربوتي، ورثة اوالد بخوش، ورثة امحمد بن عسو؛ 

جنوبـا : ورثة املعطي بن محمد؛ 

غربـا : محمد املدراني، محمد حلميدي؛.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

موافق   1437 شوال   20 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

25 يوليو 2016.

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

الساعة: 11 صباحا.

مطلب رقم 53441 - 18 

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبوا التحفيظ :

جمعة بونهار بنت محمد بنسبة 64/8.

مجاهد عبد اللطيف بن الكبير بنسبة 14/64. 

مجاهد يوسف بن الكبير بنسبة 14/64.

مجاهد جناة بنت الكبير بنسبة 07/64.

مجاهد ليلى بنت الكبير بنسبة 7/64.

مجاهد نزهة بنت الكبير بنسبة 7/64.

مجاهد نادية بنت الكبير بنسبة 7/64.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »صواوت«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوارالسكان.

مساحته : 50 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال : صالح مجاهد؛

شرقـا : صالح مجاهد؛ 

جنوبـا : حسن شطيبي؛ 

غربـا : زهرة شطيبي؛.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 رجب 1436 موافق 18 مايو 2015.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 8 من شوال 1421 موافق 3 يناير 2001.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 مارس 2021 على 

الساعة: 9 صباحا.
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مطلب رقم 53442 - 18 

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبوا التحفيظ :

- جمعة بونهار بنت محمد بنسبة 64/8.

-مجاهد عبد اللطيف بن الكبير بنسبة 14/64. 

-مجاهد يوسف بن الكبير بنسبة 14/64.

-مجاهد جناة بنت الكبير بنسبة 07/64.

-مجاهد ليلى بنت الكبير بنسبة 7/64.

-مجاهد نزهة بنت الكبير بنسبة 7/64.

-مجاهد نادية بنت الكبير بنسبة 7/64.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »املرس«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوارالسكان.

حـدوده:

شمـاال : العربي مجاهد؛

شرقـا : صالح بن بوزكري؛ 

جنوبـا : الطريق؛ 

غربـا : مجاهد الكبير، مجاهد محمد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك :

موافق  1416 االول  ربيع   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

22 اغسطس 1995.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 8 شوال 1421 موافق 3 يناير 2001.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 مارس 2021 على 

الساعة: 10 صباحا.

مطلب رقم 53443 - 18 

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبوا التحفيظ :

جمعة بونهار بنت محمد بنسبة 64/8.

-مجاهد عبد اللطيف بن الكبير بنسبة 14/64. 

-مجاهد يوسف بن الكبير بنسبة 14/64.

-مجاهد جناة بنت الكبير بنسبة 07/64.

-مجاهد ليلى بنت الكبير بنسبة 7/64.

-مجاهد نزهة بنت الكبير بنسبة 7/64.

-مجاهد نادية بنت الكبير بنسبة 7/64.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »السهب«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوارالسكان.

حـدوده:

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : شطيبي بنداود؛ 

جنوبـا : سناي اجلياللي؛ 

غربـا : محمد باملعطي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك :

موافق  1416 االول  ربيع   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

22 اغسطس 1995 .

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 8 شوال 1421 موافق 3 يناير 2001.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 مارس 2021 على 

الساعة: 11 صباحا.

مطلب رقم 53444 - 18 

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبوا التحفيظ :

جمعة بونهار بنت محمد بنسبة 64/8.

مجاهد عبد اللطيف بن الكبير بنسبة 14/64. 

مجاهد يوسف بن الكبير بنسبة 14/64.

مجاهد جناة بنت الكبير بنسبة 07/64.

مجاهد ليلى بنت الكبير بنسبة 7/64.

مجاهد نزهة بنت الكبير بنسبة 7/64.

مجاهد نادية بنت الكبير بنسبة 7/64.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »املرس«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوارالسكان.

حـدوده :

شمـاال : مجاهد اجلياللي، ورثة دهمي صالح؛

شرقـا : ورثة اجلياللي بن احمد؛ 

جنوبـا : صالح مجاهد؛ 

غربـا : ورثة صالح محرفي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك :

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 رجب 1436 موافق 18 مايو 2015.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 8 شوال 1421 موافق 3 يناير 2001.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 مارس 2021 على 

الساعة: 12 صباحا.

مطلب رقم 53445 - 18

تاريخ اإليداع: 29 يناير2021.

طالب التحفيظ : عدل اخملتار بن احمد.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »املطحنة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملك عدل اخملتار«.

نوعه: ارض بها دار للسكن من سفلي جتاري وطابقني علويني ومرافق 

بالسطح.

موقعه: مدينة ابي اجلعد، حي الداخلة.

مساحته: 1آ 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: طنان أحمد؛

شرقا: طنان أحمد؛ 

جنوبا: العمري محمد؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ذو القعدة 1433 موافق 

15 أكتوبر2012.

 11 في  مؤرخ  عدلي  تركة  احصاء  مبلحق  ملوجب  شمسية  صورة   -

شعبان 1429 موافق 13 اغسطس 2008.

- صورة شمسية الشهاد على صلح عرفي مؤرخ في 27 يناير 2010.

- صورة شمسية حملضر تنفيد استدراكي مؤرخ في 12 اكتوبر 2012.

28 ذو القعدة 1433  - صورة شمسية لرسم شراء عقاري مؤرخ في 

موافق 15 اكتوبر 2012.

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

الساعة: 10 و النصف صباحا.

مطلب رقم 53446 - 18

تاريخ اإليداع: فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : عبد القادر لقدومي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » لقدومي«.

نوعه: ارض عارية.

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

مساحته: 1 آ 10 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عوكاشة الشكوكي؛

شرقا: محمد بشرة؛ 

جنوبا: الزنقة؛

غربا: الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 13 نوفمبر 2019.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 13 نوفمبر 2019.

- صورة شمسية لعقد مخارجة عرفي مؤرخ في 23 اكتوبر 2009.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 9 محرم 1398 موافق 

20 ديسمبر 1977.

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

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53447 - 18

تاريخ اإليداع: فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : املعطي لشهب بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » املرس«.

نوعه: ارض فالحية.

موقعه: دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته: 1 ه تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة لشهب محمد ؛

شرقا: ورثة جاليس عبد السالم ؛ 

جنوبا: الطريق؛

غربا: صمطة احلاج محمد، لفضيل محمد، عرسة احلاج الكبير.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يناير 1975.

2 اغسطس  موافق  - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 شعبان 1398 

.1978

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

الساعة: 10 و 30 النصف صباحا.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى » الظهيرات بن 

الكشاشير« مطلب التحفيظ رقم 52743 - 18 الذي 

ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد : 1076 املؤرخة في 14 اغسطس 2019. 

مسطرة  فإن   ،2021 فبراير   2 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  الكشاشير«  بن  »الظهيرات  املدعو  امللك  حتفيظ 

املشاهرة،  دوار  الكفاف،  بدائرة خريبكة، جماعة  الكائن   18  -  52743
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تتابع في إسم طالب التحفيظ األصلي مبساحة قدرها 01 هـ 49 س 

الناجتة عن التصميم العقاري . وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة 

       بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

مطلب رقم 71635 - 19 

تاريخ اإليداع :27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : بوعزة فاطمة بنت عبد القادر بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ادم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ادم". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: حجر العروسة. 

مساحته : 3 آ 31 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : محمد بلبار و الرسم العقاري رقم 56344 / 19 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 10923 / 19 

غربا : الرسم العقاري رقم 18940 / 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

عقد بيع عرفي بتاريخ 25مارس 2008 . 

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 3 فبراير 2010 .

رسم عدلي موضوعه تصحيح مساحة بتاريخ 25 نونبر 2014

شهادة إدارية بتاريخ 16مارس 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71636 - 19 

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : الردام عبد العاقل بن علي بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الردام".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الردام". 

مشتمالته: أرض فالحية بها اسطبل للبهائم واسطبل للدجاج مع 

بناء خفيف وحوضني للماء . 

احملل   ، بيضاء  عني  جماعة   ، مقريصات  قيادة   ، وزان  إقليم   : موقعه 

املدعو: السداد. 

مساحته : 17 هـ 15 آ 98 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الغازي حلفيظ 

شرقا : شحلو محمد 

جنوبا : خندق 

غربا : خندق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30سبتمبر 1998

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20مارس 2002 . 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 28أكتوبر 2020 .

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 28أكتوبر 2020 .

شهادة إدارية بتاريخ 24نونبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29مارس 2021 على الساعة 14 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71637 - 19 

تاريخ اإليداع :27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : الوزان املهدي بن محمد بنسبة 1 / 1. 

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

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

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من سفل وطابقني اثنني . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: الطوابل السفلى. 

مساحته : 1 آ 15 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد الكساي 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 36662 / 19 

غربا : ورثة احلاج احمد ورياغلي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت ابريل 1980

 نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 16ديسمبر 2020 . 

شهادة إدارية بتاريخ 5 يناير 2021

رسم عدلي موضوعه ملحق تصحيحي برسم الشراء بتاريخ 13 يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30مارس 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71638 - 19 

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبا التحفيظ : 

بنجلون محمد بن محمد بنسبة 5 / 6. 

الوهابي الزهرة بنت عبد السالم بنسبة 1 / 6. 

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

مشتمالته: أرض فالحية بها اشجار مثمرة . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: واد الشجرة. 

مساحته : 21 آ 55 س تقريبا. 

حدوده : شماال : فاطمة الستيتو 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الطريق 

غربا : امحمد امعرو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 29أغسطس 1963

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16نونبر 1963 . 

رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 29ديسمبر 1973 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27ماي 1984 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18ديسمبر 1987 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13يوليوز 1988 . 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 17سبتمبر 2003 .

شهادة إدارية بتاريخ 19نونبر 2012 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30مارس 2021 على الساعة 13 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71639 - 19 

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : البزاز أحمد بن سالم بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البزاز".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البزاز". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

: إقليم تطوان، قيادة وجماعة عني احلصن احملل املدعو : احملل  موقعه 

املدعو : عزيف احملج. 

مساحته 31 آ 29 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الواد الواد 

شرقا : محمد الشاعر 

جنوبا : الطريق 

غربا : حبس ليلة القدر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20 سبتمبر 1979

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30 مارس 1981

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 10 ماي 2008

بتاريخ وطنية  بطاقة  رقم  تصحيح  موضوعه  عدلي  رسم 

23 أغسطس 2016

عدلي  2020رسم  17مارس  بتاريخ  بيع  تأكيد  موضوعه  عدلي  رسم 

موضوعه إثبات ضم وتأكيد مساحة بتاريخ 24 يونيو 2020

شهادة إدارية بتاريخ 3 نوفمبر 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30 مارس 2021 على الساعة 14 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71640 - 19
تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : أحصاد رشيد بن عبد السالم بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك احصاد ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك احصاد". 
مشتمالته : أرض بها بناية تتكون من سفل وطابق علوي . 

قنطرة  عدوة  مكالثة   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة  تطوان،   : موقعه 
احملنش قبيلة بني حزمار. 
مساحته 70 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال : الزيتوني عبد السالم ، و احمد اديب ، و سعيد شعو 

شرقا : عبد الصادق خالد 
جنوبا : الطريق 

غربا : برجو ميلود 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
عقد عرفي بتاريخ 7 يناير 2008 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28أغسطس 2009 .
نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15 أكتوبر 2020 . 

شهادة إدارية بتاريخ 10 ديسمبر 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 مارس 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71641 - 19 
تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021.

طالبا التحفيظ : 
1 - حمودان عبد اإلله بن احلسني بنسبة 1 / 2. 

2 - خالق الشريف بن محمد بنسبة 1 / 2. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حمودان والشريف ".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم ، 
احملل املدعو: اخلطارة. 

مساحته : 2 آ 76 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 25872 / 19 
شرقا : محمد بن بوكير 

جنوبا : الطريق 
غربا : عائشة الريفي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 7 ابريل 2010 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ابريل 2021 على الساعة 14 
و30 دقيقة.

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
      املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 21587 - 21

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : حلسن شطاب ابن علي

يوسف شطاب بن حلسن على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوطة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك شطاب

نوعه : أرض بها بناء بناء من سفلي.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاهلة ، جماعة وقيادة الزراردة، احملل املدعو : 

مركز الثالثاء . 

مساحته : 01 آر 76 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : ورثة امالل حمو

جنوبا : شلواح محمد

غربا : عراش أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ذو القعدة 1439 موافق 27 اغسطس 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ذو القعدة 1430 موافق 12 ابريل 2009.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21590 - 21

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : احلسن بودغام بن الطاهر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حجرة الكحلة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك وسيم

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكنى تتكون من قبو وطابقني علويني.

موقعه : إقليم تازة ، دائرة واد أمليل، جماعة أوالد ازباير، دوار القصيبات.

مساحته : 08 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : يوسف الزوباع، عبد الكرمي العلوشي، الطراف رشيد. 

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : بودغام عياد بودغام محمد

غربا : بلحبيب عبد السالم.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1442 موافق 

18 نوفمبر -20 

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال .

مطلب رقم 21591 - 21

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : عبد اهلل كرام ابن محمد.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تاغروت كدية ايت بوطيب.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي املسيرة. 

مساحته : 86 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوكرين بن بلقاسم 

شرقا : أحمد كرام ، محمد كرام.

جنوبا : علي اوسي عبد اهلل وأخواته.

غربا : الطريق. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 صفر 1394 موافق 16 نوفمبر 1974. 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 04 جمادى األولى 1441 موافق 31 ديسمبر 2019.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 19 جمادى الثانية 1439 موافق 08 مارس 2018.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " احلوش " 

مطلب رقم 9067 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 467 املؤرخة فـي : 12 ديسمبر 2007 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 07 ديسمبر 2020، فإن مسطرة 

إسم  في  الشياع  على  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  املذكور  امللك  حتفيظ 

السادة والسيدات : 

نورالدين البراك بن عالل

سعيد البراك بن عالل.

ليلى البراك بنت عالل

جميلة البراك بنت عالل

نورة البراك بنت عالل

فاطمة احلوطي بنت عمر.

ودالك بناء على احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكورو : 

- نسخة من شراء عدلي مؤرخ في 21 صفر 1416 موافق 21 يوليو 1995
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-شهادة إدارية عدد05/2007 بتاريخ 25 يناير 2007.

-حكم إبتدائي عدد 07 صادر بتاريخ 20 فبراير 2014 ملف حتفيظ عدد 

.25 /21 - 10

- قرارإستئنافي عدد 263 ملف عدد 163/2014 بتاريخ 15 ديسمبر 2014.

-شهادة بعدم الطعن بالنقض عدد 727/2 بتاريخ 25 مارس 2015.

-إشهاد بتنازل عرفي مؤرخ في 27 يناير 2021

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " ساحل القصب " 

مطلب رقم 21165 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1103 املؤرخة فـي : 19 فبراير 2020.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 29 يناير 2021 ، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املذكور تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 

: 04 آر 38 س بدال من املساحة املصرح بها وهي 04 آر، وذالك بناء على نفس 

احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة.     

 

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28171 - 22 

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021

طالب التحفيظ : السيد صالح رائيس بن محمد 

امللك املسمى : "ملك رائيس "

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول 

املدعو  احملل  السراغنة  السراغنة مدينة قلعة  إقليم قلعة   : موقعه 

"زنقة اجلامع رقم 65 قلعة السراغنة"

مساحته : واحد وتسعون سنتيارا ) 91 س( تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة الرحالي رحال وفاطمة بن املدني علوان 

شرقا : الرسم العقاري عدد 30701 - 22 

جنوبـا : ممر محدود وورثة عتيق عبد اهلل 

غربـا : الرسم العقاري عدد 30171 - 22 وورثة عتيق عبد اهلل 

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : 

- رسم استمرار في زينة عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2018 ضمن حتت 

عدد 237 صحيفة 309 كناش رقم 57 بتاريخ 26 نوفمبر 2018 توثيق 

قلعة السراغنة.

28 ديسمبر 2018  - ملحق لرسم استمرار في زينة عدلي مؤرخ في 

ضمن حتت عدد 146 صحيفة 143 كناش رقم 89 بتاريخ 31 ديسمبر 

2018 توثيق قلعة السراغنة.

 139 عدد  حتت  ضمن   2019 فبراير   18 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

صحيفة 179 كناش 58 بتاريخ 28 فبراير 2019 توثيق قلعة السراغنة.

على   2021 أبريل   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة )09h00m( صباحا. 

 احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة بالنيابة 

فتح اهلل سراج   

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 125957 - 23

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021 

طالب التحفيظ : غرور يوسف ابن احلسن بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك غرور" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك غرور" 

نوعـه : ارض عارية 

موقعـه : اقليم اليوسفية، الشماعية، حي خربة عائشة

مساحته : 96 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الزنقة عرضها 08 أمتار

شرقا : البوعماني

جنوبا : السايح عبد اللطيف

غربا : التواتي محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يوليو 1996 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يناير 2001 

- شهادة ادارية مؤرخة في فاحت مارس 2017 

على   2021 مارس   29 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا. 

مطلب رقم 125958 - 23

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021 

طالبو التحفيظ : 

1( الون عبد العالي ابن عبد القادر بن عبد الكرمي بنسبة 1 - 3

2( الون عبد الوهاب ابن عبد القادر بن عبد الكرمي بنسبة 1 - 3

3( الون عبد احلق ابن عبد القادر بن عبد الكرمي بنسبة 1 - 3
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزريبة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزريبة" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة و قيادة حد احرارة، دوار ايت موالي 

مساحته : 04 آر21 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الون جميلة – والون احمد 

شرقا : الزنقة عرضها 06 امتار 

جنوبا : الطريق عرضها 05 أمتار

غربا : الزنقة عرضها 07 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 08 فبراير 2019

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 27 فبراير 2019 

على   2021 ابريل   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بآسفي 

     عبد اجلليل ابامني 

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41597 - 27

تاريخ االيداع : 27 يناير 2021 . 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص (

االسم الدي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مركز صحي تيعاللني "

نوعه : ارض بها بنايات .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي تيعاللني .

مساحته : 12 آ 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة )ملك بلدي( ؛

شرقا : املسجد )ملك حبسي( ؛

جنوبا : الزنقة )ملك بلدي( ؛

غربا : بويزكارن ، رسم عقاري عدد 880 - 27 ، مطلب رقم 9849 - 27 ، 

ممر مغلق )ملك بلدي( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 

22 يناير 2021.

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

الساعة 09 .

مطلب رقم 41598 - 27

تاريخ االيداع : 27 يناير 2021 . 

طالب التحفيظ : يطو فاضيلي بن فراجي .

االسم الدي يعرف به امللك : الغازي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يطو "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق علوي .

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

مساحته : 01 آ 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : وازي صديق ؛

شرقا : قمحي محمد ؛

جنوبا : عزيزي حسن ؛

غربا : الزنقة )ملك بلدي( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 855 مؤرخ في 11 اغسطس 1995؛

2 - شهادة ادرية عدد 21 مؤرخة في 15 ديسمبر 2020 .

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

الساعة 09  و 30 د .

مطلب رقم 41599 - 27

تاريخ االيداع : 29 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : حلسن فاحت بن فراجي.

االسم الدي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تاغزوت "

نوعه : ارض فالحية.

 ، ، دائرة اجلموس ، ملحقة و جماعة احلمام  : اقليم خنيفرة  موقعه 

املكان املدعو : مزارع ايت سيدي احمد العربي.

مساحته : 01 هـ 01 آ 74 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : السعداوي حلسن ؛

شرقا : رسم عقاري عددد 188 - 27؛

جنوبا : ورثة ازوكاغ؛

غربا : الواد )ملك عمومي(.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 546 مؤرخ في 22 سبتمبر 2020؛

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

الساعة 11  و 30 د .

مطلب رقم 41600 - 27

تاريخ االيداع : 29 يناير 2021 . 

طالب التحفيظ : محمد فاروقي بن امغار. 

االسم الدي يعرف به امللك : 



789 عدد 1154 - 27 جمادى األخرة 1442 )10 فبراير 2021(

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فاروقي "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول.

 ، الفرح  : حي  ، املكان املدعو  ، مدينة مريرت  : اقليم خنيفرة  موقعه 

زنقة ملصلى ، رقم 1103 .

مساحته : 88 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة)ملك قروي(؛

شرقا : ايت اعمر موحى؛

جنوبا : ايت اعمر موحى؛

غربا : زعبط احسني.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 596 مؤرخ في 08 يونيو 1998؛

2 - شهادة ادالرية عدد 02 مؤرخة في 27 يناير 2021 .

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

الساعة 14  و 30 د .

مطلب رقم 41601 - 27

تاريخ االيداع : 29 يناير 2021. 

طالبة التحفيظ : حسناء امسرور بنت عبد الرحمان.

االسم الدي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حسناء "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، ملحقة و جماعة تيغسالني ، 

املكان املدعو : مزارع ملوية.

مساحته : 03 هـ 98 آ 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبدالرحمان امسرور ؛

شرقا : ايشو حلسن ، ايشو حلو ؛

جنوبا : عبدالرحمان امسرور ؛

غربا : عبدالرحمان امسرور.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي عدد 210 مؤرخ في 10 اكتوبر 2020؛

2 - رسم استدراك عدلي عدد 97 مؤرخ في 03 نوفمبر 2018؛

3 - نسخة من رسم ملكية عدلي عدد 829 مؤرخ في 22 نوفمبر 2013؛

4 - شهادة ادارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2020.

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

الساعة 12  و 30 د .

مطلب رقم 41602 - 27

تاريخ االيداع : 03فبراير 2021. 

طالب التحفيظ : ميمون مودوجي بن حمو.

االسم الدي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تزروت اقيال "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة اجلموس ، ملحقة احلمام ، جماعة ام 

الربيع ، املكان املدعو : ايت بوعريف ، فالت .

مساحته : 01 هـ 00 آ 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  وحدي محمد ؛

شرقا : امام محمد ؛

جنوبا : الغابة ) ملك غابوي (؛

غربا : الغابة )ملك غابوي( ، مطلب رقم 782 - 27.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : نسخة من رسم تبوث ملكية عدلي عدد 552 مؤرخ في 

26 ماي 2017 .

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

الساعة 10  و 30 د .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بخنيفرة

طارق فضيلي   

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 53506 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  28  يناير 2021.

طالب التحفيظ : السـيد حلسن اوعيشة بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك اخلير.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك اخلير. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تابونت.

مسـاحتـه : 02 ار 80 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شماال : الزنقة .

شرقا : ايت احلاج محمد .

جـنوبا : الطريق .

غـربا : الشعبة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : رسم صدقة عدلي مؤرخ في 18 يناير 2012 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 1995 

- شهادة ادارية مؤرخة في 26 يناير 2021 

- رسم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  26  مارس 2021 على الساعة : احلادية عشر صباحا.
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مطلب رقم 53507 - 28

تـاريــخ اإليــداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السـيد يشو محمد بن يوسف. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك يشو.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك يشو. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

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

اجلديد.

مسـاحتـه : 77 سنتيار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شماال : جكنور علي .

شرقا : بوقاسي عبد الهادي .

جـنوبا : الزنقة .

غـربا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 2020 

- نسخة مطابقة لألصل لوكالة عدلية مؤرخة في 13 أكتوبر 2020 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2018 

- صورة شمسية لرخصة البناء مؤرخة في 23 ديسمبر 2020 

- شهادة إدارية مؤرخة في 15 ديسمبر 2020 

- رسم موقعي ؛

التاسعة   : الساعة  ابريل 2021 على    02  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53508 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  02  فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السـيد حلسن حمو الطالب بن احمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك حمو الطالب 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك حمو الطالب 1. 

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي وطابق أول ؛

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

النوادر تابونت.

مسـاحتـه : 01 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شماال : قمشيش محمد .

شرقا : احلسني ايت عمي حمو .

جـنوبا : نوري احلاج محمد .

غـربا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 1991 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 1971 

- رسم موقعي

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 ديسمبر 2020 ؛

التاسعة   : الساعة  ابريل 2021 على    05  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53509 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  02  فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السـيد حلسن حمو الطالب بن احمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك حمو الطالب 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك حمو الطالب 2. 

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي وطابق أول ؛

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

النوادر تابونت.

مسـاحتـه : 59 سنتيار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شماال : املعلم .

شرقا : حلسن حمو الطالب .

جـنوبا : الزنقة .

غـربا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 مارس 2003 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 1971 

- رسم موقعي

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 ديسمبر 2020 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  05  ابريل 2021 على الساعة : احلادية عشر صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 45966 - 30 

تاريخ اإليـداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد بوشتى العبداالوي بن محمد بن محمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "سكنى".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سكنى".

نوعـه : أرض فالحية.

: إقليم سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب، قيادة و جماعة عني  موقعه 

الدفالي، دوار بني شالة.

مساحته : 30 آر 60 س تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : عبد اجمليد العبداالوي و رسم عقاري رقم 37527ر ؛

جنوبا : امحمد الشرقي و رسم عقاري رقم 30269ر؛

شرقا : الطريق العمومية ؛ 

غربا : عبد السالم العبدالوي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 من شعبان 1440 - فاحت 

ماي 2019 مضمن بعدد 392 سجل األمالك رقم 13 بشعبة التوثيق 

بأحد كورت.

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم

امبارك السوسي    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146361

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد بيهي تراميت بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " تيرت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تيرت" ،

نوعه : أرض بها بناية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تيرت " 

مساحته : 01 آ 20 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : عائشة بواليم ، 

شرقا : عائشة بواليم ، 

جنوبا : مكافح احلسني ، 

 غربا : زنقة ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2000 ،

نسخة طبق االصل لعقد قسمة عرفي مؤرخ في 06 يوليو 1999،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 17 ديسمبر 2020 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 25 يناير2021 ،

على   2021 مارس   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146362

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد املدني كورام بن الطيب ،

االسم الذي يعرف به امللك " كورام "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " كورام " 

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها منزل سفلي وطابق علوي 

واحد ومستودع وصهريج ،

موقعه : جماعة اثنني أداي قيادة ودائرة انزي اقليم تيزنيت احملل املدعو" 

دوار تندوف " 

مساحته : 04 آ 60 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق املؤدية الى اثنني أداي ، 

شرقا : املدني كورام بعضا وحلبيب صبري بعضا آخر، 

جنوبا : املدني كورام ، 

 غربا : احلاج أحمد أندوفي ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 يناير 2021 ،

على   2021 مارس   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146363

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد أحمد اندوفي بن ابراهيم ،

االسم الذي يعرف به امللك " اندوفي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اندوفي" ،

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها منزل سفلي وطابق علوي واحد ،

موقعه : جماعة اثنني أداي قيادة ودائرة انزي اقليم تيزنيت احملل املدعو" 

دوار تندوف " 

مساحته : 07 آ 13 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق املؤدية الى اثنني أداي ، 

شرقا : املدني كورام ، 

جنوبا : عبد اهلل ادعدع ، 

 غربا : محمد أندوفي ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 يناير 2021 ،

على   2021 مارس   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146364

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021

طالبي التحفيظ :

السيد احلسني جاير بن ابراهيم ،

 السيد عبد الرحيم البرومي بن عمر ،

 السيد عبد الكرمي سالم بن محمد ،

على الشياع بينهم بحصة الثلث لكل واحد منهم ، 

االسم الذي يعرف به امللك " بيزنكاض "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"بيزنكاض " 

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" حي بيزنكاض " 

مساحته : 01 آ 19 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ادكدوز ومطلب التحفيظ رقم 17579-31 ورع رقم 31-29422، 

شرقا : احلسني اعمو ، 

جنوبا : الطريق ، 

 غربا : مبارك الداودي ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 ،

صورة طبق االصل لنسخة رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2017،

صورة طبق االصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 30 أبريل 2001 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 18 ديسمبر 2020 عدد 147/135/2020 ،

على   2021 مارس   29 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146365

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان ادالقائد بن الطاهر ،

االسم الذي يعرف به امللك " الغويرات "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ادالقائد" ،

نوعه : أرض فالحية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار اغبولة " 

مساحته : 01 هـ 25 آ 50 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة احلسني كشايد ، 

شرقا : بن معيوا محمد وبن معيوا احمد ، 

جنوبا : بن االزرك ، 

 غربا : طريق عمومي ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 يناير 2020 ،

اشهاد عدلي مؤرخ في 18 يناير 2021 ،

وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 12 أغسطس 2015 ،

صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 21 نوفمبر 2019 عدد 62/2019 ،

على   2021 مارس   29 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146366

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد احلسني بوركا بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " بورجا 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"بورجا 2" 

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها مطفية ومرحاضني ،

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو" 

دوار ادسيدي احمد اوفال بيفورنا " 

مساحته : 01 آ 47 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : ورثة احلسن أومحند ، 

 غربا : أكناو محند ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 أغسطس 2020 ،

على   2021 مارس   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146367

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد احلسني بوركا بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " بورجا 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بورجا 1 " ،

نوعه : أرض بورية محاطة بسور ،

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو" 

دوار ادسيدي احمد اوفال ايت النص بيفورنا " 

مساحته : 05 آ 24 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ادهمو علي ، 

شرقا : ورثة ادهموش ، 

جنوبا : الطريق ، 

 غربا : بوحلوس محمد ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 يوليو 2020 ،

على   2021 مارس   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146368

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد احلسني بوركا بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدار 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" الدار1 " ،

نوعه : أرض بها منزل سفلي وطابق علوي واحد ،

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو" 

دوار ادسيدي احمد اوفال بيفورنا " 

مساحته : 03 آ 76 س تقريبا ،
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حدوده : 

شماال : الساحة ، 

شرقا : الساحة بعضا وورثة احلسن اومحند بعضا آخر ، 

جنوبا : أكناو محند ، 

 غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 أغسطس 2020 

على   2021 مارس   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146369

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021

طالب التحفيظ : السيد رشيد نداحمد بن احلسني ،

االسم الذي يعرف به امللك " تكمي نداحمد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تكمي نداحمد " ،

نوعه : أرض محاطة بسور ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" زنقة البيض حي اداكفا" 

مساحته : 80 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : السوكة ، 

شرقا : اجو ندحما ، 

جنوبا : احلسني نداحميد ، 

 غربا : السوكة ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم تسليم عدلي مؤرخ في 14 يوليو 2017 ،

صورة طبق االصل رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 أبريل 2017 

صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 29 يونيو2017 عدد 147/137/2017 ،

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 02/04/2021 على الساعة 

: 09 : 00 صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " لينة " 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 310 

املؤرخة في 08 ديسمبر 2004، 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 26 يناير2021 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى" لينة " مطلب التحفيظ رقم 14117 - 31 الكائن باحملل 

املدعو دوار الدوتركا جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي وذلك بناءا على 

الوثائق املدلى بها سابقا وكدا : 

عقد شراء عرفي مؤرخ في 26 أغسطس 2003.

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر ابوحامد    

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62579 - 35

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : رضوان هدوشي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الرمولة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الرمولة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان والعرعار. 

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

دوار زاوية الشريف.

مساحته : 80 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية عرضها 4 أمتار.

شرقا : ممر عمومي عرضه 4 أمتار.

جنوبا : جموع بن حيدة.

غربا : أحمد الزروال.

احلقوق العينية : 

خط كهربائي ذو ضغط متوسط.

عمود كهربائي.

أصل امللك : 

- نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 1982.

- نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يوليو 2008.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2015.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 29 مارس 2021 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 62580 - 35

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة ادا وزامن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة ادا وزامن.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة أكرض، مدرسة 

ادا وزامن.

مساحته : 12 آر 76 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أمكاز.

شرقا : أمكاز.
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جنوبا : طريق عمومي عرضه متغير.

غربا : طريق عممي ذو عرض متغير.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

04 يناير 2021.

- تصميم طبوغرافي.

تاريخ التحديد 29 مارس 2021 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 62581 - 35

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة تيوت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة تيوت.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة.

مسكالة،  وجماعة  قيادة  احلنشان،  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

مدرسة تيوت.

مساحته : 08 آر 03 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أمكاز.

شرقا : أمكاز.

جنوبا : طريق عمومي عرضه متغير.

غربا : أمكاز.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

04 يناير 2021.

- تصميم طبوغرافي.

تاريخ التحديد 29 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62582 - 35

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة آيت ياسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة آيت ياسني.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة.

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

مدرسة آيت ياسني.

مساحته : 14 آر 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أمكاز.

شرقا : طريق عمومية عرضها متغير.

جنوبا : أمكاز.

غربا : أمكاز.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

04 يناير 2021.

- تصميم طبوغرافي.

تاريخ التحديد 30 مارس 2021 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 62583 - 35

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة جوالة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة جوالة.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة.

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

الدرى، مدرسة جوالة.

مساحته : 23 آ 54 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية عرضها متغير.

شرقا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار - أمكاز.

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار.

غربا : حسن معاشي – محمد معاشي بن عمر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

04 يناير 2021.

- تصميم طبوغرافي.

تاريخ التحديد 30 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62584 - 35

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عمر اسخاتير بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اكر اوبيدار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك عمر اسخاتير.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان والزيتون. 

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

، دوار آيت ياسني.

مساحته : 01 هـ 01 آ 56 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية عرضها متغير.
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شرقا : ورثة عبد اهلل الدهير.

جنوبا : ورثة احلاج العربي الكورة – بعضا رقية أخراز.

غربا : طريق عمومية عرضها متغير. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 أكتوبر 2016.

- شهادة إدارية عدد 21/ق ق ج مؤرخة في 24 اكتوبر 2016.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 مارس 2021 على الساعة 14 : 00.

مطلب رقم 62585 - 35

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : املصطفى سدراوي بن اسليمان.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الدهيرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدهيرة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

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

الدرى، دوار مترازة.

مساحته : 33 آر 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 62586 - 35.

شرقا : طريق وطنية رقم 1.

جنوبا : عبد اللطيف خومية.

غربا : ملك حجوبة هيشوم – ورثة سالم بن اعمارة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة عدلية لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 2014.

- شهادة إدارية عدد 113/14 مؤرخة في 25 يوليو 2014.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 أكتوبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 08/2020 مؤرخة في 10 اغسطس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62586 - 35

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : خديجة فخري بن ميلود.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الدهيرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدهيرة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

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

الدرى، دوار مترازة.

مساحته : 33 آر 69 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أيوب القماع – شيمون محمد.

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 62585 - 35.

 غربا : ورثة سالم بن اعمارة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة عدلية لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 2014.

- شهادة إدارية عدد 113/14 مؤرخة في 25 يوليو 2014.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 07/2020 مؤرخة في 10 اغسطس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 مارس 2021 على الساعة 11 : 00.

مطلب رقم 62587 - 35

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احلسني اشلفتا بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أفرضن بوكجدي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أفرضن بوكجدي.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان والزيتون.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة وجماعة تدزي ، دوار آيت علي.

مساحته : 71 آر 46 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 28829 - 35.

ورثة   - محمد  أجكار  بعضا  أجكار-  سعيد  بن  احلسني  ورثة   : شرقا 

محمد بن حلسن بن العربي.

35 - بعضا ورثة احلسني بن  جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 13068 - 

سعيد أجكار.

غربا : ورثة احلسني بن سعيد أجكار.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2020.

إدارية عدد 133/2020 مؤرخة في  - نسخة مصادقة لألصل لشهادة 

10 ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد فاحت ابريل 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62588 - 35

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : سي محمد تيسير بن عيسى.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : سيدي العمري.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سيدي العمري. 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة الشياظمة الشمالية، جماعة 

أوالد مرابط ، دوار متجدرة.

مساحته : 46 هـ 30 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : ورثة العياشي أعريب – بعضا الرسم العقاري عدد 8861 - 35.

غربا : طريق عمومية عرضها 3 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 يونيو 2020.

- رسم عدلي مسجل بتاريخ 22 ابريل 1980.

- نسخة عدلية من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 05 أكتوبر 2017.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 18 اغسطس 1995.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 أكتوبر 1992.

- نسخة عدلية من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 أكتوبر 1992.

- نسخة عدلية من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 01 ماي 1989.

- نسخة عدلية من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 1992.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 اغسطس 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 يونيو 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 1991.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ديسمبر 1991.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 1991. 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 يونيو 2020.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 مارس 1980.

- رسم وكالة عدلية مؤرخ في 11 يوليو 2018.

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 04 مارس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد فاحت ابريل 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62589 - 35

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : بلعيد الكرياني بن قدور.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الكويعة.

: أرض  الكويعة. نوعه   : التحفيظ للملك  الذي أعطاه طالب  االسم 

فالحية بها أشجار الزيتون وبئر.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان، جماعة احلسينات، دوار البيكات.

مساحته : 35 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عمر بن بالل- ورثة عمر اسناويت.

شرقا : ورثة حلسن بن مبارك.

جنوبا : محمد بن امحمد الزغوب.

غربا : ورثة عمر بن بالل.

احلقوق العينية : 

طريق عمومية عرضها متران ونصف تخترق امللك.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 يونيو 1991.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 يونيو 1991.

تاريخ التحديد فاحت ابريل 2021 على الساعة 13 : 30.

مطلب رقم 62590 - 35

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : جمال طاحون بن املكي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : لديهم الدار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لديهم الدار.

نوعه : أرض بها بناية مهدمة.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة، دوار إذ الكرميي 

فرقة احلرارثة.

مساحته : 02 آر 93 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حجوبة بنت سي حلسن.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

 غربا : مبارك بن املعلم احلسني.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2020. 

- شهادة إدارية عدد 84/2020 مؤرخة في 27 نوفمبر 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.

- نسخة عدلية من رسم إراثة مؤرخ في 20 نوفمبر 1999.

- رسم إراثة عدلية مؤرخ في07 مارس 2020.

- نسخة عدلية من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2019.

- رسم وكالة عدلية مؤرخ في 07 مارس 2020.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد فاحت ابريل 2021 على الساعة 13 : 30.

مطلب رقم 62591 - 35

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : جمال طاحون بن املكي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فدان لزار

أرض   : نوعه  لزار  : فدان  للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

فالحية مغروسة بأشجار الزيتون والكرم.
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موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة، دوار إذ الكرميي 

فرقة احلرارثة.

مساحته : 01 هـ 22 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عمر بن احلاج بلعيد.

شرقا : ورثة عمر بن احلاج بلعيد.

جنوبا : ورثة احلسني بن اخملتار – محمد بن علي اسوس.

غربا : مبارك ولد سي حلسن – طريق.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2020. 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 85/2020 مؤرخة في 27 نوفمبر 2020.

- نسخة عدلية من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 1999.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في07 مارس 2020.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 07 مارس 2020.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2020.

- نسخة عدلية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد فاحت ابريل 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62592 - 35

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احلسني ابو احلسن بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فدان الرمل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان الرمل.

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي ومرآب.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار العرب.

مساحته : 05 آر 24 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : احلسني احلمودي – مطلب التحفيظ عدد 6866 - 35.

جنوبا : ورثة عبد النبي مودا – فدوى مودا.

 غربا : عبد القادر مودا.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2016. 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 فبراير 2017.

- شهادة إدارية عدد 03/م ش ت مؤرخة في 30 يونيو 2016.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 02 ابريل 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62593 - 35

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : بوكرين عبد العزيز بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أكدال احلاظر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أكدال احلاظر.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

مساحته : 01 هـ 19 آر 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج بوجمعة.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : سعيد بوكرين.

 غربا : ورثة إيد عدي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2020. 

- شهادة إدارية عدد 54 مؤرخة في 04 اغسطس 2020.

تاريخ التحديد 02 ابريل 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62594 - 35

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : بوكرين عبد العزيز بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تغرات.

أرض   : نوعه  تغرات.   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

فالحية بها أشجار الزيتون.

مساحته : 49 آر 04 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حليمة بوكرين.

شرقا : طريق الوطنية رقم 1.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 8247 - 35.

غربا : الواد.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 2020. 

- شهادة إدارية عدد 88/2020 مؤرخة في 04 ديسمبر 2020.

تاريخ التحديد 02 ابريل 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62595 - 35

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السعيد بوكرين بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : احلمري احلاضر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلمري احلاضر.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

مساحته : 51 آر 18 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : طريق عمومية عرضها 5 أمتار.

شرقا : ورثة أحمد اخلانوش – بعضا من مطلب رقم 26302 - 35.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17577 - 35. 

غربا : الرسم العقاري عدد 17577 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2020. 

- شهادة إدارية عدد 55/2020 مؤرخة في 04 اغسطس 2020.

08 يناير  - وكالة عرفية مؤرخة في 07 يناير 2021، ومسجلة بتاريخ 

.2021

تاريخ التحديد 02 ابريل 2021 على الساعة 11 : 00.

مطلب رقم 62596 - 35

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : املصطفى بوكرين ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دار احلمولي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار احلمولي.

نوعه : أرض بها بناية من طابق سفلي وطابقني علويني وسطح.

مساحته : 01 آر 21 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حمام – مطلب التحفيظ عدد 6933 - 35.

شرقا : الرسم العقاري عدد 12819 - 35 - مطلب رقم 7347 - 35.

جنوبا : زنقة املرابطني - مطلب رقم 7347 - 35.

غربا : مطلب رقم 6933 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 02 مارس 2020. 

- ملحق لرسم استمرار مؤرخ في 21 ديسمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 01/ م ش ت مؤرخة في 02 مارس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 02 ابريل 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62597 - 35

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احلسني رامي ابن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تسيال.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تسيال. 

نوعه : أرض فالحية.

مساحته : 04 آر 11 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اداوحليان.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : ورثة اداوحليان.

غربا : آيت عبو سعيد.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 يناير 2016. 

- شهادة إدارية عدد 40/ ق ش د مؤرخة في 19 يناير 2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 اغسطس 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 مارس 2021 على الساعة 10 : 00.

مطلب رقم 62598 - 35

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة املوحدين.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة املوحدين.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة.

مساحته : 49 آر 03 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد إكجي.

شرقا : ملك خاص – طريق عمومية عرضها 10 أمتار.

جنوبا : طريق معبدة عرضها 20 مترا.

غربا : محمد سكة.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

04 يناير 2021.

- تصميم طبوغرافي.

تاريخ التحديد 05 ابريل 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62599 - 35

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مركز الدرك امللكي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مركز الدرك امللكي.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن إدارة.

مساحته : 35 آر 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عبد الكرمي كورما.

شرقا : طريق عمومية عرضها متغير.

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 2211 – الطريق اجلهوية رقم 214.

غربا : ورثة عبد الكرمي كورما.
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احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

04 يناير 2021.

- تصميم طبوغرافي.

تاريخ التحديد 05 ابريل 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62600 - 35

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : عائشة خلناتي بنت أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ساحل الباللة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ساحل الباللة.

نوعه : أرض فالحية.

مساحته : 20 آر 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عبد اهلل النميلي – الرسم العقاري عدد 29106 - 35.

شرقا : ورثة عبد اهلل النميلي.

جنوبا : سعيد النميلي - سالم النميلي - ورثة احلاج مبارك متارة – طريق.

 -  35  -  29106 عدد  العقاري  الرسم  بعضا   – النميلي  اهلل  عبد  ورثة   : غربا 

الطريق.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2016.

- شهادة إدارية عدد 75/2016 مؤرخة في 15 يونيو 2016.

- رسم شراء مؤرخ في 24 أكتوبر 2016.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 05 ابريل 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62601 - 35

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : شعبة احلاللف.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : شعبة احلاللف.

نوعه : أرض فالحية.

مساحته : 10 هـ 03 آ 21 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العربي مجيد – ورثة العربي كريدة.

شرقا : املهتدي عياض – عبد الغني بوقسيم.

جنوبا : شعبة – ورثة امبارك بوقسيم – عبد الغني بوقسيم – بوجمعة 

زروال – اخملتار روان – سعيد روان – مسعود بربرة – بلعيد بوقسم.

غربا : عبد العزيز اكرام.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 156 مؤرخة في 20 يناير 2021.

تاريخ التحديد 07 ابريل 2021 على الساعة 09 : 30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : اكداير.

مطلب رقم 62336 - 35 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1138 املؤرخة في 21 اكتوبر 2020.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 02 فبراير 2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

35، الكائن بإقليم  املسمى " اكداير " ذي مطلب التحفيظ عدد 62336 - 

الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي كاوكي، دوار بوتزارت، 

محند،  موالي  بن  متسعوت  يوسف  موالي  السيد  اسم  في  ستتابع 

 ،N196887 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  حامل  اجلنسية،  مغربي 

مزداد بتاريخ 18 يونيو 1980، متزوج بالسيدة أمنيل حليمة، والساكن 

املودعة  العقود  نفس  على  بناء  وذلك  الصويرة،  الغزوة، جماعة  بدوار 

املذكور أعاله وكذا رسم شراء عدلي مؤرخ  سابقا تدعيما للمطلب 

في 18 ديسمبر 2020 ومسجل بتاريخ 22 ديسمبر 2020، مرفق مبطلب 

إيداع مؤرخ في 07 يناير 2021. 

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32956 - 36

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سياطة قاسم 60112"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سياطة قاسم 60112"

نوعه : ارض فالحية 

مزارع   "  : املدعو  ،احملل  عروس  بني  ،جماعة  العرائش  اقليم   : موقعه 

الدشير تازروت"

مساحته : 31 ار 50 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة املكي الوهابي و ورثة عبد السالم اغبالو ؛

جنوبا : عبد السالم العمراني؛

شرقا : عبد السالم اليمالحي 

غربا : ورثة عبد السالم اغبالو

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32957 - 36

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دهسة الرمانة 60111"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دهسة الرمانة 60111"
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نوعه : ارض فالحية 

مزارع   "  : املدعو  ،احملل  عروس  بني  ،جماعة  العرائش  اقليم   : موقعه 

الدشير تازروت"

مساحته : 57 ار 14 س تقريبا

حدوده : 

شماال : االحباس؛

جنوبا : الواد؛

شرقا : االحباس و الواد 

غربا : ورثة الوهابي عبد العزيز و الواد 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 12 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32958 - 36

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021

طالب التحفيظ : العياشي املدن بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القنطرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "القنطرة"

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مثمرة متنوعة

موقعه : اليم العرائش،جماعة القلة ،احملل املدعو : دوار اخلربة

مساحته : 05 هـ 86 ار 03 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احمد الساهل ؛

جنوبا : العياشي املدن؛

شرقا : احمد الصمدي 

غربا : عبد السالم املدن

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 54 ب 

صحيفة 441 عدد 533 بتاريخ 24 ديسمبر 2014.

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

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32959 - 36

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021

طالب التحفيظ : العياشي املدن بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املكز اجلزيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املكز اجلزيرة "

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مثمرة متنوعة

موقعه : اليم العرائش ،جماعة القلة ،احملل املدعو : دوار اخلربة

مساحته : 05 هـ 59 س 04 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد السالم سلمون ؛

جنوبا : ارض جماعية؛

شرقا : عبد السالم املدن 

غربا : العياشي سلمون

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 54 ب 

صحيفة 441 عدد 533 بتاريخ 24 ديسمبر 2014.

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

الساعة 13 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32960 - 36

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021

طالبة التحفيظ : السيدة رحمة البسامي بنت محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشراشر "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رحمة "

نوعه : ارض فالحية.

،احملل  سالمة  سيدي  قيادة  زوادة،  ،جماعة  العرائش  اقليم   : موقعه 

املدعو : "دوار أوالد بخشو

مساحته : 10 هـ تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق و ورثة اامبارك اليعكوبي ؛

جنوبا : ورثة امبارك اليعكوبي؛

شرقا : الطريق و ورثة امبارك اليعكوبي 

غربا : ورثة امبارك اليعكوبي 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- نسخة من رسم ملكية عقار عدلي ضمن اصلها بكناش األمالك 

رقم 05 صحيفة 150 عدد 267 بتاريخ 10 ديسمبر 1963.

- نسخة من رسم استفسار عدلي مضمن بكناش اخملتلفة رقم 08 

صحيفة 182 عدد 568 بتاريخ 29 فبراير 1964

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصلها بكناش األمالك رقم 06 

صحيفة 226 عدد 378 بتاريخ 06 اغسطس 1964.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصلها بكناش األمالك رقم 12 

صحيفة 394 عدد 543 بتاريخ 15 ابريل 1967.

- رسم مقاسمة عقار عدلي مضمن بالتركات رقم 17 صحيفة 88 

عدد 113 بتاريخ 24 ابريل 1982.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 09 يوليو 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 05 ابريل 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32961 - 36

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021

طالبة التحفيظ : السيدة رشيدة اخللطي بنت محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخللطي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخللطي "
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املساحة  وبئر  اول  طابق  و  سفلي  من  تتكون  بناية  بها  ارض   : نوعه 

املبنية تقدر ب 01 ار 50 س تقريبا.

موقعه : اقليم العرائش ،جماعة الساحل ،احملل املدعو : "حومة الروييف

مساحته : 03 ار 39 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد السالم بنسرغني ؛

جنوبا : عائشة بنسرغني و مونتي عبد القادر ؛

شرقا : طريق 

غربا : عبد العزيز الينصلي

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- ملصق لعقد عدلي اخرها مؤرخ في 26 أكتوبر 1954.

- نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن صلها بكناش التركات رقم 1 ف 

صحيفة 210 عدد 155 بتاريخ 17 ديسمبر 2012

ج   3 رقم  التركات  بكناش  مضمن  عدلي  متخلف  إحصاء  موجب   -

صحيفة 455 عدد 321 بتاريخ 15 مارس 2013.

- رسم مقاسمة عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 5 د صحيفة 444 

عدد 225 بتاريخ 15 فبراير 2016.

2 ف صحيفة 497  - رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 

عدد 400 بتاريخ 21 يونيو 2017.

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 4 ا صحيفة 308 عدد 

264 بتاريخ 21 نوفمبر 2017.

- رسم صدقة عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 3 ف صحيفة 134 

عدد 114 بتاريخ 23 فبراير 2018.

- رسم صدقة عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 5 ب صحيفة 170 

عدد 146 بتاريخ 16 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 05 ابريل 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ارض الصرصري "

ذي املطلب رقم 4575 - 19، الواقع مبنطقة ضم األراضي املدعوة 

"الهضاب السفلى " بحوض اللوكوس ، 

إقليم العرائش، دائرة القصر الكبير .

،فإن مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 04 ديسمبر 2012 

حتفيظ امللك املسمى " ارض الصرصري "ذي املطلب رقم 4575 - 36 ، 

أصبحت تتابع من األن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي : 

- أ ( في اسم السيد احلاج محمد احلسيسن و ذلك في حدود قطعة 

أرضية مساحتها 3هـ 92 آر 10 س .

- ب( في اسم طالب التحفيظ في حدود ما تبقى من امللك املذكور أعاله .

و ذلك بناءا على نفس احلجج و الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب 

املذكور، و كذا الوثائق التالية : 

- احلكم االبتدائي عدد 303 ملف رقم 9/2005/289 بتاريخ 11 اكتوبر 2007.

- قرار استئنافي رقم 444 عدد 123/1401/2016 بتاريخ 10 نوفمبر 2016.

- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 24 يوليو 2017 - 02 يناير 2019 .

لضم  املصغرة  األراضي  لضم  املصغرة  اللجنة  اجتماع  محضر   -

األراضي الفالحية مبنطقة السهول و الهضاب السفلى مؤرخ 

في 18 سبتمبر 2018.

- تقرير اخلبرة املنجز من طرف اخلبير عبد اهلل بوحو خبير في القضايا 

العقارية باستئنافية طنجة .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" الشاوي"

ذي املطلب رقم 32366 - 36، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1035 املؤرخة في 31 اكتوبر 2018

الغير  اجملاور  ،فإن   2021 يناير   21 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

املعروف بني العالمتني : العالمة رقم 1 و العالمة رقم 2 في التصميم 

العقاري هو السيد عبد االله الروسي .

و عليه فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى" الشاوي "ذي املطلب رقم 

32366 - 36 أصبحت تتابع من األن فصاعدا وفق ما ذكر أعاله .

احملافظ على االمالك العقارية بالنيابة بالعرائش 

خالد املعرف      

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77794 - 37 

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021 .

طالبوا التحفيظ : 

مليكة الرميقي بنت احمد بنسبة 13/88 .

فؤاد املنتصر بن بوشتى بنسبة 14/88 

فريد املنتصر بن بوشتى بنسبة 14/88 

عزيزة املنتصر بنت بوشتى بنسبة 7/88

فوزية املنتصر بنت بوشتى بنسبة 7/88 

سعاد املنتصر بنت بوشتى بنسبة 7/88

محمد املنتصر بن بوشتى بنسبة 14/88

امني املنتصر بن بوشتى بنسبة 14/88 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان امراجع الروحية 13 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان امراجع الروحية 13 

مشتمالته : أرض بها بناية من طابق ارضي و طابق علوي ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة بوعروس احملل املدعو فدان 

امراجع الروحية 13 ؛ 

مساحته : 01 ار 55 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ممر عمومي ؛ 

شرقا : عبد الرحمان محفوظ ؛ 

جنوبا : : رسم عقاري عدد 3893 - 37 ، 
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غربا : ممر عمومي شارع ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 9-3-2019 

نظير رسم ا راثة عدلي بتاريخ 12 ديسمبر 2020 ، 

نسخة موجزة من رسم وفاة بتاريخ 12 يناير 2021 

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

مطلب رقم 77795 - 37 

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021 .

طالبوا التحفيظ : 

ادريس املنتصر بن عبد الكرمي بنسبة 88/176 

مليكة الرميقي بنت احمد بنسبة 11/176 .

فؤاد املنتصر بن بوشتى بنسبة 14/176

فريد املنتصر بن بوشتى بنسبة 14/176 

عزيزة املنتصر بنت بوشتى بنسبة 7/176

فوزية املنتصر بنت بوشتى بنسبة 7/176 

سعاد املنتصر بنت بوشتى بنسبة 7/176

محمد املنتصر بن بوشتى بنسبة 14/176

امني املنتصر بن بوشتى بنسبة 14/176 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان امراجع الروحية 14 مكرر" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان امراجع الروحية 14 مكرر .

مشتمالته : أرض بها بناية عبارة عن دكانيني ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة بوعروس احملل املدعو فدان 

امراجع الروحية 14 مكلرر ؛ 

مساحته : 01 ار 1 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : املدني محمفوظ ؛ 

شرقا : ممر عمومي ؛ 

جنوبا : : ورثة الغمري عبدالرحمان و ورثة الغمري املهدي ، 

غربا : الطريق اإلقليمية رقم 5319 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 16-3-2019 

نظير رسم ا راثة عدلي بتاريخ 12 ديسمبر 2020 ، 

نسخة موجزة من رسم وفاة بتاريخ 12 يناير 2021 

 .h 9 45 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77796 - 37 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد أوالد احلاج قدا " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد أوالد احلاج قدا " 

مشتمالته : أرض بها مسجد ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة بوعروس احملل املدعو أوالد احلاج قدا ؛ 

مساحته : 18 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : محمد بن قدور قدا ؛ 

شرقا : حادة بنت الطيب و برطال محمد ؛ 

جنوبا : : احلسن بن اخلمار قوق ، 

غربا : احلسن بن اخلمار قوق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77797 - 37 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد املفاتيح " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد املفاتيح " 

مشتمالته : أرض بها مسجد ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة واد اجلمعة احملل املدعو املفاتيح ؛ 

مساحته : 5 ار 35 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ممر عمومي ؛ 

شرقا : ورثة احساين امحمد ؛ 

جنوبا : ورثة احساين امحمد ، 

غربا : ممر عمومي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 10 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77798 - 37 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد مراقة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد مراقة " 

مشتمالته : أرض بها مسجد ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة واد اجلمعة احملل املدعو مراقة ؛ 

مساحته : 6 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : األطرش محمد ؛ 
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شرقا : طريق عمومية عرضها 4 امتار ؛ 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 2 امتار ونصف ، 

غربا : ممر عمومي عرضه 2 امتار ونصف ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 11 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77799 - 37 

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة الوجلة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قطعة الوجلة " 

مشتمالته : أرض فالحية ؛

املدعو  احملل  اوطابوعبان  جماعة  تيسة  دائرة  تاونات  اقليم   : موقعه 

سيدي بوقنادل ؛ 

مساحته : 01 هـ 60 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : املالولي عبدالنبي و خالد الوزاني ؛ 

شرقا : املالولي عبدالنبي ؛ 

جنوبا : انويصر محمد و عبد السالم الريفي ، 

غربا : املالولي عبدالنبي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 14 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77800 - 37 

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " الدكانة تعرف بالشاشية الكبيرة" 

بالشاشية  تعرف  الدكانة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

الكبيرة " 

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان احملل املدعو ازرارقة ؛ 

مساحته : 02 هـ 50 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : احمد الريفي ، حسن السبع عبدو ولد السراج ؛ 

شرقا : عزالدين احمامو ؛ 

جنوبا : عبدالسالم الريفي ، بوشتى ولد لقرع ، 

غربا : الواد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 12 15 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77801 - 37 

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " بوقرين " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوقرين " 

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان احملل املدعو بوسلهمان ؛ 

مساحته : 03 هـ 50 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة اد ريس بوعديلة و احمد ولد العربي العبوز ؛ 

شرقا : الطريق اإلقليمية ؛ 

جنوبا : احمد البورقادي و محمد ولد محمد موح و عبداهلل ولد محمد موح ، 

غربا : عالل زكور و عياد القلوش ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77802 - 37 

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " ساحل برطال " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بساحل برطال " 

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان احملل املدعو الشاشية ؛ 

مساحته : 03 هـ 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : عبدالسالم الريفي و العباس الريفي و احلسن الريفي ؛ 

شرقا : الواد ؛ 

جنوبا : عبدالسالم احمامو و عبدالرزاق احمامو ، 

غربا : عبدالرزاق احمامو و حميد احمامو ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 10 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29مارس 2021 على الساعة
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مطلب رقم 77803 - 37 

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021 .

طالبو التحفيظ : 

- فطيمة الغاوي بنت بوشتى بنسبة 13 - 104 .

- طارق اخلروف بن محمد بنسبة 14 - 104 

- عبدالنبي اخلروف بن محمد بنسبة 14 - 104 

- حميد اخلروف بن محمد بنسبة 14 - 104 

- وفاء اخلروف بنت محمد بنسبة 7 - 104 

- انوار اخلروف بن محمد بنسبة 14 - 104 

- رجاء اخلروف بنت محمد بنسبة 7 - 104 

- رتيبة اخلروف بنت محمد بنسبة 7 - 104 

- زهير اخلروف بن محمد بنسبة 14 - 104 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " راص الكياص"؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : راص الكياص" 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو واد درادار؛ 

مساحته : 01 هـ 00 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الواد واالحباس ؛ 

جنوبا : الواد ، 

غربا : الواد و ورثة بن زهرة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي بتاريخ 3 صفر اخلير عام 1372 هجرية 

نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي بتاريخ 29 ديسمبر 2020 ، 

نسخة موجزة من رسم وفاة بتاريخ 14 يناير 2021 

شهادة إدارية بتاريخ 26 أكتوبر 1992 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30 مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77804 - 37 

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : ادريس العسري بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سهب امحمد دا احمد"؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سهب امحمد دا احمد" 

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة اخاللفة احملل املدعو مزارع 

دوار هجهوجة؛ 

مساحته : 30ار 10س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية؛ 

شرقا : عبدالعزيز البشيري؛ 

جنوبا : احمد العسري، 

غربا : احمد العسري؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 9 أكتوبر 2020 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 16 ديسمبر 2020 . 

 .h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30 مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77805 - 37 

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : محمد العسري بن ادريس .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سهب امحمد دا احمد" ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سهب امحمد دا احمد" 

مشتمالته : أرض فالحية بها بناية من طابق ارضي ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة اخاللفة قيادة متيوة لوطة 

احملل املدعو مزارع دوار هجهوجة؛ 

مساحته : 12ار 31 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلاج سي محمد الرحوي؛ 

شرقا : عبدالعزيز البشيري؛ 

جنوبا : : الطريق العمومية، 

غربا : سي محمد الرحوي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ثبوت ملكية عدلي بتاريخ 9 أكتوبر 2020 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 9 اكتوبر 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 16 ديسمبر 2020 . 

 .h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30 مارس 2021 على الساعة

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "زنتوت". 

دي مطلب رقم 28246 - 37

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1000 

املؤرخة في 28 فبراير 2018 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 28 يناير 2021. فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " زنتوت" موضوع مطلب التحفيظ عدد 28246 - 37 الكائن 

باقليم تاونات بلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو زنتوت املتكون من 

ارض عارية، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم : 

"الوداية السكنية ملوظفي واعوان عمالة إقليم تاونات ." 

املسماة : " زهرة اجلبل" 

بدل  س   70 ار   6  : وهي  العقاري  التصميم  اظهرها  التي  املساحة 

املساحة املصرح بها عند إيداع املطلب وهي 5 ار 99 س .

استنادا الى الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكورو كذا بناء على : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 3 - 7 - 2020 ، 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 15 ديسمبر 2020 ، 

- رسم وكالة عدلي بتاريخ 22 فبراير 2020 ، 

رسم وكالة عدلي بتاريخ 25 فبراير 2020 ، 
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رسم وكالة عدلي بتاريخ 25 فبراير 2020 ،

وكالة مصادق على امضاءاتها بتاريخ 22 - 6 - 2020 ، 

للودادية  باعوا  معه  من  و  إبراهيم  بن  وقاس  بوزيد  السيد  ان  الكل  مضمن 

املسماة "الوداية السكنية ملوظفي واعوان عمالة إقليم تاونات.

كافة امللك موضوع مطلب التحفيظ عدد 28246 - 37 .

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

بن طامة يوسف      

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 32022 - 39
تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد بازي بن مبارك.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية.

موقعه : حي اماري بلدية اولوز اقليم تارودانت.

مساحته : 04 ار 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت تاركا وايت رقية؛ 

شرقا : ايت تركة؛ 

جنوبا : الطريق وايت تركة؛

غربا : الطريق وايت رقية؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 يناير 2021.

تاريخ التحديد : 29 مارس 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 32023 - 39
تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد نور الدين مويال بن حسن.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية.

موقعه : دوار ايت قاسم بلدية تارودانت.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ايت بوعريض عبد العزيز؛ 

جنوبا : حسن العمراني؛

غربا : الرسم العقاري عدد 31649 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 08 ديسمبر 2014.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 يوليو 2014.

تاريخ التحديد : 29 مارس 2021 على الساعة 14 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32024 - 39

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة دوار الركادة «.    

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار الركادة جماعة و قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 60 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك الدوار؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : جمعية املاء الصالح للشرب؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

بتارودانت  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   -

مؤرخة في 14 ديسمبر 2020. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 30 مارس 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32025 - 39

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة دوار دبداب «.    

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار الدبداب جماعة و قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 16 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق وايت الفقيه تيملي؛ 

شرقا : بوقدير علي؛ 

جنوبا : امللياني عمر بن موسى؛

غربا : التاقي إسماعيل بن الطيب؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

بتارودانت  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   -

مؤرخة في 14 ديسمبر 2020. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 30 مارس 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32026 - 39

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة ايت كروم «.    
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نوعـه : مدرسة.

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

مساحته : 13 ار 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ساحة؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

بتارودانت  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   -

مؤرخة في 14 ديسمبر 2020. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

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

مطلب رقم 32027 - 39

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ازواي باسول 1 «.    

نوعـه : ارض فالحية بها اشجارالزيتون .

موقعه : دوار ايت ايعزة القدمية بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته : 05 ار 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اسكور ادريس؛ 

شرقا : رحيمي عبد الكرمي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 180 مؤرخة في 21 يناير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

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

مطلب رقم 32028 - 39

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان تافروخت «.    

نوعـه : ارض فالحية بها اشجارالزيتون .

موقعه : دوار ايت ايعزة القدمية بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته : 10 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : ليكبي حسن؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 27130 - 39؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 178 مؤرخة في 21 يناير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 30 مارس 2021 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 32029 - 39

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ازواي باسول 2 «.    

نوعـه : ارض فالحية بها اشجارالزيتون .

موقعه : دوار ايت ايعزة القدمية بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته : 13 ار 33 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : عمر شنطر؛

جنوبا : ورثة اثنان؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 179 مؤرخة في 21 يناير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 30 مارس 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 32030 - 39

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد شوقي بن ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » البور نتالت منغازن «.    

نوعـه : ارض فالحية مغروسة باشجار اخلروب، الزيتون واللوز مشيد 

في جزء منها دار للسكن سفلية ذات طابق اول .

موقعه : دوار اوفور جماعة تيسراس قيادة اوزيوة دائرة تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 05 هـ 05 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اد بحسني عبد املالك بن ابراهيم؛ 

شرقا : حجوب بن حلسن اد بحسني ومحمد بن إبراهيم اد بحسني؛ 

جنوبا : ورثة املعلم همو اد بحسني؛

غربا : احلسن اد بحسني بن محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرارعدلي مؤرخ في 16 ماي 2016.

تاريخ التحديد : 31 مارس 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32031 - 39

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد الهمهام بن احمد.

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

اول،  ذات طابق  للسكن سفلية  دار  بها  ارض محاطة بسور   : نوعـه 

مسبح وحديقة .
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موقعه : دوار أوالد امحلة جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية 
اقليم تارودانت.

مساحته : 08 ار 96 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : احلاج القايد محمد وممر؛ 
شرقا : ورثة املشبوك سالم؛ 

جنوبا : الطريق؛
غربا : ممر؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : رسم استمرارعدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2020.

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

مطلب رقم 32032 - 39
تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان بو الديس «.    

نوعـه : ارض فالحية .
موقعه : دوار تكركورت بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته : 15 ار 70 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : الدوش عمر واملصرف؛ 
شرقا : الدوش عمر؛ 

جنوبا : ورثة جامع؛
غربا : املصرف؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : 

- شهادة عدد 260 مؤرخة في 25 يناير 2021. 
- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 31 مارس 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32033 - 39
تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » جنينة اسول «.    

نوعـه : ارض فالحية بها اشجارالزيتون .
موقعه : دوار اكادير الطلبة بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته : 12 ار 40 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : الساقية؛ 
شرقا : الرسم العقاري عدد 27130 - 39؛ 
جنوبا : الرسم العقاري عدد 27130 - 39؛

غربا : املصرف؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
- شهادة عدد 262 مؤرخة في 25 يناير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 
تاريخ التحديد : 31 مارس 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32034 - 39

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » جنانة بوشن «.    

نوعـه : ارض فالحية بها اشجارالزيتون .

موقعه : دوار ايت ايعزة القدمية بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته : 09 ار 45 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املصرف؛ 

شرقا : املصرف؛

جنوبا : ورثة زغبياط منهم اخملتار؛

غربا : ورثة زغبياط منهم اخملتار؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 261 مؤرخة في 25 يناير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 31 مارس 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32035 - 39

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مسجد ازور «.    

نوعـه : بناية مسجد ومرافقه .

موقعه : دوار ازور جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 12 ار 82 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : عبد الرحمان ايت سي بحان، بوشتة إبراهيم وبوسكي عبد اهلل؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 371 مؤرخة في 28 يناير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 02 ابريل 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32036 - 39

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز بعايش بن عبد الواحد.

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

نوعـه : ارض عارية محاطة بسور .

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

مساحته : 19 ار 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : زوماق احملجوب ومن معه؛ 
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جنوبا : زوماق احملجوب ومن معه؛

غربا : اشعوفي مصطفى ومن معه وورثة محمد هركاش؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 08 يناير 2021.

- وكالة عرفية مؤرخة في فاحت فبراير 2021.

تاريخ التحديد : 05 ابريل 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ايت عدي 2 « 

مطلب رقم 2188/س والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 1989 املؤرخة 08 ديسمبر 1950.

مطلب  موضوع   "  2 عدي  ايت  املسمى"  امللك  حتفيظ  مسطرة  ان 

التحفيظ عدد 2188/س الكائن دوار بوغيول جماعة ايت اكاس قيادة 

فصاعدا  االن  من  ستتابع  تارودانت،  اقليم  برحيل  أوالد  دائرة  افريجة 

مجزأة على الشكل التالي : 

-حتت اإلسم اجلديد " ملك ايت الرايس" و ملساحة تقريبية قدرها 04 

هكتار 04 آر 60 سنتيار، في اسم السيد : 

- ايت الرايس ابراهيم بن محمد.

العارية  عقد  في  احملددة  باألمالك  املتعلق  عمر"  ملك   " اجلديد  اإلسم  -حتت 

العرفي املؤرخ في 03 ماي 1986 و اجملدد بتاريخ 21 اغسطس 1998، في اسم 

السيد : عمر بن حماد بن احلسن نايت عدي.

-حتت اإلسم اجلديد " ملك سعيد" و ملساحة تقريبية قدرها 08 هكتار

86 آر 80 سنتيار، في اسم السيد : 

- سعيد بن محمد بن بال.

-حتت اإلسم القدمي ملا تبقى من امللك في اسم طالب التحفيظ األصليني.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  الكل 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

ملف   1997 يوليو   08 بتاريخ  الصادر   50/97 عدد  ابتدائي  حكم   -

التحفيظ عدد 4/95.

- قرار استئنافي عدد 3603 صادر بتاريخ 08 ديسمبر 2000 ملف رقم 06/2000.

- قرار اجمللس االعلى عدد 1270 املؤرخ في 09 ابريل 2002 ملف مدني 

عدد 2590/1/1/2001.

- قرار اجمللس االعلى عدد 2637 املؤرخ في 24 يوليو 2002 ملف مدني 

عدد 3441/1/1/2002.

- قرار استئنافي عدد 56 صادر بتاريخ 07 فبراير 2006 ملف رقم 02/87.

- شهادة عدم الطعن بالنقض ضد القرار الصادر في ملف التحفيظ 

عدد 87/2002.

- قرار استئنافي اصالحي عدد 148 صادر بتاريخ 25 مارس 2014 ملف 

رقم 87-2002.

- قرار استئنافي عدد 671 صادر بتاريخ 02 مارس 99 ملف رقم 61/97.

- قرار اجمللس االعلى عدد 4219 املؤرخ في 04 ديسمبر 2001 ملف مدني 

عدد 1199/1/1/01.

- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 28 فبراير 2017.

- قرار استئنافي اصالحي رقم 349 صادر بتاريخ 08 اكتوبر 2013 ملف 

رقم 236/13.

- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 10 يناير 2019.

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 25 نوفمبر 2020.

- نسخة طبق األصل لتعريف شراء مضمن حتت عدد 116 صحيفة 60 

كناش الثاني رقم 41 بتاريخ 26 ماي 1979.

- نسخة طبق األصل لتعريف شراء مضمن حتت عدد 117 صحيفة 61 

كناش الثاني رقم 41 بتاريخ 26 ماي 1979.

- نسخة طبق األصل لتعريف شراء مضمن حتت عدد 118 صحيفة 62 

كناش الثاني رقم 41 بتاريخ 26 ماي 1979.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة عدلي مضمن أصلها حتت 

عدد 983 صحيفة 431 كناش الثالث رقم 5 بتاريخ 14 ديسمبر 1956.

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة عدلي مضمن أصلها حتت 

عدد 774 صحيفة 364 كناش الثالث رقم 6 بتاريخ 24 نوفمبر 1959.

- رسم اراثة عدلي محرر في 05 فبراير 1942.

- عقد عرفي مصحح االمضاءات في 21 اغسطس 1998.

- رسم استمرار عدلي محرر في 29 ديسمبر 1967.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

     عبد اهلل ارمو

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8371 - 40
تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد يشو بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السعاجي ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " السعاجي ". 

نوعه : أرض فالحية بها منزل معد للسكنى.

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار حي أوالد معمر .

مساحته : 05 ار 09 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 4 أمتار؛ 

شرقا : يشو محند؛ 

جنوبا : يشو محند ؛ 

غربا : ممر عرضه 02 متر .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

 177 رقم  األمالك  كناش   343 صفحة   319 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

بتاريخ 04 جمادى الثانية 1442 موافق ل 18 يناير 2021 توثيق وجدة.

على   2021 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 8372 - 40
تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : سعيد املقدمي بن أحمد

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك سعيد ". 
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نوعه : أرض فالحية .

موقعه اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن.

مساحته : 08 هكتار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : واد؛ 

شرقا : واد؛ 

جنوبا : سعيد املقدمي) طالب التحفيظ(؛ 

غربا : امللك الغابوبي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدد 483 صحيفة 327 كناش األمالك رقم 61 بتاريخ 

04 ربيع األول 1394 موافق ل 28 مارس 1974 توثيق وجدة .

2. عقد بيع عرفي مؤرخ في 25 نوفمبر 1997 .

3.عقد بيع عرفي مؤرخ في 28 نوفمبر 1997 .

4. عقد بيع عرفي مؤرخ في 28 نوفمبر 1997 .

5. عقد بيع عرفي مؤرخ في 28 نوفمبر 1997 .

6. عقد بيع عرفي مؤرخ في 28 نوفمبر 1997 .

7.عقد بيع عرفي مؤرخ في 28 اكتوبر 1988.

8. عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 07 يونيو 2018.

9. عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 15 ماي 2019.

10. رسم اراثة بفريضة كناش 3 رقم 36 حتت عدد 319 صحيفة 418 

بتاريخ 27 شعبان 1431 موافق ل 09 - 08 - 2010.

بتاريخ 06   63 69 عدد 173 صحيفة  بفريضة كناش  اراثة  رسم   .11

جمادى الثانية 1440 موافق ل 12 فبراير 2019.

12. شهادة املطابقة مؤرخة في 29 يناير 2021.

13.تصريح عرفي مؤرخ في 17 مارس 2020.

على   2021 أبريل   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8373 - 40

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - بالي ملودة بنت امبارك بنسبة 13 - 104.

2 - بالي محمد بن أحمد بنسبة 14 - 104.

3 - بالي الطيب بن أحمد بنسبة 14 - 104.

4 - بالي احلسن بن أحمد بنسبة 14 - 104.

5 - بالي سعيد بن أحمد بنسبة 14 - 104.

6 - بالي ابراهيم بن أحمد بنسبة 14 - 104.

7 - بالي حورية بنت أحمد بنسبة 07 - 104.

8 - بالي زهور بنت أحمد بنسبة 07 - 104.

9 - بالي أمينة بنت أحمد بنسبة 07 - 104.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زيدور ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " زيدور". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة أغبال دوار زيدور.

مساحته : 08 ار 98 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 أمتار؛ 

شرقا : ورثة فرشاش وردة؛ 

جنوبا : فرشاش عبد القادر ؛ 

غربا : ورثة بالي محمد بن محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدد 348 كناش األمالك رقم 12 صحيفة 461 بتاريخ 

21 جمادى الثانية 1438 موافق ل 20 مارس 2017 توثيق احفير.

2. رسم اراثة عدد 90 كناش التركات رقم 12 صحيفة 113 بتاريخ 24 

جمادى األولى 1438 موافق ل 22 فبراير 2017 توثيق احفير .

3. شهادة ادارية مؤرخة في 02 يونيو 2010.

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8374 - 40

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - بالي ملودة بنت امبارك بنسبة 13 - 104.

2 - بالي محمد بن أحمد بنسبة 14 - 104.

3 - بالي الطيب بن أحمد بنسبة 14 - 104.

4 - بالي احلسن بن أحمد بنسبة 14 - 104.

5 - بالي سعيد بن أحمد بنسبة 14 - 104.

6 - بالي ابراهيم بن أحمد بنسبة 14 - 104.

7 - بالي حورية بنت أحمد بنسبة 07 - 104.

8 - بالي زهور بنت أحمد بنسبة 07 - 104.

9 - بالي أمينة بنت أحمد بنسبة 07 - 104.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار بالي أحمد ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " دار بالي أحمد ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة أغبال دوار زيدور.

مساحته : 11 ار 11 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر مشترك عرضه 4 أمتار؛ 

شرقا : طريق عمومية عرضها 12 مترا ؛ 

جنوبا : ورثة لطرش محمد؛ 

غربا : ورثة بالي بلعيد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

بتاريخ  03 صحيفة   16 رقم  األمالك  كناش   03 عدد  ملكية  1.رسم 

28 محرم 1442 موافق ل 17 سبتمبر 2020 توثيق احفير.
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2. رسم اراثة عدد 90 كناش التركات رقم 12 صحيفة 113 بتاريخ

24 جمادى األولى 1438 موافق ل 22 فبراير 2017 توثيق احفير .

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8375 - 40

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : فريد برشيد بن محمد.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك برشيد ". 

نوعه : منزل للسكنى .

موقعه : مدينة بركان حي العيون.

مساحته : 01 ار 47 سنتيار تقريبا.

العقاري عدد  والرسم  40؛   - العقاري عدد 4061  الرسم   : : ذشماال  اجملاورون 

 02 - 12825

شرقا : التهماوي ادريس؛ 

جنوبا : طريق عرضها 03 أمتار ؛ 

غربا : عمراوي ميمون.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدد 315 كناش األمالك رقم 28 بتاريخ 12 

ذي القعدة 1440 موافق ل 15 يوليو 2019 توثيق بركان .

على   2021 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8376 - 40

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - رحمة بنت ميمون بنسبة 09 - 144.

2 - فاطنة صديق بنت علي بنسبة 09 - 144.

3 - فاحتة بن عبيد بنت محمد بنسبة 07 - 144.

4 - ميينة بن عبيد بنت محمد بنسبة 07 - 144.

5 - رشيد بن عبيد بن محمد بنسبة 14 - 144.

6 - عائشة بن عبيد بنت محمد بنسبة 07 - 144.

7 - حنيفة بن عبيد بنت محمد بنسبة 07 - 144.

8 - حسن بن عبيد بن محمد بنسبة 14 - 144.

9 - عبد احلفيظ بن عبيد بن محمد بنسبة 14 - 144.

10 - حليمة بن عبيد بنت محمد بنسبة 07 - 144.

11 - كرمية بن عبيد بنت محمد بنسبة 07 - 144.

12 - عتيقة بن عبيد بنت محمد بنسبة 07 - 144.

13 - محمد بن عبيد بن محمد بنسبة 14 - 144.

14 - الصافية بن عبيد بنت محمد بنسبة 07 - 144.

15 - مليكة بن عبيد بنت محمد بنسبة 07 - 144.

16 - جميلة بن عبيد بنت محمد بنسبة 07 - 144.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مشيش ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " مشيش ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال.

مساحته : 30 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد بن ميمون؛ والرسم العقاري عدد 30430 - 02

شرقا : ورثة عبد السالم؛ 

جنوبا : ورثة محمد بن ميمون؛ 

غربا : الواد، والرسم العقاري عدد 30430 - 02؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.نسخة من رسم ملكية عدد 129 كناش األمالك رقم 12 صحيفة 

351 بتاريخ 06 سبتمبر 2019 توثيق بركان .

04 صحيفة  رقم  التركات  كناش   150 عدد  اراثة  رسم  من  2.نسخة 

175 بتاريخ 06 اكتوبر 1995 توثيق بركان.

على   2021 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 د.

احملافظ على األمالك العقارية ببركان

محمد بنموسى     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30277 - 41

تاريخ االيداع : فاحت فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة عائشية بنت ادريس لزعر.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : عني شكاكة.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "عني شكاكة". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

احملل  أقورار،  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "عني شكاكة".

مساحته : 06 آ 48 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عسو شاهدي؛

شرقا : عدنان احلافة؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : محمد الشويرف؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - عقد ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 11 يونيو 2018؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2018؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2020؛ 

على   2021 أبريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.
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مطلب رقم 30278 - 41

تاريخ االيداع : فاحت فبراير 2021.

السيد  عنها  امبارك،النائب  أوالد  مسجد  أوقاف   : التحفيظ  طالبة 

ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد بازوالغ بالدويتي.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بالد بازوالغ بالدويتي". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو، دائرة املنزل، قيادة بني يازغة،جماعة امطرناغة، 

احملل املدعو : "بالد بازوالغ بالدويتي".

مساحته : 42 آ 91 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مجرى املاء؛

شرقا : أوالد احلاج؛

جنوبا : األحباس؛

غربا : أوالد عيسى؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد26 بتاريخ 06 يناير 2021 ؛ 

على   2021 أبريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30279 - 41

تاريخ االيداع : فاحت فبراير 2021.

السيد  عنها  امبارك،النائب  أوالد  مسجد  أوقاف   : التحفيظ  طالبة 

ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد أسامر وتغادة العزف.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " بالد أسامر وتغادة العزف". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو، دائرة املنزل، قيادة بني يازغة،جماعة امطرناغة 

، احملل املدعو : "بالد أسامر وتغادة العزف".

مساحته : 42 آ 91 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العربي العباس،الشعبة ومجاورغير معروف؛

شرقا : العربي العباس،الشعبة ومجاورغير معروف؛ 

جنوبا : عبد السالم بن التهامي محمد بوعلي؛

غربا : أوالد عبو محمد احلسني خلوف و من معه؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد22 بتاريخ 06 يناير 2021 ؛ 

على   2021 أبريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 30280 - 41

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2021.

السيد  عنها  امبارك،النائب  أوالد  مسجد  أوقاف   : التحفيظ  طالبة 

ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد املسيقلة الثانية.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بالد املسيقلة الثانية". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو، دائرة املنزل، قيادة بني يازغة،جماعة امطرناغة، 

احملل املدعو : " بالد املسيقلة الثانية".

مساحته : 04 آ 66 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : علي البحيري؛

شرقا : علي البحيري؛

جنوبا : علي بن دحمان؛

غربا : أوالد زروق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد25 بتاريخ 06 يناير 2021 ؛ 

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30281 - 41

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2021.

السيد  عنها  امبارك،النائب  أوالد  مسجد  أوقاف   : التحفيظ  طالبة 

ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مرجع بالسدرة.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "مرجع بالسدرة". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو، دائرة املنزل، قيادة بني يازغة،جماعة امطرناغة، 

احملل املدعو : "مرجع بالسدرة".

مساحته : 09 آ 13 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عقى البحيري؛

شرقا : عرصة علي بن دحمان و أوالد موسى؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق الفاصلة مع أوالد زيرون؛

احلقوق العينية : الشيء. 
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اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد23 بتاريخ 06 يناير 2021 ؛ 

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 30282 - 41

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2021.

السيد  عنها  امبارك،النائب  أوالد  مسجد  أوقاف   : التحفيظ  طالبة 

ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : السدرة.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "السدرة ". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو، دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة امطرناغة، 

احملل املدعو : "السدرة ".

مساحته : 01 آ 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امحمد أحمد بن عقى؛

شرقا : أكدم وعلي حديدو؛

جنوبا : محمد العسري؛

غربا : أكدم واألحباس؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد24 بتاريخ 06 يناير 2021 ؛ 

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30290 - 41

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021.

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - فاطمة بنت حدو خليفة؛

2 - احرازم بن محمد قيدي؛

3 - خديجة بنت محمد قيدي؛

4 - لطيفة بنت محمد قيدي؛

5 - قاسم بن محمد قيدي؛

6 - خالد بن محمد قيدي؛

7 - أمال بنت محمد قيدي؛

8 - زهير بن محمد قيدي،بصفتهم شركاء على الشياع وبنسبة 11 

جزء من أ صل 88 جزء لألولى و 14 جزء من اصل ذلك لكل إبن ذكر و 07 

أجزاء من أصل ذلك لكل بنت.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطاه طالبو التحفيظ للملك : "بالد مطماطة". 

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،بلدية البهاليل، احملل املدعو : "مطماطة".

مساحته : 04 آ 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رشيد ديكوردي؛

شرقا : ورثة محمد بن عبد الكرمي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 04 أبريل 1994؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 فبراير 1996؛

3 - عقد ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2011؛

4 - نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي بتاريخ 29 يوليو 2020؛

5 - نسخة موجزة من رسم الوفاة بتاريخ 27 يوليو 2020؛

على   2021 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 و30 د صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "تاغدة بكهف الغولة" 

مطلب رقم 30097 - 41،  الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1087 املؤرخة في 30 - 10 - 2019

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 20 يناير 2021، فإن مسطرة حتفيظ 

 ،41  -  30097 رقم  املطلب  ذي  الغولة"،  بكهف  تاغدة  املدعو"  امللك 

الكائن بإقليم صفرو، دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة امطرناغة، 

احملل املدعو "مزارع القصبة" تتابع من اآلن فصاعدا في إسم طالبة 

التحفيظ األصلية، باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري والتي 

إيداع  ،املصرح بها عند  تقريبا  آ 55 س   09 هي 10آ 83 س عوضا عن 

مطلب التحفيظ املذكور،

وذلك مبقتضى نفس الرسوم التي سبق إيداعها تعضيدا ملطلب التحفيظ 

املشار إليه أعاله.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 35893 - 42

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : حميد زين بن احساين

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بدة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بدة. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : متدى نزري ايت الربع.

مساحته : 01آ 50س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رقم مطلب التحفيظ 6972 - 42 والرسم العقاري رقم 2823 - 42؛

شرقا : فضمة دهري؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 18037 - 42؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد صدقة عدلي ضمن بعدد 03 ص 03 كناش االمالك عدد 87 بتاريخ 

19 يناير 2021

 209 229 ص  نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

كناش التركات عدد 11 بتاريخ 10 أكتوبر 1981

 42 التركات عدد  216 كناش  153 ص  عزل نصيب عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 17 أكتوبر 2019

2021على  مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35894 - 42

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ثالثني 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثالثني 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو : ايت موسى علي.

مساحته : 03آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : مصرف وورثة بوشوي؛

شرقا : ورثة بوشوي مع النجومي احلو؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

2021على  أبريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35895 - 42

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ثالثني 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثالثني 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو : ايت موسى علي.

مساحته : 05آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : ورثة النجومي ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

2021على  أبريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 35896 - 42

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ثالثني 3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثالثني 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو : ايت موسى علي.

مساحته : 22آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

امبارك  موالي  وشيخي  حدو  النجومي  مع  التحفيظ  طالب   : شرقا 

وموعلى حدو؛

جنوبا : الواد ؛
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غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

2021على  أبريل   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35897 - 42

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ثالثني 4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثالثني 4. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو : ايت موسى علي.

مساحته : 10آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : موحى ايت رحو مع طالب التحفيظ؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : ورثة النجومي مع ورثة ايت الصديق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

2021على  أبريل   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 35898 - 42

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ثالثني 5

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثالثني 5. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو : ايت موسى علي.

مساحته : 06آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : مصرف مع ورثة ايت رحو؛

شرقا : موحى أحمو امزان؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : شيخي موالي امبارك؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

2021على  أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35899 - 42

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ثالثني 7

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثالثني 7. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو : ايت موسى علي.

مساحته : 05آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : حمو عال ؛

غربا : حمو عال مع العاصي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

2021على  أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 35900 - 42

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ثالثني 8

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثالثني 8. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو : ايت موسى علي.

مساحته : 14آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت ملوك؛

شرقا : حمو عال؛

جنوبا : العاصي ؛

غربا : العاصي؛
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احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

2021على  أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35901 - 42

تاريخ اإليداع : 26 يناير2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ثالثني 9

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثالثني 9. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو : ايت موسى علي.

مساحته : 02آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ربيعة عال؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : ورثة النجومي ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

2021على  أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 35902 - 42

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم الزياني ابن عبد الكرمي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك الزياني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الزياني. 

نوعه : أرض بها سكنى من طابق سفلي وطابق علوي أول وثاني؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : بقعة أكنون.

مساحته : 01 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت العيدي؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : باسيدي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 79 عدد  االمالك  كناش   271 ص   259 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ فاحت أبريل 2019

كناش   14 ص   12 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  لعقد  شمسية  صورة 

االمالك عدد 65 بتاريخ 10 سبتمبر 2015

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 58 كناش االمالك 21 بتاريخ 18 يوليو 2000

2021على  أبريل   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 35903 - 42

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالبةالتحفيظ : بدة والرامي بنت بوزيان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ام اسماء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ام اسماء. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : ايت عثمان اموسى.

مساحته : 06آ 37س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : موحى اعدى نايت تخديلت ؛

غربا : قشو اعلي اعبابو؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي توصيل 109 - 2 مذكرة رقم 2 ص 5 عدد 109 بتاريخ 

05 مارس 1984

2021على  أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 35904 - 42

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : اخلف سموح بن موحى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة النسيم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بقعة النسيم. 

نوعه : أرض فالحية؛

 : املدعو  احملل  تونفيت،  وجماعة  قيادة  ميدلت  ودائرة  اقليم   : موقعه 

مركز تيقاجوين.

مساحته : 06آ 08س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سعيد سموح؛

شرقا : الزنقة؛
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جنوبا : ورثة حمو اتور ؛

غربا : سعيد سموح والزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 384 م ص 284 سجل االمالك رقم 88 

بتاريخ 25 يونيو 2018

243 سجل االمالك  347 م ص  رسم ثبوت ملكية عدلي ضمن بعدد 

رقم 88 بتاريخ 04 يونيو 2018

2021على  أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت

حلسن اليعقوب     

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157814 - 44

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : -لكحل حسن ابن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض السوق 2".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "ارض السوق 2".

نوعه : أرض عارية.

ودائرة  إقليم  عمران  أوالد  وقيادة  جماعة  عمران  أوالد  مركز   : موقعه 

سيدي بنور .

مساحته : 01 ار 40 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : لكحل العربي؛ 

شرقا : لكحل عبد احلكيم؛

جنوبا : طريق؛

غربا : سعدون زهراء و لكحل عز الدين.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ أصلها في 05 - 04 - 1995.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 - 09 - 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 15 - 09 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 02 - 04 - 2021 على الساعة 09 و 30 د.

مطلب رقم 157815 - 44

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021. 

طالب التحفيظ : -لكحل حسن ابن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض السوق1".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "ارض السوق 1".

نوعه : أرض عارية.

ودائرة  إقليم  عمران  أوالد  وقيادة  جماعة  عمران  أوالد  مركز   : موقعه 

سيدي بنور .

مساحته : 01 ار 40 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : سعدون زهراء؛ 

شرقا : لكحل محمد؛

جنوبا : طريق؛

غربا : لكحل حسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ أصلها في 05 - 04 - 1995.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 - 12 - 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 15 - 09 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 02 - 04 - 2021 على الساعة 10 و 45 د.

مطلب رقم 157816 - 44

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021. 

طالب التحفيظ : -لكحل حسن ابن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض السوق 4".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "ارض السوق 4".

نوعه : أرض عارية.

إقليم  عمران  أوالد  وقيادة  جماعة  عمران  أوالد  اربعاء  مركز   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 01 ار 40 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : لكحل عبد السالم؛

جنوبا : لكحل عبد احلكيم ؛

غربا : لكحل العربي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ أصلها في 05 - 04 - 1995.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 - 09 - 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 15 - 09 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 02 - 04 - 2021 على الساعة 12.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور 

املصطفى بومهدي     
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محافظة برشيد

مطلب رقم 18982 - 53

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مرشيد محمد بن عمر . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد رقية حلرش . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد رقية حلرش .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد بوعبيد .

مساحته : 01 هك 20 آر 14 س تقريبا.

يحده : 

شماال : سعد محمد بن بوشعيب و ورثة عبد القادر ولد بوشعيب ؛

شرقا : مرشيد مصطفى ؛

جنوبا : ر ع عدد 79376 - 53 ؛

غربا : طريق مارة من 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 349 صحيفة 311 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 21 اكتوبر 2019.

- شهادة ادارية عدد 75 مؤرخة في 11 سبتمبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 30 مارس 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا .

مطلب رقم 18983 - 53

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مرشيد محمد بن عمر . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : مرس النوادر . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مرس النوادر .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد بوعبيد .

مساحته : 01 هك 00 آر 46 س تقريبا.

يحده : 

شماال : مرشيد محمد و ورثة بوشعيب بن ادريس و ورثة محمد بن 

اجلياللي حمو ؛

شرقا : مطلب عدد 3033 - 53 ؛

جنوبا : جوهر احمد و جوهر هشام و ر ع عدد 79203 - 53 ؛

غربا : طريق مارة من 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 345 صحيفة 307 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 14 اكتوبر 2019.

- شهادة ادارية عدد 76 مؤرخة في 11 سبتمبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 30 مارس 2021 على الساعة الثانية عشر صباحا .

مطلب رقم 18984 - 53

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مرشيد محمد بن عمر . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : حلرش . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حلرش .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد بوعبيد .

مساحته : 76 آر 66 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة مرشيد محمد بن اجلياللي حمو ؛

شرقا : احلاج زياد ؛

جنوبا : مرشيد محمد ؛

غربا : احلاج محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 350 صحيفة 312 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 21 اكتوبر 2019.

- شهادة ادارية عدد 73 مؤرخة في 11 سبتمبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 30 مارس 2021 على الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم 18985 - 53

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مرشيد محمد بن عمر . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد محمد بن بوعزة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد محمد بن بوعزة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد بوعبيد .

مساحته االجمالية : 01 هك 29 آر 34 س تقريبا.

القطعة االولى : مساحتها 01 هك 25 آر 70 س تقريبا يحدها : 

شماال : محمد بن قاسم ؛

شرقا : مطلب عدد 3586 - 53 ؛

جنوبا : طريق مارة من 10 امتار ؛

غربا : طريق مارة من 10 امتار ؛

القطعة الثانية : مساحتها 03 آر 64 س تقريبا يحدها : 

شماال : طريق مارة من 10 امتار ؛

شرقا : طريق مارة من 10 امتار ؛
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جنوبا : لكفيفة عمر ؛

غربا : لكفيفة عمر ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 347 صحيفة 310 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 14 اكتوبر 2019.

- شهادة ادارية عدد 74 مؤرخة في 11 سبتمبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 30 مارس 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال .

مطلب رقم 18986 - 53

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مرشيد محمد بن عمر . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بئر احليمر )احلرشة( . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بئر احليمر )احلرشة( .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد بوعبيد .

مساحته : 28 آر 42 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ر ع عدد 17193/س ؛

شرقا : طريق مارة من 10 امتار ؛

جنوبا : ر ع عدد 17193/س ؛

غربا : ر ع عدد 17193/س ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 346 صحيفة 309 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 14 اكتوبر 2019.

- شهادة ادارية عدد 78 مؤرخة في 11 سبتمبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 30 مارس 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال .

مطلب رقم 18987 - 53

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مرشيد محمد بن عمر . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : حلبل احليرش . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حلبل احليرش .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد بوعبيد .

مساحته : 01 هك 17 آر 45 س تقريبا.

يحده : 

شماال : طريق مارة من 10 امتار ؛

شرقا : ورثة مرشيد عمر بن اجلياللي ؛

جنوبا : ورثة اوالد العسري ؛

غربا : مرشيد احمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 344 صحيفة 306 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 14 اكتوبر 2019.

- شهادة ادارية عدد 77 مؤرخة في 11 سبتمبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 30 مارس 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال .

مطلب رقم 18988 - 53

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم العروشي بن بوشعيب . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض ضاية احللوي . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اهلل .

نوعه : أرض فالحية بها منزل للسكن و اسطبل و بئر و حوض و اشجار .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد البصري .

مساحته : 03 هك 26 آر 92 س تقريبا.

يحده : 

شماال : اوالد اخلودة و ر ع عدد 33502 - 53 و ورثة املصمودي عمور ؛

شرقا : ورثة بوشعيب بن احلطاب ؛

جنوبا : رضوان نواس و محمد نواس ؛

غربا : ر ع عدد 110242 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 189 صحيفة 143 

كناش األمالك عدد 95 بتاريخ 03 سبتمبر 2009.

 376 524 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 92 بتاريخ 30 سبتمبر 2009.

 06 في  مؤرخة   2075 عدد  ادارية  لشهادة  لالصل  مطابقة  نسخة   -

اغسطس 2009.

- جدول املساحات املبنية مؤرخ في 25 ديسمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 31 مارس 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18989 - 53

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد خليل مجاهد بن اجلياللي . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : مريس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مريس .

نوعه : أرض فالحية .
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موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العيايدة .

مساحته : 68 آر تقريبا.

يحده : 

شماال : محمد العسري بن عبد السالم ؛

شرقا : مجاهد خليل ؛

جنوبا : حنني عبد الرحيم و ادام البعزاوي و حنني عبد اجمليد ؛

غربا : موراد عبد القادر بن محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 224 صحيفة 336 

كناش األمالك عدد 151 بتاريخ 18 سبتمبر 2019.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 75 مؤرخة في 04 سبتمبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 01 أبريل 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18990 - 53

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب اكرمي بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اللة حنة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض عبير .

نوعه : أرض فالحية بها بنايات من سفلي و مرآب و مسبح .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار الشلوح .

مساحته : 26 آر 21 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ر ع عدد 71538 - 53 )احلاج مصطفى بوسليمي( و ورثة محمد حلة ؛

شرقا : الهنابي عبد الوهاب ؛

جنوبا : طريق من 6 امتار مارة في اجتاه الطريق 3625 ؛

غربا : ر ع عدد 71538 - 53 ) احلاج مصطفى بوسلمي ( و محمد لوطة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

 03 صحيفة   03 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش األمالك عدد 162 بتاريخ 19 اكتوبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 155 مؤرخة في 23 سبتمبر 2020.

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

- جدول املساحات املبنية .

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02 أبريل 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18991 - 53

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السادة : 

علي الهايلي بن الغزواني بنسبة 14/96

الصاحلة الهايلي بنت ابراهيم بنسبة 12/96

الشعيبية الهايلي بنت الغزواني بنسبة 07/96

ابراهيم الهايلي بن الغزواني بنسبة 14/96

محمد الهايلي بن الغزواني بنسبة 14/96

مصطفى الهايلي بن الغزواني بنسبة 14/96

نعيمة الهايلي بنت الغزواني بنسبة 07/96

جناة الهايلي بنت الغزواني بنسبة 07/96

تورية الهايلي بنت الغزواني بنسبة 07/96

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلائط ) احلطة ( . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلائط ) احلطة ( .

نوعه : أرض فالحية بها دار من سفلي و بناية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار اوالد العباس .

مساحته : 03 هك 26 آر 65 س تقريبا.

يحده : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 3019 و طريق عرضها 3 امتار ؛

شرقا : زكرياء االدريسي و الكانة عبد السالم و ورثة بوشعيب بن عزة 

و ورثة حميدي لشهب ؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 5 امتار ؛

غربا : بوسلهام احلاج ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 749 صحيفة 527 

كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 04 ابريل 2019.

- شهادة ادارية عدد 107 مؤرخة في 08 فبراير 2019.

- جدول املساحات املبنية مؤرخ في 12 يناير 2021 .

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02 أبريل 2021 على الساعة الثانية عشر و النصف زواال .

مطلب رقم 18992 - 53

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى فاضل بن التهامي . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض حمرينة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض حمرينة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اوالد عباس .

مساحته : 34 آر تقريبا.

يحده : 

شماال : فاضل مراد و فاضل هشام ؛

شرقا : رحمة بنت العايدي ؛

جنوبا : ورثة احمد فاضل ؛

غربا : فاضل التهامي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .
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أصل امللك : 

 73 105 صحيفة  - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

كناش األمالك عدد 161 بتاريخ 05 يناير 2021.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 474 مؤرخة في 16 ديسمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 أبريل 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18993 - 53

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة غزال بنت احمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلرشة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلرشة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد حلسن .

مساحته : 67 آر 95 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ر ع عدد 19793/س ؛

شرقا : ر ع عدد 34946 - 53 ؛

جنوبا : طريق مارة من 10 امتار ؛

غربا : ورثة محمد مرشيد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

 99 114 صحيفة  - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

كناش األمالك عدد 163 بتاريخ 06 يناير 2021.

- شهادة ادارية عدد 72 مؤرخة في 16 ديسمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 أبريل 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا .

مطلب رقم 18994 - 53

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة منى اوبيه بنت العربي . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرمل . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الرمل .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار الكروشيني .

مساحته : 12 آر 40 س تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة محمد الوردي ؛

شرقا : بهيجة الوردي ؛

جنوبا : طريق من 5 امتار ؛

غربا : مطلب عدد 8970 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

 29 صحيفة   42 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش األمالك عدد 159 بتاريخ 28 اكتوبر 2020.

- نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 19 مؤرخة في 07 اكتوبر 2020.

- وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 08 ديسمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 أبريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية ببرشيد 

فريد بدري    

محافظة ازيالل

مطلب رقم 33957 - 55 

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021

طالب التحفيظ دادا موراد بن حسن بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تانوت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سامي" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تالبرجت 

مساحته 1 آ 56 س تقريبا

حدوده : 

شماال : مرمي بنت ابراهيم

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : حفيظة بنت أبراهيم 

غربا : ادريس بقاس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 14أكتوبر 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 20يناير 2021

شهادة مطابقة اإلسم بتاريخ 14 ديسمبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 25 مارس 2021 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33958 - 55 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021

طالبة التحفيظ غالب مارية بنت محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السالم 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السالم 1" 
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مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو طلحة 

مساحته 32 آ 72 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : طريق 

غربا : شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 24 أغسطس 2017 

الساعة  على   2021 26مارس   : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

10 صباحا 

مطلب رقم 33959 - 55 

تاريخ اإليداع : 26يناير 2021

طالب التحفيظ : غالب نادية بنت محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " : الزيتون 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : أمني" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو طلحة 

مساحته 32 : آ 72 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : امحمد غالب 

جنوبا : طريق 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 16أغسطس 2017 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 26مارس 2021 على الساعة 10 

و45 دقيقة صباحا 

مطلب رقم33960 - 55 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021

طالب التحفيظ : ايت اكثير هشام بن احماد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تانوت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حفصة" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تالبرجت 

مساحته 80 س تقريبا 

حدوده : شماال : عادل بن ابراهيم 

شرقا : مرمي بن ابراهيم 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : فاضمة ايت شطو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 14ديسمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 26 مارس 2021 على الساعة 12 و30 دقيقة زواال

مطلب رقم 33961 - 55 

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021

طالب التحفيظ : املعياطي عبد اجلليل بن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة أرضية بامليل"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سيف الدين" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة امليل احملل املدعو احلي اإلداري 

مساحته 1 آ 10 س تقريبا

حدوده : 

شماال : املعياطي محمد

شرقا : امللك العام اجلماعي و ساقية 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : عبد الصادق املعياطي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 25 فبراير 2019

شهادة إدارية بتاريخ 25يناير 2021 

2021 على الساعة  26 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

15 بعد الزوال

مطلب رقم 33962 - 55 

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021

طالبا التحفيظ : 

- اخلال احلسن بن عبد الرحمان بنسبة 2 - 3

- اخلال أمني بن احلسن بنسبة 1 - 3

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت احلاج"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : أمني 1" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو اكداين 

مساحته 21 آ 22 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ابحير ايت احلاج وورثة العاملي 

شرقا : اخلال احلسن 

جنوبا : الكويهن و بوتو بوجمعة 
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غربا : ايت افقير علي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 يونيو 1997 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23مارس 2015

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18ابريل 2016

شهادة إدارية بتاريخ 25يناير 2021 

الساعة  على   2021 29مارس   : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

10 صباحا

مطلب رقم 33963 - 55 

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021

طالب التحفيظ : اخلال احلسن بن عبد الرحمان بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكداين"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أمني 2" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو اكداين. 

مساحته 12 آ 27 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ساقية 

شرقا : طريق 

جنوبا : اخلال احلسن و اخلال أمني و سي علي بن احلاج احميد 

غربا : ايت احلاج و الرشدي أحمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15نونبر 2006 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28مارس 2016 

شهادة إدارية بتاريخ 25 يناير 2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 29 مارس 2021 على الساعة 10 

و45 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33964 - 55 

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021

طالبو التحفيظ : 

الديواني رجاء بنت ميلود بنسبة 7 - 32 

الديواني نادية بنت ميلود بنسبة 7 - 32

الديواني شفيق بن ميلود بنسبة 14 - 32

كمالي زاهية بنت الطيبي بنسبة 4 - 32

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الديواني"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الديواني" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت 

مساحته 1 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 6383 - 55 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 6515 - 55 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 13235 - 55 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24 يونيو 1985 

صورة طبق االصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 29 سبتمبر 2014 

شهادة إدارية بتاريخ 27يناير 2021 

الساعة  على   2021 29مارس   : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

10 صباحا 

مطلب رقم 33965 - 55 

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021

طالب التحفيظ : ابراهيم اشعيب بن ابراهيم بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اسراس"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " متازغا" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو امنترك 

مساحته 90 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : حلسن واعمومي ومراد سعد 

شرقا : عبد العزيز العاللي

جنوبا : امللك العام اجلماعي

غربا : فوزي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11أبريل 2012

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 04 نوفمبر 2010

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 15 فبراير 2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 02 أبريل 2021 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " مروان"

ذي املطلب رقم 33414 - 55 

الكائن بإقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو دوار دوار تكانت،

الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1087

املؤرخة في 30 أكتوبر 2019

مبقتضى مطلب مؤرخ في 02 فبراير 2021، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  أعاله  التحفيظ  مطلب  موضوع 

السيد حلسن اخللوقي بن عالل

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل

عبد اللطيف ميموني    
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محافظة كلميم

مطلب رقم 23040 - 56

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبة التحفيظ : الباتول لشهب بنت مولود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "لباتول لشهب" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لباتول لشهب" 

نوعه : بناية مكونة من سفلي و طابق أول .

موقعه : احملل املدعو : حي تيرت مدينة كلميم.

مساحته : 00 آر 50 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الباتول منصور احمادي؛ 

جنوبا : الياس مبارك؛

غربا : حسن منصور احمادي؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

157 سجل األمالك  140 صحيفة  1 -رسم هبة عدلي مضمن بعدد 

رقم 54 بتاريخ 22 ديسمبر 2012 توثيق كلميم

 123 بعدد  اصله  1994 ضمن  25يوليو  بتاريخ  عدلي  بيع  - نسخة   2

صحيفة 104 كناش االمالك رقم 02.

على   2021 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00

مطلب رقم 23041 - 56

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021

طالبو التحفيظ : 

1 -احلبيب بيروك بن محمد

2 -مختارة بيروك بنت محمد

3 -زرقانة بيروك بنت محمد على الشياع بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بور ام العشار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشركاء"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : احملل املدعو : حي املسيرة، مدينة كلميم

مساحته : 92 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلبيب بيروك وشركاؤوه؛

شرقا : الشارع؛

جنوبا : الياسيني ؛

غربا : احلبيب بيروك وشركاؤوه ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 
1 -صورة طبق االصل من فرع قسمة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 

23 ابريل 1999
2 - صورة طبق االصل من من نسخة قسمة سجل بكناش االيداع 

رقم 50 عدد 4872 مؤرخة في 31 ماي 1962
3 - صورة طبق االصل من رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 206 صحيفة 147 

سجل رقم 08 باقي الوثائق بتاريخ 08 ابريل 1999
ج.ح.ك   - ق.ت.ت   374 رقم  ادارية  شهادة  من  االصل  طبق  صورة   -  4

بتاريخ 12 اكتوبر 2012 بجماعة كلميم
4 - صورة طبق االصل من رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 480 ص 362 

كناش رقم 7 باقي الوثائق بتاريخ 27 اكتوبر 98
5 - صورة طبق االصل من وكالة عرفية مصححة االمضاء بكلميم 

في 05 يناير 1999حتت عدد 46 - 98
6 - صورة طبق االصل من عقد اراثة مؤرخة في 17 مارس 1998ضمن 

بعدد 11 صحيفة 19 سجل 04 التركات .
على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 30

مطلب رقم 23042 - 56
تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

طالب التحفيظ : علي بوهروشان بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عقار علي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عقار علي " 
نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابق أول.

موقعه : احملل املدعو : حي تيرت العليا مدينة كلميم.
مساحته : 01 ار20 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : الزنقة؛

شرقا : محمد النواصري؛
جنوبا : العياشي محمد؛

غربا : الرسم العقاري 7214 - 56 سعيد امزيان ؛
احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 
1 -رسم بيع عدلي مؤرخ في 19يونيو 1986 سجل بكناش االيداع رقم 03 

عدد 5604 توثيق كلميم.
2 - ملحق اصالحي لرسم بيع ضمن بسجل اخملتلفة رقم 49 حتت عدد 497 

بتاريخ 13 يناير 2021 توثيق كلميم
 20 01 عدد  – صورة شمسية من عقد تسليم قدمي ضمن كناش   3

صحيفة 67 عدد 95 بتاريخ 29 مارس 1971.
4 - شهادة مطابقة االسم عدد 55 - 2020 بتاريخ 22 ديسمبر 2020 

بجماعة كلميم 
على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30

مطلب رقم 23043 - 56
تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021

طالب التحفيظ : 
1 - ناجية املنجح بنت محمد 
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2- سالمة البون 

3 - خديجة البون 

4 - ابراهيم البون 

5 - لهدية البون

6 -رقية البون

7 - عابدين البون كلهم ابناء محمد بنسبة8أسهم لالولى و7أسهم 

والسابع  للرابع  سهما   14 و  والسادسة  واخلامسة  والثالثة  للثانية 

والكل من أصل 64 سهما .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الفدادين "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "افدادين " 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو : دوار القصابي جماعة القصابي اقليم كلميم.

مساحته : 01هكتار 02 ار 04 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الزعيم حسن؛

غربا : ورثة حمودي ولد فراجي ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 72 االمالك  سجل   316 عدد  حتت  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -  1

بتاريخ 18 ديسمبر 2019 توثيق كلميم.

 08 بتاريخ  ق  ش  55ق  عدد  ادارية  شهادة  من  االصل  طبق  صورة   -  2

اكتوبر 2019 قيادة القصابي

3 - صورة طبق االصل من رسم اراثة ضمن بعدد 331 صحيفة 289 

سجل التركات رقم 22 بتاريخ 16 ديسمبر 2013

4 - صورة طبق االصل من رسم فريضة ضمن حتت عدد 426 ص 488 

سجل التركات 24 بتاريخ 29-06-2015

بجماعة   2021 يناير   04 بتاريخ  االمضاء  مصححة  عرفية  -وكالة   5

القصابي.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30

مطلب رقم 23044 - 56

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021

طالب التحفيظ : محمد صابيربن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "صابير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صابير "

نوعه : بناية بالسفلي.

موقعه : احملل املدعو : حي تيرت مدينة كلميم

مساحته : 50سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : فارسي احلسني؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21299 - 56 بعضا و بودار العربي بعضا ؛

غربا : حسن بوجمعة ايت الرامي ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مضمن حتت عدد 312 بسجل االمالك رقم 54 ص 

عدد 316 بتاريخ 29 يناير 2013 توثيق كلميم.

2 - نسخة شراء عدلي مضمن أصله بسجل االمالك رقم 53 عدد334 

صحيفة 374 بتاريخ 02 اكتوبر 2012 توثيق كلميم.

3 - صورة طبق االصل من عقد شراء قدمي صحيفة 1 عدد 143 سنة 1975

4 - موافقة عرفية على عقد بيع مصححة االمضاء بتاريخ 06 يناير 2021 

حتت عدد 49507 بجماعة وسلسات ورزازات

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 30

مطلب رقم 23045 - 56

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021

طالب التحفيظ : احلسني تيتان بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "االلواز"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أنير" 

نوعه : أرض فالحية بورية بها أشجار وبنايات وبئر محاطة بسياج .

موقعه : احملل املدعو : جنان االلواز جماعة بويزكارن ، إقليم كلميم.

مساحته : 02 هكتار14 آر53 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بوجحام أحمد وبوجحام احلسني؛

شرقا : املصرف ؛

جنوبا : الواد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مضمن بسجل االمالك رقم 07 عدد 528 بتاريخ 

19 نوفمبر 2009 توثيق كلميم.

2 - صورة طبق االصل من رسم شراء عدلي مضمن بسجل االمالك 

رقم 05 عدد 20 بتاريخ 08 اكتوبر 2001 توثيق كلميم.

3 - صورة طبق االصل من شهادة ادارية عدد 15 بتاريخ 30 ابريل 2018 

بجماعة بويزكارن.

397 سجل االمالك  373 صحيفة  4 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

رقم 10 بتاريخ 27 مارس 2017

5 - صورة طبق االصل من رسم اراثة وفريضة ضمن بعدد 214 صحيفة 

204 سجل التركات رقم 05 بتاريخ 03 اكتوبر 2011 توثيق كلميم.

6 - صورة طبق االصل من عقد بيع قدمي رقم مذكرة احلفظ رقم 07 

رقم الشهادة 08 مضمن بعدد 243 صحيفة 265 كناش 2 مؤرخ في 

13 نوفمبر 1987.

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 30 : 09
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مطلب رقم 23046 - 56

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021

طالبة التحفيظ : اميلمنني فكولي بنت السالك .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ريحانة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ريحانة" 

نوعه : دار للسكن بالسفلي.

موقعه : احملل املدعو : حي القصبة ، مدينة كلميم.

مساحته : 1 آر68 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حبوب الزفاطي؛

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : محمد بن بريوا؛

غربا : ابراهيم الياسيني؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد هبة عدلي مضمن بسجل االمالك رقم 71 عدد 156 بتاريخ 

15 يوليو 2019 توثيق كلميم.

عدد736   1 رقم  االمالك  بسجل  مضمن  قدمي  عدلي  شراء  رسم   -  2

صحيفة 294 بتاريخ 13 ديسمبر 1958 توثيق كلميم.

3 - شهادة مطابقة االسم عدد 38 - 2021 بتاريخ 28 يناير 2021 بالقصابي.

على   2021 أبريل   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 30 : 15.

مطلب رقم 23047 - 56

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021

طالب التحفيظ : امبارك بنعلي بن احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك ياسني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياسني دوار توتلني "

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : احملل املدعو : توتلني جماعة أباينو قيادة القصابي اقليم كلميم

مساحته : 04 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : دديش أحمد؛ 

شرقا : ياسني علي ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 22630 - 56 ؛

غربا : ياسني محمد اعلي ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 72 رقم  االمالك  بسجل   223 عدد  حتت  مضمن  عدلي  بيع  عقد   -  1

بتاريخ 28 نوفمبر 2019 توثيق كلميم.

2 - صورة طبق االصل من رسم استمرار ضمن بسجل االمالك رقم 

مركز  توثيق   2019 ديسمبر   12 بتاريخ   28 37 صحيفة  عدد  59 حتت 

أوالد تامية

3 - شهادة ادارية عدد 23 - 2021 بتاريخ 27 يناير 2021 بجماعة اباينو

45 مصححة االمضاء  ادارية عدد  4 - صورة طبق االصل من شهادة 

بتاريخ 26 نوفمبر 2019 بكلميم

5 - نسخة طبق االصل من وكالة مفوضة عرفية مصححة االمضاء 

بتاريخ 26 يناير 2021 بكلميم

على   2021 أبريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " مكتب بريد فاصك " 

مطلب رقم 3207 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 377 املؤرخـة في : 22 مارس 2006

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 02 ديسمبر 2020 فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو" مكتب بريد فاصك " موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 3207 - 56 الكائن ب، دوار فاصك جماعة فاصك اقليم كلميم. 

ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم بريد املغرب مبساحة 66 ار بدال من 

املساحة الناجتة عن عملية التحديد.

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الدهوز " 

مطلـب رقـم 22597 - 56 

الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 1070 

املؤرخـة في 03 يوليو 2019 

مسطرة  فإن   2020 ديسمبر   23  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" الدهوز " موضوع مطلب التحفيظ عدد 22597 - 56 

الكائن ب، حي املقامة ، مدينة كلميم. 

ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للحدود 

الناجتة عن التصميم الهندسي : 

شماال : الصافي محمد و مماد الياسيني

جنوبا : مستبشر عبد اهلل 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 1679 - 56

غربا : الرسم العقاري 2160 - 56 

بدال من احلدود املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ

والكل بناء على نفس الوثائق املودعـة سالفا بهذا املطلب وكدا بناء 

على : 

1 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ 16 ديسمبر 2020 مضمن بعدد 370 

سجل اخملتلفة رقم 49 بتاريخ 21 - 12 - 2020 

2 - صورة طبق األصل من وكالة عدلية مضمنة بسجل 47 حتت عدد 

406 بتاريخ 13 - 12 - 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم

محمد عرظاوي     
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محافظة افران

مطلب رقـم 6831 - 57

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021

طالبة التحفيظ : مرمي دوكاي بنت محمد .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلير نبوشهدا01 " 

نوعه : أرض فالحية مسقية،

املدعو  ،احملل  اخملفي  سيدي  ،جماعة  ازرو  دائرة   ، إفران  إقليم   : موقعه 

"تغزوت الهاشمي02 ".

مساحته : 02هكتار 45ار67س تقريبا

حدوده : 

شماال : املسلك ،

شرقا : سعيد دوكاي ،

جنوبا : الساقية ،

غربا : سعيد دوكاي .

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 518ص 399 بتاريخ 23 - 10 - 2020 

- شهادة ادارية رقم 35 بتاريخ 11 - 12 - 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 25 مارس2021 على الساعة العاشرة 

صباحا

مطلب رقـم 6832 - 57

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021

طالبة التحفيظ : مرمي دوكاي بنت محمد .

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "اخلير نبوشهدا 02 " 

نوعه : أرض فالحية ،

املدعو  ،احملل  اخملفي  سيدي  ،جماعة  ازرو  دائرة   ، إفران  إقليم   : موقعه 

"تغزوت الهاشمي01 ".

مساحته : 00ه 25ار02س تقريبا

حدوده : 

شماال : املسلك ،

شرقا : سعيد دوكاي ،

جنوبا : الساقية ،

غربا : سعيد دوكاي .

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم تبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 517 ص 398 بتاريخ 23 - 10 - 2020 ،  

احلادية  الساعة  25 مارس2021 على   : املؤقت  املقرر للتحديد  التاريخ 

عشر و النصف صباحا 

مطلب رقـم 6833 - 57

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021

طالبة التحفيظ : مرمي دوكاي بنت محمد .

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "اخلير نبوشهدة 3" 

نوعه : أرض فالحية 

املدعو  ،احملل  اخملفي  سيدي  ،جماعة  ازرو  دائرة   ، إفران  إقليم   : موقعه 

"تغزوت نايت منصور ".

مساحته : 00ه 75ار53س

حدوده : 

شماال : املسلك ،

شرقا : سعيد دوكاي ،

جنوبا : الساقية ،

غربا : سعيد دوكاي .

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

رسم ثبوت امللكية دعلي مضمن بعدد 516ص 397 بتاريخ 23 - 10 - 2020 ، 

الساعةالثانية  على  مارس2021   25  : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

بعد الزوال

مطلب رقـم 6834 - 57

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021

طالب التحفيظ : محمد عمري بن علي .

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "ابراهيم " 

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي ،

موقعه : إقليم إفران ، دائرة ازرو ،جماعة سيدي عدي ،احملل املدعو "مشوال ".

مساحته : 00ه 01ار41س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مناسي امبارك،

شرقا : محامدة عبد اللطيف ،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 7607 - 57 ،

غربا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

بتاريخ  78 صحيفة   88 بعدد  مضمن  عدلي  امللكية  ثبوت  رسم 

 ، 2019 - 01 - 10

- ملحق لرسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 208 صحيفة 135 

بتاريخ 08 يونيو 2020 

- شهادة ادارية رقم 01 - 2021 بتاريخ 19 - 01 - 2021 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 29 مارس2021 على الساعة التاسعة 

و النصف صباحا 

مطلب رقـم 6835 - 57

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021

طالبو التحفيظ : 

- مهى سقاط بنت املهدي بنسبة 3 - 24
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- غيثة زكاري بنت جواد بنسبة 7 - 24

- علي زكاري بنت جواد بنسبة 14 - 24

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "ملك جواد " 

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : اقليم إفران دائرة أزرو جماعة تكريكرة

مساحته : 09ه 57ار74س تقريبا

حدوده : 

شماال : والطاس العربي) ومن معه،(، وقاس محمد

شرقا : العربي وطاس)ومن معه( ، حسن بن موالي املهدي

جنوبا : موالي املهدي، 

غربا : سعيد بن ميمون وشعو .

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 -رسم شراء عدلي مضمن بعدد 338 بتاريخ 13 - 08 - 1962

2 -رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 243بتاريخ 06 - 10 - 1981 

3 -رسم وصية بالثلث مضمن بعدد 156 بتاريخ 29 - 07 - 1975

4 -رسم اراثه عدلي مضمن بعدد 372 بتاريخ 18 - 06 - 2020

5 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 82 بتاريخ 21 - 07 - 2020 

6 - صورة شمسية لرسم اراثه عدلي مضمن بعدد 157 بتاريخ 03 - 11 - 2020 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 29 مارس 2021 على الساعة الثانية 

بعد الزوال

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بافران

      يوسف شفيق

محافظة مكناس - االسماعيلية

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك عابد " 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 

الرسمية عدد 1079 املؤرخة في 04 سبتمبر 2019

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 29 يناير 2021 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو : " ملك عابد " دي مطلب التحفيظ رقم 4393 - 59 الكائن 

مبدينة مكناس حي الزيتون اجلبابرة املعاركة؛ تتابع من اآلن فصاعدا في 

اسم نفس طالب التحفيظ األصلي السيدة "عابد عتيقة بنت احمد 

ومن معها" بصفتهم مالكني حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة 

تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  نفس  على  زيادة  ذلك  و   ) اخلاص  امللك   (

ملطلب التحفيظ : 

املوافق   1441 االول  ربيع   11 في  مؤرخ  عدلي  اصالحي  ملحق   -

09 نوفمبر 2019 مضمن بكناش اخملتلفة 250 بعدد 141 صحيفة 103؛

و الباقي بدون تغيير؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - اإلسماعيلية

عبد الواحد البوراحي   

محافظة الداخلة

مطلب رقم 238 - 62

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021 .

طالب التحفيظ : موالي حمودي العلوي بن سيدي يحظيه.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمودي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمودي ". 

نوعه : فندق .

موقعه : الداخلة .

مساحته : 02 ار 66 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : ملك حميد ابراهيم.

شرقا : زنقة الزركيني 

جنوبا : زنقة سيد احمد لعروسي.

غربا : شارع بن حلسن 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

-نسخة من رسم استمرار ماك عدلي مؤرخ في : 07 يونيو 2002.

- شهادة إدارية مصادق على صحة امضائها بتاريخ 13 اكتوبر 2020

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

على   2021 ابريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا 10 س 00 دقيقة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة

رشيد الوردي     

محافظة النواصر

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الصغوري"

مطلب التحفيظ عدد 5591 - 63

مسطرة  فإن   2021 فبراير   02 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  "الصغوري"  املسمى  امللك  حتفيظ 

احملل  بوسكورة  جماعة  النواصر  إقليم  بعمالة  الكائن   63  -  5591

االن فصاعدا في  تتابع من  الضرابنة  ملزابيني  اوالد موسى  دوار  املدعو 

إسم نفس طالب التحفيظ السيد يوسف الصغوري بن محمد.

وذلك زيادة على العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور :   

- رسم عدلي مضمن بعدد 104 كناش 474 بتاريخ 12 جمادى الثانية 1442 

موافق 26 يناير 2021.

احملافظ على االمالك العقارية بالنواصر

مصطفى بنحداوي    
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12990 - 65

تاريخ اإليداع  : فاحت فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : البوزيدي فداء بنت محمد بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دراع احليمر".

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

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت مزارع دوار اومناس. 

مساحته : 1 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رشيد حقابي 

شرقا : ورثة محمد اغيغي 

جنوبا : فاطمة العثماني 

غربا : طريق عرضها 4 أمتار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 - رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 329 صحيفة 273 سجل االمالك 

عدد 307 بتاريخ 25 ديسمبر 2020 توثيق مراكش .

 -  شهادة إدارية عدد 1430 - ق ت - ق ش ق مؤرخة في 11 يونيو 2018.

2021 على الساعة  ابريل  : فاحت  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 

10 و00 دقيقة.

خالصة اصالحية  -  تتعلق بامللك املسمى " احملكمة االبتدائية حتناوت " 

موضوع مطلب عدد 12648 - 65  الذي نشرت خالصته باجلريدة 

الرسمية عدد 1082 املؤرخة في 25 سبتمبر 2019.

مبقتضى طلب مؤرخ في 13 أكتوبر 2020 فان مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى " احملكمة االبتدائية حتناوت " موضوع مطلب التحفيظ عدد 

12648 - 65 الكائن بإقليم احلوزدائرة وجماعة حتناوت، حتناوت املركز، 

تتابع في اسم نفس طالبة التحفيظ و مبساحة قدرها 91 ار 90 سنتيار 

عوضا عن املساحة املصرح بها وهي 88آر 78 سنتيار و ذلك بناء على 

نفس الوثائق والرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية  -  تتعلق بامللك املسمى " دراع الشيح " 

موضوع مطلب عدد 12975 - 65 

الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1150

املؤرخة في 13 يناير 2021.

امللك  2021 فان مسطرة حتفيظ  02 فبراير  بمقتضى طلب مؤرخ في 

 65  -  12975 عدد  التحفيظ  " موضوع مطلب  الشيح  دراع   " املسمى 

الكائن بإقليم احلوزدائرة امزميز، جماعة اللة تكركوست، دوار مخفمان، 

تتابع في اسم : 

1 - السيد سعيد بوغت بن محمد 

2 -  السيد حلسن بوغت بن محمد بصفتهما شريكني على الشياع 

مناصفة بينهما .

وذلك بناء على نفس الوثائق والرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب 

املذكور وكذا عقد موثق مؤرخ في 19 يناير 2021 مرفق بشهادة الشراء 

على الشياع عدد 01 - 2021 ج ت 32 بتاريخ 28 يناير 2021، مضمنه ان 

السيد احلسني ياسني بن محمد باع لهما كافة امللك موضوع مطلب 

التحفيظ املذكور أعاله .

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

محمد شرف     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6225 - 67

تاريخ االيداع : 25 يناير 2021.

طالبا التحفيظ السيد)ة( : 

1 - نيان سهام بنت عبد الوهاب بنسبة : 1 - 2.

2 - احمد عبدو بن قدور بنسبة : 1 - 2.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا :  احمد وسهام.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " احمد وسهام ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، دوار ايت ايدير.

مساحته : 02 آر 31 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 13913 - 67.

شرقا : الرسمني العقاريني رقم : 22442 - -67 23220 - 67.

جنوبا : طريق.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2019  -  10  -  03  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

األمالك 69 عدد 100 صحيفة 93، بتاريخ : 14 - 11 - 2019.

2 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في : 12 - 11 - 2015 مضمن بكناش 

األمالك 56 عدد 101 صحيفة 83، بتاريخ : 19 - 11 - 2015.

3 - ملحق لعقد مقاسمة عدلي مؤرخ في : 21 - 09 - 2017 مضمن 

بكناش اخملتلفة 63 عدد 199 صحيفة 148، بتاريخ : 04 - 10 - 2017.

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6226 - 67

تاريخ االيداع : 27 يناير 2021.

طالبو التحفيظ السيد)ة( : 

1 - عيادة تندا بنت محمد بنسبة : 13 - 104.
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2 - ادريس بوبري بن حدو بنسبة : 14 - 104.

3 - ملود بوبري بن حدو بنسبة : 14 - 104.

4 - محمد بوبري بن حدو بنسبة : 14 - 104.

5 - احلسن بوبري بن حدو بنسبة : 14 - 104.

6 - عبد املالك بوبري بن حدو بنسبة : 14 - 104.

7 - فاطمة بوبري بنت حدو بنسبة : 07 - 104.

8 - ميمونة بوبري بنت حدو بنسبة : 07 - 104.

9 - فاطمة بوبري بنت حدو بنسبة : 07 - 104.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : اكلمام.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " اكلمام ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة است بورزوين، دوار ايت الطالب.

مساحته : 07 هكتار 30 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : التراب احلاج حسن وبومديان احلاج احلسني.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 1287 - 67.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 1287 - 67.

غربا : ورثة احمد اواليقني.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخة في : 03 - 11 - 2020 مضمن 

أصلها بكناش األمالك 23 عدد 583، بتاريخ : 08 - 02 - 2005.

02 - 12 - 2020 مضمن   : 2 - ملحق لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 

بكناش اخملتلفة 74 عدد 34 صحيفة 28، بتاريخ : 14 - 12 - 2020.

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6227 - 67

تاريخ االيداع 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ارض مسجد اكرامن 1.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض مسجد اكرامن 1 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه: إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم. 

مساحته : 03 هكتار 06 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسمني العقاريني رقم: 3183 - ك و3425 - ك.

شرقا : طريق.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : واد.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم: 449 مؤرخة في: 31 - 01 - 2020.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6228 - 67

تاريخ االيداع: 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة(: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ارض مسجد اكرامن 2.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك:" ارض مسجد اكرامن 2 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم. 

مساحته : 03 هكتار 46 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : طريق.

رقم:  التحفيظ  ومطلب  ك   -  17602 رقم:  العقاري  الرسم   : جنوبا 

10864 - ك وعبد القادر الشبوكي.

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم: 449 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6229 - 67

تاريخ االيداع : 28 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ارض مسجد اكرامن 3.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض مسجد اكرامن 3 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم. 

مساحته : 01 هكتار 10 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ مع واد.

شرقا : طالب التحفيظ.



عدد 1154 - 27 جمادى األخرة 1442 )10 فبراير 2021(830

جنوبا : الرسم العقاري رقم: 13362 - ك.

غربا : واد.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم: 449 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 6230 - 67

تاريخ االيداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : حلسن عطوش بن احلسني.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك عطوش.

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

نوعـه : أرض عارية بها بنايتني من سفلي واسطبل.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون دوار ايت عمرو ويوسف. 

مساحته : 18 آر 20 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم: 13117 - ك.

شرقا : طريق.

جنوبا : ادريس بن ادريس.

غربا : ادريس بن ادريس.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في : 06 - 08 - 2020 مضمن بكناش 

األمالك 72 عدد 26 صحيفة 22 بتاريخ : 12 - 10 - 2020.

على   2021 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6231 - 67

تاريخ االيداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ارض مسجد اكرامن 4.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض مسجد اكرامن 4 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم. 

مساحته : 03 هكتار 40 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : عبد القادر شبوكي.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : الرسم العقاري رقم: 13362 - ك وطالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم: 449 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2021 ابريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6232 - 67

تاريخ االيداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ارض مسجد اكرامن 5.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض مسجد اكرامن 5 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم. 

مساحته : 50 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم: 13362 - ك.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : الرسم العقاري رقم: 4780 - ك.

غربا : واد.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم: 449 مؤرخة في: 31 - 01 - 2020.

على   2021 ابريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6233 - 67

تاريخ االيداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة(:  األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ارض مسجد اكرامن 6.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض مسجد اكرامن 6 ".

نوعـه : أرض فالحية.
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موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم. 

مساحته : 05 هكتار 30 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : عبد القادر شبوكي.

جنوبا : الرسمني العقاريني رقم : 4780 - ك و16016 - 59.

غربا : الرسم العقاري رقم : 4780 - ك وطالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم 449 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2021 ابريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 286 - 70

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021

طالبة التحفيظ : حليمة الدغيفي بنت أحمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ››ملك حليمة‹‹.

نوعه : منزل للسكن.

موقعه : مدينة سيدي سليمان –حي الغماريني-،

مساحته املصرح بها : 64  س تقريبا،

احلقوق العينية : ال شيء.

حدوده :

شماال : ورثة بنان،

شرقا :  أمغري محمد ،

جنوبا : بن عمر عمر ،

غربا : الزاهي ابراهيم ،

أصل امللك :

عقد عرفي مصحح اإلمضاء  في 06 - 01 - 1995.

عقد عرفي مصحح اإلمضاء  في 06 - 04 - 2007.

على   .2021 ابريل   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان 

محمد احلسناوي    

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1931 - 76

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021. 

طالب التحفيظ : السيد جمال بقرو بن سالم.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "جمال" ؛             

نوعـه : أرض عارية  .

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية  مرتيل احملل املدعو : حي احريق.

مساحتـه : 01 ار 00  س  تقريبا؛

حـدوده :

شماال : عشوشة بوشفاق؛

شرقا : عشوشة بوشفاق؛

جنوبا : زنقة عرضها 06 أمتار؛

غربا : زنقة عرضها 08 أمتار.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - نسخة طبق االصل لنسخة من نسخة رسمني عدلي، االول رسم 

ملكية مؤرخ في  20 من جمادى الثانية 1371 املوافق لـ 17 مارس 1952 

و الثاني رسم شراء مؤرخ في 05 رجب 1371 املوافق ل 31 مارس 1957؛

2 - نسخة طبق االصل لنسخة رسم  واحد عدلي مؤرخ في 20 من شعبان 1372 

املوافق لـ 04 ماي 1953؛

في  مؤرخ  رسم  مقاسمة عدلي  لنسخة   االصل  - نسخة طبق   3

27 من ربيع الثاني 1410 املوافق لـ 27 نوفمبر 1989؛

4 - نسخة طبق االصل لرسم  مقاسمة عدلي مؤرخ في 08 صفر 1434 

املوافق لـ 22 ديسمبر 2011؛

5 - نسخة طبق االصل لرسم  اختصاص عدلي مؤرخ في 23 من رجب 1434 

املوافق لـ 03 يونيو 2013؛

6 - نسخة طبق االصل لرسم  هبة عدلي مؤرخ في 24 من ربيع االول 1442 

املوافق لـ 10 نوفمبر 2020؛

لـ  املوافق   1442 االول  ربيع  من   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  7

13 نوفمبر 2020؛

8 - شهادة إدارية من اجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل حتت عدد 

130 مؤرخة في 25 يناير 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  ابريل 2021 على الساعة   

13:00 ظهرا . 

مطلب رقم 1932 - 76

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021. 

طالبا التحفيظ :

1 - السيد عبد الوهاب املساوي بن امحند؛
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2 -السيدة سميرة عيلوان بنت عبد الكرمي؛

على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ريان" ؛             

نوعـه : أرض عارية  .

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية  مرتيل احملل املدعو : 

حي احريق.

مساحتـه : 01 ار 73  س  تقريبا؛

حـدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : احلسني الزيدار.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - نسخة رسم حيازة عدلي مؤرخ في  06 رجب 1410 املوافق لـ 03 فبراير 1990 ؛

2 - نسخة رسم  مخارجة عدلي مؤرخ في 28 من رجب 1410 املوافق 

لـ 25 فبراير 1990؛

3 - عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 07 يناير 2010؛

4 - نسخة طبق االصل لرسم  وكالة عدلي مؤرخ في 09 جمادى االولى 1442 

املوافق لـ 24 ديسمبر 2020؛

 1442 االولى  جمادى  من   24 في  مؤرخ  عدلي  البيع  تأكيد  رسم   -  5

املوافق لـ 08 يناير 2021؛

6 - شهادة إدارية من اجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل حتت عدد 

121 مؤرخة في 22 يناير 2021.

على   2021 ابريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة   14:30 زواال . 

مطلب رقم 1933 - 76

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021. 

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة محفوظ بنت عبد السالم.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "عائشة 1" ؛             

نوعـه : أرض فالحية تتكون من ثالث قطع .

احملل  العليني  القروية   اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو : محارث النكرو انزار.

مساحتـه : 

القطعة االولى : 03 آر 78 س؛

القطعة الثانية : 01 هـ 55 آر 31 س؛

القطعة الثالثة : 03 آر 75 س؛

حـدوده :

القطعة االولى :

شماال : الطريق؛

شرقا : خندق؛

جنوبا : خندق؛

غربا :  امللك الغابوي.

القطعة الثانية :

شماال : طالبة التحفيظ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 19009 - 19؛

غربا :  خندق.

القطعة الثالثة على شكل مثلث :

شماال : امللك الغابوي؛

شرقا : خندق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 19009 - 19؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في  28 من رجب 1404 املوافق لـ 

30 ابريل 1984 ؛

2 - نسخة رسم  شراء عدلي مؤرخ في 21 من ذي القعدة 1428 املوافق 

لـ 02 ديسمبر 2007؛

3 - نسخة رسم  شراء عدلي مؤرخ في 11 من محرم 1438 املوافق لـ 

13 اكتوبر 2016؛

4 - شهادة إدارية من اجل التحفيظ صادرة عن جماعة العليني حتت 

عدد 01 - 2021 مؤرخة في 14 يناير 2021.

على   2021 ابريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة   15:30 بعد الزوال . 

مطلب رقم 1934 - 76

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021. 

 طالب التحفيظ : السيد  عبد السالم البياري بن عبد اهلل.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "اقشاشر 2" ؛             

نوعـه : أرض فالحية.

احملل  املضيق  احلضرية   اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو : جبل زمزم اقشاشر.

مساحتـه : 01 هـ 04 آر 80 س تقريبا؛

حـدوده :

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 8132/19؛

جنوبا : عمر شربي؛

غربا :  مطلب التحفيظ عدد 9754/19.

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في  23 من جمادى االولى 1410 املوافق لـ 

23 ديسمبر 1989 ؛

1410 املوافق لـ الثاني  23 من ربيع  2 - رسم  شراء عدلي مؤرخ في 

23 ديسمبر 1989؛

3 - توكيل عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 05 اكتوبر 2009؛

4 - شهادة إدارية من اجل التحفيظ صادرة عن جماعة املضيق حتت 

عدد 161/2009 مؤرخة في 23 ديسمبر 2009.

على   2021 ابريل    06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14.30 زواال 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف     

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5130 - 77

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021

طالب  التحفيظ : يحياوي رشيد بن  محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » الراكب «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الغولة «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ،  دوار املراحيل ؛

مساحته : 02 هـ 83 ارا 67 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : ممر بعرض ستة امتار و مطلب التحفيظ عدد 22554 - 02 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد :  26155 - 77 ؛

 77  -  3264 عدد  التحفيظ  ومطلب  امتار  ستة  بعرض  ممر   : جنوبا 

و الرسم العقاري عدد :  27967 - 77  وعبو العيد ؛

غربا : عبو خلضر ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك  : 

1 - رسم ملكية  عدد 56 كناش 171 صحيفة 62 مؤرخ في 14 يناير 2020  ؛

2 - رسم شراء عدد 102 صحيفة 110 كناش 177 بتاريخ :  04 - 12 - 2020 ؛

3 - رسم اراثة عدد 55 صحيفة 80 كناش 114 بتاريخ :  02 - 01 - 2017 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  30 مارس 2021 على الساعة العاشرة  

والنصف  صباحا.

مطلب رقم 5131 - 77

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021

طالب  التحفيظ : لغزال نصر الدين بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » جنان صغير «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » جنان صغير «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ،  دوار اوالد ارزين ؛

مساحته : 30 ارا 19 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : طريق غير معبدة بعرض خمسة امتار والرسم العقاري عدد o - 10022 ؛

شرقا : طريق غير معبدة بعرض خمسة  امتار ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد :  2004 - 77 ومطلب التحفيظ عدد 2233 - 77 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد :  o - 10022 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك  : 

1 - رسم  ملكية  عدد  263 كناش 174 صحيفة 286 مؤرخ في 15 سبتمبر 2020  ؛

2 - عقد شراء عدد 372 صحيفة 401 كناش 177 بتاريخ :  22 - 01 - 2021 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 570 بتاريخ 14 - 07 -  2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  30 مارس 2021 على الساعة التاسعة  

والنصف  صباحا.

مطلب رقم 5132 - 77

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021

طالبا  التحفيظ  : 

1 -  خثيري محمد بن محمد بنسبة ½؛ 

2 - خثيري عبد الكرمي بن محمد بنسبة ½ ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » ارض خثيري «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ارض خثيري «؛ 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة وجدة ،  طريق سيدي يحيى ؛

مساحته : 05 ارا 20 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2346 - 77 ؛

شرقا : بن مفضل محمد ؛

جنوبا : بن مفضل محمد ؛

غربا : بن مفضل محمد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك  : 

1 - رسم ملكية  عدد 160 كناش 171 صحيفة 62 مؤرخ في 14 يناير 2020  ؛

2 - رسم شراء عدد 102 صحيفة 183 كناش 171 بتاريخ :  14 - 01 - 2020 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 200 بتاريخ :  25 - 02 - 2019 ؛

4 - عقد اصالحي عدد 552 صحيفة 427 كناش 202 بتاريخ 02 - 07 - 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  02 ابريل 2021 على الساعة التاسعة  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد

عونة كمال     
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محافظة جرسيف

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " سيدي امحمد بن أحمد "  

مطلب رقم 4410 - 79،

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1035 

املؤرخة في 31 أكتوبر 2018.

إن مسطرة حتفيظ امللك املدعو " سيدي امحمد بن أحمد "، ذي املطلب 

رقم 4410 - 79، الكائن بإقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية املريجة، 

احملل املدعو : " دوار اغمراسن "، تتابع من اآلن فصاعدا مبساحة قدرها : 

02 آ 38 س بدال من 01 آ 35 س املصرح بها عند إيداع املطلب.

وذلك بناء على احلجج والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ املذكور. 

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف

ادريس املصلح     

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 5840 - 80

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021

طالب التحفيظ :  عبد اهلل االنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك الفتح "

نوعه : أرض عارية،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  اوعلي،  احلسن  ايت  حي   : موقعه  

أشتوكة أيت باها.

مساحته  : 01 ار 51 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة جلوني احمد؛

شرقا  : ورثة الطاهري صالح؛   

جنوبا  : الطريق؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

 228 270 ص  بعدد  استمرار عدلي مضمن  لرسم  - صورة شمسية 

كناش االمالك 32 بتاريخ 03 - 10 - 2014.

تاريخ التحديد املؤقت 05 ابريل 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5841 - 80

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021

طالب التحفيظ :  اجو امهرد بنت محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك امهرد "

نوعه : أرض عارية،

موقعه  : دوار يت بال، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته  : 05 ار 03 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا  : الطريق؛   

جنوبا  : الدوش احلسني؛  

غربا : اجو امهرد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 - 02 - 2009.

- صورة طبق االصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 26 - 10 - 2009.

تاريخ التحديد املؤقت 05 ابريل 2021 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم  5842 - 80

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021

طالب التحفيظ :  مصطفى باشيخ بن مبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك يونس "

نوعه : أرض محاطة بسور،

موقعه  : مزارع دوار ايت سعيد، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة 

أيت باها.

مساحته  : 03 ار 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 2039 - 60؛

شرقا  : الطريق؛   

جنوبا  : ازركي العربي؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 102 ص 140 سجل االمالك 45 

بتاريخ 21 - 03 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 05 ابريل 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5843 - 80

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021

طالب التحفيظ :  محمد حلسيني بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " دار محمد "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني،

موقعه  : دوار ادوز اوسعود ايت باها اومالل، اجلماعة الترابية واد الصفاء 

إقليم أشتوكة أيت باها.
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مساحته  : 01 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : لطيفة غنضوري؛

شرقا  : حسن وبيه؛   

جنوبا  : الزنقة؛  

غربا : هشام ازهار.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 - 10 - 1993.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 - 10 - 2004.

- صورة طبق االصل لعقد قسمة رضائية عرفية مؤرخة في 08 - 08 - 1997.

- صورة طبق االصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 04 - 08 - 1997.

- صورة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 21 - 09 - 2011

تاريخ التحديد املؤقت 05 ابريل 2021 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 5844 - 80

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021

 طالبا التحفيظ :  

1 - بنداود شراكي بن ادريس بنسبة 1 سهم من اصل 2 اسهم.

2 - جناة كرادمي بنت عمر بنسبة 1 سهم من اصل 2 اسهم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك اخلير "

نوعه : أرض عارية،

موقعه  : درب كناوة، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته  : 72 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5632 - 80؛

شرقا  : جالل علي؛   

جنوبا  : اغجدمي محمد؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 40 ص 27 كناش االمالك 56 بتاريخ 

.2018 - 09 - 27

- صورة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 22 - 01 - 1993.

تاريخ التحديد املؤقت 05 ابريل 2021 على الساعة 15 : 30

مطلب رقم 5845 - 80

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021

طالب التحفيظ :  عبد الرحيم ايت موماد بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك حفرة اجرار "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه  : مزارع انشادن، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته  : 34 ار 24 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا  : ورثة اوعدي؛   

جنوبا  : الرسم العقاري عدد 9294 - 80؛  

غربا : الرسم العقاري عدد 9294 - 80.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع تابت التاريخ مؤرخ في 03 - 02 - 2021.

- صورة طبق االصل لرسم مخلف عدلي مضمن بعدد 204 ص 174 

سجل التركات 04 بتاريخ 10 - 04 - 2002.

 246 263 ص  اراثة عدلية مضمنة بعدد  - صورة طبق االصل لرسم 

سجل التركات 07 بتاريخ 21 - 10 - 1997.

- صورة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلية مضمن بعدد 473 ص 

492 سجل التركات 26 بتاريخ 28 - 01 - 2015.

- رسم وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 03 - 02 - 2021.

تاريخ التحديد املؤقت 06 ابريل 2021 على الساعة 09 : 30

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى "دار التكنا" 

مطلب التحفيظ عدد 5614 - 80 

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1131 

املؤرخة في 02 - 09 - 2020.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في فاحت فبراير 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى : " دار التكنا " ذي مطلب التحفيظ عدد 5614 - 80  الكائن 

بدوار البويبات اجلماعة الترابية انشادن إقليم اشتوكة ايت باها، تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ وملساحة قدرها 03 هكتار 

العقود  مبقتضى  وذلك  بها  املصرح  املساحة  من  بدال  سنتيار   84 ار   50

املودعة سابقا وكذا بناء على : 

1 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 282 سجل األمالك 59 بتاريخ 06 

.2019 - 05 -

2 - عقد بيع تابت التاريخ مؤرخ في 20 - 02 - 2018.

3 - صورة شمسية لنسخة رسم قسمة عدلية مضمنة بعدد 673 

ص 242 من االول عدد 08 بتاريخ 27 - 02 - 1952.

 408 بعدد  مضمنة  عدلية  وكالة  رسم  لنظير  شمسية  صورة   -  4

كناش اخملتلفة 14 بتاريخ 16 - 03 - 2016.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها

محمد بلقايد    



عدد 1154 - 27 جمادى األخرة 1442 )10 فبراير 2021(836

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5159 - 81

تاريخ اإليداع  : 28 يناير 2021.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.خالد حلسيكة بن محمد بنسبة1 - 2 .

2.اميان الواطي بنت العلمي بنسبة 1 - 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان سهب السمار".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان سهب السمار".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

مساحته : 96 آر 60 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عمار بن احلاج العربي؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2938 - 16؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 14291 - 16؛

 غربا : الرسم العقاري رقم 38727 - 16. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 60 رقم  العقار  158 كناش  174 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 05 - 01 - 2021 توثيق تيفلت.

2.نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي أصله مضمن بعدد 692 ص 

454 كناش العقار رقم 72 بتاريخ 11 - 12 - 2002 توثيق تيفلت. 

أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة   - 2021 - 07 إدارية عدد  3.شهادة 

مؤرخة في 26 - 01 - 2021 .

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5160 - 81

تاريخ اإليداع  : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : موالي ادريس هرموش بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشكيمة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان الشكيمة".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت ايخلف.

مساحته : 30 آر 62 س تقريبا.

اجملاورون : 

نعيمة  هرموش؛  خديجة  هرموش؛  رحمة  هرموش؛  عائشة   : شماال 

هرموش؛ موالي ادريس هرموش؛

شرقا : ورثة ادريس هرموش؛ سلمى بنت عبد االاله؛

جنوبا : سلمى بنت عبد االاله؛ ورثة العبدي هرموش؛

 غربا : ورثة برقية مطلب التحفيظ رقم 37357 - 16. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 57 رقم  العقار  412 كناش  445 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 16 - 09 - 2020 توثيق تيفلت.

2.رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 413 ص 346 كناش باقي الوثائق 

رقم 29 بتاريخ 16 - 10 - 2020 توثيق تيفلت.

3. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 363 ص 380 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 19 - 08 - 2020 توثيق تيفلت. 

4.شهادة إدارية عدد 33 - م ت - 2020 عن جماعة ايت بويحيى احلجامة 

مؤرخة في 23 - 10 - 2020 .

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5161 - 81

تاريخ اإليداع  : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : سيدي الغالي اجلوهري بن سيدي الغالي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوملسافر".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوملسافر".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت حلسن ايشو.

مساحته : 01 هـ 62 آر 20 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوسكني محمد بن يوسف؛ 

شرقا : طريق عمومية؛

ورثة  احمد؛  بوسكني  البحراوي؛  بوسكني  عالل؛  بوسكني   : جنوبا 

بوسكني محمد بن يوسف؛

 غربا : بوسكني احمد. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 44 رقم  العقار  كناش   107 ص   96 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  1.رسم 

بتاريخ 03 - 01 - 2018 توثيق تيفلت.

2. رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 314 ص 233 كناش باقي الوثائق رقم 

22 بتاريخ 05 - 12 - 2017 توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 288 ص 333 كناش العقار رقم 44 

بتاريخ 19 - 03 - 2018 توثيق تيفلت.
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4. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 199 ص 237 كناش العقار رقم 38 

بتاريخ 17 - 02 - 2017 توثيق تيفلت. 

في  مؤرخة  مالك  ايت  جماعة  عن   2017  -  77 عدد  إدارية  5.شهادة 

. 2017 - 12 - 04

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 5162 - 81

تاريخ اإليداع  : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : سيدي الغالي اجلوهري بن سيدي الغالي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوملسافر".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوملسافر".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت حلسن ايشو.

مساحته : 10 آر 25 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوسكني محمد بن يوسف؛ 

شرقا : واد بوملسافر؛

جنوبا : بوسكني احمد؛ 

 غربا : طريق عمومية. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 43 رقم  العقار  426 كناش  348 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 19 - 03 - 2018 توثيق تيفلت.

2. رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 314 ص 233 كناش باقي الوثائق رقم 

22 بتاريخ 05 - 12 - 2017 توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 152 ص 184 كناش العقار رقم 43 

بتاريخ 29 - 12 - 2017 توثيق تيفلت.

4. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 211 ص 255 كناش العقار رقم 38 

بتاريخ 22 - 02 - 2017 توثيق تيفلت. 

في مؤرخة  مالك  ايت  جماعة  عن   2017  -  77 عدد  إدارية  5.شهادة 

. 2017 - 12 - 04

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 30 د.

مطلب رقم 5163 - 81

تاريخ اإليداع  : 02 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : فاطمة الدحماني بنت عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سهب السمار".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهب السمار".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.

مساحته : 60 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عزيز عمروش؛ عبد الواحد عمروش؛ 

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : العربي العسري؛ حميد العسري؛

 غربا : عزيز عمروش. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 32 رقم  العقار  178 كناش  159 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 19 - 02 - 2016 توثيق تيفلت.

2.نسخة رسمية من رسم إراثة وفريضة عدلي أصله مضمن بعدد 03 

ص 03 كناش التركات رقم 09 بتاريخ 11 - 07 - 2012 توثيق تيفلت. 

3. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 574 ص 491 كناش باقي الوثائق 

رقم 29 بتاريخ 01 - 02 - 2021 توثيق تيفلت.

4. رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 1744 لسنة 1987 كناش 

العقار توثيق تيفلت. 

1983 كناش  953 لسنة  5. رسم ثبوت عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 

العقار توثيق تيفلت.

الطلبة  مقام  جماعة  عن  أ.ج.م.ط   -  2021  -  06 عدد  إدارية  شهادة 

مؤرخة في 26 - 01 - 2021 .

على   2021 ابريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بالد لهميل" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 1110 - 81  الذي نشرت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1010 بتاريخ

 09 - 05 - 2018 واملتبوع بخالصة إصالحي منشورة 

باجلريدة الرسمية عدد 1102 بتاريخ 12 - 02 - 2020.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 27 يناير 2021 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " بالد لهميل " موضوع مطلب التحفيظ رقم 1110 - 

81 الكائن بدائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت يشي 

بنت  تيمزيتني  نعيمة  السيدة  اسم  في  فصاعدا  االن  من  ستتابع 

ابراهيم بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة وباملساحة التي اظهرها 

التصميم العقاري 70 آر 58 س، 
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وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذا : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 214 ص 215 كناش العقار رقم 59 

بتاريخ 31 - 12 - 2020 توثيق تيفلت.

2.شهادة ادارية عدد 06 بتاريخ 22 - 01 - 2021.

 61 رقم  العقار  كناش   83 ص   78 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .3

بتاريخ 30 - 12 - 2020 توثيق تيفلت.

4. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 213 ص 194 كناش العقار رقم 60 

بتاريخ 13 - 01 - 2021 توثيق تيفلت.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان زيلي" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 1342 - 81 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1048 

بتاريخ 30 - 01 - 2019.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 12 يناير 2021 فان مسطرة حتفيظ 

 -  1342 رقم  التحفيظ  زيلي" موضوع مطلب  فدان   " املسمى  امللك 

بنقسو  ايت  دوار  اوحلسن  ايت علي  تيفلت جماعة  بدائرة  الكائن   81

ستتابع من االن فصاعدا في اسم السيد احمد الوهبي بن بنعاشير 

49 س  16آر  ب   املقدرة  وباملساحة  الوحيد  التحفيظ  بصفته طالب 

وباحلدود التالية : 

شماال : ممر عرضه متران من ورائه مطلب التحفيظ رقم 8401 - 16؛ 

شرقا : جتاج رشيد؛

جنوبا : جتاج بوسلهام؛

 غربا : الرسم العقاري رقم 69394 - 13.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذا : 

 51 رقم  العقار  310 كناش  257 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 12 - 07 - 2019 توثيق تيفلت.

2.ملحق إصالحي لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 445 ص 374 كناش 

باقي الوثائق رقم 29 بتاريخ 23 - 10 - 2020 توثيق تيفلت.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "سيدي يحيى" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 13813 - 16 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4483 

بتاريخ 30 - 09 - 1998.

 واملتبوع بخالصة إصالحية منشورة باجلريدة الرسمية عدد 66 

بتاريخ 05 - 04 - 2000.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 21 يناير 2021 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " سيدي يحيى" موضوع مطلب التحفيظ رقم 13813 

- 16 الكائن بدائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت حدو 

ستتابع من االن فصاعدا في اسم : 

1.نرمية بسبيس بنت العربي بنسبة 5 - 40.

2.يونس بنوزكري بن احمد بنسبة 14 - 40 .

3.سارة بنوزكري بن احمد بنسبة 07 - 40 .

4.سليم بنوزكري بن احمد بنسبة 14 - 40 .

بصفتهم طالبي التتحفيظ على الشياع بالنسب املذكورة أعاله.

 وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذا : 

1.رسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 - 01 - 2014.

2.رسم تنازل عدلي مؤرخ في 09 - 02 - 2015.

3.رسم استدراك عدلي مؤرخ في 02 - 09 - 2015.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

     شكري خيي

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2138 - 82

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021 . 

طالب التحفيظ  :   محمد حفوظ بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " نعيمة"

االسم الذي أعطاه  طالب التحفيظ للملك : " نعيمة "

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول.

املدعو  احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

"حي األطلس".

مساحته : 60 سنتيارا تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون :

شماال : احلاج بوزكري النماوي؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : عبد القادر بن حمادي؛

غربا :عبد القادر بن حمادي؛ الرسم العقاري عدد 16845 - 10

احلقوق العينية : الشيء            

أصل امللك :

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ماي 2003؛

 -  رسم صدقة عدلي مؤرخ في 19 ماي 2004؛

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 أغسطس 1985؛

 -  شهادة إدارية مؤرخة في 28 يناير 2021؛

 2021 أبريل   05 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 09:30  صباحا.

مطلب رقم 2139 - 82

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021 . 

طالب التحفيظ  :   عصام ازنيدي بن عباس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشة"
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االسم الذي أعطاه  طالب التحفيظ للملك: " عصام "

نوعه : أرض عارية.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "اوالد زمام".

مساحته: 01 آر 08 سنتيارا تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون :

شماال : طريق؛

شرقا : صدقي احلسن؛؛

جنوبا : بري البوهالي؛

غربا : حرمة ملوك

احلقوق العينية : الشيء            

أصل امللك :

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 أغسطس 2019؛

 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 30 أغسطس 2019؛

 -  شهادة إدارية مؤرخة في 05 أغسطس 2019؛

 -  شهادة إدارية مؤرخة في 11 ديسمبر 2020؛

 2021 أبريل   06 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 09:30  صباحا.

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة                     

كرمي ناجيم    

محافظة مراكش - جيليز
                                       

مطلب رقم 104 - 83

تاريخ اإليـداع : 03 فبراير 2021

طالبا  التحفيـظ :

1 - بلوزي بشرى بصفتها طالبة التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة

- االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بلوزي"

نوع امللك: دار للسكنى

مـوقعـه : مراكش القصبة شارع امللكي رقم 188 

مساحتـه : 61 سنتيار تقريبا  .

حـدوده :

شمـاال:  دار اجملهد 

شرقا : الرسم العقاري 236845 - 04

غربا : دار اجملهد

جنوبا : الرسم العقاري 236845 - 04

احلقوق العينية والتحمالت :  ال شيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار  عدلي مؤرخ في 28 صفر 1442 موافق 16 - 10 - 2020

- رسم شراء  عدلي مؤرخ في 18 ربيع االول 1442 موافق 04 - 11 - 2020

تاريخ التحديد :  05 مارس 2021 على الساعة 09 صباحا    

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش - جليز 

عبد احلق ابو حفص     

محافظة ازمور

مطلب رقم 138 - 84

تاريخ اإليداع  : 26 يناير 2021 

طالبو التحفيظ  :

1 - شادي الشرقاوي بن سعد بنسبة 5558 - 11118.

2 - رانية تاقب بنت التومي بنسبة 2780 - 11118.

3 - ريان تاقب بن التومي بنسبة 2780 - 11118.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد السماللية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : شادرا 

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة لغديرة، دوار أوالد التالية.

مساحته : 01 هـ 11 آ 18 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 190328 - 08 و ورثة حلسن بن احلاج الطاهر.

شرقا  : مسلك عمومي عرضه 04 أمتار. 

جنوبا : ورثة الزموري بن احلاج الطاهر. 

غربا  : ورثة كرمين احلاج محمد و جميلة البضاوي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 رجب 1440 موافق)19 - 03 - 2019(.

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 صفر 1442 موافق)10 - 10 - 2020(.

موافق  1442 صفر   05 في  مؤرخ  عدلي  بنظير  وكالة  رسم    -  3

.)2020 - 09 - 23(

موافق  1442 صفر   06 في  مؤرخ  عدلي  بنظير  وكالة  رسم    -  4

.)2020 - 09 - 24(

5 - شهادة إدارية عدد 28 - 2020 مؤرخة في 09 - 10 - 2020.

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 139 - 84

تاريخ اإليداع  : 26 يناير 2021 

طالبا التحفيظ  :

1 - عبد اجمليد طيري بن اجلياللي بنسبة ½.
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2 - يونس طيري بن عبد اجمليد بنسبة ½.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض النخلة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد النخلة 

نوعه :  أرض فالحية بها بئر.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور،  جماعة املهارزة الساحل، دوار العيايطة.

مساحته : 50 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الكرمي التعتي.

شرقا  : محمد التعتي. 

جنوبا : مطلب عدد 88135 - 08. 

غربا  : رسم عقاري عدد 151960 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 صفر 1442 موافق )21 - 09 - 2020(.

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 ربيع الثاني 1442 موافق )18 - 11 - 2020(.

3 -  شهادة إدارية عدد 22 - 2020 مؤرخة في 05 - 11 - 2020.

على   2021 مارس   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 140 - 84

تاريخ اإليداع  : 28 يناير 2021 

طالبو التحفيظ  : 

1 - خديجة الفروخي بنت حلسن بنسبة 2 - 4.

2 - فتيحة الضرايضي بنت بوشعيب بنسبة 1 - 4.

3 - سهام الضرايضي بنت بوشعيب بنسبة ¼.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بلحيمر

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بلحيمر 

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار الطلبة.

مساحته : 27 آ 52 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الضرايضي احمد و املصطفى و خليل و عبد الهادي و رضوان و هشام.

شرقا  : رسم عقاري عدد 143655 - 08. 

جنوبا : الزموري ولد بن عامر و رسم عقاري عدد 190965 - 08. 

غربا  : اخملتار زينان.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 ذي احلجة 1440 موافق)03 - 08 - 2019(.

موافق  1442 األول  ربيع   26 في  مؤرخ  عدلي  اصالحي  ملحق    -  2

.)2020 - 11 - 12(

3 -  رسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 جمادى الثانية 1440 موافق

.)2019 - 02 - 08(

بتاريخ  2019  -  180 عدد  إدارية  لشهادة  األصل  طبق  نسخة    -  4

.2019 - 7 - 02 

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 141 - 84

تاريخ اإليداع  : 28 يناير 2021 

طالبو التحفيظ  :

1 - احمد الضرايضي بن بوشعيب.

2 -  عبد الهادي الضرايضي بن بوشعيب.

3 -  املصطفى الضرايضي بن بوشعيب.

4 -  خليل الضرايضي بن بوشعيب.

5 -  رضوان الضرايضي بن بوشعيب.

6 -  هشام الضرايضي بن بوشعيب، على الشياع و التساوي بينهم.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بلحيمر

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بلحيمر 

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه :  إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار الطلبة.

مساحته : 01 هـ 63 آ 48 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الضرايضي محمد و اعدادية موالي احلسن.

شرقا  : عبد اهلل ولد احليمر، محمد كميون، طريق عرضها 05 أمتار

و رسم عقاري عدد 143655 - 08. 

جنوبا : الضرايضي سهام، الضرايضي فتيحة و الفروخي خديجة. 

غربا  : اخملتار زينان و ورثة ولد حلسن.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 ذي احلجة 1440 موافق)03 - 08 - 2019(.

موافق  1442 األول  ربيع   26 في  مؤرخ  عدلي  اصالحي  ملحق   -  2

.)2020 - 11 - 12(

موافق  1440 الثانية  جمادى   02 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم    -  3

.)2019 - 02 - 08(

4 نسخة طبق األصل لشهادة ادارية عدد 175 بتاريخ 02 - 07 - 2019.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 
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مطلب رقم 142 - 84

تاريخ اإليداع  : 28 يناير 2021 

طالبة التحفيظ  : فاطمة نسيم بنت عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلايط

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلايط

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار املعادكة.

مساحته : 06 آ 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ساهي املكي و من معه.

شرقا  : ساهي فاطنة. 

جنوبا : ساهي فاطنة. 

غربا  : طريق عمومية.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ربيع الثاني 1442 موافق)03 - 12 - 2020(.

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ربيع الثاني 1442 موافق)12 - 12 - 2020(.

3 -  نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 286 - 2020 بتاريخ 02 - 12 - 2020.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 143 - 84

تاريخ اإليداع  : 28 يناير 2021 

طالبة التحفيظ  : حليمة األشعري بنت عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض فدان طابة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض فدان طابة

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.

مساحته : 01 هـ 79 آ 46 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد خشان.

شرقا  : طريق عرضها 08 أمتار. 

جنوبا : طريق عرضها 03 أمتار. 

غربا  : عبد اهلل صفياطي و عائشة صفياطي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 محرم 1439 موافق )14 - 10 - 2017(.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال. 

مطلب رقم 144 - 84

تاريخ اإليداع  : 28 يناير 2021 

طالبة التحفيظ  : طامو األشعري بنت عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بيت العالي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بيت العالي

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.

مساحته : 01 هـ 68 آ 07 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 116460 - 08.

شرقا  : خديجة االشعري، مصطفى فضلي و امحمد صفياطي. 

جنوبا : طريق عرضها 03 أمتار. 

غربا  : املصطفى صفياطي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 محرم 1439 موافق )14 - 10 - 2017(.

على   2021 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

 مطلب رقم 145 - 84

تاريخ اإليداع  : فاحت فبراير 2021 

طالبو التحفيظ  :

1 - عبد الرحمان بوخريس بن احلسني بنسبة 7 - 48.

2 -  حمزة بوخريس بن احلسني بنسبة 7 - 48.

3 -  عبد املونعم بوخريس بن احلسني بنسبة 20 - 48.

4 -  عمر بوخريس بن احلسني بنسبة 7 - 48.

5 -  زكرياء بوخريس بن احلسني بنسبة 7 - 48.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوخريس 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوخريس 1

نوعه :  أرض فالحية.
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موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار شعبة 

احلوالة.

مساحته : 89 آ 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية عرضها 03 أمتار.

شرقا  : مطلب عدد 70217 - 08. 

جنوبا : حليمة بوخريس. 

غربا  : طريق عمومية عرضها 03 أمتار.

احلقوق العينيــة : خطان كهربائيان يعبران امللك. 

أصل امللك:

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ربيع األول 1441 موافق)15 - 11 - 2019(.

على   2021 ابريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 146 - 84

تاريخ اإليداع  : فاحت فبراير 2021 

طالبو التحفيظ  : 

1 - عبد الرحمان بوخريس بن احلسني بنسبة 7 - 48.

2 -  حمزة بوخريس بن احلسني بنسبة 7 - 48.

3 -  عبد املونعم بوخريس بن احلسني بنسبة 20 - 48.

4 -  عمر بوخريس بن احلسني بنسبة 7 - 48.

5 -  زكرياء بوخريس بن احلسني بنسبة 7 - 48.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوخريس 2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوخريس 2

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية،  جماعة أوالد رحمون، دوار شعبة احلوالة.

مساحته : 06 آ 42 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عيسى بوخريس.

شرقا  : مطلب عدد 60699 - 08. 

جنوبا : مليكة بوخريس. 

غربا  : بوخريس مينة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ربيع األول 1441 موافق)15 - 11 - 2019(.

على   2021 ابريل  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 147 - 84

تاريخ اإليداع  : فاحت فبراير 2021 

طالبو التحفيظ  : 

1 - سمير الدموسي بن أحمد.

2 - خديجة سابحي بنت موسى.

3 -  أمني الدموسي بن أحمد.

4 -  املهدي الدموسي بن أحمد.

5 -  سلمى الدموسي بنت أحمد.

خلديجة سابحي الثمن و للذكر مثل حظ االنثيني.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض مزارة 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض مزارة 1

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار املعادكة 

اجلواولة.

مساحته : 09 آ 21 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 85591 - 08.

شرقا  : الدموسي العياشي. 

جنوبا : الدموسي غامن. 

غربا  : الدموسي املصطفى.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:  -  نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 ربيع االول 1436 

موافق)03 - 01 - 2015(.

على   2021 ابريل  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 148 - 84

تاريخ اإليداع  : فاحت فبراير 2021 

طالبو التحفيظ  :

1 - سمير الدموسي بن أحمد.

2 - خديجة سابحي بنت موسى.

3 -  أمني الدموسي بن أحمد.

4 -  املهدي الدموسي بن أحمد.

5 -  سلمى الدموسي بنت أحمد.

خلديجة سابحي الثمن و للذكر مثل حظ االنثيني.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : فدان العياشي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان العياشي

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار املعادكة اجلواولة.

مساحته : 01 هـ 57 آ 81 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : الكبيرة الدموسي و عبد اهلل الدموسي.

شرقا  : طريق عمومية. 

جنوبا : عبد اهلل الدموسي و بوشعيب الدموسي. 

غربا  : طريق عمومية.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:  -  نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 ربيع االول 1436 

موافق)03 - 01 - 2015(.

على   2021 ابريل  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 149 - 84

تاريخ اإليداع  : فاحت فبراير 2021 

طالبو التحفيظ  : 

1 - سمير الدموسي بن أحمد.

2 - خديجة سابحي بنت موسى.

3 -  أمني الدموسي بن أحمد.

4 -  املهدي الدموسي بن أحمد.

5 -  سلمى الدموسي بنت أحمد.

خلديجة سابحي الثمن و للذكر مثل حظ االنثيني.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض مزارة 2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض مزارة 2

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار املعادكة 

اجلواولة.

مساحته : 17 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 85591 - 08.

شرقا  : مباركة الكركوري. 

جنوبا : غامن الدموسي. 

غربا  : العياشي الدموسي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 -  نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 ربيع االول 1436 موافق

.)2015 - 01 - 03(

2 - شهادة إدارية عدد 20 - 2019 مؤرخة في 21 - 11 - 2019.

على   2021 ابريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 150 - 84

تاريخ اإليداع  : 02 فبراير 2021 

طالب التحفيظ  : نور الدين كوريات بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار القايد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار القايد

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار لوراردة.

مساحته : 23 آ 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بلمانية موسى.

شرقا  : بلمانية منية. 

جنوبا : طريق مارة. 

غربا  : برماكي مصطفى.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 ذو احلجة 1436 موافق)20 - 9 - 2015(.

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ربيع األول 1437 موافق)16 - 12 - 2015(.

3 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ذو القعدة 1439 موافق)17 - 7 - 2018(.

4 - شهادة إدارية عدد 148 - 2015 مؤرخة في 14 - 12 - 2015.

على   2021 أبريل   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 151 - 84

تاريخ اإليداع  : 02 فبراير 2021 

طالب التحفيظ  : محمد زهير بن عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الناكة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الناكة

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار احلدادة.

مساحته : 51 آ 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : خديجة بنت محمد بن ابراهيم.

شرقا  : ورثة العربي بن علي بن احسني. 

جنوبا : عائشة بنت العبدي. 

غربا  : محمد بن أحمد بن عالل.

احلقوق العينيــة : الشيء. 
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أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 محرم 1404 موافق)05 - 11 - 1983(.

2 -  نسخة استمرار عدلي مؤرخ في 29 محرم 1404 موافق)05 - 11 - 1983(.

موافق  1442 االخر  ربيع   14 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  3

.)2020 - 11 - 30(

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 152 - 84

تاريخ اإليداع  : 02 فبراير 2021 

طالب التحفيظ  : عبد احلق زعيم بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الكور و الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الكور و الدار

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار العوامرة.

مساحته : 37 آ 17 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 106923 - 08.

شرقا  : حنان خنشار. 

جنوبا : ممر عمومي. 

غربا  : ممر يليه ورثة محمد بن جنار.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 ذي احلجة موافق)11 - 8 - 2020(.

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 صفر 1442 موافق)05 - 10 - 2020(.

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 153 - 84

تاريخ اإليداع  : 03 فبراير 2021 

طالب التحفيظ  : سعيد الكوشي بن ادريس

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد سعيد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد سعيد

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور،  جماعة لغديرة، دوار كواكة.

مساحته : 09 آ 45 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوتدة خليل، بوتدة مهدي و رسم عقاري عدد 194692 - 08 .

شرقا  : مسلك عمومي. 

جنوبا : قاسم بوقدوس. 

غربا  : رسم عقاري عدد 194692 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 شوال 1436 موافق)25 - 7 - 2015(.

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 محرم 1439 موافق)27 - 09 - 2017(.

3 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 شوال 1441 موافق)08 - 06 - 2020(.

على   2021 أبريل   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 154 - 84

تاريخ اإليداع  : 03 فبراير 2021 

طالبتا التحفيظ  :

1 - خديجة شكيري بنت محمد بنسبة ½.

2 - نعيمة شكيري بنت محمد بنسبة ½.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الكصيب

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الكصيب

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار أوالد احلاج.

مساحته : 20 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الزمزامي.

شرقا  : الطريق الوطنية رقم 1. 

جنوبا : ورثة احلاجة خديجة. 

غربا  : ورثة احمد بن احلاج ادريس.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: 

- نظير رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 جمادى االولى 1431 موافق

.)2010 - 4 - 20(

على   2021 أبريل   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

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 : 09 هكتار 66 آر 90 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية في جزء منها نبات احللفاء.  

اجملاورون :

شماال : املياه والغابات، موساوي امبارك؛

شرقا:  موساوي امبارك ، ورثة محمد بن الطاهر، موساوي يحي، زكاغ 

محمد ؛ 

جنوبا : زكاغ محمد، طريق عمومي بعرض 05 أمتار؛

غربا : املياه والغابات.

طالب التحفيظ السيد: احمد بحيدة بن بلقاسم.

مطلب رقم 26806 - 02

اسم امللك : بوزياني.

موقعه : وجدة، احلي احلسني، زنقة 129 رقم 4.

مساحته : 01  آر 35 سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.   

اجملاورون : 

شماال : جلولي ميمون؛

شرقا :  كيكاني عز الدين؛ 

جنوبا : ازناتي عبد القادر؛

غربا : طريق رقم 129 بعرض 10 أمتار.

طالب التحفيظ السيد : امليلود بوزياني بن محمد.

مطلب رقم 26807 - 02

اسم امللك : الشعبة الطويلة.

موقعه : إقليم جرادة، جماعة قنفودة، دوار اخللوفيني.

على  ويشتمل  سنتيار   40 آر   87 هكتار   01  : اإلجمالية  مساحته 

قطعتني.

نوعه : أرض فالحية.  

اجملاورون :

- القطعة األولى:

شماال: واد؛

شرقا: طريق عمومي بعرض 10 امتار؛ 

جنوبا: واد ؛

غربا: واد.

- القطعة الثانية :

شماال : طريق عمومي بعرض 10 امتار ؛

شرقا : ورثة علي الراشدي؛ 

جنوبا : واد؛

غربا : واد، طريق عمومي بعرض 10 امتار.

طالب التحفيظ السيد : عبد اخلالق حداد بن خلضر.

        احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

عمر أزرقان      

محافظة الدارالبيضاء - أنفا

 اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

املمضي  أنفا  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
محل  اجلاعل  اجمليد  عبد  راجي  السيد  أن  للعموم  باإلعالم  أسفله 
طابق   36 شقة  املقاومة  شارع  التالي:102  بالعنوان  معه  اخملابرة 
العقاري  للرسم  له نظير جديد  أن يسلم  الدارالبيضاء، طلب  الرابع 
الكائن   "AQQAB 19" املدعو  للملك  املؤسس   01  -  43057 رقم: 
بالدارالبيضاء وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة 

الرسمية
 

املمضي  أنفا  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
أسفله باإلعالم للعموم أن السيدة فاطمة زهير ومن معها اجلاعلوا 
الراسني  حي  هالل  بن  زنقة  التالي:20  بالعنوان  معهم  اخملابرة  محل 
رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  لهم  يسلم  أن  طلبوا  البيضاء، 
الكائن   "LEON LIBERT N2  " املدعو  للملك  املؤسس  س   -  4618
لهم  سلم  قد  كان  الذي  النظير  ضياع  بسبب  وذلك  بالدارالبيضاء 

سابقا.
عليه  بتعرضه  يدلي  أن  التسليم  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة 

الرسمية
احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء - أنفا

عبد الفتاح أيت بوحسني    

محافظة وجدة

مطلب رقم 26784 - 02
اسم امللك : غار البارود.

موقعه : إقليم جرادة، جماعة العوينات، دوار مزغنان.
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محافظة الرباط - حسان

 اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

أن  للعموم  يعلن  - حسان  بالرباط  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

اخملابرة  اجلاعالن محل  بوليت،  كونات  والسيدة  الزنفاري  اخملتار  السيد 

4، طلبا أن يسلم  معهما بالصخيرات شاطىء جوهرة بلوك ك رقم 

لهما نظير جديد للملك املسمى *الزنفاري* موضوع الرسم العقاري 

سلم  الذي  ضياع  بسبب  ذلك  و  بالرباط؛  الواقع   03  -  126613 رقم 

سابقا.

و ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل 

باجلريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجل 

الرسمية. 

أن  للعموم  يعلن  - حسان  بالرباط  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

بلوك  بالرباط،  معها  اخملابرة  محل  اجلاعلة  حادة،  الصويري  السيدة 

للملك  جديد  نظير  لها  يسلم  أن  طلبت  م  ي  ح  األقواس   71 رقم  د 

الواقع  ر   -  42364 رقم  العقاري  الرسم  موضوع   * حادة  *دار  املسمى 

بالرباط ؛ وذلك بسبب ضياع الذي سلم سابقا.

و ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل 

باجلريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجل 

الرسمية. 

  احملافظ على األمالك العقارية بالرباط - حسان 

        احلليمي اجلياللي 

  

 محافظة مراكش - املنارة

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن  السيد علي  رحيمي و الساكن و اجلاعل محل اخملابرة معه 

مبراكش عملية مسك الليل رقم 1 باب اغلي شارع محمد السادس

طلب أن يسلم له نظير الرسم العقاري رقم 141684 - 04 املؤسس 

للملك املدعو "متجر 112" الكائن مبراكش  جماعة تسلطانت وذلك 

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه  هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن  السيد علي  رحيمي و الساكن و اجلاعل محل اخملابرة معه 

مبراكش عملية مسك الليل رقم 1 باب اغلي شارع محمد السادس

طلب أن يسلم له نظير الرسم العقاري رقم  141685 - 04 املؤسس 

وذلك  مبراكش  جماعة تسلطانت  الكائن   113 :متجر  املدعو  للملك 

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه  هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

             احملافظ على األمالك العقارية مبراكش - املنارة

عبد الباسط عزاوي     

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 26563 - 05

اسم امللك : " دار الهادي"

موقعه : عمالة مكناس، قيادة جماعة وليلي ، احملل املدعو : "غابة احلرشة" ؛

وقع حتديده : 16 أبريل 2018 ؛ 

مساحته : 3 هـ 2 آ 85 س ؛

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وشجرة اللوز ؛

اجملاورون : 

شماال : شعبة ؛

شرقا : ممر و السيدة زهرة عشراق؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 05-93242 ؛

غربا : طريق ، السادة :ورثة محمد التوزاني ، والتوزاني يوسف و محمد ؛

طالب التحفيظ : السيدة عبد اهلل عشراق بن محمد. 

مطلب رقم 29570 - 05

اسم امللك: " القرية "

 "  : املدعو  احملل   ، املغاصيني  جماعة  قيادة  مكناس،  عمالة   : موقعه 

القرية " ؛

وقع حتديده: 10 سبتمبر 2019 ؛ 

مساحته : 95 آ 75 س ؛

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وشجرة اخلروب ؛
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اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : مندوب أمالك الدولة مبكناس نيابة عن الدولة ) امللك اخلاص(؛

جنوبا : رسم عقاري رقم K/11752؛

غربا : طالب التحفيظ ؛

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

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيد عبد القادر رياضي الساكن مبكناس إقامة الريحان ابن رشد 

أن يسلم له نظير جديد  املدينة اجلديدة، طلب   4 39 شقة  3 عمارة 

للرسم العقاري رقم 78687 - 05، املؤسس للملك املدعو:"سمرا 4" 

الكائن مبكناس ، وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في 

أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيد عبد السالم بنشقرون الساكن مبكناس رقم 2 زنقة احلياة 

السعيدة املنزه ، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 

، وذلك  الكائن مبكناس  املدعو: "البير"  - 05، املؤسس للملك   39108

بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في 

أجل15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

   احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

     بوشعيب دومار

محافظة فاس

مطلب رقم 25046 - 07

اسم امللك : "قطعة سيدي مدين 2 " 

احملل  الورد،  سهب  اإلدارية  امللحقة   ، املدينة  بفاس  الكائن   : موقعه 

املدعو : "قطعة سيدي مدين 2 " 

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 آ 12 س

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شمـاال : شيبوب ادريس

شرقـا : الرسم العقاري عدد : 120504 - 07

جنوبـا : زنقة

غربـا : درب

طالبة التحفيظ : احباس فاس ينوب عنها السيد ناظر اوقاف فاس

احملافظ على األمالك العقارية بفاس

حدو اواحلسني    

محافظة الناظور

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أن  العموم  بإعالم  بالناظور  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

السيد محمد النيت بن ادريس ، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

24343 - 11 املؤسس للملك املدعو : "اخلضير" الكائن  العقاري عدد 

مبدينة الناظور حي لعراصي ، جتزئة ملقدمي وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه  أن يدلي  التسليم  هذا، وفي امكان كل شخص يهمه هذا 

عليه داخل أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

        البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44235 - 12 

اسم امللك : " غالم1"

موقعـه :سيدي حجاج واد حصار . 

مساحـتـه :32 آر 00 س. 

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون: 

شماال : الرسم العقاري 32136/س ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 229013 - 12 ؛

شرقا : الرسم العقاري 32136/س ؛ 

غربا : الرسم العقاري 243875 - 12 ؛

طالب التحفيظ السيد : بوشعيب غالم.
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مطلب رقم 44260 - 12 
اسم امللك : " ارض عزيز "

موقعـه : سيدي حجاج واد حصار . 
مساحـتـه :68 آر 93 س. 

نوعه : أرض فالحية . 
اجملاورون: 

شماال : مطلب194/49 ملغى ؛ 
جنوبا : الطريق عرضه 6 امتار؛

شرقا : حاج اجلياللي ولد ملعيزي؛ 
غربا : عزيز نورالدين ؛

طالب التحفيظ السيد :حمزة أخير.

مطلب رقم 44270 - 12 
اسم امللك : " الدريات "

موقعـه :عمالة مقاطعات بن امسيك مقاطعة اسباتة . 
مساحـتـه : 80 س. 
نوعه : أرض عارية . 

اجملاورون : 
شماال : زنقة 7 حي الوحدة 1 ؛ 

جنوبا : فاطمة القاضي و املطلب عدد 44208 - 12 ؛
شرقا : زنقة 11 حي الوحدة 1؛ 

غربا : ارض غير محفظة ؛
طالب التحفيظ السيد : امحمد سحنون.

مطلب رقم 44273 - 12 
اسم امللك : " بلقداري "

موقعـه : جماعة سيدي حجاج واد حصار
مساحـتـه : 1 هـ 00 آر 24 س. 

نوعه : أرض فالحية . 
اجملاورون : 

شماال : 198251 - 12 ؛
جنوبا : ممر عرضه 3 امتار يليه الرسم العقاري 196669 - 12 ؛

شرقا : الرسم العقاري 192825 - 12 ؛
غربا : ورثة العسلي الزيتوني،

طالب التحفيظ السيد : بوعلي بلقداري بن علي.
   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

         طارق اشتوي

محافظة القنيطرة

مطلب رقم 6798 - 13
امللك املسمى:" غران الدبوغة "

موقعه : القنيطرة جماعة بنمنصوردوار اوالد اوالد ميلود 
وقع حتديده في :   22 ابريل 2019.

مساحتـه : 56هـ 42 ار 92 س

نوعه: أرض  بها تالل رملية واربعة منشآت للمراقبة العسكرية 

اجملاورون :

شماال:  طالب التحفيظ مع تالل رملية .

شرقا: ر.ع   24815/ر بقعة 2 - ر.ع  22125/ر بقعة -11 ر.ع  25126/ر 

بقعة 7 –ر ع46725/13 بقعة 1 – مجارور غير معروف  – ر ع 78613/13 

بقعة 1 – مجاور غير معروف  - 21439/ر بقعة 3 –ر ع 22125/ر بقعة 2 

26320-/ر بقعة 4 –رع 79371/13 بقعة 1 –ر ع 79381/13 بقعة 1 –رع 

13293/ر بقعة -2  ر ع -99500/13 ر ع 6882/13  مع ثالل رملية و ارض 

فالحية – ر ع 25832/ر بقعة 1 –ر ع 22125/ر بقعة 5 – 25126/ر بقعة 

رع   –  1 بقعة   75103/13 رع   – معروف  غير  – مجاور   5013/13 ع  –ر   6

22125/ر بقعة 6  .

غربا: امللك البحري.

جنوبا : طالب التحفيظ مع تالل رملية.

طالبة التحفيظ : شركة QUARRY PRODUCTS SARL  ومن معها 

احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة

         بوشعيب توفيقي

  

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 39990 - 14

اسم امللك : فدان الوجلة.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي السهب.

وقع حتديده في : 28 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 26 آر 77 س.

وبئرين  متالشية  وبنايات  مختلفة  اشجار  بها  عارية  ارض   : نوعه 

وشبكة اتصاالت املغرب وعمودين كهربائيني مكونة من قطعتني؛

اجملاورون : 

القطعة االولى :

شماال : ساقية اسمنتية و البكري محمد بن خو شريفة؛

شرقا : ساقية اسمنتية وطالب التحفيظ؛

جنوبا : طريق؛

غربا : واد زيز والبكري محمد بن خو شريفة 

القطعة الثانية : 

شماال : الطريق 

شرقا : ساقية احلاجية. 

جنوبا : ورثو بلمومن 

غربا : باسيدي وورثة ساسي؛

طالب التحفيظ السادة:

1 - خديجة دادعو بنت محمد؛
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2 - امل العلوي بنت موالي املصطفى؛

3 - زينب العلوي بنت موالي املصطفى؛

4 - مرمي العلوي بنت موالي املصطفى؛

5 - سيدي محمد العلوي بن موالي املصطفى؛

6 - احمد العلوي بن موالي املصطفى؛

7 - فرحات فاطمة بنت حساين؛

8 - جمال الدين البكري العلوي بن محمد محمد العربي؛

9 - نزهة البكري العلوي بنت حمد العربي؛

10 - سعاد البكري العلوي بنت محمد العربي؛

11 - عائشة البكري العلوي بنت محمد العربي؛

12 - البكري العلوي احلسن بن محمد العربي؛

13 - امينة البكري العلوي بنت محمد العربي بصفتهم شركاء على 

الشياع.

 احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية بالنيابة

      حميد بوزهري

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 32396 - 16

اسم امللك : " مجموعة مدارس ايت حمو قسو ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت حميدان.

وقع حتديده في : 14 ديسمبر 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آ 47 س.

نوعه : مدرسة عمومية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : مصطفى بناصر. 

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : حمادي عبد القادر.

القطعة الثانية : 

شماال : الطريق. 

شرقا : الطريق.

جنوبا : مطلب 13245 - 16.

غربا : الواد.

طالبة التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص".

مطلب رقم 36678 - 16

اسم امللك : مدرسة ايت سعد ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت سيبرن دوار ايت علي.

وقع حتديده في : 31 اغسطس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آ 46 س.

نوعه : مدرسة عمومية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق ، احمد العثماني.

جنوبا : احمد العتماني .

غربا : محمد دعكوري .

طالبة التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 36988 - 16

اسم امللك : " فدن حنان 2 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوارايت احميدان.

وقع حتديده في : 14 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22 آ 29 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : كريطة عبد اخلالق ومن معه.

جنوبا : الرسم العقاري 41574 - 16.

غربا : حلسن امنانة ومن معه.

طالب التحفيظ : فاطمة كريطة بنت احلسن.

مطلب رقم 36990 - 16

اسم امللك : " فدن حنان 4 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوارايت احميدان.

وقع حتديده في : 14 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 آ 88 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : كريطة عبد اخلالق من معه.

شرقا : كريطة عبد اخلالق من معه ، الشعبة.

جنوبا : الرسم العقاري 41575 - 16.

غربا : الرسم العقاري 41575 - 16.

طالبة التحفيظ : فاطمة كريطة بنت احلسن.

مطلب رقم 36992 - 16

اسم امللك : " فدن حنان 1 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوارايت احميدان.

وقع حتديده في : 14 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 آ 06 س.

نوعه : ارض فالحية.
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اجملاورون : 

شماال : الطريق، كريطة عبد اخلالق.

شرقا : كريطة عبد اخلالق .

جنوبا : اجلوف جمعة ، مطلب 36989 - 16.

غربا : كريطة عبد اخلالق ومن معه.

طالبة التحفيظ : فاطمة كريطة بنت احلسن.

مطلب رقم 36994 - 16

اسم امللك : " فدان بير اخملزن 1 ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران ايت احسني جناتن.

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 آ 22 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ممر ، الرسم العاري 69265 - 16. 

شرقا : ممر.

جنوبا : الطريق .

غربا : بوعروا محمد.

طالب التحفيظ : عبد اهلل بوعروا بن يشي.

مطلب رقم 38194 - 16

اسم امللك : " الفتح 543 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح.

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 65 س.

نوعه : ارض بها بناية دات طابق ارضي.

اجملاورون : 

شماال : حلسن العوفي.

شرقا : ورثة حماني احلسني.

جنوبا : الزنقة.

غربا : الزنقة .

طالبو التحفيظ : حادة بوطويل بنت عسوومن معها.

مطلب رقم 38280 - 16

اسم امللك : فدان موالي مصطفى ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اوسعيد 

ايت عمر.

وقع حتديده في : 18 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 73 آ 20 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبوز عالل .

شرقا : زروال حلسن ، زروال عمر.

جنوبا : ورثة زروال قسو ، بوجات بوبكر ، ورثة زروال العربي زروال ادريس 

، زروال محمد ، زروال عقا.

غربا : عبوز التهامي ، زروال ادريس ، زروال بوطيب.

طالب التحفيظ : طارق امللحوضي بن حمادي.

مطلب رقم 38335 - 16

اسم امللك : " فدان رحبة القدمية ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت العالم بني زوليت.

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 آ 85 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 54430/ر.

شرقا : الرسم العقاري 54430/ر ، الطريق.

جنوبا : الطريق .

غربا : عبد القادر بن عبو.

طالب التحفيظ : الكتاني يعقوبي بن احلاج بوعزة.

مطلب رقم 38336 - 16

اسم امللك : " فدان دار احلاج العلمي". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت العالم بني زوليت.

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 82 آ 90 س.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي .

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق ، الشعبة، جبور هاشم ، طاهري احمد ، يعقوبي هرو .

جنوبا : الرسم العقاري 9155/ر .

غربا : ورثة احلاج العلمي ، الطريق.

طالب التحفيظ : الكتاني يعقوبي بن احلاج بوعزة.

مطلب رقم 38369 - 16

اسم امللك : " احلرش ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت رحو ايت عياش.

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 آ 12 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 36993 - 16.

شرقا : مطلب 36993 - 16 ، الطريق.

جنوبا : اعريب محمد بن عمر .

غربا : الشعبة.

طالب التحفيظ : الغرباوي محمد بن محمد.



851 عدد 1154 - 27 جمادى األخرة 1442 )10 فبراير 2021(

مطلب رقم 38372 - 16

اسم امللك : فدان الرمل ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو سعيد.

وقع حتديده في : 26 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آ 61 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اوسعيد عقة.

شرقا : اوسعيد عبد العالي ، الرسم العقاري 60262 - 16.

جنوبا : الرسم العقاري 60262 - 16.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : يونس بلمهدي بن احلسني.

مطلب رقم 38374 - 16

اسم امللك : فدان الصوندا ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت قسو ايت حدو.

وقع حتديده في : 27 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 43 آ 27 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الصحراوي بوعزة.

شرقا : الصحراوي بوعزة ، الشيخ بالبوهالي.

جنوبا : ورثة ميرة عمر.

غربا : الصحراوي بوعزة ، مدين عائشة.

طالب التحفيظ : احلسني باكرمي بن حلسن.

مطلب رقم 38379 - 16

اسم امللك : " فدان عني الكرطيطة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت اجملدوب.

وقع حتديده في : 28 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 32 آ 60 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة لوبات التهامي. 

شرقا : مطلب 10925 - 16.

جنوبا : الطريق.

غربا : مطلب 29823 - 16.

طالب التحفيظ : عمر ارحماني بن بوعزة.

مطلب رقم 38403 - 16

اسم امللك : " حمري ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو  ايت امناصف.

وقع حتديده في : 13 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 91 آ 30 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني 41178 - 16 و67631 - 16. 

شرقا : الرسم العقاري 67631 - 16 ، الشعبة.

جنوبا : الرسمني العقاريني 68918 - 16 ، 69154 - 16.

غربا : الرسم العقاري 69154 - 16 .

طالبة التحفيظ : العثماني حادة بنت بوطيب.

مطلب رقم 32836 - 16

اسم امللك : " فدان املو بولكبار 1 ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايشو دوار ايت بولكبار.

وقع حتديده في : 17/09/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 49 آ 00 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 17029/16.

جنوبا : الطريق.

شرقا : مطلب 23182/16، ورثة محمد حدو احلاج.

غربا : ايكن محمد. 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف علمي شنتوفي بن عبد السالم.

مطلب رقم 32837 - 16

اسم امللك : " فدان املو بولكبار 2 ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايشو دوار ايت بولكبار.

وقع حتديده في : 17/09/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 52 آ 40 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

جنوبا : مطلب 23182/16.

شرقا : الطريق.

غربا : ايكن محمد. 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف علمي شنتوفي بن عبد السالم.

مطلب رقم 8924 - 16

اسم امللك : " اكركور كرام ". 

زوليت بني  ايت احمان بني  دوار  دائرة واملاس جماعة تيداس   : موقعه 

احكم.

وقع حتديده في : 15/11/2006.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 13 هـ 55 آ 70 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الغابة.
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جنوبا : رسم 1171/16.
شرقا :بن قسو يحيى، الغابة.

غربا : رسم 13136/16. 
طالب التحفيظ : احبشان احمد وناصر بن محمد.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 5046 - 16
امللك املسمى : " فدان العليمة ".

الكائن بدائرة واملاس جماعة حودران دوار ايت احسني.
طالب التحفيظ : بوعروا فاضمة بنت يشي و من معها.

وقع حتديده في : 07/03/2003.
 847 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  االعالن  يبطل  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 25/03/2015.

اصالح خطـأ - يتعلق بامللك املسمى" فدان املو بولكبار 1 ".
مطلب رقم 32836 - 16 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 985 املؤرخة في 15/11/2017 
عوضا عن :

تتابع بعنوان دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت بولكبار.
اقـرأ:

تتابع بعنوان دائرة واملاس جماعة ايت ايشو دوار ايت بولكبار.
والباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" فدان املو بولكبار 2 ".
مطلب رقم 32837 - 16 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 985 املؤرخة في 15/11/2017 
عوضا عن :

تتابع بعنوان دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت بولكبار.
اقـرأ:

تتابع بعنوان دائرة واملاس جماعة ايت ايشو دوار ايت بولكبار.
والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 
عزالدين شاكر    

محافظة العيون

إصالح خطا  - يتعلق بامللك املسمى " صيلي " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 5224 - 17 الذي نشرت خالصة

 مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1142 بتاريخ 18 نوفمبر 2020. 

اقرأ : 
اجملاورون : 

شماال : أهل مسعود،

جنوبا : شارع سيدي بويا،

شرقا : حلبيب،

غربا : الرسم العقاري عدد 1978 - 17،

عوضا عن : 

شماال : أهل مسعود،

جنوبا : ملك احلبيب : 

شرقا : عالي ابن علي الغازي،

غربا : الرسم العقاري عدد 1978 - 17،

والباقي بدون تغيير 

احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

    محمد فاري

محافظة خريبكة

مطلب رقم 39100 - 18 

إسم امللك : "العكلة الزريبة" .

موقعه : دائرة وادي زم، جماعة اوالد فنان، دوارايت ساهل.

الزيتون  واشجار  وبئر  سفلي  من  مسكن  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

واشجار مثمرة. 

مساحته : 1 هـ 30 آ 49 س .

اجملاورون : 

*القطعة االولى:

شماال : ورثة قاسمي امحمد؛

جنوبا : واد؛

شرقا : ورثة بوعزة العماري؛

غربا : الطريق.

*القطعة الثانية:

شماال : ورثة بوعزة العماري ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 80785/س؛

شرقا : الواد؛

غربا : الواد.

*القطعة الثالثة:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : ورثة بوعزة العماري ؛

شرقا : الطريق؛

غربا : ورثة قاسمي امحمد.

طالب التحفيظ: العربي قاسمي بن احمد.

مطلب رقم 39240 - 18

إسم امللك : "بير اسطيلة" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار اوالد سعد.

نوعه : أرض فالحية.. 
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مساحته : 3 هـ 54 آ 11 س .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 38963/18؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

شرقا : الطريق؛

غربا : طالب التحفيظ؛.

طالب التحفيظ: عبد اهلل الفادي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 52642 - 18 

إسم امللك : "بير اسطيلة" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار اوالد سعد.

نوعه : أرض فالحية بها بنايتني، حزان املاء، اربعة ابار، اشجار الكالبتوس 

واشجار مثمرة.

مساحته : 7 هـ 52 آ 64 س .

اجملاورون : 

شماال : الفادي الطاهر، مطلب التحفيظ عدد 29240/18

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2006/د؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : طالب التحفيظ، الطريق، الرسم العقاري عدد 2006/د؛

طالب التحفيظ: عبد اهلل الفادي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 52735 - 18 

إسم امللك : "املاحي" .

موقعه : دائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي، دوار دزاليني بني منصور.

نوعه : أرض فالحية بها بئر. 

مساحته : 74 آ 76 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة تالي بوشتى؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 52736/18؛

شرقا : ورثة حميدة بن احلاج حمو؛

غربا : الصالح بن احلاج حمو؛

طالب التحفيظ: طالعي سهام بنت احمد.

مطلب رقم 52736 - 18 

إسم امللك : "املاحي" .

موقعه : دائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي، دوار دزاليني بني منصور.

نوعه : أرض فالحية بها بناية خفيفة. 

مساحته : 1 هـ 39 آ 75 س .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 52735/18؛؛

جنوبا : عبد احلق.

شرقا : ورثة حميدة بن احلاج حمو؛

غربا : الصالح بن احلاج حمو؛

طالب التحفيظ: املاحي الصديق بن احمد.

مطلب رقم 52902 - 18

إسم امللك : "الشعاب احلدناوي" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الفقراء، دوارسالملة الوارتيني.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1 هـ 31 آ 73 س .

اجملاورون : 

*القطعة االولى:

شماال : سلوم مليكة بنت الكبير ؛

جنوبا : سلوم السعدية بنت الكبير؛

شرقا : سلوم احمد بن الكبير ؛

غربا : الطريق؛

*القطعة الثانية:

شماال : الطريق؛

جنوبا : سلوم السعدية بنت الكبير؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : ورثة احلاج العربي سلوم؛

طالب التحفيظ: سعيد احلدناوي بن محمد.

مطلب رقم 52987 - 18

إسم امللك : "العوينات" .

موقعه : دائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي، دوار الهياترة بني منصور.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1 هـ 02 آ 18 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة سهيل الكبير بن احمد؛

جنوبا : ورثة صافي عبد احلق.

شرقا : ممر، ورثة اجلياللي بن االطيبي ؛

غربا : ورثة كرتيل الشيخ بن صافي؛؛

طالب التحفيظ : مباركة كرتيل بنت الشيخ. 

مطلب رقم 52743 - 18 

إسم امللك : " الظهيرات بن الكشاشير" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01 ه 49 س.

اجملاورون : 

*القطعة االولى:

شماال :الرسم العقاري عدد 57323/18 ؛

جنوبا : محمد بن امبارك؛

شرقا : محمد بن امبارك ؛

غربا : الطريق.

*القطعة الثانية:
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شماال :الطريق؛
جنوبا : الطريق؛

شرقا : محمد بن امبارك ؛
غربا : ورثة الشيخ بن بلقاسم.

*القطعة الثالثة:
شماال :الطريق؛

جنوبا : محمد بن امبارك ؛
شرقا : محمد بن امبارك ؛

غربا : الطريق.
طالب التحفيظ: قبال قدور بن محمد. 

مطلب رقم 52983 - 18
إسم امللك : "كعدة" .

موقعه : مدينة حطان، حي احلسني دوار شرفاء.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 27 آ 97 س .
اجملاورون : 

شماال :مطلب التحفيظ عدد 37647/18 ؛
جنوبا : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 92774/18 ؛
غربا : امللعب البلدي.

طالب التحفيظ: كمال بوشميعة بن بوشعايب. 

مطلب رقم 53024 - 18
إسم امللك : "امحمد البركة" .

موقعه : مدينة وادي زم، دار الضو.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 4 آ 5 س .
اجملاورون : 

شماال :الرسم العقاري عدد 7248/18 ؛
جنوبا : اليوسفي محمد؛

شرقا : الطريق؛
غربا : الرسم العقاري عدد 7247/18.

طالب التحفيظ: امحمد البركة بن محمد. 
احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة 

        بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

مطلب رقم 56136 - 19
إسم امللك : " الرحمة ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو : الطريس الفوقي
تاريخ التحديد : 23 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 ار 64 س.

نوعــه : أرض فالحية ، بها أشجار التني
اجملاورون : 

شماال : زنقة.
شرقا : رسم عقاري عدد : 79373 - 19 ، 
جنوبا : رسم عقاري عدد : 87893 - 19 ، 

غربا : خندق ،
طالب التحفيظ : شركة سيرفيو براس ش م م .

مطلب رقم 56164 - 19
إسم امللك : " الكداوي العليا ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو : الكداوي العليا
تاريخ التحديد : 24 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 64 س.
نوعــه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 
شماال : مطلب عدد : 56163 - 19 ، 

شرقا : فاطمة شيش ، 
جنوبا : ورثة شيش ، 

غربا : ورثة أشقار ،
طالب التحفيظ : لطيفة بنت عبد العزيز اخلياط .

مطلب رقم 56165 - 19
إسم امللك : " الكداوي العليا 1 ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو : الكداوي العليا
تاريخ التحديد : 24 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 ار 24 س.
نوعــه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : اميان شيش ، 

شرقا : رسم عقاري عدد : 88335 - 19، 
جنوبا : رسم عقاري عدد : 95728 - 19 ، اميان شيش 

غربا : ممر ،
طالب التحفيظ : لطيفة بنت عبد العزيز اخلياط .

مطلب رقم 56167 - 19
إسم امللك : " احلامة ".

، احملل  ، جماعة تزكان  ، قيادة قاع اسراس  إقليم شفشاون   : موقعه 
املدعو : مرج امللحة

تاريخ التحديد : 07 أكتوبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم : 20 ار 47 س.

نوعــه : أرض فالحية ، 
اجملاورون : 

شماال : محمد بن زاكور ، 
شرقا : محمد بن زاكور ، أحمد الطنيبر

جنوبا : طريق ، 
غربا : مطلب عدد : 56001 - 19 ،

طالب التحفيظ : محمد بن محمد مرصو .
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مطلب رقم 56177 - 19
إسم امللك : " بن قدور ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة املالليني ، احملل املدعو : الكداوي العليا
تاريخ التحديد : 24 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 ار 06 س.
نوعــه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 
شماال : ورثة احلسن املاللي ، 

شرقا : رسم عقاري عدد : 111511 - 19
جنوبا : مطلب عدد : 56009 - 19 ، محمد أحكان 

غربا : ورثة احلسن املاللي ،
طالب التحفيظ : ابراهيم بن ميمون بنقدور

مطلب رقم 59152 - 19
إسم امللك : " فدان دالية اعراش 03-03-26499 ".

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة و جماعة بني دركول ، احملل املدعو : تونات
تاريخ التحديد : 13 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 45 ار 69 س.
نوعــه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 
شماال : أحمد بوشتى املرابط ، 

شرقا : أحمد بوشتى املرابط
جنوبا : األحباس ، مفضل قاسم الوالي

غربا : خندق ،
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 59153 - 19
إسم امللك : " فدان بزيزة 03-03-26276 ".

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة و جماعة بني دركول ، احملل املدعو : تونات
تاريخ التحديد : 13 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 53 ار 04 س.
نوعــه : أرض فالحية بها أشجار مثمرة مع أشجار التني ، 

اجملاورون : 
شماال : ورثة عياشي بوبكر ، 

شرقا : أحمد حيون
جنوبا : خندق 

غربا : عبد السالم العديلة ،
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 59155 - 19
إسم امللك : " فدان اكراز 03-03-26277 ".

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة و جماعة بني دركول ، احملل املدعو : تونات
تاريخ التحديد : 13 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 47 ار 39 س.
نوعــه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 
شماال : محمد سعيد السعيدي ، 

شرقا : ورثة محمد اوالد احلاج
جنوبا : االحباس ، الواد 

غربا : ورثة العياشي الغزاوي ،
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 59225 - 19
إسم امللك : " عبو ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة عني احلصن ، احملل املدعو : القنطرة
تاريخ التحديد : 16 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 14 ار 71 س.
نوعــه : أرض عارية بها بئر

اجملاورون : 
شماال : طريق ، 

شرقا : احلسني النوينو حناك
جنوبا : أحمد ابغيل 

غربا : خندق ،
طالب التحفيظ : عبد الواحد بن محمد عبو ومن معه.

مطلب رقم 59332 - 19
إسم امللك : " مازن 1 ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو : 
الرويحنة دوار علولة املعاصم

تاريخ التحديد : 21 أكتوبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم : 03 ار 15 س.

وطابق  االرضي وسفل  من طابق حتت  يتكون  بناء  بها  أرض   : نوعــه 
علوي مع حديقة ومسبح.

اجملاورون : 
شماال : ممر ، 

شرقا : مصطفى بكنيتشو
جنوبا : عبد السالم سونيد 

غربا : طالب التحفيظ ،
طالب التحفيظ : خالد بن محمد أفلون.

مطلب رقم 71266 - 19
إسم امللك : " األزمي ".

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو : حومة غرابو بوجراح
تاريخ التحديد : 19 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 18 س 
نوعــه : أرض عارية.

اجملاورون : 
شماال : ورثة لوقش ، 

شرقا : رسم عقاري عدد : 70121 - 19
جنوبا : عبد العالي العلوي 

غربا : رسمني عقاريني 38887 - 19 ، 89498 - 19 ،
طالب التحفيظ : أحمد بن عبد السالم األزمي.

مطلب رقم 59154 - 19 
إسم امللك : " أرض املسجد ".

 موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون ، احملل املدعو: شارع 
امليلية 
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تاريخ التحديد : 13 أكتوبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم : 09 ار 13 س.

نوعــه : أرض عارية
اجملاورون :

شماال : الطريق
شرقا : خندق

جنوبا : رسم عقاري عدد: 53539/19 
غربا : رسم عقاري عدد: 53539/19 

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 71286 - 19 
إسم امللك : " شاكر 8 ".

 موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة بواحمد ، جماعة اسطيحة ، احملل 
املدعو: اسطيحة 

تاريخ التحديد: 19 نوفمبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 46 س.

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل
اجملاورون:

شماال : مطلب عدد: 71287/19
شرقا : امللك البحري

جنوبا : حديقة 
غربا : زنقة 

طالب )ة( : الطاهر شاكر مطالسي

مطلب رقم 71287 - 19 
إسم امللك : " شاكر 7 ".

 موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة بواحمد ، جماعة اسطيحة ، احملل 
املدعو: اسطيحة 

تاريخ التحديد : 19 نوفمبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 51 س.

نوعــه : أرض بها بناء يتكون من سفل مع ملحقني
اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد: 107091/19
شرقا : امللك البحري

جنوبا : مطلب عدد: 71286/19 
غربا : زنقة 

طالب )ة( : الطاهر شاكر مطالسي

مطلب رقم 71295 - 19 
إسم امللك : " دار املفرج ".

موقعه : إقليم تطوان ، بلدية وادالو ، احملل املدعو: املصلى متندالس دار 
املفرج 

تاريخ التحديد : 24 نوفمبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 68 س.

نوعــه : أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي
اجملاورون :

شماال : ابو بكر الريسوني 
شرقا : عشوشة بنت علي الريسون

جنوبا : زنقة 

غربا : أبوبكر الريسوني 
طالب )ة( : عبد احلميد بن اخملتار املفرج.

مطلب رقم 71267 - 19 
إسم امللك : " سانية الرمل 72 ".

ابي  املدعو: شارع  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 
العالء املعري رقم 72 

تاريخ التحديد: 27 أكتوبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 01 س.

ثاني  وطابق  علوي  وطابق  سفل  من  يتكون  بناء  بها  أرض  نوعــه: 
بالتراجع
اجملاورون:

شماال: األمني حمزة 
شرقا: شارع 

جنوبا : رسم عقاري عدد: 56434/19 
غربا: مصطفى بن حصايد 

طالب )ة( : محمد بن عبد الصمد أمساس ومن معه.

مطلب رقم 55777 - 19 
إسم امللك : " النازلة".

،احملل  السحتريني  جماعة   ، يدر  بني  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه   
املدعو: دوار اوالد اخداش

تاريخ التحديد: 16 نوفمبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 10 هـ 49 ار 21 س.

نوعــه: أرض فالحية
اجملاورون:

شماال: مزارع دوار حداودة 
شرقا: ورثة خداشني 

جنوبا : ورثة خداشني، مزارع دوار خداشني
غربا: ورثة البطيوي 

اوالد أخداش الوصي عنها السيد وزير  : اجلماعة الساللية  )ة(  طالب 
الداخلية.

مطلب رقم 56191 - 19 
إسم امللك : " يحيى ".

 موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة قاع اسراس ، جماعة تزكان ، احملل 
املدعو: قبيلة بني زيات

تاريخ التحديد: 23 سبتمبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 65 ار 45 س.

نوعــه: أرض فالحية
اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 98578/19 ، طالب التحفيظ 
شرقا: ورثة املفضل بوزكري ، قاسم بوزكري ، عبد العزيز حمار ، علي 

قشيشة مرابط مفضل
جنوبا : ساقية 

غربا: مارصو ، القاللوسي ، رسم عقاري عدد: 85022/19 ، 
طالب )ة( : محمد بن اخلمار اجملول ومن معه.

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
      املصطفى طريفة
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محافظة سال - املدينة

مطلب رقم 3570 - 20 

إسم امللك : " وائل "  

موقعه : سال املدينة ، شارع 2 مارس رقم 27 

مقاطعة باب ملريسة. 

وقع حتديده في : 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر24 س. 

للتجارة  أرضي وطابق سفلي مخصص  : مبنى من طابق حتت  نوعه 

وطابقني علويني ومرفق

بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : شارع 2 مارس عرضه 10 م. 

شرقا : ورثة زنيبر واجلماعة احلضرية لسال. 

جنوبا : اجلماعة احلضرية لسال.

غربا : الرسم العقاري رقم 37508/ ر

احلقوق العينية : الشيء . 

طالبو التحفيظ : ابيه كوكبي بن حلسن ومن معه. 

احملافظ على االمالك العقارية بسال املدينة 

محمد لفاف    

 

محافظة تازة

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 

الشياع  على  مالكة  السالم  عبد  بنت  عزيزة   : السيدة  أن  للعموم 

السادس  محمد  شارع  ب177  معها  اخملابرة  محل  واجلاعل  الساكن 

السويسي الرباط ، طلب أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري 

رقم : 14170/ف، املؤسس للملك املدعو : " ملك ادريس " الكائن مبدينة 

تازة ، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشرة يــومـا ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

    عبد الرحيم بنعمارة

محافظة اسفي

اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ اجلماعي

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "البخاتي"

اقليم اسفي.

 102291 -  99149 -  98240 -  102619 -  102251 -  99131 -  98023

 99187 - 98482 - 102664 - 102292 - 99184 - 98241 - 102657 -

 98540 - 102792 - 102330 - 99191 - 98522 - 102764 - 102305 -

 102799 - 102352 - 99803 - 98564 - 102798 - 102348 - 99750 -

 - 102408 - 101122 - 98574 - 102835 - 102406 - 99935 - 98566 -

 - 102411 - 101475 - 98741 - 102410 - 101445 - 98701 - 103054

 - 98993 - 102524 - 101608 - 98988 - 102413 - 101601 - 98979

 102052 - 99000 - 102527 - 101886 - 98998 - 102526 - 101703

 102585 - 102245 - 99063 - 102560 - 102149 - 99006 - 102530 -

الكل حتت عدد 23

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بآسفي 

     عبد اجلليل ابامني 

 

محافظة بنسليمان

إعالن نص عليه الفصل 52 مكرر من الظهير املؤرخ في 12 غشت 1913

واملغير واملتمم بالقانون رقم 14.07 الصادر بتاريخ 22 /11 /2011

تغيير اسماء عقارات محفظة

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79228 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

COTA BEACH 2-I5-A7 عوضا عن  سليمان ليتم تعويضه باالسم 

 COTA BEACH 2-I5-A 12
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باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79229 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

COTA BEACH 2-I5-A8 عوضا عن  سليمان ليتم تعويضه باالسم 

 COTA BEACH 2-I5-A 13

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79230 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

COTA BEACH 2-I5-A9 عوضا عن  سليمان ليتم تعويضه باالسم 

 COTA BEACH 2-I5-A 14

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79231 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I5-A10 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I5-A 15

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79232 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I5-A11 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I5-A 16

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79233 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I5-A12 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I5-A 17

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79234 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I5-A13 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I5-A 18

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79235 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I5-A14 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I5-A 19

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79236 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I5-A15 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I5-A 20

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79237 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I5-A16 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I5-A 21

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79238 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I5-A17 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I5-A 22

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79239 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I5-A18 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I5-A 23

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79240 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I5-A19 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I5-A 24
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باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79241 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I5-A20 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I5-A 25

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79252 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I6-A11 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I6-A 6

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79253 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I6-A12 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I6-A 7

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79254 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I6-A13 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I6-A 8

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79255 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I6-A14 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I6-A 9

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79256 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I6-A15 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I6-A 10

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79257 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I6-A16 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I6-A 11

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79258 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I6-A17 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I6-A 12

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79259 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I6-A18 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I6-A13

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79260 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I6-A19 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I6-A 14

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 Société ARMADAS" و  ش  م  م  ش  تور  ارماداس  شركة  أن  للعموم 

TOWER s.a.r.l a.u" في شخص ممثلها القانوني ان تطلب تغير اسم 

79261 - 25 الكائنة ببوزنيقة بإقليم بن  امللك للرسم العقاري عدد 

سليمان ليتم تعويضه باالسم COTA BEACH 2-I6-A20 عوضا عن 

 COTA BEACH 2-I6-A 15

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

          املصطفى مازي

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 31355 - 27

اسم امللك : "  اللة مينة ".

موقعه : إقليم خنيفرة ، جماعة لهري، املكان املدعو : لهري املركز.

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019. 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ 62 س

نوعه : ارض بجزء منها بناية ذات سفل واشجار.

اجملاورون : 

شماال : ممر)ملك عمومي(؛

شرقا : بوراس فاطمة؛

جنوبا : بوراس فاطمة، محراش بوعزة؛

غربا : كاشة سيدي حمان.

طالب التحفيظ : اللة ميناء امحمدي بوراس.

مطلب رقم 31356 - 27

اسم امللك : "  عقى اوجياللي ".

موقعه : إقليم ودائرة خنيفرة ، جماعة اكلمام ازكزا، املكان املدعو : 

عقى اوجياللي .

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هـ 39 آ 95 س

نوعه : ارض فالحية بها محطة ضخ املاء واشجار.

اجملاورون : 

شماال : شبوبا حسن؛

شرقا : طالب التحفيظ ، الرسم العقاري 20456 - 27؛

جنوبا : الرسم العقاري 15818 - 27؛

غربا : الطريق)ملك عمومي.

طالب التحفيظ : إبراهيم غيواني بن محمد.

مطلب رقم 41120 - 27

اسم امللك : " محمد ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي الفتح

وقع حتديده في : 28 اغسطس 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 57 س

نوعه : ارض بها بناية ذات قبو وسفل وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : واني امينة ؛

شرقا : بالبشير محمد؛

جنوبا : الزنقة )ملك حضري(؛

غربا : الزنقة)ملك حضري.

طالب التحفيظ : محمد زرار بن علي.

مطلب رقم 41274 - 27

اسم امللك : " وجدور ".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة اكلموس، جماعة احلمام، املكان املدعو : 

دوار ايت مسعود وعلي، ايت موسي .

وقع حتديده في : 26 فبراير 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هـ 51 آ 79 س

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق)ملك عمومي(؛

شرقا : الراجي حدو اومحمد؛
جنوبا : الراجي بوعزة؛

غربا : الراجي بوعزة.
طالب التحفيظ : حميد وجدور.

مطلب رقم 41290 - 27
اسم امللك : "  احلرش ".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة القباب، جماعة تغسالني، املكان املدعو : احلرش .
وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 66 آ 52 س
نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

اجملاورون : 
شماال : اليعقوبي عبد الرحيم؛

شرقا : اليعقوبي عبد الرحيم، حمو اوالشرقي؛
جنوبا : حمو والشرقي، املرضي حوسى؛

غربا : قناة مائية ) م . و. ك . م . ص .
طالب التحفيظ : طارق حاجير بن محمد.

مطلب رقم 41374 - 27
اسم امللك : "  فاطمة عشور ".

موقعه : اقليم خنيفرة، مدينة مريرت، املكان املدعو : حي تغالفت
وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ 02 س
نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة )ملك حضري(؛

شرقا : محمد بن تيقليت؛
جنوبا : اعراب عبد اهلل، اعراب فاطمة، حاجي فاطمة؛

غربا : اعراب صفية.
طالب التحفيظ : فاظمة عاشور مياني.

مطلب رقم 41376 - 27
اسم امللك : "  ملك السيبة ".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : حي الفتح.
وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 48 س
نوعه : ارض بها بناية ذات سفل وطابقني علويني.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة )ملك حضري(؛

شرقا : الزنقة)ملك حضري(؛
جنوبا : محمد الكي؛

غربا : حدو محمد.
طالب التحفيظ : عشور السيبة بن محمد.

مطلب رقم 41402 - 27
اسم امللك : "  الودكي ".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة و جماعة ، املكان املدعو : حي السالم .
وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020. 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ 42 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : ورثة سالك محمد؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي (؛

جنوبا : الطريق )ملك عمومي(؛

غربا : الطاهري مولودة .

طالب التحفيظ : الودكي محمد بن احمد .

مطلب رقم 41403 - 27

اسم امللك : "  احلساني ".

: امالو اغرينب بوميهاجن زنقة  : مدينة خنيفرة، املكان املدعو  موقعه 

11 رقم 38.

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 48 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفل وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الهيما محمد؛

شرقا : اربيعي عبد الرحيم؛

جنوبا : اوكنوز زينب؛

غربا : الزنقة )ملك حضري.

طالب التحفيظ : صالح احلساني بن امحمد.

مطلب رقم 41404 - 27

اسم امللك : "  عقاوي ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : بوميحاجني ، زنقة 07 ، رقم 09 و 11 .

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 س

نوعه : ارض بها بناية ذات قبو و سفلي و طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة )ملك حضري(؛

شرقا : عمراوي موحى ؛

جنوبا : الصاحلي محمد ؛

غربا : عقاوي حميد .

طالب التحفيظ : عقاوي ابراهيم بن موحى .

مطلب رقم 41405 - 27

اسم امللك : " اللة عائشة ".

موقعه : اقليم ودائرة خنيفرة ، جماعة لهري، املكان املدعو : لهري املركز. 

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ 64 س

نوعه : ارض بجزء منها بناية ذات سفلي و اشجار .

اجملاورون : 

شماال : الطريق )ملك عمومي(؛

شرقا : مطلب رقم 22266 - 27 ؛

جنوبا : مطلب رقم 22266 - 27 ؛

غربا : امحمدي بوراس اللة فاطمة .

طالب التحفيظ : امحمدي بورس اللة عائشة .

مطلب رقم 41425 - 27

اسم امللك : "  محمد كنتاوي ".

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

وقع حتديده في : 29 سبتمبر 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آ 70 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر مغلق )ملك حضري(؛

شرقا : الزنقة )ملك حضري(، الرسم العقاري 14897 - 27؛

جنوبا : الرسم العقاري 12387 - 27؛

غربا : الزنقة )ملك حضري.

طالب التحفيظ : بوبكر كنتاوي بن حلسن.

مطلب رقم 41454 - 27

اسم امللك : " ملك جنيب ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي الفتح . 

وقع حتديده في : 19 اكتوبر 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 76 س

نوعه : ارض بها بناية ذات قبو و سفلي و طابق اول .

اجملاورون : 

شماال : عصام عبد الكرمي ؛

شرقا : الزنقة )ملك حضري(؛

جنوبا : الزنقة )ملك حضري(؛

غربا : باجيوي عبدالرحمان .

طالب التحفيظ : عبدالرحمان جنيب بن باسو .

مطلب رقم 41467 - 27

اسم امللك : "  انوتن نطحروشن 01 ".

املكان  الزياني،  وحمو  موحى  جماعة  خنيفرة،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : ايت باجي احلجرة.

وقع حتديده في : 19 اكتوبر 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 94 آ 48 س

نوعه : ارض فالحية بها بئر واشجار.

اجملاورون : 

شماال : امزوار حسن، الشعبة )ملك عمومي(؛

شرقا : الشعبة )ملك عمومي(؛
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جنوبا : مطلب 41468 - 27 ، ممر)ملك عمومي(؛

غربا : امزوار حسن.

طالب التحفيظ : موسى امزوار بن محمد. 

مطلب رقم 41478 - 27

اسم امللك : " احلرش ".

ايت  ،دوار  تيغسالني  ، جماعة  القباب  دائرة   ، اقليم خنيفرة   : موقعه 

بوبكر، املكان املدعو : ايت مسانة . 

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 11 آ 44 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : عبداهلل ابراهيم بوييج ؛

شرقا : الطريق )ملك عمومي(؛

جنوبا : ارقاس يطو؛

غربا : يطو حمو حياني ، ارقاس يطو .

طالب التحفيظ : قدور السعدي بن اجلياللي . 

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بخنيفرة

طارق فضيلي   

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 50266 - 28

اسم امللك : تني امينكلدان

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امرول.

مساحته:  3ار 12سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : فاحت احمد بن بوجمعة ؛

جـنوبا : مصرف ؛

غـربا : ايت تريشت ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50251 - 28

اسم امللك : ام اداهري

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امرول.

مساحته:  02ار 33سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : ورثة عبد اهلل بن محمد ؛

شرقا : ورثة ايت بن لعزيز ؛
جـنوبا : ورثة احلاج سواكي ؛

غـربا : املصرف ؛
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50250 - 28
اسم امللك : اشريض

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 
حارة امردول.

مساحته:  06ار 93سنتيار.
نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 
شماال : الغالي احمد بن ابراهيم ؛
شرقا : مطلب عدد 50318 - 28 ؛

جـنوبا : محمد بن حلسن ؛
غـربا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50248 - 28
اسم امللك : اكر نسيل

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 
حارة امردول.

مساحته:  01هكتار 05ار 63سنتيار.
نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 
شماال : ممر ؛

شرقا : ايت تريشت و الوناس عبد اهلل و ممر عمومي ؛
جـنوبا : ممر عمومي ؛

غـربا : ممر ؛
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50234 - 28
اسم امللك : اكر نفال 1

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 
حارة امردول.

مساحته:  08ار 10سنتيار.
نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 
شماال : مصرف ؛
شرقا : األحباس ؛

جـنوبا : ايت يحيى اغرضاين ؛
غـربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50229 - 28
اسم امللك : اكر نعيشة 2

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 
حارة امردول.
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مساحته:  03ار 98سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : محفوظ محمد ؛

شرقا : مصرف ؛

جـنوبا : ورثة احلاج سواقي ؛

غـربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50230 - 28

اسم امللك : ام اكلفان لالحفصة

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مساحته:  08ار 99سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 50294-28 ؛

شرقا : ورثة سالم بن الفاطمي ؛

جـنوبا : احلاج محمد بن علي ؛

غـربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50233 - 28

اسم امللك : اكر نعيشة1

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مساحته:  03ار 22سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : مصرف ؛

جـنوبا : محمد بن الفاطمي و ورثة حلسن بن عبد اهلل ؛

غـربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50185 - 28

اسم امللك : تني تكرامت

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مساحته:  3ار 46سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : ورثة احلاج حلسن ؛

شرقا : مبارك بن بوسدرة ؛

جـنوبا : مبارك بن بوسدرة ؛

غـربا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50162 - 28

اسم امللك : مزكيدة

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مساحته:  05ار 01سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : مصرف ؛

جـنوبا : ممر عمومي ؛

غـربا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50161 - 28

اسم امللك : تبا خياط

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مساحته:  07ار 31سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : ايت املدني و العربي السواكي ؛

شرقا : بالل بن حلسن ؛

جـنوبا : ممر عمومي ؛

غـربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50158 - 28

اسم امللك : علي ايجو

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مساحته:  38ار 22سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : سالم بن الفاطمي ؛

شرقا : ممر عمومي ؛

جـنوبا : ورثة علي بن احلسني ؛

غـربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
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مطلب رقم 50178 - 28

اسم امللك : اكران حتال

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو : تدسي.

مساحته:  08ار 93سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : ورثة بوجمعة مستعد ؛

جـنوبا : ابراهيم بن مسعود ؛

غـربا : احلدي ناجم ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50320 - 28

اسم امللك : اكر نوزو

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مساحته:  21ار 59سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي ؛

شرقا : ممر عمومي ؛

جـنوبا : ممر عمومي ؛

غـربا : الغالي احمد بن بيها و األحباس ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50317 - 28

اسم امللك : اغنيم 1

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مساحته:  01ار 72سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : عبد السالم بن لعزيز ؛

شرقا : منصور علي بن املدني ؛

جـنوبا : ورثة عثمان بن املدني بوزركان ؛

غـربا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50295 - 28

اسم امللك : تالقوت

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مساحته:  02ار 23سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : ايت املدني بوزركان ؛

شرقا : ورثة احمد بن املدني ؛

جـنوبا : مبارك بن محمد لبوزركان ؛

غـربا : مبارك بن محمد لبوزركان ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50291 - 28

اسم امللك : امينكر رجال

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مساحته:  06ار 35سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : مصرف ؛

جـنوبا : اغاللي عبد السالم ؛

غـربا : ورثة احمد بن املدني ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50249 - 28

اسم امللك : تني افال

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مساحته:  04ار 47سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : البشاوي عمر ؛

شرقا : مصرف ؛

جـنوبا : مصرف و االحباس ؛

غـربا : ايت صالح محمد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50208 - 28

اسم امللك : ام اغنيم 2

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مساحته:  03ار 49سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي ؛

شرقا : ممر عمومي ؛

جـنوبا : مصرف ؛
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غـربا : مصرف ؛
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50301 - 28
اسم امللك : تيركا سيدي مسعود 1

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو : تدسي.
مساحته:  43ار 51سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛
حــدوده : 

شماال : بلوليد سليمان و شعشع الهاشمي ؛
شرقا : مصرف ؛

جـنوبا : مستعد علي ؛
غـربا : ممر عمومي و بوانان عمر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50012 - 28
اسم امللك : اكمضن القنطرة

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تازناخت، احملل املدعو : تزروت.
مساحته:  03ار 34سنتيار.
نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 
شماال : مصرف ؛

شرقا : مومن ؛
جـنوبا : املرابطني ؛

غـربا : ايت رحو ؛
طالبو التحفيظ : السـيد اكنوش فضمة بنت علي و من معها.

مطلب رقم 50019 - 28
اسم امللك : قدام متشركني

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تازناخت، احملل املدعو : تزروت.
مساحته:  04ار 05سنتيار.
نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 
شماال : مطلب حتفيظ عدد 50041-28 ؛

شرقا : اموزودن ؛
جـنوبا : طالب التحفيظ ؛

غـربا : موسى ؛
طالبو التحفيظ : السـيد اكنوش فضمة بنت علي و من معها.

مطلب رقم 50033 - 28
اسم امللك : فدان احلاج ابراهيم

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تازناخت، احملل املدعو : تزروت.
مساحته:  03ار 36سنتيار.
نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 
شماال : مصرف ؛

شرقا : ايت افكر عبد اهلل ؛
جـنوبا : مطلب عدد 50036-28 ؛

غـربا : ايت اوخسني ؛
طالب التحفيظ : السـيد اكنوش فضمة بنت علي و من معها.

مطلب رقم 50026 - 28
اسم امللك : جزومة حتت اللوزة

موقعه : اقليم رزازات دائرة امرزكان، جماعة تازناخت، احملل املدعو : تزروت.
مساحته:  02ار 06سنتيار.
نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 
شماال : ممر ؛

شرقا : ايت الطالب محمد و كدية احلجر ؛
جـنوبا : ايت رحو علي ؛

غـربا : مصرف ؛
طالبو التحفيظ : السـيد اكنوش فضمة بنت علي و من معها.

مطلب رقم 50036 - 28
اسم امللك : امزيز قرب الواد

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تازناخت، احملل املدعو : تزروت.
مساحته:  04ار 13سنتيار.
نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 
شماال : ايت الطالب و اروزوت و مطلب عدد 50033-28 ؛

شرقا : ايت الطالب ؛
جـنوبا : طالب التحفيظ ؛

غـربا : اخشيف حسي ؛
طالبو التحفيظ : السـيد اكنوش فضمة بنت علي و من معها.

مطلب رقم 50049 - 28
اسم امللك : بقعة حتت تفرمت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تازناخت، احملل املدعو : تزروت.
مساحته:  12ار 51سنتيار.
نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 
شماال : ممر عمومي ؛

شرقا : ايت رحو ؛
جـنوبا : ممر ؛

غـربا : ايت الرايس ؛
طالبو التحفيظ : السـيدة اكنوش فضمة بنت علي و من معها.

مطلب رقم 50148 - 28
اسم امللك: بحيرة السي ادريس

اوالد  املدعو:  الروحا، احملل  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
احلاج.

مساحته: 02ار 96س.
نوع امللك: ارض عارية ؛

حدوده: 
شماال: ورثة احمد بن منصور ؛

شرقا: السويدي حجاج ؛
جنوبا: عبد اهلل بن سالم ؛
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غربا: ممر ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50149 - 28
اسم امللك: بحيرة السويقة

اوالد  املدعو:  الروحا، احملل  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
احلاج.

مساحته: 09ار 62س.
نوع امللك: ارض فالحية ؛

حدوده: 
شماال: محمد بن العربي ؛

شرقا: ممر ؛
جنوبا: ممر ؛

غربا: مصرف قدمي ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50150 - 28
اسم امللك: تامدة 1

اوالد  املدعو:  الروحا، احملل  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
احلاج.

مساحته: 05ار 38س.
نوع امللك: ارض فالحية ؛

حدوده: 
شماال: محمد بن املداني ؛

شرقا: مصرف ؛
جنوبا: ممر ؛

غربا: مصرف ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50155 - 28
اسم امللك: تصغرين

املدعو:  احملل  زولي،  بني  جماعة  تنزولني،  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
تدسي.

مساحته: 07ار 50س.
نوع امللك: ارض فالحية بها نخيل ؛

حدوده: 
شماال: مصرف ؛

شرقا: شعشع محمد ؛
جنوبا: املصرف ؛

غربا: ممر ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50172 - 28
اسم امللك: الزويرية

موقعه: اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة الروحا، احملل املدعو: زاوية 
احلناء.

مساحته: 03ار 15س.
نوع امللك: ارض فالحية ؛

حدوده: 

شماال: طريق ؛
شرقا: طريق و مصرف ؛

جنوبا: مصرف ؛
غربا: مصرف ؛

طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50201 - 28
اسم امللك: املصلى 1

املدعو:  احملل  زولي،  بني  جماعة  تنزولني،  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
استور.

مساحته: 05ار 08س.
نوع امللك: ارض فالحية بها نخيل ؛

حدوده: 
شماال: طريق ؛

شرقا: ممر ؛
جنوبا: مصرف ؛

غربا: شوقي محمد ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50253 - 28
اسم امللك: بو تكضاض

املدعو: حارة  احملل  ترناتة،  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
الفاسي.

مساحته: 03ار 53س.
نوع امللك: ارض فالحية ؛

حدوده: 
شماال: ممر و مصرف ؛

شرقا: املصرف ؛
جنوبا: ممر ؛

غربا: مبارك بن اليازيد ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50257 - 28
اسم امللك: اخشني 2

املدعو: حارة  احملل  ترناتة،  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
الفاسي.

مساحته: 01ار 18س.
نوع امللك: ارض فالحية ؛

حدوده: 
شماال: ورثة مبارك بن قدور ؛
شرقا: ورثة مبارك بن قدور ؛
جنوبا: ورثة مبارك بن قدور ؛

غربا: مصرف ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50272 - 28
اسم امللك: املالح

املدعو:  احملل  زولي،  بني  جماعة  تنزولني،  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
تدسي.
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مساحته: 10ار 42س.
نوع امللك: ارض فالحية بها نخيل ؛

حدوده: 
شماال: املصرف ؛

شرقا: بن سيدي محمد ؛
جنوبا: البدوي الهاشمي ؛

غربا: مصرف ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50279 - 28
اسم امللك: متزكيدة 3

املدعو: حارة  احملل  ترناتة،  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
الفاسي.

مساحته: 09ار 64س.
نوع امللك: ارض فالحية بها نخيل ؛

حدوده: 
شماال: مصرف ؛

شرقا: ورثة محمد اومبارك ؛
جنوبا: ورثة الطاهر بن قدور ؛

غربا: امزيل عبد النبي بن عمر ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50305 - 28
اسم امللك: اكران عيسى

املدعو: حارة  احملل  ترناتة،  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
الفاسي.

مساحته: 05ار 38س.
نوع امللك: ارض فالحية ؛

حدوده: 
شماال: ورثة مبارك بن اليزيد ؛
شرقا: ورثة مبارك بن اليزيد ؛

جنوبا: ممر عمومي ؛
غربا: بن ملني مبارك بن محمد ؛

طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50312 - 28
اسم امللك: بقعة اكر نعامر 7

املدعو:  احملل  زولي،  بني  جماعة  تنزولني،  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
استور.

مساحته: 07ار 84س.
نوع امللك: ارض فالحية بها نخيل ؛

حدوده: 
شماال: سالم بن الهاشمي ؛

شرقا: مصرف ؛
جنوبا: ورثة ملني محمد ؛

غربا: سالم بن الهاشمي ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50330 - 28
اسم امللك: تصغرت نصالح

املدعو: حارة  احملل  ترناتة،  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
الفاسي.

مساحته: 09ار 93س.
نوع امللك: ارض فالحية ؛

حدوده: 
شماال: ممر ؛

شرقا: مصرف ؛
جنوبا: ممر ؛

غربا: ورثة مبارك بن اليزيد و قرماس حلسن ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50335 - 28
اسم امللك: اكران عيسى 2

املدعو: حارة  احملل  ترناتة،  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
الفاسي.

مساحته: 01ار 32س.
نوع امللك: ارض فالحية ؛

حدوده: 
شماال: ورثة مبارك بن احملجوب ؛

شرقا: ورثة بوسدرة بن احملجوب ؛
جنوبا: ورثة مبارك بن احملجوب ؛

غربا: ورثة مبارك بن احملجوب ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50337 - 28
اسم امللك: حفرة اتسرش

املدعو:  احملل  زولي،  بني  جماعة  تنزولني،  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
استور.

مساحته: 06ار 94س.
نوع امللك: ارض فالحية بها نخيل ؛

حدوده: 
شماال: ممر ؛

شرقا: ايت احلاج بن بلعيد ؛
جنوبا: مصرف ؛

غربا: مصرف ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50340 - 28
اسم امللك: اكر نعامر 4

املدعو:  احملل  زولي،  بني  جماعة  تنزولني،  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
استور.

مساحته: 02ار 69س.
نوع امللك: ارض فالحية ؛

حدوده: 
شماال: البوقنيفي ادير ؛

شرقا: سالم بن الهاشمي ؛
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جنوبا: البوقنيفي ادير ؛
غربا: مصرف ؛

طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50345 - 28
اسم امللك: الشريط ام يامنا

موقعه: اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو: حارة 
أمردول.

مساحته: 04ار 01س.
نوع امللك: ارض فالحية بها نخيل ؛

حدوده: 
شماال: احلاج محمد بن علي ؛
شرقا: احلاج محمد بن علي ؛

جنوبا: ممر عمومي ؛
غربا: ورثة ايت محمد عبيد لكبير و مبارك بن علي ؛

طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50350 - 28
اسم امللك: تني الطالب ناصر

املدعو:  احملل  زولي،  بني  جماعة  تنزولني،  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
تدسي.

مساحته: 10ار 51س.
نوع امللك: ارض فالحية بها نخيل ؛

حدوده: 
شماال: موسعيد عبد العزيز ؛

شرقا: ممر عمومي ؛
جنوبا: ممر ؛

غربا: بن سيدي محمد ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50362 - 28
اسم امللك: تاغزوت 2

املدعو:  احملل  زولي،  بني  جماعة  تنزولني،  دائرة  زاكورة  اقليم  موقعه: 
استور.

مساحته: 10ار 67س.
نوع امللك: ارض فالحية بها نخيل ؛

حدوده: 
شماال: مصرف ؛

شرقا: بوجمعة أمزيل ؛
جنوبا: ورثة علي مويدة ؛

غربا: ممر ؛
طالب التحفيظ السيد: األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 50490 - 28
اسم امللك: بوجدون

موقعه: اقليم ودائرة ورزازات، جماعة سكورة، احملل املدعو: اوالد بويحيى.
مساحته: 04 هـ  62 ار  64 س.

نوع امللك: ارض فالحية بها أشجار مختلفة وبنايات من طابق أرضي 
وبئر و صهريج و اسطبل وخم للدجاج و مخزن و متجر ؛

حدوده: 
شماال: مقبرة و ممر ؛
شرقا: ممر عمومي ؛

جنوبا: مطلب حتفيظ عدد 22975/28 ؛
غربا: خطارة و ممر ؛

طالب التحفيظ السيد: موحى زهير بن سعيد.
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

           املصطفى فخري

 

محافظة تيزنيت

امطلب رقم 31-19365
امللك املسمى : " الفقير 2 "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" اكرار 
سيدي عبد الرحمان " ،
مساحته : 40 آ 82 س

نوعه : أرض فالحية بورية بها أشجار الزيتون واخلروب ، 
اجملاورون : 

شماال : مفامان عبد اجلليل ومن معه ،
شرقا : طالب التحفيظ ،

جنوبا : ورثة سيدي محمد اوسعيد ،
غربا : ورثة كوكا محمد ،

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة الفقير بنت محمد .

مطلب رقم 31-139278
امللك املسمى : " النادر "

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" دوار لعركيب " ،

مساحته : 02 آ 73 س
نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : محمد بوكان ،

شرقا : واد ،
جنوبا : ممر ،

غربا : محمد االزرق ،
طالبو التحفيظ : السيد عبد العزيز مغفور بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139290
امللك املسمى : " اكي نتكركار "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" دوار ادبوشني " ،

مساحته : 01 هـ 12 آ 87 س
نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 
شماال : ورثة احلسني اوابراهيم ،

شرقا : ورثة ادعلي ،
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جنوبا : ورثة احلسني اوحلسن ،
غربا : ورثة همو احلسني ،

طالبو التحفيظ : السيد ابراهيم اد احلسن بن بلخير ومن معه .

مطلب رقم 31-139291
امللك املسمى : " ادبراهيم "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" دوار ادبوشني " ،

مساحته : 97 آ 82 س
نوعه : أرض فالحية بجزء منها بها بناية قدمية ، 

اجملاورون : 
شماال : ورثة بوزيت مبارك ،

شرقا : ورثة محمد بن احلسني احلسناوي ،
جنوبا : طالب التحفيظ ،

غربا : ورثة اد محمد ،
طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان الزويكي بن محمد .

مطلب رقم 31-139292
امللك املسمى : " تسيال امكرود 1 "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" دوار ادبوشني " ،

مساحته : 02 هـ 45 آ 73 س
الصالح  للماء  الوطني  املكتب  قناة  يخترقها  فالحية  أرض   : نوعه 

للشرب 
اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد اوعلي ،
شرقا : الطريق ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-138947 ،
غربا : ورثة احلسناوي محمد بن احلسني ،

طالبو التحفيظ : السيد أحمد بوزيت بن البشير ومن معه .

مطلب رقم 31-139293
امللك املسمى : " تركانت نرايس "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" دوار ادبوشني " ،

مساحته : 01 هـ 69 آ 02 س
نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-16678 ،

شرقا : زهيري مبارك ،
أحمد  حلاج  وورثة  بعضا  احلسني  بن  محمد  احلسناوي  ورثة   : جنوبا 

اوالعربي بعضا آخر،
غربا : زاهيري مبارك ،

طالبو التحفيظ : السيد أحمد بوزيت بن البشير ومن معه .

مطلب رقم 31-139294
امللك املسمى : " بولهضار "

احملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  دائرة  اغير  افال  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" دوار كدورت " ،

مساحته : 11 آ 06 س
نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بناية سفلية وطابق علوي واحد مع 
حديقة ويخترقها خط كهربائي دي اجلهد املنخفظ وعمود كهربائي ، 

اجملاورون : 
شماال : ورثة ايت زكير ،

شرقا : حلسن بن احملفوظ بن شيخ ،
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-139269 ،

غربا : بلقاسم بن املكي ايت احلاج ،
طالب التحفيظ : السيد ابراهيم بوعلي بن احلسن .

مطلب رقم 31-139296
امللك املسمى : " امللعب الرياضي اجلماعي "

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" امللعب اجلماعي" ،

مساحته : 02 هـ 79 آ 80 س
نوعه : أرض بورية بجزء منها بها ملعب كرة القدم ومرافقه ، بئرين 

وأعمدة كهربائية ، 
اجملاورون : 

شماال : الطريق ،
 31-35324 رقم  التحفيظ  ومطلب  بعضا  اغرابو  ايت  ورثة   : شرقا 

بعضا آخر،
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-35324 ،

غربا : ممر،
طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية للركادة في شخص رئيسها.

مطلب رقم 31-139297
امللك املسمى : " البير"

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 
املدعو"مركز جماعة الركادة " ،

مساحته : 41 آ 30 س
نوعه : أرض عارية بها ملعب كرة القدم ، 

اجملاورون : 
شماال : الطريق ،
شرقا : الساحة ،
جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ،
طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية للركادة في شخص رئيسها.

مطلب رقم 31-139300
امللك املسمى : " ثالث ندبريك 4"

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" ثالث ندبريك " ،

مساحته : 78 س
نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : بال عائشة ،

شرقا : ورثة ادبوعالل ،
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جنوبا : بال يامنة ،
غربا : ممر ،

طالبة التحفيظ : السيدة رقية بال بنت محمد .

مطلب رقم 31-139301
امللك املسمى : " ملك الوزاني 4 "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" أفتاس " ،

مساحته : 01 آ 08 س
نوعه : أرض محاطة بسور، 

اجملاورون : 
شماال : زنقة ،

شرقا : أحمد اليوسفي ،
جنوبا : ورثة اد املودن ،

غربا : تلمودي البشير ،
طالب التحفيظ : السيد مبارك الوزاني بن أحمد .

مطلب رقم 31-139302
امللك املسمى : " فوق الرويس 01 "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" دوار متاللت"،
مساحته : 20 آ 28 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار االركان ومطفية ، 
اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ وفاكير أحمد ،
واحلسن  آخر  بعضا  و31-99206  بعضا   31-65198 رقمي  رع   : شرقا 

بلخير وورثة محمد اوسماعيل بعضا آخر،
جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ،
طالب التحفيظ : السيد ابراهيم فقير بن بلخير.

مطلب رقم 31-139303
امللك املسمى : " فوق الرويس 03 "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" دوار متاللت"،
مساحته : 05 آ 03 س

نوعه : أرض فالحية بجزء منها بها نبات الصبار واخرى محاطة بسور 
بجزء منها بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 
شماال : ادبلعيد ،

شرقا : بوروس ،
جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : احلسني حدون وممر عمومي ،
طالب التحفيظ : السيد ابراهيم فقير بن بلخير.

مطلب رقم 31-139304
امللك املسمى : " فوق الرويس 02 "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" دوار متاللت"،
مساحته : 03 آ 93 س

نوعه : أرض عارية بها أشجار االركان ، 

اجملاورون : 
شماال : ممر عمومي ،
شرقا : ورثة بلكرن ،

جنوبا : رع رقم 31-98116 ،
غربا : ورثة شيخ علي باها ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم فقير بن بلخير.

مطلب رقم 31-139305
امللك املسمى : " تركا 2 "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو"اميان "،
مساحته : 01 آ 44 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابقني علويني ، 
اجملاورون : 

شماال : عبد الكرمي رضوان ،
شرقا : عابد أبصوص ،

جنوبا : زنقة ،
غربا : احوزين ياسني بعضا و ايت بلقايد بعضا آخر،

طالب التحفيظ : السيد احوزين الطيب بن ابراهيم .

مطلب رقم 31-139307
امللك املسمى : " موكرور"

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو" 
دوار بوتكمارين " ،

مساحته : 26 آ 51 س
نوعه : أرض عارية بها أشجار النخيل، 

اجملاورون : 
شماال : ممر خاص ،
شرقا : ممر خاص ،
جنوبا : ممر خاص ،

غربا : ممر خاص ،
طالب التحفيظ : السيد احلسن راي بن أحمد .

مطلب رقم 31-139308
امللك املسمى : " تكنيت "

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو" 
دوار بوتكمارين " ،

مساحته : 84 آ 64 س
نوعه : أرض عارية يخترقها ممر عمومي ، 

اجملاورون : 
شماال : ممر خاص ،

شرقا : ممر عمومي ،
جنوبا : ممر خاص ،

غربا : ممر خاص ،
طالب التحفيظ : السيد احلسن راي بن أحمد .

مطلب رقم 31-139309
امللك املسمى : " ادبنعلي "

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو" 
دوار بوتكمارين " ،
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مساحته : 02 هـ 00 آ 47 س
نوعه : أرض فالحية يخترقها ممرات عمومية ، 

اجملاورون : 
شماال : ممر خاص ،
شرقا : ممر خاص ،

جنوبا : واد وممر عمومي ،
غربا : ممر خاص ومقبرة ) االحباس( ،

طالبو التحفيظ : السيد احلسن راي بن أحمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139310
امللك املسمى : " ملك دوارار"

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو" 
دوار بوتكمارين " ،

مساحته : 77 آ 03 س
نوعه : أرض فالحية بجزء منها بها نبات الصبار وبناية سفلية قدمية 

اجملاورون : 
شماال : ممر عمومي ،

شرقا : ممر خاص وممر عمومي ،
جنوبا : ممر خاص ،

غربا : ورثة أكوبي ،
طالب التحفيظ : السيد ابراهيم راي بن محمد .

مطلب رقم 31-139311
امللك املسمى : " تكنيت 02 "

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو" 
دوار بوتكمارين " ،

مساحته : 84 آ 27 س
نوعه : أرض عارية يخترقها ممر عمومي وبها منخفض أرضي ، 

اجملاورون : 
شماال : ممر خاص ،

شرقا : ممر عمومي ،
جنوبا : ممر خاص ،

غربا : ممر خاص ،
طالب التحفيظ : السيد ابراهيم راي بن محمد .

مطلب رقم 31-139312
امللك املسمى : " ملك اسك "

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو" 
دوار بوتكمارين " ،

مساحته : 12 آ 66 س
نوعه : أرض فالحية بجزء منها بها أشجار الزيتون وبئر وبناية سفلية ، 

اجملاورون : 
شماال : ممر خاص ،

شرقا : ممر عمومي ،
جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : ملهدي بن اسماعيل ،
طالب التحفيظ : السيد ابراهيم راي بن محمد .

مطلب رقم 31-139316

امللك املسمى : " منزل بال "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" أفتاس 3 " ،

مساحته : 01 آ 03 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-25364 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : طريق معبدة ،

غربا : ملك الغير،

طالبة التحفيظ : السيدة رقية بال بنت محمد .

مطلب رقم 31-145917

امللك املسمى : " املاجري"

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" ثالث ندبريك " ،

مساحته : 53 آ 33 س

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص ،

شرقا : ممر خاص ،

جنوبا : ممر خاص ،

غربا : الطريق وقناة املاء ،

طالبة التحفيظ : السيدة فاضمة املاجري بنت خليفة .

مطلب رقم 31-145919

امللك املسمى : " السوق "

موقعه : جماعة وقيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" السوق " ،

مساحته : 09 آ 09 س

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بنايتني سفليتني ، 

اجملاورون : 

شماال : املدرسة اجلماعاتية ،

شرقا : رع رقم 31-16578 ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الساحة و املدرسة اجلماعاتية ،

طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية ألربعاء رسموكة في شخص رئيسها 

مطلب رقم 31-145920

امللك املسمى : " املساحة اخلضراء "

املدعو"  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  وقيادة  : جماعة  موقعه 

مركز اجلماعة " ،

مساحته : 50 آ 99 س

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها أشجار ، 

اجملاورون : 

شماال : فارق املاء بعضا وخزان املاء بعضا آخر ،
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شرقا : دار القيادة ،
جنوبا : الطريق ،

غربا : املصلى ) االحباس ( بعضا وملك الغير بعضا آخر ،
طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية ألربعاء رسموكة في شخص رئيسها 

مطلب رقم 31-145921
امللك املسمى : " ملعب رياضي "

موقعه : جماعة وقيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" دوار 
ايت ابراهيم ايوسف " ،

مساحته : 29 آ 74 س
نوعه : أرض بها ملعب رياضي ، 

اجملاورون : 
شماال : اهل دوار ابراهيم ايوسف ،
شرقا : اهل دوار ابراهيم ايوسف ،
جنوبا : اهل دوار ابراهيم ايوسف ،

غربا : الساحة ،
طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية ألربعاء رسموكة في شخص رئيسها

مطلب رقم 31-145922
امللك املسمى : " منزل اجلماعة "

املدعو"  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  وقيادة  : جماعة  موقعه 
مركز اجلماعة " ،

مساحته : 05 آ 86 س
سفلية  بناية  بها  منها  بجزء  بسور  محاطة  عارية  أرض   : نوعه 

ومستودع والباقي بها أشجار ، 
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-7806 ،
شرقا : ورثة عروب ،

جنوبا : الطريق ،
غربا : الطريق ،

طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية ألربعاء رسموكة في شخص رئيسها 

مطلب رقم 31-145923
امللك املسمى : " خزانة اجلماعة "

املدعو"  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  وقيادة  : جماعة  موقعه 
مركز اجلماعة " ،

مساحته : 02 آ 50 س
نوعه : أرض جزء منها بها بناية سفلية واخرى محاطة بسور، 

اجملاورون : 
شماال : رع رقم 31-29893 ،

شرقا : الطريق ،
جنوبا : دار الطالب ،

غربا : دار الطالب ،
طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية ألربعاء رسموكة في شخص رئيسها 

مطلب رقم 31-145924
امللك املسمى : " دار اجلماعة 1 "

املدعو"  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  وقيادة  : جماعة  موقعه 
مركز اجلماعة " ،

مساحته : 04 آ 45 س
: أرض جزء منها بها بناية سفلية واخرى محاطة بسور بجزء  نوعه 
ان هذا  الى  االشارة  ، مع  واحد  وطابق علوي  بناية سفلية  بها  منها 
ابراهيم  اتان  لفائدة  الهواء  في حق  متمثل  ارتفاق  بحق  مثقل  امللك 

وحق املرور لفائدة اتان العربي ، 
اجملاورون : 

شماال : الطريق ،
شرقا : رع رقم 31-16578 ،

جنوبا : اتان العربي ،
غربا : زنقة ،

طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية ألربعاء رسموكة في شخص رئيسها 

مطلب رقم 31-145926
امللك املسمى : " ملك جهادي "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" حتت تبريدة " ،

مساحته : 93 س
نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : شركة متسنا ،

شرقا : الطريق ،
جنوبا : شركة متسنا ،

غربا : شركة متسنا ،
طالب التحفيظ : السيد محند جهادي بن ابريك .

مطلب رقم 31-145927
امللك املسمى : " منزل ساروت "

موقعه : جماعة تيزنيت احملل املدعو"حي ادرق رقم 8" 
مساحته : 83 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابقني علويني ، 
اجملاورون : 

شماال : اكيجي مبارك ،
شرقا : زنقة ،
جنوبا : زنقة ،

غربا : عبقري محمد ،
طالب التحفيظ : السيد السعيد ساروت بن العربي .

مطلب رقم 31-145950
امللك املسمى : " ملك زينة "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" أفتاس " ،

مساحته : 01 آ 65 س
نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : رع رقم 27715-31 بعضا واحلديقة وملك الغير بعضا آخر، 

شرقا : رع رقم 31-20630 ،
جنوبا : زنقة ،

غربا : عائشة بال ،
طالبة التحفيظ : السيدة زينة بال بنت محمد .
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مطلب رقم 31-19428
امللك املسمى : " اجملد 2 "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" اموتكن " ،
مساحته : 21 آ 75 س

نوعه : أرض عارية ، 
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-16337 ،
شرقا : الطريق ،

جنوبا : العرب اوحلسن بعضا ومطلب التحفيظ رقم 7346-31 بعضا آخر،
غربا : امللك العام البحري ،

طالب التحفيظ : السيد بطاح احلسني بن ابراهيم .

مطلب رقم 31-19523
امللك املسمى : " بوداد "

شارع  املدعو"  احملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  وباشوية  بلدية   : موقعه 
محمد 5 "،

مساحته : 03 آ 56 س
نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : رع رقمي 19163-31 و 31-19159 ، 

شرقا : شارع محمد اخلامس ،
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 13845-31 وبوداد اخملتار،

غربا : رع رقمي 19165-31 و 31-19164 ،
طالب التحفيظ : السيد حسن بضاض .

مطلب رقم 31-145951
امللك املسمى : " فاضمة "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" الضايت " ،

مساحته : 02 آ 32 س
نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : ورثة فاطمة بنت ابراهيم ،

شرقا : حديقة عمومية ،
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-145956 ،

غربا : رع رقم 31-102560 ،
طالبة التحفيظ : السيدة فاضمة بولكريس بنت أحمد 

مطلب رقم 31-145956
امللك املسمى : " اكرام "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" الضايت " ،

مساحته : 02 آ 44 س
نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-145951 ،

شرقا : حديقة عمومية ،
جنوبا : ورثة سلطانة بنت خديجة بعضا ومطلب التحفيظ رقم -31

139202 بعضا آخر ،

غربا : رع رقم 31-102560 ،
طالبو التحفيظ : السيد الطاهر اكرام بن أحمد ومن معه .

مطلب رقم 31-145961
امللك املسمى : " دار وانزيك "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" حي نتيفراضني "،
مساحته : 02 آ 23 س

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومستودع وميزانني 
من سفلي ، 

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-139042 ،

شرقا : زنقة ،
جنوبا : زنقة ،

غربا : ورثة احلاج أحمد بن علي همو ،
طالبو التحفيظ : السيد عبد اللطيف نايت همو بن ابراهيم ومن معه .

مطلب رقم 31-145963
امللك املسمى : " حجي "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" طريق املن "،
مساحته : 11 آ 01 س

نوعه : أرض عارية حجرية بجزء منها بها طابق حتت أرضي ومستودع 
سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح ، 

اجملاورون : 
شماال : عابد أبصوص ،

شرقا : ممر،
جنوبا : نورالدين مصطفى ومن معه ،

غربا : الطريق ،
طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان حجي بن احلسن 

مطلب رقم 31-145984
امللك املسمى : " مبارك ابيروك "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" دوار ادكوجا " ،
مساحته : 01 آ 07 س

نوعه : أرض عارية جزء منها محاطة بسيناج ، 
اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-4746 ،
شرقا : ممر،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-145987 ،
غربا : الطريق ،

طالب التحفيظ : السيد امبارك ابيروك بن جامع .

مطلب رقم 31-145985
امللك املسمى : " علي ابيروك "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" دوار ادكوجا " ،

مساحته : 75 س
نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بناية سفلية ، 



عدد 1154 - 27 جمادى األخرة 1442 )10 فبراير 2021(874

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-4746 ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-145983 ،

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد علي ابيروك بن جامع .

مطلب رقم 31-145986

امللك املسمى : " ملك ابيروك 9 "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادكوجا " ،

مساحته : 63 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-145987 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-145987 ،

جنوبا : ساحة ،

غربا : الطريق ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن ابيروك بن جامع .

مطلب رقم 31-145987

امللك املسمى : " احلسني ابيروك "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادكوجا " ،

مساحته : 01 آ 01 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-145984 ،

شرقا : ممر،

جنوبا : الطريق بعضا ومطلب التحفيظ رقم 145986-31 بعضا آخر ،

غربا : الطريق ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني ابيروك بن جامع .

مطلب رقم 31-145988

امللك املسمى : " ابراهيم ابيروك "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادكوجا " ،

مساحته : 01 آ

نوعه : أرض بها بناية سفلية ومرافق بالسطح ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-145983 ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم ابيروك بن جامع .

مطلب رقم 31-145998
امللك املسمى : " ايت منصور"

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

مساحته : 83 س ،
نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : ورثة بورحيم ،
شرقا : ورثة بورحيم ،

جنوبا : محمد موزون وورثة ادعلي محمد ،
غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد مصطفى ايت منصور بن موالي ابراهيم .

مطلب رقم 31-146015
امللك املسمى : " فدان محمد بن مسعود "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" دوار 
متاللت " ،

مساحته : 11 آ 65 س
نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-146016 ،

شرقا : ممر عمومي ،
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-128265 ،

غربا : ورثة ايبورك دكارا ،
طالب التحفيظ : السيد محمد االمام العزاوي بن أحمد 

مطلب رقم 31-146016
امللك املسمى : " فدان محمد بن مسعود "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" دوار 
متاللت " ،

مساحته : 11 آ 29 س
نوعه : أرض عارية بها أشجار االركان ، 

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-146017 ،

شرقا : ممر عمومي ،
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-146015 ،

غربا : ورثة ايبورك دكارا ،
طالبو التحفيظ : السيد عبد العزيز هناني بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-146017
امللك املسمى : " فدان محمد بن مسعود "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" دوار 
متاللت " ،

مساحته : 07 آ 68 س
نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-146018 ،

شرقا : ممر عمومي ،
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-146016 ،
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غربا : ورثة ايبورك دكارا ،
طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز هناني بن محمد .

مطلب رقم 31-146018
امللك املسمى : " فدان محمد بن مسعود "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" دوار 
متاللت " ،

مساحته : 05 آ 52 س
نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : فاضمة ادكيرا ،

شرقا : ممر عمومي ،
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-146017 ،

غربا : ورثة ايبورك ادكيرا ،
طالب التحفيظ : السيد ابراهيم الرايسي بن أحمد .

مطلب رقم 31-146027
امللك املسمى : " بوليت "

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

مساحته : 02 آ 74 س
نوعه : أرض بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 
شماال : ورثة اكرام بعضا وورثة طالب سعيد وادبيهي اوحسون بعضا آخر،

شرقا : أحمد بن احلسن بن علي ،
جنوبا : يامينة لفتوتي بعضا وممر مشترك بعضا آخر،

غربا : ورثة سيدي أحمد اوبلعيد ،
طالبة التحفيظ : السيدة ساالر جوييل بوليت .

مطلب رقم 31-146032
امللك املسمى : " بوقريان "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" دوار 
سيدي بوالفضايل " ،
مساحته : 05 آ 85 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد والباقي بها مسبح 
وحديقة وأشجار ، 

اجملاورون : 
شماال : ممر عمومي،

شرقا : ساحة ،
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-22675 ،

غربا : رع رقم 31-43266 ،
طالب التحفيظ : السيد محمد بوضاض بن أحمد .

مطلب رقم 31-146037
امللك املسمى : " تاحت االندار "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" دوار البرج " ،
مساحته : 32 آ 28 س

نوعه : أرض بها قطعتني االولى عارية محاطة بسور بجزء منها بها 

للصرف  مطفية  بها  عارية  والثانية  سفلية  وبناية  الزيتون  أشجار 

الصحي ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : ورثة ايبورك بعضا وشنيتي عبد اهلل بعضا آخر،

شرقا : أحمد اوبيهي ،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : البشير بوعالل ،

القطعة الثانية : 

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : أحمد اوبيهي ،

جنوبا : ورثة بوروس النائب عنه احلسني بوروس ،

غربا : ممر عمومي ،

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة عزالدين بنت عبد اهلل 

مطلب رقم 31-146073

امللك املسمى : " اكوك 1 "

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع اكوك " ،

مساحته : 07 آ 26 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : ممر ،

جنوبا : رع رقم 31-103429 ،

غربا : جامع سفيني ،

طالبة التحفيظ : السيدة زهرة سفيني بنت اليزيد .

مطلب رقم 31-146074

امللك املسمى : " اكوك 4 "

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع اكوك " ،

مساحته : 10 آ 97 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زينة سفيني ،

شرقا : رع رقم 31-108512 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-146077 ،

غربا : محمد سفيني ومن معه ،

طالبة التحفيظ : السيدة زهرة سفيني بنت اليزيد .

مطلب رقم 31-146075

امللك املسمى : " اكوك 3 "

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع اكوك " ،
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مساحته : 03 آ 99 س
نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : الطريق ،

شرقا : جامع سفيني ،
جنوبا : زينة سفيني ،

غربا : ممر،
طالبة التحفيظ : السيدة زهرة سفيني بنت اليزيد .

مطلب رقم 31-146076
امللك املسمى : " اكوك 2 "

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" مزارع اكوك " ،
مساحته : 07 آ 98 س

نوعه : أرض عارية ، 
اجملاورون : 

شماال : الطريق ،
شرقا : ممر ،

جنوبا : رع رقم 31-108512 ،
غربا : ممر،

طالبة التحفيظ : السيدة رقية سفيني بنت اليزيد .

مطلب رقم 31-146078
امللك املسمى : " اكوك 6 "

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" مزارع اكوك " ،
مساحته : 04 آ 14 س

نوعه : أرض عارية ، 
اجملاورون : 

شماال : الطريق ،
شرقا : ممر ،

جنوبا : رع رقم 31-108512 ،
غربا : ممر،

طالبة التحفيظ : السيدة رقية سفيني بنت اليزيد .

مطلب رقم 31-146124
امللك املسمى : " ملك باكرمي "

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

مساحته : 68 آ 60 س
نوعه : أرض فالحية بها نبات غابوية ، 

اجملاورون : 
شماال : ممربعضا ورع رقمي 69944-31-69927-31 بعضا آخر

شرقا : الطريق ،
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-55074 ،

غربا : وابيه محمد بن احلسني ،
طالب التحفيظ : السيد أحمد باكرمي بن موالي محمد 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-14117

امللك املسمى : " لينة ".

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار الدوتركا " ،

نوعه : أرض بورية فالحية ،

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بومهدي ،

 466 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 05 ديسمبر 2007 . 

اصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى"املاجري" 

موضوع مطلب رقم 145917-31 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1098 بتاريخ 15 أكتوبر 2020. 

عوضا : 

عن اسم طالب التحفيظ : السيد ابراهيم بال بن محمد ،

اقرأ : 

اسم طالبة التحفيظ : السيدة فاضمة املاجري بنت خليفة ،

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر ابوحامد    

 

محافظة العرائش

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 4575 - 19

امللك املسمى" ارض الصرصري " ، 

بحوض   " السفلى  الهضاب   " املدعوة  األراضي  ضم  مبنطقة  الواقع 

اللوكوس ، إقليم العرائش، دائرة القصر الكبير .

،فإن مسطرة   2012 04 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى " ارض الصرصري "ذي املطلب رقم 4575 - 36 ، 

أصبحت تتابع من األن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي : 

- أ ( في اسم السيد احلاج محمد احلسيسن و ذلك في حدود قطعة 

أرضية مساحتها 3هـ 92 آر 10 س .

- ب( في اسم طالب التحفيظ في حدود ما تبقى من امللك املذكور أعاله .

و ذلك بناءا على نفس احلجج و الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب 

املذكور، و كذا الوثائق التالية : 

- احلكم االبتدائي عدد 303 ملف رقم 9/2005/289 بتاريخ 11 اكتوبر 2007.
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- قرار استئنافي رقم 444 عدد 123/1401/2016 بتاريخ 10 نوفمبر2016.
- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 24 يوليو 2017 - 02 يناير 2019 .

- محضر اجتماع اللجنة املصغرة لضم األراضي املصغرة لضم 
األراضي الفالحية مبنطقة السهول و الهضاب السفلى مؤرخ 

في 18 سبتمبر 2018.
- تقرير اخلبرة املنجز من طرف اخلبير عبد اهلل بوحو خبير في القضايا 

العقارية باستئنافية طنجة .
 3982 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 22 فبراير 1989

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:" رطام " 
موضوع مطلب التحفيظ عدد: 13231 - 36

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريـدة الرسميـة عدد: 1143 
بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

عوضا عن  :
مساحة القطعة األولى املسمى" رطام 1" 35 ار 56 س   

إقرأ  :
مساحة القطعة األولى املسمى" رطام 1" 35 ار 65 س   

والباقي بدون تغيير

اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى : " داوود " 
موضوع مطلب التحفيظ عدد 32755 - 36

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريـدة الرسميـة عدد 1146 
بتاريخ 16 ديسمبر 2020 

عوضا عن : 
مساحته : 1 هـ 

إقرأ : 
مساحته : 1ار 

والباقي بدون تغيير
احملافظ على االمالك العقارية بالنيابة بالعرائش 

خالد املعرف      

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 11022 - 37
اسم امللك : حيط املقدم " ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو اخمالشة . 
وقع حتديده في : 20 فبراير 2018 ؛

مساحته : 29 ار 25 س ؛
نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

شماال : ممر عمومي عرضه متغير ؛ 
شرقا : ممر عمومي عرضه متغير 
جنوبا ممر عمومي عرضه متغير ؛

غربا : ورثة حجاجي محمد بن عبدالعالي ؛ 
طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 11901 - 37

اسم امللك : "مقبرة سيدي الغزواني حتت الطريق " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو كزناية . 

وقع حتديده في : 29 ديسمبر 2016 ؛

مساحته : 83 ار 74 س ؛

نوعه : ارض عارية عبارة عن مقبرة بها أشجار الزيتون ؛

شماال : الطريق اإلقليمية رقم 5318 عرضها 20 مترا 

شرقا : ورثة فتحي محمد و كنينح محمد و طريق عمومية عرضها 

متغير ؛ 

جنوبا : ورثة كنينح الشافني ؛

غربا : طريق عمومية عرضها متغير . 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 54819 - 37

اسم امللك : احلجرة " ؛

بلحسن  امحمد  سيدي  جماعة  تيسة  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو دوار أوالد جبار . 

وقع حتديده في : 8 يوليو 2019 ؛

مساحته : 01هـ 62 ار 79 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

شماال : ورثة القروق محمد و القروق احلسني ؛ 

شرقا : كناش قدور ، بالل كنوش و مطلب عدد 23952 - 37 ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 23952 - 37 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 13218 - 37 و 23926 - 37 و الرسم العقاري 

عدد 13580 - 37 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 63818 - 37

اسم امللك : ثانوية ام القرى " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف دوار لكدى . 

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2018 ؛

مساحته : 42 ار 81 س ؛

نوعه : ارض عارية بها أشجار مختلفة و ثانوية مكونة من بنايتني من 

طابق ارضي وبناية من طابق سفلي و علوي ؛

شماال : مطلب التحفيظ عدد 63817 - 37 ؛ 

شرقا : الفحصي عبد الرحيم و امليداوي محمد . 

احمد  افطيش  و  احلسوني عبدالدامي  و  : اشطينة عبدالسالم  جنوبا 

بن عبدالقادر ؛
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غربا : طريق عمومية . 
النائب عنها مندوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة بتاونات . 

مطلب رقم 63860 - 37
اسم امللك : الدفيالت " ؛

املدعو حيط  احملل  تاونات  تاونات جماعة  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 
يدو الرميلة . 

وقع حتديده في : 5 ابريل 2019 ؛
مساحته : 01 ار 4 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛
شماال : زنقة عرضها 6 امتار ؛ 
شرقا : زنقة عرضها 8 امتار . 

جنوبا محمد حساني ؛
غربا : فحفوحي عبداللطيف . 

طالبة التحفيظ : فطيمة البياضي بنت احمد . 

مطلب رقم 63977 - 37
اسم امللك : كعدة البور " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو دوار الزاوية . 
وقع حتديده في : 29 اغسطس 2019 ؛

مساحته : 16 ار 39 س ؛
نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : النياري محمد بن علي ، النياري عبد السالم بن علي ؛ 
شرقا : ورثة لعميري علي و النياري حادة . 

جنوبا مسلك عرضه 2 امتار ، بعده الكساكس احمد ، النياري عمر 
بن احمد و ورثة النياري احمد بن علي و النياري محمد بن علي وورثة 

أوالد بلقاسم الفنان ؛
غربا : مطلب عدد 8630 - 37 . 

طالب التحفيظ : عبدالسالم النياري .

مطلب رقم 64034 - 37
اسم امللك : مرج اخملاء " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة مزراوة احملل املدعو مزارع و 
أمالك كاع سبيت مرجع مرغاد . 
وقع حتديده في : 23 يناير 2020 ؛
مساحته : 01 هـ 64 ار 71 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛
شماال : الطريق رقم 408 عرضها 30 مترا و اجلناتي احلسني و اجلواللي احمد ؛ 

شرقا : ممر عمومي عرضه 5 امتار . 
جنوبا : اجلناتي احلسني ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 4983 -ف . 
طالبو التحفيظ : احمد الهرموسي و من معه . 

مطلب رقم 28246 - 37
اسم امللك : زهرة اجلبل" ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي أوالد سعيد. 
وقع حتديده في : 18 ابريل 2018 ؛

مساحته : 6 ار 70 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

: الطريق الوطنية  ؛ ذشرقا   37 - 6277 : الرسم العقاري عدد  شماال 

رقم 8 عرضها 30 مترا . 

جنوبا : حق مرور عمومي بعده مشروع ضم األراضي الفالحية الساهلة؛

غربا الرسم العقاري عدد 6277 - 37 . ؛ 

طالبة التحفيظ : الودادية السكنية ملوظففي و أعوان عمالة إقليم 

تاونات ميثلها منير اخلطابي . 

مطلب رقم 11181 - 37

اسم امللك : "كركار باب تازة " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل دوار بوجدار. 

وقع حتديده في : 20 ابريل 2018 ؛

مساحته : 01 هـ 36 ار 91 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

القطعة 1 : 

شماال : الطريق اإلقليمية رقم 5333 عرضها 20 مترا 

شرقا : طريق عمومية و الهواري احلضيري يوسف . ؛ 

جنوبا : برشاش مسعود، الكعموطي علي، برشاش بوشتى و السيوري نورالدين؛

غربا : السيوري منصف والسيوري حسن والطريق اإلقليمية رقم 5333 

عرضها 20 مترا . 

القطعة 2 : 

شماال : ورثة بوصوف احمد 

شرقا : الهواري احلضيري يوسف . ؛ 

جنوبا : طريق عمومية ؛

غربا : طريق عمومية . 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 28185 - 37

اسم امللك : اجنان الفقيه " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة تيسة احملل املدعو أوالد عبو. 

وقع حتديده في : 17 ماي 2018 ؛

مساحته : 42 ار 51 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : طريق عمومية عرضها 10 امتار ؛ 

شرقا ورثة محمد لقبيب ولد عائشة ؛ 

جنوبا : حلسن بوحاجة ؛

غربا : ورثة احمد لعماري 

مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بتاونات .

مطلب رقم 54824 - 37

اسم امللك : عني امراج" ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوعادل احملل املدعو عني امراج . 

وقع حتديده في : 8 اكتوبر 2018 ؛
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مساحته : 16 ار 12 س ؛
نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

شماال : طريق عمومية و الشعبة ثم ورثة دكارة محمد ؛ 
شرقا : مسلك عمومي عرضه 1 متر ثم بعده ورثة العمراني محمد . 

جنوبا : القري عبدالسالم ؛
غربا : ورثة العمراني محمد . 

طالب التحفيظ : البوارضي احمد . 

مطلب رقم 63823 - 37
اسم امللك : عيون بوجدي" ؛

حي  املدعو  احملل  تاونات  جماعة  تاونات  بلدية  تاونات  إقليم   : موقعه 
أوالد سعيد . 

وقع حتديده في : 18 يناير 2019 ؛
مساحته : 04 ار 83 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛
شماال : ورثة العزوزي احمد ؛ 

شرقا : ورثة العزوزي عياشي . 
جنوبا : الطريق الوطنية عرضها 30 م ؛
غربا : الرسم العقاري عدد 304 - 37 . 

طالبو التحفيظ : احلسن العزوزي ومن معه. 

إعالن نص عليه الفصل 52 مكرر من الظهير املؤرخ في 12 غشت 1913
واملغير واملتمم بالقانون رقم 14.07 الصادر بتاريخ 22 /11 /2011

تغيير اسم عقار  محفظ

ان  للعموم  باالعالم  بتاونات،  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 
محل  اجلاعل  و  الساكن  املقيد  املالك  السالم  عبد  حمدادي  السيد 
السراغنة  زنقة  العقريوي  جنان  بوجيدة  سيدي  بفاس  معه  اخملابرة 
رقم 25، طلب ان يعطي من االن فصاعدا للملك املدعو : مبروكة دي 
تيسة  دائرة  تاونات  بإقليم  الكائن   37 -  8836  : العقاري عدد  الرسم 
االسم  عياد  أوالد  الفالحية  األراضي  ضم  منطقة  اوالدعياد  جماعة 

االتي " كعدة بياضات " 
احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

بن طامة يوسف      

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 28717 - 39
اسم امللك : » ملك شكري « .

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.
وقع حتديده : 23 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 00 س.
نوعه : دار للسكن سفلية وحديقة .

اجملاورون : 
شماال : الطريق؛ 

شرقا : شكري ايزة؛

جنوبا : شكري ايزة؛

غربا : طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد شكري بن مبارك.

مطلب رقم 31539 - 39

اسم امللك : » ملك تدارت موسى « .

دائرة  والقاضي  وقيادة  جماعة  اداوزدوت  قبيلة  اسدرم  دوار   : موقعه 

ايغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 99 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور بها مرأب.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد تدارت موسى بن محمد.

مطلب رقم 31562 - 39

اسم امللك : » قطعة لالزهرة « .

موقعه : دوار توزنكني جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 03 مارس 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 44 ار 03 س.

نوعه : ارض فالحية بها شجرة اركان.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 12561/س – 30692/س؛ 

شرقا : الرسمني العقاريني عدد 24943/س – 26736/س؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 22879/09؛

عدد  العقاري  والرسم   22879/09 عدد  التحفيظ  مطلب   : غربا 

12561/س؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31617 - 39

اسم امللك : » اشبارو « .

موقعه : دوار اغيل امشتكيل جماعة زاكموزن قيادة اساكي اقليم تارودانت.

وقع حتديده : فاحت اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 06 ار 73 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : ياسني احمد؛ 

شرقا : الوعنابي ايت تزولت؛

جنوبا : جبري احمد بن محمد؛

غربا : املصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.
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مطلب رقم 31618 - 39
اسم امللك : » حقلة بتفركجوط « .

موقعه : دوار اغيل امشتكيل جماعة زاكموزن قيادة اساكي اقليم تارودانت.
وقع حتديده : فاحت اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 16 ار 54 س.
نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار اللوز.

اجملاورون : 
شماال : ادار احلسني وارشيش الطيب؛ 

شرقا : مصرف؛
جنوبا : اخرزين؛

غربا : الواد؛
طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31619 - 39
اسم امللك : » حقلة بتشاكشت « .

موقعه : دوار اغيل امشتكيل جماعة زاكموزن قيادة اساكي اقليم تارودانت.
وقع حتديده : فاحت اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 10 س.
نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار اللوز.

اجملاورون : 
شماال : جبري احمد بن محمد؛ 

شرقا : مصرف؛
جنوبا : ممر؛

غربا : ايت درا حلسن بن علي وايت درا احمد بن احمد؛
طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31633 - 39
اسم امللك : » ملك احلويش « .

موقعه : دوار الزاوية جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب اقليم تارودانت.
وقع حتديده : 05 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 07 ار 08 س.
نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : العيادي عمر؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 489 - 39؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 26662/س؛

غربا : الطريق؛
طالب التحفيظ : السيد علي ازويتة بن سعيد .

مطلب رقم 31644 - 39
اسم امللك : » قطعة بجنان البير « .

موقعه : دوار اغيل امشتكيل جماعة زاكموزن قيادة اساكي اقليم تارودانت.
وقع حتديده : فاحت اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 44 س.
نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار اللوز.

اجملاورون : 
شماال : مصرف؛ 

شرقا : جبري احمد بن محمد؛
جنوبا : ايت حمو عبد اهلل؛

غربا : مصرف؛
طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31654 - 39
اسم امللك : » قطعة في اكلموس « .

موقعه : دوار اغيل امشتكيل جماعة زاكموزن قيادة اساكي اقليم تارودانت.
وقع حتديده : فاحت اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 43 س.
نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

اجملاورون : 
شماال : ورثة اد احلاج؛ 

شرقا : مصرف؛
جنوبا : ايو محند؛

ايت عبد  وورثة  ابنون  أيت  ايو محند،  : مرابط محمد بن حلسن،  غربا 
اهلل اوحمو؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31672 - 39
اسم امللك : » ملك هموش « .

موقعه : دوار بلبيض جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة أوالد 
تامية إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 05 اكتوبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 42 ار 45 س.

نوعه : ارض فالحية بها بناية سفلية.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 32237 - 09؛ 
شرقا : ورثة لعلول عبد السالم؛
جنوبا : بوهوش العربي بن حماد؛

غربا : بوهوش العربي بن حماد والطريق؛
طالب التحفيظ : السيد محمد هموش بن احمد.

مطلب رقم 31682 - 39
اسم امللك : » دار احلاج احلسن ايد احمد « .

تالوين  دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  نتدرف جماعة  تزي  دوار   : موقعه 
إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 02 اكتوبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 13 ار 01 س.

نوعه : ارض بها دار للسكن سفلية ذات طابق اول، مراب وحديقة.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 
شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة ازروال احمد؛
غربا : ورثة ازروال احمد؛

طالب التحفيظ : السيد احلسن ايد احمد بن محمد.

مطلب رقم 31709 - 39
اسم امللك : » ملك ايت سلمان « .

موقعه : دوار اضوار جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية
إقليم تارودانت.
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وقع حتديده : 28 سبتمبر  2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 47 ار 01 س.

نوعه : ارض فالحية
اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت اعراب وعمر الزعيم؛ 
شرقا : الطريق؛

جنوبا : الزعيم محمد ومطلب التحفيظ عدد 31284 - 39؛
غربا : الساقية ؛

طالبة التحفيظ : السيدة الزليم فاطمة بنت محمد.

مطلب رقم 31724 - 39
اسم امللك : » ملك باري « .

موقعه : دوار تسوقت جماعة ملهارة قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 
دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 اكتوبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 22 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.
اجملاورون : 

شماال : احمد بوطالب والطريق؛ 
شرقا : الطريق وممر؛

جنوبا : ممر و بن موسى باحسي؛
غربا : بن موسى باحسي وبادني حسن؛

طالب التحفيظ : السيد علي باري بن مبارك.

مطلب رقم 31725 - 39
اسم امللك : » مفتاح« .

متالوكت  قيادة  مخلوف  ايت  جماعة  كروم  أوالد  دوار  مزارع   : موقعه 
إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 اكتوبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 68 ار 88 س.
نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار البرتقال.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 4781 - 39؛ 
شرقا : الرسم العقاري عدد 31263 - 39؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 26073 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 19416 - 39 وطالب التحفيظ؛
طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

مطلب رقم 31727 - 39
اسم امللك : » مفتاح« .

متالوكت  قيادة  مخلوف  ايت  جماعة  كروم  أوالد  دوار  مزارع   : موقعه 
إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 اكتوبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 52 ار 27 س.

نوعه : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : عالل بيروك؛ 
شرقا : الرسمني العقاريني عدد 25469 - 39 – 25472 - 39؛

جنوبا : عبد الرحيم؛

غربا : الطريق؛
طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

مطلب رقم 31729 - 39
اسم امللك : » مفتاح« 

متالوكت  قيادة  مخلوف  ايت  جماعة  كروم  أوالد  دوار  مزارع   : موقعه 
إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 اكتوبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 74 ار 51 س.

نوعه : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : ورثة إبراهيم لقفيفة وعائشة؛ 
شرقا : الطريق؛

جنوبا : النواجي احمد؛
غربا : النواجي احمد وورثة لقفيفة إبراهيم وعائشة؛

طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

مطلب رقم 31733 - 39
اسم امللك : » ملك دهبي « 

امحلة  أوالد  قيادة  البيضاء  الكدية  جماعة  اداوكليد  دوار   : موقعه 
إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 اكتوبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 96 س.

نوعه : ارض عارية بها بناية سفلية.
اجملاورون : 

شماال : وديع احلمري؛ 
شرقا : الطريق؛

جنوبا : عمي بوجمعة؛
غربا : عمي بوجمعة؛

طالب التحفيظ : السيد دهبي عبو بن محمد.

مطلب رقم 31736 - 39
اسم امللك : » بحيرة السدر « 

موقعه : دوار الكراويط جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة أوالد 
تامية إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 اكتوبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 28 ار 53 س.

نوعه : ارض عارية.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 
شرقا : الطريق واحلسني مومن؛

جنوبا : احلسني مومن وورثة احمد مومن؛
غربا : ورثة احمد مومن؛

طالب التحفيظ : السيد محمد الكريني بن عمر.

مطلب رقم 31737 - 39
اسم امللك : » فدان حتت الصهريج « 

موقعه : مزارع تازمورت جماعة و قيادة تازمورت إقليم تارودانت.
وقع حتديده : 14 اكتوبر 2020.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 02 هـ 03 ار 47 س.
نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : احلسني شبوك والطريق؛ 

شرقا : الطريق وورثة ايت القرشي؛
جنوبا : عبد اهلل حلبان ومطلب التحفيظ عدد 15343 - 39؛

غربا : بن راوي ازكور، الطاهري احمد ونور الدين خلضر؛
طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31739 - 39
اسم امللك : » فدان البور « 

موقعه : مزارع تازمورت جماعة و قيادة تازمورت إقليم تارودانت.
وقع حتديده : 14 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 36 ار 95 س.
نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار االركان.

اجملاورون : 
شماال : القدوري احلسني؛ 

شرقا : احلسني شبوك، ورثة خلضر والقدوري احلسني؛
جنوبا : القدوري احلسني، متنصورت خدوج واحمد اوحلاج؛

غربا : القدوري احلسني؛
طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31740 - 39
اسم امللك : » قطعة إمحضارن « 

موقعه : مزارع تازمورت جماعة و قيادة تازمورت إقليم تارودانت.
وقع حتديده : 14 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 32 ار 64 س.
نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : اليعقوبي احمد والطريق؛ 

شرقا : الطريق؛
جنوبا : الطريق؛

غربا : الشعبة واليعقوبي احمد؛
طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31742 - 39
اسم امللك : » ملك التواغل « 

موقعه : دوار الشرفة بلدية الكردان إقليم تارودانت.
وقع حتديده : 14 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 49 س.
نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 
شماال : الرياضي موالي عمر؛ 

شرقا : موسى عزي؛
جنوبا : الطريق؛

غربا : ممر؛
طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بادا بن محمد.

مطلب رقم 31743 - 39

اسم امللك : » وردة « 

برحيل  أوالد  دائرة  تافنكولت  وقيادة  جماعة  معال  ايت  دوار   : موقعه 

إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 40 س.

نوعه : ارض عارية بها دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عمر و ايت العليم حلسن؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : السيد احمد العلمي بن ابراهيم.

مطلب رقم 31744 - 39

اسم امللك : » ملك محجوبة « 

موقعه : باب اخلميس بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 14 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 42 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 29586 - 39؛ 

شرقا : كوعبال احلسني؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : عبد الكبير بن عبيدو؛

طالبو التحفيظ : السيدة نويصري محجوبة بنت العياشي ومن معها.

مطلب رقم 31747 - 39

اسم امللك : » دار عبد اجلليل « 

موقعه : زرايب أوالد بنونة بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 15 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 93 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : سلطانة وممر؛ 

شرقا : جواهر احلاج محمد؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : ركراكي محمد؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اجلليل البواز بن محمد.

مطلب رقم 31748 - 39

اسم امللك : » دار القوام عبد الكرمي « 

موقعه : دوار أوالد بلعيد بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 99 س.
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نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.
اجملاورون : 

شماال : حسن اوبال واحلاجي مبارك؛ 
شرقا : احلاجي مبارك وعبد العزيز العرج ؛

جنوبا : عبد العزيز العرج والطريق؛
غربا : الطريق وحسن اوبال؛

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي القوام بن محمد.

مطلب رقم 31753 - 39
اسم امللك : » دار عدنان « 

موقعه : وسط دوار البعارير الفوقانيني جماعة سيدي الطاهر قيادة 
احمر اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 اكتوبر 2020.
املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 67 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 
شرقا : مبارك ايت هور؛

جنوبا : ورثة صادق الطاهر؛
غربا : فاطنة ايت هور؛

طالب التحفيظ : السيد عدنان شكير بن محمد.

مطلب رقم 31763 - 39
اسم امللك : » دار بوفكارة « 

موقعه : أوالد بنونة بلدية تارودانت.
وقع حتديده : 20 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 83 س.
نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 35703 - 39 وبومهدي حفيظ؛ 

شرقا : اللة عائشة ادريوش؛
جنوبا : الطريق؛

غربا : محمد بال؛
طالب التحفيظ : السيد عبد اجلليل بوفكارة بن احلسني.

مطلب رقم 31764 - 39
اسم امللك : » ملك مصطفى « 

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.
وقع حتديده : 21 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 50 س.
نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 9073 - 39؛ 

شرقا : الطريق؛
جنوبا : افا فاطمة؛

غربا : ورثة موجود محمد؛
طالب التحفيظ : السيد افا املصطفى بن ابراهيم.

مطلب رقم 31766 - 39

اسم امللك : » بقعة إسماعيل و زينب « 

موقعه : دوار أوالد عبو جماعة أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 98 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : محمد خباز وامزيلن سعيد واحلسني؛ 

شرقا : امزيلن سعيد واحلسني واحلاجة كلثوم؛

جنوبا : احلاجة كلثوم والطريق؛

غربا : الطريق ومحمد خباز؛

طالبو التحفيظ : السيد خليل إسماعيل بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31732 - 39

اسم امللك : » مفتاح « 

موقعه : مزارع دوار اوالد سالم جماعة وقيادة احمر دائرة سيدي موسى 

احلمري إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 16 ار 87 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الكرداني اوزيزة؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : بن اوغي صالح؛

غربا : الرسم العقاري عدد 43564 - 39 والكرداني اوزيزة؛

طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

مطلب رقم 31710 - 39

اسم امللك : » ملك املعدر « 

متالوكت  قيادة  مخلوف  ايت  جماعة  كروم  أوالد  دوار  مزارع   : موقعه 

إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 21 سبتمبر  2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 07 هـ 16 ار 52 س.

املوز،  باشجار  مغروسة  بالستيكية  بيوت  بها  فالحية  ارض   : نوعه 

صهريج، البئر وبناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الواد ؛ 

شرقا : ورثة العياشي، ممر، اكديد مسعود؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الواد؛

طالب التحفيظ : السيد السعيد املاسي بن كبور.

مطلب رقم 31728 - 39

اسم امللك : » مفتاح « 

متالوكت  قيادة  مخلوف  ايت  جماعة  كروم  أوالد  دوار  مزارع   : موقعه 

إقليم تارودانت.
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وقع حتديده : 12 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 هـ 47 ار 51 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق والرسم العقاري عدد 5222 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 5222 - 39 وايت خلويضر سويلم؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21224 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

مطلب رقم 31731 - 39

اسم امللك : » مفتاح « 

احمر  قيادة  الكاللشة  احمر  جماعة  سالم  ايت  دوار  مزارع   : موقعه 

إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 هـ 34 ار39 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الكرداني محمد والكرداني عبد الهادي؛ 

شرقا : الكرداني عبد الهادي والرسم العقاري عدد 38152/س؛

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد 38152/س – 23160 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 23160 - 39 والكرداني محمد؛

طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

مطلب رقم 31730 - 39

اسم امللك : » مفتاح « 

متالوكت  قيادة  مخلوف  ايت  جماعة  كروم  أوالد  دوار  مزارع   : موقعه 

إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 هـ 30 ار 66 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 2788 - 39 – 48121 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 38152 - 39 ومطلب التحفيظ عدد 31725 - 39؛

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد 19416 - 39 – 23104 - 39؛

غربا : عبد احلق ايت خلويضر؛

طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 2188/س

اسم امللك : " ايت عدي 2 " 

موقعه : دوار بوغيول جماعة ايت اكاس قيادة افريجة دائرة أوالد برحيل 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 09 يونيو 1966.

طالبو التحفيظ : السيد ايت الرايس ابراهيم بن محمد ومن معه.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

20 فبراير 1980 عدد 3512. 

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أسفله،  املمضي  بتارودانت،  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

محمد  موالي  بنت  العثماني  خديحة  السيدة   : أن  للعموم  باإلعالم 

ومن معها، الساكنة طريق مراكش احملايطة بلدية تارودانت، طلب ان 

املؤسس   39  -  1727  : عدد  العقاري  للرسم  جديد  نظير  لها  يسلم 

احملايطة  حي  الثاني  احلسن  شارع  الكائن  *تصريف*،   : املدعو  للملك 

بلدية تارودانت و ذلك بسبب ضياع النظير في ظروف غامضة.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

     عبد اهلل ارمو

 

محافظة بركان

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " تباردة " 

ذي مطلب التحفيظ رقم 7606 - 40  الكائن بإقليم بركان دائرة 

احفير جماعة أغبال دوار أوالد أحمد بنعلي، والذي نشر اإلعالن عن 

انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1152 بتاريخ 27 يناير 2021.

بدال من : 

اسم امللك : "حباسة"

أقرأ : 

اسم امللك : "تباردة"

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " دير لوطا " 

ذي مطلب التحفيظ عدد 7645 - 40  الكائن بإقليم بركان

 دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار أوالد معمر، والذي نشر اإلعالن 

عن خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 940

بتاريخ 04 يناير 2017.

بدال من : 

أصل امللك : 

- رسم ثبوت امللكية عدلي عدد 141 صحيفة 89 كناش عدد 10 مؤرخ 

في 15 اكتوبر 1437 موافق 20 يوليو 2016.
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أقرأ : 

أصل امللك : 

- رسم ثبوت امللكية عدلي عدد 141 صحيفة 89 كناش عدد 10 مؤرخ 

في 15 اكتوبر 1437 موافق 20 يوليو 2016.

- رسم هبة ضمن بكناش األمالك رقم 22 حتت عدد 192 صحيفة 255 

بتاريخ 29 ذي القعدة 1437 موافق 02 سبتمبر 2016.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ملك برزال "

ذي مطلب التحفيظ رقم 8238 - 40  الكائن مبدينة 

بركان احلي احلسني، والذي نشر اإلعالن عن خالصة مطلبه

 باجلريدة الرسمية عدد 1095 بتاريخ 25 - 12 - 2019.

بدال من : 

طالبو التحفيظ : 

1 - محمد برزال بن البكاي بنسبة 42 - 21.

2 - الياقوت برزال بنت البكاي بنسبة 42 - 07.

3 - برزال بومدين بن البكاي بنسبة 42 - 14.

4 - برزال زليخة بنت البكاي بنسبة 42 - 07.

5 - برزال فاطمة بنت البكاي بنسبة 42 - 07.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 6274 - 0.

شرقا : الرسم العقاري عدد 6274 - 0؛ الرسم العقاري عدد 1842 - 0. 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1842 - 0؛ الرسم العقاري عدد 18738 - 0. 

غربا : الرسم العقاري عدد 18738 - 0؛ الرسم العقاري عدد 18138 - 0. 

اقرأ : 

طالبو التحفيظ : 

1 - محمد برزال بن البكاي بنسبة 3 - 8.

2 - الياقوت برزال بنت البكاي بنسبة 1 - 8.

3 - بومدين برزال بن البكاي بنسبة 2 - 8.

4 - زليخة برزال بنت البكاي بنسبة 1 - 8.

5 - فاطمة برزال بنت البكاي بنسبة 1 - 8.

اجملاورون : 

شماال : طريق.

شرقا : محكمة األسرة. 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17941 - 0؛ 

غربا : ورثة بالمني. 

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد عيسى البحرينب عمرو، الساكن بهولندا، واجلاعل 

محل اخملابرة معه بالسعيدية. طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

الكائن   "61 "اإلخاء  املدعو  للملك  املؤسس   40 -  4787 رقم  العقاري 

بالسعيدية.وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية ببركان

بنموسى محمد    

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30097 - 41

اسم امللك : "تاغدة بكهف الغولة".

موقعه : إقليم صفرو، دائرة املنزل،قيادة بني يازغة، جماعة امطرناغة، 

احملل املدعو : "مزارع القصبة".

مساحته : 10 آ 83 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية ثم ممر عمومي؛

قدور،احلسني  بن  41،محمد   -  30096 رقم  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

السحنوني ومحمد طبيع؛

جنوبا : رشيد رشيد؛ 

غربا : ياسني خرشاف؛

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد القصبة،النائب عنها السيد ناظر 

أوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30180 - 41

اسم امللك : "مدرسة الكدية ".

السبع  آيت  وجماعة  إميوزاركندر،قيادة  دائرة  صفرو،  إقليم   : موقعه 

جلروف، احملل املدعو : "مدرسة الكدية".

مساحته : 11 آ 85 س.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة من سفلي؛ 

اجملاورون : 

شماال : الساقية ثم الرسم العقاري رقم 21408 - 41 وطريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 6204ف؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 19350 - 07؛

مندوب  السيد  عنها  اخلاص(،النائب  الدولة)امللك   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة بفاس.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 120969 - 44

اسم امللك : الكدية. 

موقعه : دوار العنب جماعة وقيادة بني هالل اقليم ودائرة سيدي بنور.

وقع حتديده في : 19 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 ار 62 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبداهلل العباسي بن عباس وبوشعيب مدريك بن احلسني؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 63572 - 44؛ 

جنوبا : قيسون عبدالرحيم بن محمد ومحمد عمار بن محمد؛ 

غربا : ناجي مصطفى بن بوشعيب. 

طالبو التحفيظ : الصغير محمد بن بوشعيب ومن معه.

مطلب رقم 141459 - 44

اسم امللك : أرض الفيض. 

ودائرة  اقليم  العونات  وقيادة  جماعة  العونات  أربعاء  مركز   : موقعه 

سيدي بنور.

وقع حتديده في : 24 - 09 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 ار 54 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة سخون عبدالقادر؛ 

شعيب  عبداهلل،  شعيب  عبدالسالم،  بنت  رشيدة  وحيد   : شرقا 

بوشعيب بن عبداهلل وشعيب مصطفى بن عبداهلل؛ 

جنوبا : بوشعيب بن الطيبي؛ 

غربا : زنقة. 

طالبو التحفيظ : امليلود ارمي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 141479 - 44

اسم امللك : أرض العمارة. 

ودائرة  اقليم  العونات  وقيادة  جماعة  الطيبي  بن  أوالد  دوار   : موقعه 

سيدي بنور.

وقع حتديده في : 29 - 10 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 51 ار 40 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي بن النويني؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 13524 - 44؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 6462 - ز؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 6462 - ز وطريق. 

طالبو التحفيظ : عادل فؤاد بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 141482 - 44

اسم امللك : جنان جدي محمد. 

موقعه : دوار العراية جماعة كدية بني دغوغ قيادة أوالد عمران اقليم 

ودائرة سيدي بنور.

وقع حتديده في : 01 - 11 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 21 ار 78 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن ابراهيم ومهدي زروال بن بوشعيب؛ 

شرقا : ورثة الضاوية بنت أحمد وميلود بونكاب بن محمد؛ 

جنوبا : ميلود بونكاب بن محمد، ورثة صفية بنت حلمر وورثة احلاج بن 

الداودي ؛ 

غربا : ورثة مبارك بحار بن محمد. 

طالب التحفيظ : بحار بوشعيب بن علي.

مطلب رقم 141523 - 44

اسم امللك : سيدي حمو لبيدي. 

اقليم  : دوار اجلديان جماعة أوالد سي بويحيى قيادة املشرك  موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع حتديده في : 26 - 11 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22 ار 63 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أغراس العنب.

اجملاورون : 

علي  بن  أحمد  البيض  ورثة  الكبير،  اجلدياني  اخلدير،  غنو   : شماال 

واإلدريسي محمد بن مبارك؛ 

شرقا : اإلدريسي فتيحة بنت بوشعيب؛ 

جنوبا : ورثة البيض بويحيى واجلدياني الكبير؛ 

غربا : ممر عمومي. 

طالب التحفيظ : أحمد اإلدريسي عقة بن عبدالقادر.

مطلب رقم 141527 - 44

اسم امللك : احلفرة. 

اقليم  : دوار اجلديان جماعة أوالد سي بويحيى قيادة املشرك  موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع حتديده في : 27 - 11 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 ار 43 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : البيض سليمان، اإلدريسي فتيحة واإلدريسي محمد؛ 
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شرقا : هرميش محمد؛ 

جنوبا : ورثة نوراليقني محمد؛ 

غربا : ورثة اإلدريسي مليكة. 

طالب التحفيظ : أحمد اإلدريسي عقة بن عبدالقادر.

مطلب رقم 141622 - 44

اسم امللك : فدان العني. 

: دوار ملعاريف جماعة كريديد قيادة أوالد عمران اقليم ودائرة  موقعه 

سيدي بنور.

وقع حتديده في : 28 - 01 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 19 ار 65 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : دكالي الضاوية بنت محمد؛ 

شرقا : ورثة اجلياللي بن محمد بن الطاهر؛ 

جنوبا : ورثة معروف فطومة؛ 

وبوشاري  أحمد  بنت  ليلى  أحمد، معروف  بنت  : معروف ميلودة  غربا 

نورالدين بن الغوتي. 

طالبة التحفيظ : معروف كبور بنت محمد.

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة العونات

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

أسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

امطل  القروية  باجلماعة  الكائنة  العونات  املدعوة  باملنطقة  الواقعة 

شهرين  مضي  بعد  ينتهي  بنور  سيدي  وإقليم  دائرة  العونات  قيادة 

: 69-174 املؤرخ  ابتداء من نشر هذا اإلعـالن )الظهير الشريف عـدد 

في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.

املطالب عدد : 

 -  121087  -  130326  -  122776  -  122113  -  121820  -  121086  -

 122115 - 121822 - 121088 - 130377 - 122777 - 122114 - 121821

 -  122781  -  122121  -  121823  -  121327  -  130379  -  122778  -

 121333 - 130385 - 122782 - 122122 - 121829 - 121330 - 130380

 -  121957  -  121337  -  130390  -  124784  -  122123  -  121830  -

 124787 - 122132 - 121958 - 121338 - 130391 - 124785 - 122131

 -  130393  -  124792  -  122133  -  121959  -  121358  -  130392  -

 121961 - 121374 - 130394 - 124793 - 122135 - 121960 - 121360

 -  122138  -  121962  -  121380  -  130396  -  124797  -  122137  -

 130399 - 124799 - 122141 - 121969 - 121384 - 130397 - 124798

 -  121387  -  130400  -  124800  -  122142  -  121970  -  121385  -

 122144 - 121972 - 121393 - 130401 - 124801 - 122143 - 121971

 -  124824  -  122173  -  122047  -  121795  -  130402  -  124802  -

 121799 - 130451 - 126231 - 122174 - 122064 - 121798 - 130443

 -  122070  -  121805  -  130452  -  126427  -  122179  -  122069  -

 126429 - 122185 - 122072 - 121808 - 130453 - 126428 - 122184

 -  130518  -  127332  -  122770  -  122073  -  121813  -  130456  -

 122110 - 121819 - 130519 - 127339 - 122772 - 122104 - 121817

130707 - 134805 - 130696 - 127340 - 122775 -

جميع هذه املطالب على الرمز 44 

إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 120811 - 44

امللك املسمى : "بقعة أنور"

الكائن بدوار العبدي مركز سيدي بنور اقليم ومدينة سيدي بنور. 

طالبو التحفيظ : العبوبي مباركة بنت الطاهر ومن معها.

ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1096 

بتاريخ 01 - 01 - 2020 في حدود املطلب املذكور أعاله.

احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور

املصطفى بومهدي     

محافظة الرباط الرياض - الرباط

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيدة نزهة بن املعطي و من معها اجلاعلة محل اخملابرة 

معها فيال 26م الشروق حي النهضة 3 الرباط، طلبت أن يسلم لها 

35929/ر املؤسس للملك املدعو :  نظيرا جديدا للرسم العقاري رقم 

"افهيم " الكائن بالرباط التقدم، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان 

سلم سابقا. 
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وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بأكدال-الرياض - الرباط    

حسن لكميري   

محافظة سوق اربعاء الغرب

مطلب رقم 7641 - 52

اسم امللك : كدية عمي احلسني.

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة سوق ثالثاء الغرب جماعة بحارة اوالد 

عياد، دوار اوالد موسى

تاريخ حتديده : 09 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 14 آر 41 آر 06 س.

للقوات  تابع  للحراسة  مركز   – رملية  كتبان   – فالحية  أرض   : نوعه 

املسلحة امللكية..

اجملاورون : 

شماال : جماعة التبابعة – كتبان رملية – أرض فالحية

شرقا : الرسم العقاري عدد 11469 - 52

جنوبا : جماعة اوالد ميلود – كتبان رملية – أرض فالحية.

غربا : امللك العام البحري

طالب التحفيظ : وزير الداخلية، الوصي على اجلماعات الساللية اوالد موسى.

مطلب رقم 7642 - 52 

اسم امللك : العالمة

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة سوق ثالثاء الغرب جماعة بحارة اوالد 

عياد، دوار اوالد موسى

تاريخ حتديده : 09 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 آر 90 آر 00 س.

نوعه : أرض فالحية – كتبان رملية 

اجملاورون : 

شماال : جماعة اوالد عياد – كتبان رملية 

شرقا : الرسم العقاري عدد 11203 - 52

جنوبا : جماعة التبابعة – كتبان رملية – أرض فالحية.

غربا : امللك العام البحري

طالب التحفيظ : وزير الداخلية، الوصي على اجلماعات الساللية اوالد موسى.

مطلب رقم 7643 - 52 

اسم امللك : كدية الوزيعة 1

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة سوق ثالثاء الغرب جماعة بجارة أوالد 

عياد، دوار اوالد ميلود 

تاريخ حتديده : 12 اكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 12 هـ 55 آر 17 س.

نوعه : أرض فالحية بها كتبان رملية

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 7641 - 52 – كتبان رملية أرض فالحية

شرقا : التحديد اإلداري 162E – جماعة اوالد ميلود 

أرض فالحية – الرسم العقاري عدد 16725/ر

جنوبا : طالب حتفيظ غير معروف – كتبان رملية – أرض فالحية

غربا : امللك العام البحري

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية،  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد ميلود.

مطلب رقم 7644 - 52 

اسم امللك : السانية

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة سوق ثالثاء الغرب جماعة بجارة أوالد 

عياد، دوار اوالد ميلود 

تاريخ حتديده : 12 اكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 هـ 59 آر 78 س.

نوعه : أرض فالحية - كتبان رملية

اجملاورون : 

عدد  العقاري  الرسم   – رملية  كتبان   – معروف  غير  حتفيظ  طالب   : شماال 

16725/ر.

شرقا : الرسم العقاري عدد 11202 - 52 – الرسم العقاري عدد 25121/ر

جنوبا : جماعة اوالد ميلود – كتبان رملية – أرض فالحية 

غربا : امللك العام البحري

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية،  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد ميلود.

مطلب رقم 7645 - 52 

اسم امللك : دومي الطرفاني

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة سوق ثالثاء الغرب جماعة بجارة أوالد 

عياد، دوار اوالد ميلود

تاريخ حتديده : 13 اكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 14 هـ 19 آر 77 س.

للقوات  تابع  للحراسة  مركز   – رملية  كتبان   - فالحية  أرض   : نوعه 

املسلحة امللكية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 7644 - 52 – أرض فالحية – كتبان رملية.

شرقا : الرسم العقاري عدد 25121ر – أرض فالحية

الرسم العقاري 11468 - 52 – أرض فالحية – رسم عقاري 24716ر
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جنوبا : ورثة محمد بن قاسم بن احليمر – كتبان رملية

غربا : امللك العام البحري

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية،  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد ميلود.

مطلب رقم 7647 - 52 

اسم امللك : حجيرات

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة سوق ثالثاء الغرب جماعة بجارة أوالد 

عياد، دوار اوالد عيسى. 

تاريخ حتديده : 14 اكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 149 آر 58 س.

نوعه : أرض فالحية - كتبان رملية 

اجملاورون : 

شماال : جماعة أوالد عياد – كتبان رملية – أرض فالحية.

شرقا : الرسم العقاري عدد 11473 - 52 

جنوبا : طالب حتفيظ غير معروف – كتبان رملية – أرض فالحية.

غربا : امللك العام البحري

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية،  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد عيسى.

مطلب رقم 7649 - 52 

اسم امللك : دار غنو

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة سوق ثالثاء الغرب جماعة بجارة أوالد عياد، 

دوار اوالد عيسى. 

تاريخ حتديده : 15 اكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 33 هـ 34 آر 92 س.

نوعه : أرض فالحية - كتبان رملية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن قاسم بن احليمر – كتبان رملية – أرض فالحية.

شرقا : الرسم العقاري عدد 11200ر

جنوبا : جماعة اوالد بوشعيب – كتبان رملية – أرض فالحية.

غربا : امللك العام البحري

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية،  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد عيسى.

مطلب رقم 7650 - 52 

اسم امللك : الغوط

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة سوق ثالثاء الغرب جماعة بجارة أوالد 

عياد، دوار اوالد بوشعيب. 

تاريخ حتديده : 16 اكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 40 هـ 24 آر 41 س.

نوعه : أرض فالحية - كتبان رملية 

اجملاورون : 

شماال : جماعة اوالد عيسى – كتبان رملية

شرقا : التحديد اإلداري F162 – بالد جماعة اوالد بوشعيب.

جنوبا : جماعة اوالد عيسى – كتبان رملية 

غربا : امللك العام البحري

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية،  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد بوشعيب.

مطلب رقم 7651 - 52 

اسم امللك : أرض جماعة التبابعة

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة سوق ثالثاء الغرب جماعة بجارة أوالد 

عياد، دوار تبابعة. 

تاريخ حتديده : 19 اكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 هـ 91 آر 69 س.

نوعه : أرض فالحية - كتبان رملية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ 7642 - 52 – كتبان رملية – أرض فالحية.

شرقا : الرسم العقاري عدد 11201 - 52 

جنوبا : مطلب حتفيظ 7641 - 52 – كتبان رملية – أرض فالحية.

غربا : امللك العام البحري

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية،  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة التبابعة..

احملافظ على األمالك العقارية بسوق اربعاء الغرب

املقوم محمد     

محافظة برشيد

مطلب رقم 4466 - 15

اسم امللك : توفيق .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الدروة دوار الشلوح .

وقع حتديده في : 27 يناير 1992 . 

نوعه : أرض فالحية بها بئر و اسطبل .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 آر 55 س .

اجملاورين :  

شماال : بهلول بن املدني و ر ع عدد 22903/س ؛

شرقا : ر ع عدد 10152/س ؛

جنوبا : ر ع عدد 78351 - 53 ؛

غربا : طريق من 20 متر ؛

طالبو التحفيظ : السيد بلحمرة جلول و من معه .
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مطلب رقم 3211 - 15

اسم امللك : ظهر جدور .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار الهواورة .

وقع حتديده في : 18 يوليو 1991 . 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و بناية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 آر .

اجملاورين :  

شماال : عزيز بوشعيب بن موسى ؛

شرقا : ممر من 4 امتار ؛

جنوبا : ممر من 4 امتار ؛

غربا : الطبيب دالوي ؛

طالب التحفيظ : السيد جدور موسى بن بوعلي .

مطلب رقم 9293 - 53

اسم امللك : ارض البيض .

اوالد  عبو  بن  اوالد  دوار  املكي  سيدي  جماعة  برشيد  إقليم   : موقعه 

حجاج تيرس .

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2007 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 68 آر 37 س .

اجملاورين :  

شماال : طريق عمومي من 10 امتار ؛

شرقا : مطلب عدد 9106 - 53 ؛

جنوبا : احلاج بوشعيب العدول ؛

غربا : مطلب عدد 9103 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد جمال قراشي بن محمد .

مطلب رقم 12535 - 53

اسم امللك : حرشة 2 .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اكريكيح .

وقع حتديده في : 12 فبراير 2016 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 53 آر 98 س .

اجملاورين :  

شماال : محمد ولد الشيخ ؛

شرقا : مطلب عدد 7954 - 15 و ورثة سيدي احمد بن ادريس ؛

جنوبا : طريق عمومي من 10 امتار ؛

غربا : ورثة صالح بن بوشعيب شهيد ؛

طالبو التحفيظ : السيد نعيمة شهيد بنت عبد القادر و من معها .

مطلب رقم 16383 - 53

اسم امللك : دريوة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد برادة .

وقع حتديده في : 09 يونيو 2014 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هك 65 آر 50 س .

اجملاورين :  

شماال : طريق من 10 امتار ؛

شرقا : ورثة احلاج امليلودي و مطلب عدد 5652 - 53 و طالب التحفيظ 

و ر ع عدد 3454/د ؛

جنوبا : جعفر بن الشايب و مطلب عدد 5031 - 53 ؛

غربا : مطلب عدد 16384 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز بنهار بن عبد اهلل .

مطلب رقم 17567 - 53

اسم امللك : ارض الشانطي .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار اخليايطة .

وقع حتديده في : 02 مارس 2017 . 

نوعه : أرض بها بنايات و بئرين و اسطبل و حديقة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25 آر 01 س .

اجملاورين :  

شماال : الطريق الوطنية رقم 1 من 30 متر ؛

شرقا : ر ع عدد 25798/س ؛

جنوبا : ر ع عدد 586/ت ؛

غربا : ر ع عدد 98536 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر فتحي بن محمد .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " ارض املرس "

مطلب رقم 5083 - 53 الذي مت االعالن عن حتديده

باجلريدة الرسمية رقم 489 املؤرخة في 14 ماي 2008.

عوضا عن : 

طالب التحفيظ : محمد اجلمل بن علي .

إقرأ  : 

طالبو التحفيظ : فاطمة اجلمل بنت محمد و من معها .

والباقي بدون تغيير

تغيير إسم امللك للرسم العقاري عدد 147685 - 53

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيدين بوشعيب حلمي بن محمد الساكن بتجزئة الوحدة رقم 

285 السوالم ؛ و حسن حلمي بن محمد الساكن بلساسفة 2 رقم 

امللك  إسم  تغيير  طلبا   ، البيضاء  الدار  اجلديدة  طريق  أ  بلوك   344

حتت   53  -  147685 رقم  العقاري  الرسم  "موضوع  "الضاية  املسمى 

إسم جديد "بالد محمد بن الغليمي"، وذلك مبقتضى مطلب تقييد 

مؤرخ في : 29 يناير 2021 . 

احملافظ على األمالك العقارية ببرشيد 

فريد بدري    
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محافظة ازيالل

مطلب رقم 33713 - 55 

إسم امللك : الزاويت 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيفني احملل املدعو دوار متديغة 

تاريخ حتديده : 08-10-2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هكتار و 47ار و 20سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : طريق 

شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : عبد الرحمن صبور 

غربا : محمد شامو وورثة عبد السالم وورثة عبد الرحمن 

طالب التحفيظ : باسو محمد بن احلسني

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل

عبد اللطيف ميموني     

محافظة كلميم

مطلب رقم 22660 - 56

اسم امللك : الشبيكة2.

موقعه : احملل املدعو : جماعة و قيادة الشبيكة إقليم طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 636 هكتار 23 آر 16 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بورية يخترقها ممرين 

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة ؛

شرقا : طريق معبدة بعضا و مطلب التحفيظ عدد 22642 - 56 في 

البعض األخر

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 22642 - 56 بعضا و مطلب التحفيظ 

عدد 22659 في البعض األخر؛

في  افستات  واد  و  بعضا   56  -  22659 عدد  التحفيظ  مطلب   : غربا 

البعض األخر

طالب التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص للدولة( 

مطلب رقم 22895 - 56

اسم امللك : كراج ميركيدو.

القصابي  قيادة  تلوين أسكا  القروية  اجلماعة   : املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 82 سنتيار.

نوعه : مرآب و بناية بالسفلي ؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة حم مولود؛

شرقا : ورثة حم مولود.

جنوبا : الزنقة

غربا : ممر

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم النصحي بن محمد

مطلب رقم 22851 - 56

اسم امللك : ملك بخوش.

موقعه : احملل املدعو : حي املقاومة ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 س.

نوعه : بناية بالسفلي ؛

اجملاورون : 

شماال : زرباوي يحضيه؛

شرقا : بغاض احلسني

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9909 - 56 بعضا و مهوب امل في البعض األخر

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : السيد اخلضير بخوش بن احمد 

مطلب رقم 22905 - 56

اسم امللك : القرشي.

موقعه : احملل املدعو : اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08آر 21 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور بها بناية قدمية و بنايتني و بئرين و صهريج 

للماء و نبات الصبار ؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : عمر تزربني.

جنوبا : ممر عمومي

غربا : محمد ابوزي

طالب التحفيظ : السيد موالي رشيد القرشي 

مطلب رقم 22876 - 56

اسم امللك : ملك أمني

موقعه : احملل املدعو : حي الفتح ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 06 سنتيار.

نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : الركيبي ام الرجال بعضا و مليكة مغاربي في البعض األخر؛
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شرقا : مليكة مغاربي بعضا و كماري فتيحة في البعض األخر.

جنوبا : كماري فتيحة بعضا و طريق معبدة في البعض األخر

غربا : طريق معبدة بعضا و ركيبي ام رجال في البعض األخر

طالب التحفيظ : السيد عبد اجمليد ايت الشعير بن احلسيني

مطلب رقم 22859 - 56

اسم امللك : ملك بحريك.

موقعه : احملل املدعو : حي الرحمة ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98 سنتيار.

نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : عالي الياسيني.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3150 - 56

غربا : محمد البشير

طالب التحفيظ : السيد عياد بحريك بن محمد

مطلب رقم 22886 - 56

اسم امللك : األمل.

موقعه : احملل املدعو : حي األمل ، مدينة بويزكارن إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 04 سنتيار.

نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 3802 - 56.

جنوبا : حلسن بحدو

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : السيد محمد باريز بن احلسني

مطلب رقم 22803 - 56

اسم امللك : ملك فطيمة.

موقعه : احملل املدعو : حي املسيرة ، مدينة بويزكارن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 01 سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي و طابق علوي واحد ؛

اجملاورون : 

شماال : محمد محند او البشير بعضا و ورثة ارجدال في البعض األخر؛

شرقا : ابوبكر السايح.

جنوبا : عيشة اسرار بعضا و اعطار محمد في البعض األخر

غربا : ممر بعضا و اكوريح محمد في البعض األخر

طالبة التحفيظ : السيدة فطيمة خطاب بنت علي

مطلب رقم 22863 - 56

اسم امللك : ملك لكيثوف.

موقعه : احملل املدعو : حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98 سنتيار.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4369 - 56؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 15589 - 56.

جنوبا : الزنقة

غربا : الرسم العقاري عدد 15588 - 56

طالب التحفيظ : السيد بشرى لكيثوف بن حمادي

مطلب رقم 22832 - 56

اسم امللك : بوزيد الراجي.

موقعه : احملل املدعو : حي الرحمة ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 94 سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي و طابقني علويني

اجملاورون : 

شماال : عالي منصور بعضا و بلحسن براهيم في البعض األخر؛

الرحمان بعضا و حسان  التلمودي مبارك بعضا و بعمر عبد   : شرقا 

عطار في البعض األخر.

جنوبا : بوعمر عبد الرحمان بعضا و حسن اعطار بعضا و عبد اهلل 

اجعنيط في البعض األخر

غربا : عبد اهلل اجعنيط بعضا و الزنقة في البعض األخر

طالب التحفيظ : السيد بوزيد الراجي بن حلبيب

مطلب رقم 22802 - 56

اسم امللك : ملك عبد اهلل كوملاي.

القصابي  قيادة  اباينو  القروية  اجلماعة  توتلني   : املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ميدح سلم؛

شرقا : الزنقة.

جنوبا : اد مجوض زكرياء

غربا : اد مجوض زكرياء

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل كوملاي

مطلب رقم 22801 - 56

اسم امللك : تيرت.

قيادة  اباينو  القروية  اجلماعة  اكيسل  مزارع   : املدعو  احملل   : موقعه 

القصابي إقليم كلميم



893 عدد 1154 - 27 جمادى األخرة 1442 )10 فبراير 2021(

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هكتار 05 آر 86 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5290 - 56

شرقا : ابدا فطيمة.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 13 - 56

غربا : الرسم العقاري عدد 19957 - 56

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة ابدا بنت سالم

مطلب رقم 22825 - 56

اسم امللك : سكن عائلي.

موقعه : احملل املدعو : دوار تارمكيست جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 81 سنتيار.

نوعه : مكون من بناية بالسفلي و ملحقاتها في جزء و مستودع و بئر 

في اجلزء األخر و حديقة بها أشجار مثمرة

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي بعضا و احلاج موسى في البعض األخر؛

شرقا : احلاج موسى.

جنوبا : اهل بابا بعضا و املمر في البعض األخر

غربا : اهل الكرف

طالبو التحفيظ : السيدة الزهرة يابي بنت احمد و من معها

مطلب رقم 22852 - 56

اسم امللك : عدي

موقعه : احملل املدعو : حي املسيرة ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 54 سنتيار.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ابوناشد عبداهلل بعضا و ابوالسالك حسان في البعض األخر ؛

شرقا : زاكي فاطمة.

جنوبا : الزنقة

غربا : بيروك خديجة

طالب التحفيظ : السيد محمد عدي بن ابراهيم

مطلب رقم 22827 - 56

اسم امللك : احلسني 1.

موقعه : احملل املدعو : دوار توتلني جماعة اباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 99 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية

اجملاورون : 

شماال : ممر و مطلب التحفيظ عدد 7686 - 56؛

شرقا : اد مجوض احلسني.

جنوبا : ممر

غربا : ممر

طالب التحفيظ : السيد اوبها احلسني بن عابد

مطلب رقم 22831 - 56

اسم امللك : جنان الطالب.

موقعه : احملل املدعو : دوار تغمرت ايت اخلنوس جماعة و قيادة أسرير 

إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 آر 96 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل و بها أنقاض حائط

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : شنكيط مامني.

جنوبا : احمد الرجيع

غربا : ورثة اهل كريسان

طالب التحفيظ : السيد نبيل الرتابي بن عبد السالم 

مطلب رقم 22840 - 56

اسم امللك : حلبيب.

موقعه : احملل املدعو : دوار تغمرت ايت اخلنوس جماعة و قيادة أسرير 

إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 85 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل و يخترق امللك ساقية و خط 

كهربائي و عمود كهربائي

اجملاورون : 

شماال : دار الضيافة بعضا و ملك اهل حلبيب في البعض األخر؛

شرقا : ملك اهل حلبيب.

جنوبا : ممر

غربا : املمر بعضا و دار الضيافة في البعض األخر

طالب التحفيظ : السيد حلبيب نبوتر بن محمد 

مطلب رقم 22889 - 56

اسم امللك : "تزعكوكت "

القصابي  قيادة  اسكا  تلوين  القروية  اجلماعة   : املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 46 سنتيار 

نوعه : أرض محاطة بسور

اجملاورون : 

شماال : الزنقة
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شرقا : طريق عمومية 

جنوبا : ممر و التركزي هنون 

غربا : براهيم الناصيح

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم النصحي بن محمد

مطلب رقم 22891 - 56

اسم امللك : " الندر ".

القصابي  قيادة  اسكا  تلوين  القروية  اجلماعة   : املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 13 سنتيار

و يخترق  و صهريج  بها اشجار مختلفة  أرض محاطة بسور   : نوعه 

امللك قناة للماء

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة 

جنوبا : ورثة اهل اخملتار لكوشامي 

غربا : حوض جماعة تلوين 

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم النصحي بن محمد

مطلب رقم 22721 - 56

اسم امللك : رابح.

موقعه : احملل املدعو : جماعة اباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 82 آر 26 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيط عدد 22545 - 56 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 22722 - 56

جنوبا : طريق.

غربا : ورثة فتح اهلل مبارك

طالبو التحفيظ : السيدة نعيمة رابح بنت محمد و من معها 

مطلب رقم 22826 - 56

اسم امللك : تاغولت قرب املسجد

موقعه : احملل املدعو : دوار تغمرت ايت اخلنوس جماعة و قيادة أسرير 

إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 آر 84 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : املسجد.

جنوبا : اهل الراجي بعضا و اهل ولد بوزيد

غربا : اهل بيالل

طالبو التحفيظ : السيد احمد الطالير بن احلسن و من معه. 

مطلب رقم 21332 - 56

اسم امللك : جرفي.

موقعه : احملل املدعو : ساحة بئر انزران شارع محمد اخلامس ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 89 سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي و ملحقاتها

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 231 - 56 بعضا و الرسم العقاري عدد 267 - 

56 في البعض األخر؛

شرقا : شارع محمد اخلامس

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2472 - 56 بعضا و مطلب التحفيظ عدد 

2662 - 56 بعضا و مطلب التحفيظ عدد 3258 - 56 في البعض األخر

بن  يوسف  شارع  و  بعضا   56  -  3258 عدد  التحفيظ  مطلب   : غربا 

تشافني في البعض األخر

طالبو التحفيظ : السيد رمضان فنشا بن علي و من معه

مطلب رقم 22903 - 56

اسم امللك : البكرفاوي.

موقعه : احملل املدعو : حي التواغيل ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي و طابق علوي واحد

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : الراجيع عيشة بعضا و املركشية مينة في البعض األخر.

جنوبا : تشبيت السالك

غربا : زنقة الشافي

طالب التحفيظ : السيد احلسن البكرفاوي 

مطلب رقم 22860 - 56

اسم امللك : احمد 5.

موقعه : احملل املدعو : حي املرابطني ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 01 سنتيار.

مثقل  ملحقات  و  علوية  طوابق  ثالثة  و  بالسفلي  مستودع   : نوعه 

مبنطقة األقواس

اجملاورون : 

شماال : مدرسة املعالي اخلصوصية؛

شرقا : ويسي.
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جنوبا : الزنقة

غربا : شارع املهدي بن تومرت

طالب التحفيظ : احمد اقشوش بن مبارك

مطلب رقم 22861 - 56

اسم امللك : احمد 2.

موقعه : احملل املدعو : حي املرابطني ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر06 سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي و طابقني علويني 

اجملاورون : 

شماال : دوهاوي ملني؛

شرقا : ملك الغير.

جنوبا : الزنقة

غربا : احلسني

طالبة التحفيظ : السيد احمد اقشوش بن مبارك

مطلب رقم 22848 - 56

اسم امللك : ملك اجوي فاطمة.

موقعه : احملل املدعو : حي امحيريش ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 48 سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي و طابقني علويني

اجملاورون : 

شماال : شرحبيال بعضا و الزنقة في البعض األخر ؛

شرقا : ملك حمد بعضا و محمد خالد في البعض االخر.

جنوبا : محمد خالد بعضا و اميدان البشير في البعض األخر

غربا : شرحبيال

طالب التحفيظ : السيد بوبكر باريك بن عبداحلي

مطلب رقم 22730 - 56

اسم امللك : الرك الشرقي رقم 6

موقعه : احملل املدعو : الرويسات جماعة و قيادة القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 هكتار 25 آر 21 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية بها اشجار الصبار و تخترق امللك شعبتني و ممر

اجملاورون : 

شماال : جالب عبد اهلل؛

شرقا : الكوري زيني.

جنوبا : جالب عبد اهلل.

غربا : جالب عبد اهلل

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل جالب بن صالح

مطلب رقم 22894 - 56

اسم امللك : احلوش التحتاني

القصابي  قيادة  اسكا  تلوين  القروية  اجلماعة   : املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 44 سنتيار.

نوعه : ارض محاطة بسور في جزء منها بناية بالسفلي و في اجلزء 

األخر إسطبل بالسفلي

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛.

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : ابراهيم النصحي بن محمد

مطلب رقم 17654 - 56

اسم امللك : ملك اخلير.

األطلس  إفران  القروية  اجلماعة  مسرا  اد  دوار   : املدعو  احملل   : موقعه 

الصغير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 44 آر 24 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية بالسفلي و طابق علوي واحد و مسبح 

و بئر و بها أشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : محمد شوكري بعضا و الواد و طالبة التحفيظ في البعض األخر؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 22268 - 56 و الرسم العقاري 20916 - 56

جنوبا : الرسم العقاري 20916 - 56 بعضا و الطريق في البعض األخر.

غربا : محمد شكري

طالبو التحفيظ : السيدة فاضمة الكوش بنت محمد و من معها

مطلب رقم 22844 - 56

اسم امللك : محمد.

موقعه : احملل املدعو : حي الرحمة ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 47 سنتيار.

نوعه : مستودع بالسفلي و طابقني علويني؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21009 - 56؛

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة.

غربا : الرسم العقاري 7538 - 56

طالبو التحفيظ : السيد حمزة شيكر بن محمد و من معه

مطلب رقم 22497 - 56

اسم امللك : عيسى.

موقعه : احملل املدعو : الرك األصفر حي الزيتون ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار90 آر 85 سنتيار.

نوعه : امللك عبارة عن أرض عارية مكونة من اربع قطع ؛

القطعة األولى

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 آر 44 سنتيار
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نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

العقاري  الرسم  و  - 31 بعضا   5369 التحفيظ عدد  : مطلب  شماال 

عدد 2742 - 56 في البعض األخر؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 2742 - 56.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9963 - 56

غربا : مطلب التحفيظ عدد 5369 - 31

القطعة الثانية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 آر 45 سنتيار

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر و و رصيف

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 9963 - 56 بعضا و الرسم العقاري عدد 

2742 - 56 بعضا و الرسم العقاري عدد 3338 - 56 في البعض األخر؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 21181 - 56.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 290 - 56 بعضا و الرسم العقاري عدد 

1482 - 56 في البعض األخر 

3290 - 56 بعضا و الرسم العقاري عدد  : الرسم العقاري عدد  غربا 

2051 - 56 في البعض األخر

القطعة الثالثة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 آر نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 21181 - 56؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 6021 - 56.

جنوبا : واد ام لعشار

غربا : الرسم العقاري عدد 290 - 56

القطعة الرابعة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 آر 96 سنتيار

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 21181 - 56؛

16532 - 09 بعضا و ورثة ببتيش في  شرقا : مطلب التحفيظ عدد 

البعض األخر.

في   56  -  6021 عدد  التحفيظ  و مطلب  بعضا  ببتيش  ورثة   : جنوبا 

البعض األخر

غربا : مطلب التحفيظ عدد 6021 - 56

طالبو التحفيظ : السيد سيدي خر بن مولود و من معه

مطلب رقم 7983 - 56

اسم امللك : كرمية.

موقعه : احملل املدعو : جماعة تكزميرت قيادة أديس إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 155 هكتار 73 آر 99 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية بها أشجار الطلح وتخترق امللك شعبات و ممرات؛

اجملاورون : 

شماال : جتليق مزين؛

شرقا : التحديد اإلداري p2-501 و تدارين نتكوت جبل نتمكونس

جنوبا : التحديد اإلداري p2-501 و مطلب التحفيظ عدد 7981 - 56.

غربا : التحديد اإلداري p2-501 و تدارين كبال نواسيف

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم أوموسى بن محمد

مطلب رقم 7981 - 56

اسم امللك : فوزي.

موقعه : احملل املدعو : جماعة تكزميرت قيادة أديس إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 154 هكتار 01 آر 68 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية بها أشجار الطلح وتخترق امللك شعبات و ممرات؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد اإلداري p2-501 و مطلب التحفيظ عدد 7983 - 56؛

شرقا : التحديد اإلداري p2-501 و تدارين نتكوت جبل نتمكونس

جنوبا : التحديد اإلداري p2-501 و مطلب التحفيظ عدد 7982 - 56.

غربا : واد اكوليس و التحديد اإلداري p2-501 و تدارين كبال نواسيف

طالب التحفيظ : السيد احمد ازكري بن محمد

مطلب رقم 2595 - 31

اسم امللك : ملك بيبا.

موقعه : احملل املدعو : شارع محمد اخلامس ، مدينة طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 48 سنتيار.

نوعه : محلني بالسفلي و مثقل مبنطقة األقواس؛

اجملاورون : 

شماال : محل الكور محمد؛

شرقا : شارع محمد اخلامس

جنوبا : زنقة ابن خلدون بعضا و مطلبي التحفيظ عدد 2596 - -56 

.56 - 2597

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2597 - 31 و مقهى بالسفلي موضوع 

مطلب التحفيظ رقم 2598 - 31

طالب التحفيظ : السيد بيب علي بن عابدين

مطلب رقم 22822 - 56

اسم امللك : بهيدا.

موقعه : احملل املدعو : حي ابن رشد ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر01 سنتيار.

نوعه : مستودع بالسفلي 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 17135 - 09؛

شرقا : زنقة ادريس األول.

جنوبا : ورثة احلاج احمد بن يحي 

غربا : الشارع

طالبة التحفيظ : محمود بهيدا بن الوالي
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مطلب رقم 21459 - 56

اسم امللك : ملك بوعلي 2

موقعه : احملل املدعو : جماعة أم الكردان قيادة أديس إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر42 سنتيار.

نوعه : أرض عارية في جزء منها بناية بالسفلي في اجلزء األخر بناية 

بالسفلي و طابق علوي واحد 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة بعضا و الشعبة في البعض األخر؛

شرقا : الشعبة بعضا و بوعالي سالم في البعض األخر

جنوبا : بوعالي سالم بعضا و الزنقة في البعض األخر

غربا : الزنقة

طالبة التحفيظ : السيد مبارك بوعلي بن احلسني

مطلب رقم 22770 - 56

اسم امللك : اكني نبومان.

موقعه : احملل املدعو : اكني نبومان جماعة و قيادة أداي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 هكتار 99 آر79 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية بها أشجار األركان و أنقاض بناية و يخترق 

امللك ممر و شعبات 

اجملاورون : 

شماال : بوبكر العبد ؛

شرقا : ادرار منكون.

جنوبا : محمد ابو الشوك 

غربا : بوبكر العبد

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة اقدمي بنت ابراهيم

مطلب رقم 7982 - 56

اسم امللك : الفردوس.

موقعه : احملل املدعو : جماعة تكزميرت قيادة أديس إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 158 هكتار 88 آر90 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية تخترقها شعبات

اجملاورون : 

شماال : da 501-p2 و مطلب التحفيظ عدد 7983 - 56 ؛

شرقا : da 501-p2 و امللك الغاباوي جبل منكونسا.

جنوبا : da 501-p2 و امللك الغاباوي جبل منكونسا بعضا و واد اكوليز 

في البعض األخر

غربا : واد اكوليز و امللك الغابوي

طالبة التحفيظ : السيد عمر اباه بن حلسن

مطلب رقم 22597 - 56

اسم امللك : الدهوز.

موقعه : احملل املدعو : حي املقاومة ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 94 سنتيار.

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الصافي محمد و مماد الياسيني؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 1679 - 56.

جنوبا : مستبشر عبد اهلل

غربا : الرسم العقاري عدد 2160 - 56

طالبة التحفيظ : السيد علي الدهوز بن محمد

مطلب رقم 22743 - 56

اسم امللك : حميد.

موقعه : احملل املدعو : القصابي تاكوست اجلماعة القروية القصابي 

إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 56 آر 48 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية محاطة بسور بها بنايتني بالسفلي و حضيرتني 

و أنقاض بنايات و بها غرفة تقنية و بئر و أشجار مختلفة و في جزء 

منها أرض عارية و يخترق امللك خط كهربائي به عمود كهربائي

اجملاورون : 

شماال : طربق؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3014 - 56.

جنوبا : بوصبيع محمد احلسني و ممر

غربا : ملني حوميد بعضا و طريق معبدة في البعض األخر

طالب التحفيظ : السيد عمر حميد بن محمد

مطلب رقم 1347 - 56

اسم امللك : اخلير فيه.

موقعه : احملل املدعو : تزكي نتسينت مبكدرور اجلماعة القروية متنارت 

إقليم طاطا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 149 هكتار 99 آر89 سنتيار.

نوعه : أرض بورية بها مطفية و أشجار أركان و يخترق امللك ممر و شعبات 

اجملاورون : 

شماال : بوزحاي محمد بن علي ؛

شرقا : جبل املدات.

جنوبا : بوزحاي محمد بن علي

 56 - 6389 : احملفوض اسكسي بعضا و مطلب التحفيظ عدد  غربا 

في البعض األخر

طالبة التحفيظ : السيد عبد القادر املنفعة بن الشيخ عبداتي

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى : " مطاع "

موضوع مطلب التحفيظ عد 21326 - 56

الـذي أدرج اإلعالن عن انتهاء التحديد بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد 1152 

املؤرخـة في : 27 يناير 2021 ،و التي تسرب إليها خطأ مادي . 

حيث تقرأ : 

نوع العملية

- بإعالن جديد عن إنتهاء التحديد

 1020 - وإن هذا اإلعالن يلغي اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 

املؤرخة في 18 يوليو 2018. 
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بدال من : 

- من إعالن عن إنتهاء التحديد

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم

محمد عرظاوي     

محافظة سال اجلديدة

مطلب رقم 4571 - 58

إسم امللك : نسيم 

موقعه : سال جماعة بوقنادل دو سليم الغربية 

تاريخ حتديده : 13 - 08 - 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12ار و 88سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بنعيسى بن سليمان 

شرقا : اوالد بن سليمان 

جنوبا : مطلب 27854راء 

غربا : رسم عقاري عدد 22120 - 20 

طالبة التحفيظ : اوالد بن سليمان فاطمة بنت سعيد بن بنعيسى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية الشىء

مطلب رقم 4575 - 58

إسم امللك : ملريس 

موقعه : سال جماعة السهول دوار اوالد بنعلي اجلياهنة 

تاريخ حتديده : 01 - 10 - 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12ار و 6سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : منتصر لشهب 

شرقا : منتصر لشهب 

جنوبا : حق املرور 3 أمتار 

غربا : طريق عمومية عرضها 20 متر 

طالبة التحفيظ : شخات فاطمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية الشىء 

مطلب رقم 4584 - 58

إسم امللك : ظهر املقرون 

موقعه : سال جماعة بوقنادل دوار دوسليم 

تاريخ حتديده : 20 - 05 - 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23ار و 27سنتيار 

مشتمالته : 

اجملاورون : 

شماال : مليكة لكداني 

شرقا : طريق عمومي عرضها 3 أمتار 

جنوبا : رسم عقاري رقم 11923 - 58 

غربا : فاطمة بلفقير 

طالب التحفيظ : لكداني رشيد بن محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية الشىء

مطلب رقم 4586 - 58

إسم امللك : ظهر املقرون 

موقعه : سال جماعة بوقنادل دوار دوسليم 

تاريخ حتديده : 17 - 06 - 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12ار و 8سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : العايدي لكداني 

شرقا : ممر عمومي عرضه 03 امتار 

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 4584 - 58 

غربا : ورثة محمد الطاهرية 

طالبة التحفيظ : لكداني مليكة بنت محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية الشىء

مطلب رقم 4595 - 58

إسم امللك : دار العياالت 

موقعه : بسال امللحقة االدارية زردال الغربية جماعة بوقنادل دوار دو سليم 

تاريخ حتديده : 16 - 12 - 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47ار و 6سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة البدوي 

شرقا : طريق مهدية 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 58 - 33202 

غربا : عائشة حزكور ومن معها 

طالبا التحفيظ : 

- حمريطة ادريس ابن بنداوود 

- االدريسي فخيتة بنت احمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية الشىء

مطلب رقم 4598 - 58

إسم امللك : عني بريدية 

موقعه : بسال دوار اوالد معلة جماعة السهول 

تاريخ حتديده : 16 - 09 - 2020 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88ار و 92سنتيار 

مشتمالته : 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 46419 - 58 

شرقا : طريق عمومي عرضه 6 أمتار 

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 4487 - 58 

غربا : الشعبة 

طالب التحفيظ : ابراهيمي بنعاشير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية الشىء 

احملافظ على األمالك العقارية والرهون بسال اجلديدة

حسن الشاوي   

محافظة انزكان - ايت ملول

مطلب رقم 20836 - 60

اسم امللك : دراهم

موقعــه : حي بنعنفر جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 53 س.

نوعــه : بناية من سفلي.

حـدوده : 

شمـاال : محمد بن املدني

شـرقا : زنقة 

جنـوبا : عبدالرحيم ضويو

غربـا : ملك مباركة.

طالب التحفيظ : السيد)ة( علي دراهم.

مطلب رقم 21097 - 60

اسم امللك : ملك الصاحلة

موقعــه : دوار اخلمايس جماعة القليعة ، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 51 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي

حـدوده : 

شمـاال : الصابيري عالل

شـرقا : زنقة

جنـوبا : ميلودة الفطواكي 

غربـا : ايت بوعشرة

طالب التحفيظ : الصاحلة العميري

مطلب رقم 21008 - 60

اسم امللك : ملك محرر

موقعــه : جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 70 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي 

حـدوده : 

شمـاال : عبدالسالم بن بيه

شـرقا : نورالدين بن املودن

جنـوبا : عبدالرحيم غناج

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : عبداهلل محرر 

مطلب رقم 20973 - 60

اسم امللك : ملك بوحيدي

موقعــه : جماعة القليعة احلضرية عمالة انزكان ايت ملول ، 

مساحتـه : 48 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق 

شمـاال : شهيد عبدالرحيم

شـرقا : زنقة

جنـوبا : زنقة

غربـا : كلثومة احلمداوي

طالب التحفيظ : رضوان بوحيدي

مطلب رقم 21049 - 60

اسم امللك : ملك الشبوق

موقعــه : العزيب جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 51 س.

نوعــه : بناية من سفلي 

حـدوده : 

شمـاال : احليحية خديجة

شـرقا : زنقة

جنـوبا : رشيدة ايت املودن

غربـا : رسم عقاري 6218 - س

طالب التحفيظ : احلسني الشبوق

مطلب رقم 21057 - 60

اسم امللك : ايت وكرمي

موقعــه : جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 56 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي .

حـدوده : 

شمـاال : بوسالم اكسيم
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شـرقا : زنقة 

جنـوبا : زنقة

غربـا : رمزي زهرة

طالب التحفيظ : محمد ايت وكرمي 

مطلب رقم 21069 - 60

اسم امللك : مقبرة سيدي محمد السباعي 

موقعــه : جماعة القليعة ، عمالة إنزكان ايت ملول .

مساحتـه : 20آر 96 س.

نوعــه : مقبرة موتى املسلمني رحمهم اهلل 

حـدوده : 

شمـاال : 5873 - س

شـرقا : زنقة

جنـوبا : رسم عقاري 6098 - س 

غربـا : ر.ع 6465 - س و 5873 - س

طالب التحفيظ : الدولة املغربية وزارة االوقاف والشؤون االسالمية

مطلب رقم 21133 - 60

اسم امللك : عبدالكرمي1

موقعــه : جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 86 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني

حـدوده : 

شمـاال : ازنقة 

شـرقا : مكدر رشيد

جنـوبا : زنقة

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : جوغى عبدالكرمي

مطلب رقم 21136 - 60

اسم امللك : ملك احبوب

موقعــه : جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 21س

نوعــه : بناية من سفلي وثالثة طوابق علوية

حـدوده : 

شمـاال : اكسيم حدية 

شـرقا : طريق جهوية

جنـوبا : زنقة 

غربـا : كان عبداملالك

طالب التحفيظ : عبدالسالم احبوب

مطلب رقم 21081 - 60

اسم امللك : ملك عبروق

موقعــه : جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 50س

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال : جمعية الرحمة

شـرقا : ورثة لعروسي

جنـوبا : زنقة 

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : عبروق عبدالرزاق

مطلب رقم 21143 - 60

اسم امللك : ملك ايت داود 

موقعــه : جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01آر 93 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني في جزء ومن سفلي وطابق اول في 

اجلزء اآلخر.

حـدوده : 

شمـاال : زنقة 

شـرقا : ايشو احلسني

جنـوبا : اوفقير احلسن

غربـا : الطريق اجلهوية

طالب التحفيظ : ايت دوود ادريس

مطلب رقم 6054 - 60

اسم امللك : ملك الهناء

موقعــه : جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 12 آر 68 س.

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : زنقة

جنـوبا : ر.ع : 18603 - 60

غربـا : بن حميدة حسني

طالب التحفيظ : ابراهيم بنداود

مطلب رقم 21119 - 60

اسم امللك : بوهم

موقعــه : جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 59 سنتيار

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 52151 - 60 

شـرقا : زنقة 

جنـوبا : التوفيق رقية

غربـا : زنقة

طالبة التحفيظ : نعيمة بوهم
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مطلب رقم 21125 - 60
اسم امللك : اوريكة

موقعــه : جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 60 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني
حـدوده : 

شمـاال : سباعي عمر
شـرقا : احلسني 

جنـوبا : سباعي عمر
غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : بوميشا محمد

مطلب رقم 20984 - 60
اسم امللك : دار اوتبكات

موقعــه : جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 97 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق 
حـدوده : 

شمـاال : ورثة بيروك و بيروك بوشعيب 
شـرقا : اهضار بوشعيب

جنـوبا : زنقة 
غربـا : ملعلم احمد

طالب التحفيظ : اوتبكات احمد

مطلب رقم 21139 - 60
اسم امللك : ملك اخلير 1

موقعــه : جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 66 س.
نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 
شمـاال : مطلب التحفيظ 21138 - 60

شـرقا : بحدوش 
جنـوبا : زنقة
غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : حميد سومر

مطلب رقم 21138 - 60
اسم امللك : ملك اخلير 2

موقعــه : جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 66 س.
نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 
شمـاال : زنقة

شـرقا : التاقي مروان 
جنـوبا : مطلب التحفيظ21139 - 60

غربـا : زنقة.
طالب التحفيظ : حميد سومر

مطلب رقم 20989 - 60

اسم امللك : دار السعادة

موقعــه : جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 50 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : زنقة 

جنـوبا : زنقة

غربـا : ر.ع : 29058 - 60.

طالب التحفيظ : صباح احلفيان وحسن االحرش

مطلب رقم 21120 - 60

اسم امللك : بلعيد فرحتي

موقعــه : جماعة اوالد دحو، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 02 آر 51 س.

نوعــه : بناية من سفلي 

حـدوده : 

شمـاال : زهرة فاتيحي

شـرقا : زهرة فاتيحي 

جنـوبا : ورثة ايت بايه 

غربـا : طريق

طالب التحفيظ : بلعيد فرحتي

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيدة ليلى منصوراحلاملة للبطاقة الوطنية للتعريف 

رقم ج ب 376295. طلبت أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري 

عدد 80142 - 09. املؤسس للملك املدعو : ملك مبارك. الكائن بعمالة 

ضياع  بسبب  وذلك  الدشيرة.  احلضرية  اجلماعة  ملول،  ايت  انزكان 

النظير الذي كان سلم لها سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونـيا 

في أجل خمسة عشر يوما من نشر هذا اإلعـالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بإنزكان - ايت ملول اهلل

         بوشعيب حلميدي
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محافظة احلي احلسني - الدارالبيضاء

مطلب رقم 132 - 64
اسم امللك : " أرض القطع "

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني، ليساسفة. 
تاريخ حتديده : 21 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 36 آر و64 سنتيارا.
نوعه : أرض عاريـة.

اجملاورون :
شماال : الرسم العقاري عدد 63717 - 64؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 10032 - س؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 11773 - س؛
غربـا : الرسم العقاري عدد 13284 - 33.

طالبة التحفيظ : شركة جونا تطويــر، شركة ذات مسؤولية محدودة.
احملافظ على األمالك العقارية باحلي احلسني - الدار البيضاء 

عبد الصمد البحـاري   

محافظة احلوز

مطلب رقم 12648 - 65
امللك املسمى : " احملكمة االبتدائية حتناوت "

الكائن  بإقليم احلوزدائرة وجماعة حتناوت، حتناوت املركز. 
مساحته : 91 آر 90 س .

وقع حتديده في : 21 نوفمبر 2019. 
نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون.

 اجملاورون   : 
شماال : طريق إقليمية رقم 2021 عرضها 30 متر ، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 26809 - م ، طريق عرضها 3 امتار،
جنوبا : ورثة عمر بن عبد السالم الزاويت ، 

غربا : مصرف ، طريق جهوية رقم 203 عرضها 30 متر، 
طالبة التحفيظ : الدولة  - امللك اخلاص -  .

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز
محمد شرف      

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6012 - 67
اسم امللك : ملك عبيد.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة تامشاط، دوار ايت علي وداود. 
وقع حتديده في : 31 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 هكار 13 آر 49 سنتيار.

نوعه : أرض  فالحية بها بناية من سفلي وبئر. 

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : الرسوم العقارية رقم : 12693 - -67 6323 - -67 12325 - 67 

ومطالب التحفيظ رقم : 4615 - -67 4706 - -67 4575 - 67.

شرقا : املطلبني رقم : 4687 - -67 4644 - 67.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 14965 - 67 واملطلب رقم 4644 - 67.

غربا : طريق.

القطعة الثانية : 

شماال : واد.

شرقا : طريق.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 14965 - 67.

غربا : واد.

طالب التحفيظ : عابيد عزة بن عسو.

مطلب رقم 6116 - 67

اسم امللك : مقبرة تاوجطات.

 موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير.

وقع حتديده في : 19 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 آر 19 سنتيار.

نوعه : مقبرة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 5519 - ك.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 47692 - 05.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 5519 - ك.

غربا : الرسم العقاري رقم : 5519 - ك.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6124 - 67

اسم امللك : مقبرة ايت سليمان 1.

 موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير.

وقع حتديده في : 19 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 74 آر 37 سنتيار.

نوعه : مقبرة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري : 13179 - ك.

شرقا : الرسم العقاري : 13179 - ك.

جنوبا : طريق.

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 22648 - 05.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      



903 عدد 1154 - 27 جمادى األخرة 1442 )10 فبراير 2021(

 محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 865 - 68

اسم امللك :  الشرف.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي املصلى.       

وقع حتديده في :  25 يونيو 2007.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 آر 03 سنتيار.

نوعه : أرض عارية؛

شماال :  الرسم العقاري عدد 6721 - 10 ومجاور غير معروف؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 856 - 68؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 22551 - 10 ومطلب التحفيظ عدد 856 - 68؛

غربا : زنقة.

طالبو التحفيظ : امحمد شمسي بن بوزكري ومن معه.

أجل  من  معروف،  غير  مبجاور  التحديد  انتهاء  عن  االعالن  الى  أرسل 

املتبادل  التعرض  لنظر  القضاء  على  واحالته  امللف  وضعية  تسوية 

والكلي مع املطلب 856 - 68.

مطلب رقم 961 - 68

اسم امللك :  اجلزولي 3.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت الراضي.       

وقع حتديده في :  20 يوليو 2007.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  14 آر 16 سنتيار.

نوعه : أرض عارية؛

شماال :  الرسم العقاري عدد 6224 - 10 ومجاور غير معروف؛

شرقا : الرسم العقاري 44981 - 10 وبوزكري فهمان؛

جنوبا : بوزكري فهمان؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 38016 - 10 والرسم العقاري عدد 23780 - 10 

ومجاور غير معروف.

طالبو التحفيظ : احلاجة يزة بنت احلاج عبد الرحمان ومن معها.

وكذا  معروفني،  غير  مبجاورين  التحديد  انتهاء  عن  االعالن  الى  أرسل 

خالف في املساحة بني ما هو مصرح به 13 ار 13 سنتيار وما اظهرته 

امللف  وضعية  تسوية  أجل  من  سنتيار،   16 ار   14 التحديد  عملية 

مطلبي  مع  املتبادلة  التعرضات  في  للنظر  القضاء  على  واحالته 

التحفيظ عددي 1108 - 68 و 1744 - 68.

مطلب رقم 1108 - 68

اسم امللك :  شمسي.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت الراضي.       

وقع حتديده في :  19 نوفمبر 2007.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 آر 01 سنتيار.

نوعه : أرض عارية؛

شماال :  مطلب التحفيظ عدد 961 - 68؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 44981 - 10  وبوزكري فهمان؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 961 - 68؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 961 - 68.

طالبو التحفيظ : فاحتة عماد بنت عبد اهلل ومن معها.

مطلب رقم 1698 - 68

اسم امللك :  االمل.

جماعة  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

الكريفات احملل املدعو اوالد هاتن.       

وقع حتديده في :  19 ماي 2008.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  04 آر 93 سنتيار.

ومرافق  اول  ذات سفلي وطابق  فيال  بناية عبارة عن  بها  أرض   : نوعه 

بالسطح وحديقة.

شماال : الرسم العقاري عدد 47022 - 10؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 26694 - 10 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 35880 - 10.

طالب التحفيظ : محمد الرقيوي بن احلاج رحال.

مطلب رقم 17910 - 68

اسم امللك :  مدرسة جبالة.

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني وكيل احملل 

املدعو جبالة.       

وقع حتديده في :  12 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  22 آر 25 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايات مدرسية وبئر؛

شماال :  عبد السالم شمسي؛

شرقا : ورثة لقبيلة؛

جنوبا : ورثة لقبيلة؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 17925 - 68

اسم امللك :  ضريح سيدي الضاوي.

موقعه : اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو سيدي أحمد الضاوي.       

وقع حتديده في :  22 ابريل 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 ار 95 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وثالث محالت جتارية وجزء منه أرض عارية.

شماال : زنقة؛

شرقا : حرمي املقبرة؛

جنوبا : بوزكري عياد ومطلب التحفيظ عدد 5688 - 68؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف بني مالل نيابة عن االوقاف العامة.

مطلب رقم 18017 - 68

اسم امللك :  الفتح.

موقعه : اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو جتزئة حربي.       

وقع حتديده في :  19 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  75 سنتيار.

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح.

شماال : الرسم العقاري عدد 8673 - 68؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3399 - 68؛

غربا : الرسم العقاري عدد 6102 - 68.

طالبو التحفيظ : الزاهية رباص بنت املعطي ومن معها.

مطلب رقم 18043 - 68

اسم امللك :  الفيض.

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد امبارك.       

وقع حتديده في :  27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هكتار 59 آر 63 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية؛

شماال :  احمد بنعمران؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 32800 - 68؛

غربا : الرسم العقاري عدد 33078 - 68.

طالب التحفيظ : محمد امني بن اجلياللي.

مطلب رقم 18056 - 68

اسم امللك :  ملك صالح.

موقعه :  اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو اوالد سيدي شنان.

وقع حتديده في :  24 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  49 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول؛

شماال : مصطفى مهيب؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : محمد مستطيع؛

غربا : يوسف احلراس؛

طالب التحفيظ : صالح ابو فارس بن عبد السالم.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

مصطفى العمري    

محافظـة زواغة - موالي يعقوب
  

مطلب رقم 35770 - 69.

إسم امللك : " يزيد ".  

موقعه : العمالة واجلماعة احلضرية لفاس مقاطعة زواغة احملل املدعو 

واد فاس سيدي عميرة. 

وقع حتديده في : 28 - 09 - 2020.

مساحته : 12آر و11س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون :

شماال : امللك ذي الرسم العقاري عدد : 104297 - 52539-07 - 69 ؛ 

شرقا : زينب الوزاني ؛

جنوبا : امللك ذي الرسم العقاري عدد : 25622 - 69 ؛

غربا : امللك ذي الرسم العقاري عدد : 900 - ف- 25467 - ف- 25467 - ف ؛

طالب التحفيظ : عبد القادر بلبول.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد  عبد اللطيف املنعي بالنيابة عن السيد احلسن امسكني 

مبوجب وكالة توثيقية بتاريخ 11 نوفمبر 2020 الساكن واجلاعل محل 

إقامته للمخابرة معه بفـاس طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

 "956 " سندوس  املدعو  للملك  املؤسس   07  -  67894 رقم:  العقاري 

الكائن بفاس، جتزئة واد فاس 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 باجلريدة 

الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب

زكرياء الدغمي   

محافظة الفداء - مرس السلطان

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

رقم    الوطنية  للبطاقة  احلامل  بهاللي  اجمليد  عبد  السيد  أن  للعموم 

34859EB   الساكن ب 95 شارع احلزام الكبير حي الفرح الدارالبيضاء.

طلب أن يسلم له نظير جديد للرسمني العقاري عدد 63987  -س املؤسس 

للملك املدعو : دارعلي و املعطي  الكائن  بالدار البيضاء بن مسيك  وذلك 

بسبب ضياع النظيرالذي سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالفداء - مرس السلطان - الدار البيضاء

سعيد تيموري   

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1875 - 76

اسم امللك :  "عمروزي" 

احملل   ، للمضيق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

املدعو : بوزغالل فدان اقشوش .

 وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 26 آر 75 س .

نوعه : ارض عارية بجزء منها بنائني من سفلي و طابق اول وبئر  

شماال : االحباس و الرسم العقاري عدد 2807 - 76 ؛ 

شرقـا : ممر؛ 

جنوبا : طريق عمومي ؛

غربا : ورثة املني.

طالبة التحفيظ : الشركة املسماة سمير غاز ش.م.م .

مطلب رقم 1821 - 76

اسم امللك : "ارض مسترجعة جوسي ماريا" 

احملل  الفنيدق،  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة  موقعه:   

املدعو : راس لوطا. .

 وقع حتديده في: 03 فبراير 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 79 آر 26  س .

نوعـه : ارض عارية وبنايات ذات مستويات مختلفة عائدة للغير  

شماال : زنقة؛ 

شرقـا : زنقة؛ 

جنوبا : شارع محمد السادس ؛

غربا : زنقة.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 1865 - 76

اسم امللك : " اقامة االميرات" .

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل ، احملل املدعو : 

شارع لالحسناء.

 وقع حتديده في: 10 فبراير 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 ار 91  س .

علوية  طوابق  اربع  و  ارضي  حتت  طابق  من  بناية  بهاء  أرض   : نوعه 

وخامس بالتراجع وسطح .

حتمالت : تطاول امللك على امللك العام البحري في حدود مساحة 19 س  ؛

اجملاورين :

شماال : الرسم العقاري عدد 19-18645 ؛ 

شرقـا : زنقة؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : الرسم العقاري عدد 31741-19.

طالبة التحفيظ : شركة االنعاش العقاري القدوس ش م.م بشريك وحيد 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق 

عبد العزيز عاكف    
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محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم  5016 - 77

اسم امللك :" العراعرة التحاتة  2 "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار لعراعرة  ؛

مساحته االجمالية : 02  هـ 62 آرا 96  س  

نوعه : ارض فالحية  ؛

حدوده :

شماال : ورثة بوشيخي امليلود وورثة بوشيخي محمد  والرسم العقاري 

عدد 34432 - 77 ؛

شرقا: قدوري مصطفى و قدوري حسن  ؛

جنوبا : ورثة خديجة بنت عبد اهلل رامي . والرسم العقاري عدد o - 29370 ؛

غربا : كروج سمير  ومطلب التحفيظ عدد 4928 - /77؛

طالب التحفيظ : مندوب امالك الدولة بوجدة  ؛ 

مطلب رقم  24012 – 02

اسم امللك : ":الزركة, "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار حملاميد  ؛

مساحته االجمالية : 08  هـ 45 آرا 60  س  

نوعه : ارض فالحية  ؛

حدوده :

شماال : طريق عمومية بعرض عشرة امتار  وبعدها الزركاوي وبيوض رقية ؛

شرقا  :  بيوض رقية  ؛

جنوبا : فطوري امحمد ؛

، واد  ، طريق جديدة خاصة للقوات املسلحة امللكية  الزركاوي   : غربا 

وبعده  الزركاوي امليلود ؛

طالب التحفيظ : عبد القادر حظوري بن محمد  ؛ 

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد

عونة كمال     

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4410 - 79

اسم امللك : سيدي امحمد بن أحمد.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،   اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو : 

" دوار اغمراسن" .

تاريخ حتديده : 25 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 38 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : اوالد علي بوطيب؛

شرقا : اوالد علي بوطيب؛

جنوبا : بن عمران؛

غربا : اوالد احمد لقرع وشعبة.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4545 - 79

اسم امللك : مسجد مزار.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،   اجلماعة القروية صاكة، احملل املدعو : 

" دوار مزار" .

تاريخ حتديده : 13 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 آ 67 س.

نوعه :  أرض عارية جزء منها به  مسجد .

اجملاورون : 

شماال : ورثة اخملتار بن محمد؛

شرقا : ورثة اخملتار بن محمد؛

جنوبا : ورثة اخملتار بن محمد؛

غربا : ورثة اخملتار بن محمد.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4549 - 79

اسم امللك : مسجد عثمان بن العفان

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية صاكة، احملل املدعو : 

" الكوارتية" .

تاريخ حتديده : 13 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 16 آ 94 س.

نوعه :  أرض عارية جزء منها به  مسجد.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : ملك جماعي؛

جنوبا : ملك جماعي؛

غربا : ملك جماعي.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4550 - 79

اسم امللك : مسجد الفقراء.

إقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية صاكة، احملل املدعو : " دوار الفقراء" .

تاريخ حتديده : 13 فبراير 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 05 آ 60 س.

نوعه :  أرض عارية جزء منها به  مسجد.

اجملاورون : 

شماال : بوبكر معروفي؛

شرقا : محند معروفي؛

جنوبا : عبدالكرمي معروفي؛

غربا : محمد معروفي.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 4569 - 79

اسم امللك : فدان الكزاح.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " فدان الكزاح" .

تاريخ حتديده : 29 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 80 س.

نوعه :  أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : مشروع زنقة عرضها 5 امتار؛

شرقا : زينب ايكن؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 5205 - 79؛

غربا : يامنة ايكن ومليكة ايكن.

طالبة التحفيظ : خديجة ايكن بنت محمادي .

مطلب رقم 4570 - 79

اسم امللك : املنجورة.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " املظافرة" .

تاريخ حتديده : 29 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 99 س.

نوعه :  أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 9485 - 79؛

شرقا : مشروع زنقة عرضها 6 امتار مبطلب التحفيظ رقم 508 - 79؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 508 - 79؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 508 - 79؛

طالب التحفيظ :  اجلياللي الوالي بن الطيب.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

ادريس املصلح     

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 2828 - 80

اسم امللك  : " أزكار"

موقعه  : دوار ايت داوود، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 27 - 05 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 78 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحيم صابر بعضا احمد امهال؛

شرقا : حميد غفراني؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2996 - 80.

طالب التحفيظ : عبد اجمليد احلمري بن محمد.

مطلب رقم 2906 - 80

اسم امللك  : " دار كوتو خالد"

إقليم  الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  السايح،  ايت  دوار   : موقعه  

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 22 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 24 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي جتاري وثالث طوابق علوية.

اجملاورون : 

شماال : كوتو احمد؛

شرقا : اوبرامي جامع واوبرامي الطيب؛ 

جنوبا : اوبرامي جامع واوبرامي الطيب؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : خالد كوتو بن احمد.

مطلب رقم 3125 - 80

اسم امللك  : " ملك تزكزاوين"

موقعه  : حي متغدو 2، اجلماعة الترابية ايت باها، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 22 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 82 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : معطى اهلل بن حمدو؛

شرقا : الطريق؛ 
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جنوبا : امحمد اوحالب؛

غربا : ولد عدي بن عابد.

طالبو التحفيظ : محمد ايت تزكزاوين بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 3139 - 80

اسم امللك  : " ملك أنزيض"

موقعه  : حي متغدو، اجلماعة الترابية ايت باها، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 22 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 66 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : ايت ازواغ؛

شرقا : محمد موزاكي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : رشيد امني.

طالب التحفيظ : الطاهر أنزيض بن احلسن.

مطلب رقم 3163 - 80

اسم امللك  : " النادي النسوي لدوار بوالمن"

إقليم أشتوكة  الترابية امي مقورن،  دوار بوالمني، اجلماعة   : موقعه  

أيت باها.

وقع التحديد في 16 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 65 سنتيار.

أرض  منها  جزء  وفي  أول  وطابق  سفلي  من  بناية  بها  أرض   : نوعه 

محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : ممر بعضا رميوش؛

شرقا : ميمون؛ 

جنوبا : ممر؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : اجلماعة الترابية امي مقورن.

مطلب رقم 3168 - 80

اسم امللك  : " اكي نتفرط"

إقليم  مقورن،  امي  الترابية  اجلماعة  اداومنو،  تدوارت  دوار   : موقعه  

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 19 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 02 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور بها بناية من سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الساحة العمومية؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : اجلماعة الترابية امي مقورن.

مطلب رقم 5602 - 80

اسم امللك  : " املرجتي"

موقعه  : دوار ايت داوود، اجلماعة الترابية واد الصفاء، إقليم أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 02 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 79 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد بن همو؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : احلسني بن حسن بن همو؛

غربا : ورثة احلاج همو اوماست.

طالب التحفيظ : العياشي املرجتي بن ادريس.

مطلب رقم 5603 - 80

اسم امللك  : " محمد بودرار"

إقليم  ماسة،  الترابية  اجلماعة  بولفضايل،  سيدي  دوار   : موقعه  

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 03 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 ار 86 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم بلحسني؛

شرقا : الطريق بعضا مصطفى تلمتاح؛ 

جنوبا : ابراهيم بلحسني؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : محمد بودرار بن احملجوب.

مطلب رقم 5605 - 80

اسم امللك  : " ملك الباوش"

موقعه  : حي تني بيوكرى، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة 

أيت باها.
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وقع التحديد في 03 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عبد احلكيم االنواري؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3006 - 80؛

غربا : عبد احلكيم االنواري.

طالبة التحفيظ : فاطمة الباوش بنت علي.

مطلب رقم 5614 - 80

اسم امللك  : " دار التكنا"

موقعه  : دوار البويبات، اجلماعة الترابية انشادن، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 22 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 50 ار 84 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5427 - 80؛

شرقا : ازفيزف احمد بعضا ورثة ايت لكدور بعضا ورثة ايت مزوز؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : فؤاد بن عبد اجلليل بعضا الرسم العقاري عدد 12465 - 80.

طالب التحفيظ : احمد ازفيزف.

مطلب رقم 5617 - 80

اسم امللك  : " ملك ابراهيم وضحى"

موقعه  : حي تني بيوكرى، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 02 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من مستودع سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3019 - 80 بعضا افقير فاطمة؛

شرقا : بويه رقية؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : االنواري رقية.

طالبو التحفيظ : ابراهيم افقير بن سعيد ومن معه.

مطلب رقم 5620 - 80

اسم امللك  : " ملك حاسيس 1"

موقعه  : حي الشالي 2، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 09 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5621 - 80 بعضا اوصالح محمد ؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2941 - 80 بعضا الرسم العقاري عدد 10499 - 80؛ 

غربا : حلسن اوصافي بعضا حلسن زيزوي.

طالب التحفيظ : عمر حاسيس بن احلسن.

مطلب رقم 5621 - 80

اسم امللك  : " ملك حاسيس 2"

موقعه  : حي الشالي 2، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 09 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : اوصالح محمد؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 5620 - 80 بعضا اوصالح محمد؛

غربا : حلسن زيزوي.

طالب التحفيظ : عمر حاسيس بن احلسن.

مطلب رقم 5622 - 80

اسم امللك  : " ملك الدريسية"

إقليم  الصفاء،  واد  الترابية  ، اجلماعة  الصابون  بو  ايت  دوار   : موقعه  

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 09 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بوسالم ايت اوفقير؛

شرقا : اولباز بعضا املدني؛ 

جنوبا : امزيل؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : الدريسية بلحاج حدو.

مطلب رقم 5632 - 80

اسم امللك  : " ملك الذباغ"

موقعه  : درب كناوة ، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 06 - 11 - 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 سنتيار.

نوعه : أرض بها أساسات البناء.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مبارك املدني؛ 

جنوبا : بن داوود الشركي؛

غربا : الرسم العقاري عدد 11609 - 80.

طالب التحفيظ : عبد النبي الذباغ.

مطلب رقم 5634 - 80

اسم امللك  : " ملك جالل "

موقعه  : حي تني بيوكرى، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 17 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 09 سنتيار.

نوعه : أرض في جزء منها بناية سفلية وفي اجلزء األخر أرض محاطة 

بسور من طني.

اجملاورون : 

شماال : ملزالي احمد؛

شرقا : ملزولي احمد بعضا الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : جالل محمد.

طالب التحفيظ : علي جالل بن احلسني.

مطلب رقم 5637 - 80

اسم امللك  : " ملك شوقي "

موقعه  : حي تني بيوكرى، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 17 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 99 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : فضيلة حناي؛

شرقا : عائشة حناي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : احلبيب شوقي بن احلسن.

مطلب رقم 5648 - 80

اسم امللك  : " ملك محمد وعمر "

إقليم  بيوكرى،  الترابية  اجلماعة  بوعالكة،  املدعو  املكان   : موقعه  

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 24 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 ار 36 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 13037 - 60؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد19161 - 09؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 13223 - 80.

طالبو التحفيظ : عبد اهلل االنواري ومن معه.

مطلب رقم 5656 - 80

اسم امللك  : " ملك زعزاع "

موقعه  : درب حماد، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 30 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 93 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : حلسن فندي ومحمد سمليوي؛ 

العقاري عدد  الرسم  4162 - 80 بعضا  العقاري عدد  الرسم   : جنوبا 

10343 - 60 بعضا الرسم العقاري عدد 440 - 80؛

غربا : حلسن بكرمي.

طالبة التحفيظ : امال زعزاع بنت صالح.

مطلب رقم 5658 - 80

اسم امللك  : " ملك اجغالي "

إقليم  الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اوسعود،  ادوز  دوار   : موقعه  

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 30 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 66 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : حدية لهوير؛

شرقا : حلسني ادطتفرت؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : يوسف املسيلت.

طالب التحفيظ : فؤاد اجغالي بن محمد.

مطلب رقم 5675 - 80

اسم امللك  : " ملك محمد 1 "

إقليم  بيوكرى،  الترابية  اجلماعة  اوعلي،  احلسن  ايت  حي   : موقعه  

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 14 - 12 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3477 - 80؛

شرقا : نعمان متوكل؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 5677 - 80.

طالب التحفيظ : عبد اهلل االنواري.

مطلب رقم 5676 - 80

اسم امللك  : " ملك محمد 2 "

إقليم  بيوكرى،  الترابية  اجلماعة  اوعلي،  احلسن  ايت  حي   : موقعه  

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 14 - 12 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 30605 - 09؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد5677 - 09؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : متوكل احلسني.

طالب التحفيظ : عبد اهلل االنواري.

مطلب رقم 5677 - 80

اسم امللك  : " ملك عمر "

إقليم  بيوكرى،  الترابية  اجلماعة  اوعلي،  احلسن  ايت  حي   : موقعه  

أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 14 - 12 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3477 - 80؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد5675 - 80؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 5676 - 80.

طالبو التحفيظ : مبارك حوران ومن معه.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " تبحيرت امني تسلك ادوز "، 

مطلب التحفيظ عدد 3077 - 80 

الذي ادرج االعالن عن انتهاء التحديد  باجلريدة الرسمية عدد 1136 

والتي ورد بها خطأ بتاريخ 07 - 10 - 2020 

فبدال من : 

اسم طالبة التحفيظ : زينة بنت محمد بنت عبد اهلل بن عبد القادر.

يجب قراءة : 

اسم طالبة التحفيظ : زينة بن محمد بنت عبد اهلل بن عبد القادر.

إصالح خطأ - تعلق بامللك املسمى : " ابعمران "،

مطلب التحفيظ عدد 5791 - 80 

الذي ادرجت خالصة مطلبه  باجلريدة الرسمية عدد 1152 

والتي ورد بها خطأ تاريخ 27 - 01 - 2021 

فبـدال من : 

مساحة امللك : 04 ار 73 ار 75 سنتيار تقريبا.

يجب قراءة : 

مساحة امللك : 04 هكتار 73 ار 75 سنتيار تقريبا.

تغيير اسم عقار محفظ

مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في فاحت فبراير 2021 ثم طلب تغيير اسم 

امللك املسمى "سفيان" موضوع الرسم العقاري عدد 13223 - 80 الكائن 

باجلماعة الترابية لبيوكرى ، إقليم اشتوكة ايت باها، حيث أصبح اسم 

امللك هو "ملك األنور" بدال من االسم القدمي.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها

محمد بلقايد    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1110 - 81

اسم امللك :  " بالد لهميل ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت يشي.

 وقع حتديده في : 10 - 09 - 2018.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 70 آر 58 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة السعداوي؛ 

شرقا : محسن بن بوعزة؛

جنوبا : الطريق العمومية؛

غربا : الطريق العمومية.

طالبة التحفيظ : نعيمة تيمزيتني بنت ابراهيم.

مطلب رقم 4798 - 81

اسم امللك :  " فدان هراس احملارث".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.

وقع حتديده في : 06 - 02 - 2020.
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نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 25 آر 29 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 29560 - 16؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 51103 - 16 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 51103 - 16 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 40006 - 16.

طالب التحفيظ : مراد الكوزي بن عبد السالم.

مطلب رقم 4901 - 81

اسم امللك :  " فدان زيلي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت حلسن.

وقع حتديده في : 02 - 03 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 31 آر 26 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية ؛ 

شرقا : ارتفاق مرور من ورائه الرسم العقاري رقم 4616 - 81، مطلب 

التحفيظ رقم 11188 - 16 ؛

جنوبا : واد زيلي ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 16312 - 16.

طالب التحفيظ : العربي اجا بن الرياحي.

مطلب رقم 4912 - 81

اسم امللك :  " حللو".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية السعادة.

وقع حتديده في : 16 - 03 - 2020.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 62 س.

اجملاورون : 

شماال : الزكراتي رشيدة، الرسم العقاري رقم 49848 - 16 ؛ 

شرقا : مرمي ملغاري ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : عالل الزهاري.

طالبو التحفيظ : العربي حللو بن اعمر ومن معه.

مطلب رقم 4914 - 81

اسم امللك :  " فدان البير 2".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بويحيا.

وقع حتديده في : 17 - 03 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 22 آر 15 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 1625 - ر ؛ 

شرقا : جنيب بن ملوك، رحمة بنت ملوك ؛

جنوبا : ملوكي الطاهر ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 10152 - 81.

طالب التحفيظ : مبارك موح بن محمد.

مطلب رقم 4927 - 81

اسم امللك :  " احلاجب".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت يشي.

وقع حتديده في : 22 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 78 آر 10 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 24779 - ر ؛ 

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : بوشطيطة بلحاج ؛

غربا : بوشطيطة محمد نقاب.

طالب التحفيظ : عالل بوشطيطة بن رزوق.

مطلب رقم 4931 - 81

اسم امللك :  " فدان الرمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

وقع حتديده في : 16 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي، بئر واشجار مثمرة.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 21 آر.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية ؛ 

شرقا : احلداد احلسني ومن معه؛

جنوبا : الطريق العمومية ؛

غربا : الطريق العمومية.

طالبو التحفيظ : ناهد بوعرف بنت ابراهيم ومن معه.

مطلب رقم 4933 - 81

اسم امللك :  " فدان املرس".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت يخلف.

وقع حتديده في : 24 - 09 - 2020.
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نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 26 آر 11 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 29337 - 16؛

جنوبا : جباري ابراهيم؛

غربا : اشهبون احمد.

طالب التحفيظ : رشيد بودالعة بن رحال.

مطلب رقم 4935 - 81

اسم امللك :  " فدان حمري".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى املركز.

وقع حتديده في : 22 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 72 آر 43 س.

اجملاورون : 

شماال : بن بادي بن بطيش، ممر عمومي من ورائه ورثة بن بادي بن حمو ؛ 

شرقا : ورثة بن بادي بن حمو ، الرسم العقاري رقم 50343 - 16؛

 ،16  -  39582 و   16  -  50980 العقاري  الرسم  خيراي،  احمد   : جنوبا 

مطلب التحفيظ رقم 38744 - ر؛

غربا : الشعبة.

طالبو التحفيظ : عفو بوريش بنت عالل ومن معها.

مطلب رقم 4938 - 81

اسم امللك :  " املرجة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت سليمان.

وقع حتديده في : 16 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 63 آر 77 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 8346 - 16 ؛ 

شرقا : بنعيادة عاشورة وبنعيادة مليكة ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 8164 - 16؛

غربا : ورثة عنزي محمد، محمد اقجعي، البركي عزيز، الرسم العقاري 

رقم 31681 - 16.

طالب التحفيظ : ادريس ادناكري بن موحمو.

مطلب رقم 4947 - 81

اسم امللك :  " راس لعوينة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عمر اوعيسى.

وقع حتديده في : 15 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بئر، اشجار مثمرة، اسطبل، بناية من سفلي.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 99 آر 61 س.

اجملاورون : 

شماال : شراج ناصر ؛ 

شرقا : الطريق العمومية ؛

جنوبا : شراج عبد العزيز ومن معه؛

غربا : شراج حميد، شراج الهادي.

طالبو التحفيظ : محمد سراج بن ناصر ومن معه.

مطلب رقم 4956 - 81

اسم امللك :  " فدان ملصلى".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

وقع حتديده في : 30 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها اربعة ابار، اشجار مثمرة، اسطبل، بناية من 

سفلي.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 06 هـ 88 آر 23 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري  رقم 36417 - 16 ؛ 

شرقا : الطريق العمومية ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 13124 - 16؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 19931 - 16.

طالبو التحفيظ : الباز عبد اهلل بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 4957 - 81

اسم امللك :  " تغريست".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

وقع حتديده في : 21 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 77 آر 93 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر من ورائه ورثة القمش عمر واحمد الريتب وعزيز الفيصلي؛ 

شرقا : الرسم العقاري  رقم 1407 - 81 ؛

جنوبا : الطريق العمومية؛

غربا : ورثة الفمش البشير.

طالبو التحفيظ : عزيز الفيصلي بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 4960 - 81

اسم امللك :  " فدان البقباقة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت عيسى اوملوك.

وقع حتديده في : 25 - 09 - 2020.
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نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 64 آر 83 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري  رقم 37755 - ر و 5227 - 16؛ 

شرقا : خديجة خميس؛

جنوبا : الطريق العمومية؛

غربا : الرسم العقاري  رقم 37755 - ر.

طالب التحفيظ : محمد خمياس بن خلوق.

مطلب رقم 4961 - 81

اسم امللك :  " الرامي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.

وقع حتديده في : 17 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 59 آر 16 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري  رقم 8980 - 81؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 5353 - 16؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 15039 - 16، حمادي بن عبو؛

غربا : الشعبة.

طالبو التحفيظ : فاطنة الكوزي بنت عبد السالم ومن معها.

مطلب رقم 4962 - 81

اسم امللك :  " الرامي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.

وقع حتديده في : 17 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 14 آر 57 س.

اجملاورون : 

شماال : حمادي بن عبو؛ 

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : حمادي بن عبو، ورثة العربي بن سي علي؛

غربا : ورثة الشتواني.

طالبو التحفيظ : فاطنة الكوزي بنت عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 4970 - 81

اسم امللك :  " جودية".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنقسو.

وقع حتديده في : 25 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بئر ومسكن.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 71 آر 47 س.

اجملاورون : 

شماال : جتاج حلسن؛ 

شرقا : طريق من ورائه جتاج هموشة؛

جنوبا : الطريق من ورائها الرسم العقاري رقم 55356 - 16؛

غربا : ورثة حمادي جتاج.

طالبو التحفيظ : عبد اجلواد الشاوي ابو حجاج بن العربي ومن معه.

مطلب رقم 4976 - 81

اسم امللك :  " فدان سيدي مقطع اجلهال".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو ايدير.

وقع حتديده في : 30 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار زيتون.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 19 آر 69 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري  رقم 11177 - 16؛ 

شرقا : الرسم العقاري  رقم 44272 - 16؛

جنوبا : الطريق العمومية؛

غربا : حللو الطيبي.

طالب التحفيظ : احمد بومالك بن عبد اهلل.

مطلب رقم 4977 - 81

اسم امللك :  " فدان سيدي عبد الكرمي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

وقع حتديده في : 30 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 28 آر 58 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري  رقم 23206 - 16؛ 

شرقا : الرسم العقاري  رقم 23206 - 16؛

جنوبا : محمد سالم؛

غربا : الرسم العقاري  رقم 23206 - 16.

طالبو التحفيظ : بشير الدباغ بن عبد الكرمي ومن معه.
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مطلب رقم 4982 - 81

اسم امللك :  " ملك عبد الرحمان".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

وقع حتديده في : 23 - 10 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار االفوكا وبئر.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 70 آر 24 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4860 - 81؛ 

شرقا : الطريق العمومية؛

جنوبا : فتيحة بنت الشتوكية؛

غربا : الرسم العقاري  رقم 32185 - 16.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان بابويه بن ابويه.

مطلب رقم 4983 - 81

اسم امللك :  " راس جدو".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

وقع حتديده في : 23 - 10 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار االفوكا وبئر.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 86 آر 01 س.

اجملاورون : 

شماال : محمد الزايدي؛ 

شرقا : الطريق العمومية؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4860 - 81؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4860 - 81.

طالب التحفيظ : عزيز امللياني بن محمد.

مطلب رقم 4986 - 81

اسم امللك :  " فدان ملك بوعالم".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

وقع حتديده في : 07 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 64 آر 43 س.

اجملاورون : 

شماال : رشيد بوعالم؛ 

شرقا : ورثة بوعالم حمادي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 2938 - 16؛

غربا : بوعالم رقية، بوعالم احلسني، بوعالم عبد العزيز.

طالب التحفيظ : احلسني بلخضر بن بلحسن.

مطلب رقم 4987 - 81

اسم امللك :  " فدان الرمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد.

وقع حتديده في : 08 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 34 آر 05 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عزوزي حمادي بن عامر؛ 

شرقا : ورثة حلصيني حمو؛

جنوبا : املغاري العربي؛

غربا : الشعبة من ورائها الرسم العقاري رقم 36285 - 16.

طالب التحفيظ : خاليد العماري بن عمر.

مطلب رقم 5019 - 81

اسم امللك :  " فدان عداو".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

 وقع حتديده في : 28 - 10 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 52 آر 53 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 14480 - 16؛ 

شرقا : بوبكر اهرميش؛

جنوبا : الطاهري حسن بن حمادي؛

غربا : ادريسية اهرميش؛مشروع طريق عرضه أربعة امتار.

طالب التحفيظ : حنان باتلة بنت محمد.
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اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " الرامي "

موضوع مطلب التحفيظ عدد 4961 - 81، 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1105 

بتاريخ 04 مارس 2020 .

عوضا عن : 

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.فاطنة الكوزي بنت عبد السالم بنسبة ½.

2.فاطنة الكوزي بنت عبد السالم بنسبة ½.

اقرأ : 

1.فاطنة الكوزي بنت عبد السالم بنسبة ½.

2.ارقية الكوزي بنت عبد السالم بنسبة ½.

والباقي دون تغيير.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " الرامي " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 4962 - 81، 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1105 

بتاريخ 04 - 03 - 2020 .

عوضا عن : 

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.فاطنة الكوزي بنت عبد السالم بنسبة ½.

2.فاطنة الكوزي بنت عبد السالم بنسبة ½.

اقرأ : 

1.فاطنة الكوزي بنت عبد السالم بنسبة ½.

2.ارقية الكوزي بنت عبد السالم بنسبة ½.

والباقي دون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي     

محافظة مراكش - جليز

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

عن  نيابة  البيضاء(  بالدار  موثق   ( ابرامي  حفيظ  االستاذ:  أن  للعموم 

العقارية  للشركة  القانوني  املمثل  بنصالح  حسن  محمد  السيد 

نخيل اجلنوب الكائن مقرها االجتماعي ب 20 زنقة مصطفى املعاني 

العقاري  للرسم  نظير جديـد  لها  يسلم  أن  ،  طلبت  البيضاء  الدار 

الكائن   *  3 *املغربية املعدنية   : 2008 م  املؤسس للملك املدعو  رقم 

مراكش جيليز شارع محمد اخلامس، وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

كان سلم لها سابقا. 

في إمكان كل شخص يهمه هـذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن .                                                    

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش - جليز 

عبد احلق ابو حفص     


