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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 إلبداع 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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2/ حتت االسم األصلي " أرض الطالبي " ملا تبقى من امللك في اسم 

الرسمية  بانتهاء حتديده باجلريدة  السيدة الطالبي الشريفة، وإعالن 

أبريل 2007 واملتبوع بإصالح خطأ املنشور  بتاريخ 18  عدد 433 مكرر 

باجلريدة الرسمية عدد 772 بتاريخ 16/10/2013. 

مسطرة  فإن   ،2020 شتنبر   21 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  مطلب  ذي  الطالبي"  "أرض  املسمى  امللك  حتفيظ 

O/17696، الكائن بوجدة طريق العونية، تتابع من اآلن فصاعدا على 

الشكل التالي: 

1/ القطعة األولى: حتت اسم "ملك احليبور" في حدود مساحة تبلغ : 

آر واحد وستة وأربعون سنتيارا في اسم السيد: محمد احليبور احملكوم 

بصحة تعرضه اجلزئي ضد مسطرة حتفيظ امللك املذكور.

2/ القطعة الثانية : في إسم طالبة التحفيظ األصلية في حدود ما 

تبقى من امللك املسمى "أرض الطالبي" املذكور أعاله.

وكذا  التحفيظ  تأييدا ملطلب  املودعة سابقا  الوثائق  بناء على  وذلك 

الوثائق التالية : 

ملف  في   16.83 رقم  بوجدة  اإلبتدائية  احملكمة  عن  الصادر  احلكم   -

عقاري عدد 32/13 بتاريخ 13 يناير 2016.

2 الصادر بتاريخ 05/01/2017  - قرار محكمة االستئناف بوجدة عدد 

ملف 226/1403/2016.

- قرار محكمة النقض عدد 520/8 املؤرخ في 25/06/2019 في امللف 

املدني عدد 5592/1/8/2017.

- صورة شمسية لعقد عرفي مؤرخ في 26 ماي 1991 غير مصحح 

اإلمضاء.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

       عمر أزرقان

محافظة مراكش - املنارة

مطلب رقم 44396 - 04 

تاريخ اإليـداع : 31 مارس 2021

طالب التحفيـظ : عبد املنعم جواد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عبد املنعم "

نوع امللك: ارض عارية 

موقعه : مراكش دائرة سعادة جماعة تسلطانت عني سونة 

مساحتـه :00 هكتار 15 ار 67 س تقريبا.

حدوده

شمـاال: الساقية. 

شرقا: عمر جمالي - الرسم العقاري 283118/04 

غربا: ورثة محمد بن موالي الطيب السليطني 

محافظة وجدة

مطلب رقم 26960 - 02
تاريخ االيداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ: السيد أحمد موساوي بن قدور. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الفدان الطويل. 

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

موقعه: عمالة وجدة وجدة، قيادة واد إسلي، جماعة مستفركي، دوار 
القساقسة. 

مساحته : 01 هكتار 03 آر 70 سنتيار تقريبا.
حدوده : 

شماال : ورثة موساوي محمد بن منصور؛
شرقا: شعبة طبيعية؛ 

جنوبا: مجدوبي عبد القادر بن محمد؛
غربا: مسلك عمومي عرضه خمسة امتار.

أصل امللك :
1 - رسم ملكية عدلي عدد 272 صحيفة 329 كناش 111 بتاريخ 10 
دجنبر 2014 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

رقم  األمالك  كناش   226 صحيفة   212 عدد  عدلي  بيع  رسم   -  2
للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2019 يوليوز   09 بتاريخ   163

االبتدائية بوجدة(.
3 - صورة شمسية شهادة إدارية عدد 57 مؤرخة في 24/11/2014.

على   2021 ماي   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض الطالبي 
الشريفة" ذي مطلب التحفيظ رقم O - 17696، الذي أدرجت 
خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3523 املؤرخة

في 07 ماي 1980، متبوعة باخلالصة اإلصالحية املنشورة 
باجلريدة الرسمية عدد 3683 بتاريخ 01/06/1983 

التي جزئت على إثرها مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله وأصبحت 
تتابع بالشكل التالي : 

أرضية  لقطعة  يرجع  فيما  احميدة"  وهو"أرض  اجلديد  االسم  1/حتت 
تبلغ مساحتها : عشرون آرا تقريبا في اسم السيد فوزي احميدة، وقد 

اظهر لها التصميم العقاري مساحة قدرها 20 آر و 04 سنتيارات .
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جنوبا: السيدة امينة بوزكراوي - ممر عرضه 7 امتار 

أصل امللك :

- عقد شراء عدلي حفظ حتت عدد 1163 بتاريخ 25/05/1998 

- تصميم امللك. 

تاريخ التحديد: يوم االثنني 31 ماي 2021 علي الساعة.التاسعة صباحا 

 احملافظ على االمالك العقارية مبراكش -  املنارة 

عزاوي عبد الباسط    

محافظة مكناس - املنزه 

مطلب رقم 29655 - 05 

تاريخ االيداع : 23 مارس 2021؛ 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " خندق الدياب 3؛

نوعـه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ، دائرة زرهون ، قيادة وجماعة انزالة بني عمار 

احملل املدعو :"خندق الدياب 3"؛

مساحته : 35آ ؛

اجملاورون : 

شماال: السيد عبد الصمد اخلضوري ؛ 

شرقا: السيدان العزوزي وعبد الرحيم حماني ؛

جنوبا: طريق؛ 

غربا : السيد محمد السعيدي ؛

احلقوق العينية: الشئ. 

أصل امللك : حيازة هادئة و مستمرة

على   2021 مايو   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 29656 - 05 

تاريخ االيداع : 23 مارس 2021؛ 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " خندق الدياب 5"؛

نوعـه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ، دائرة زرهون ، قيادة وجماعة انزالة بني عمار ؛

مساحته : 90آ ؛

اجملاورون : 

شماال: السيد رشيد اليحياوي ؛ 

شرقا: واد؛

جنوبا: السيد عبد الصمد خلضوري ؛ 

غربا : محمد بن بوشتة ؛

احلقوق العينية: الشئ. 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

على   2021 مايو   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 29657 - 05 

تاريخ االيداع : 23 مارس 2021؛ 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " خندق الدياب 4؛

نوعـه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ، دائرة زرهون ، قيادة وجماعة انزالة بني عمار ؛

مساحته : 35آ ؛

اجملاورون : 

شماال: واد ؛ 

شرقا: جياللي قريقش ؛

جنوبا: جياللي قريقش ؛ 

غربا : السيد عبد الرحمان بنعمر ؛

احلقوق العينية: الشئ. 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

على   2021 مايو   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 29658 - 05 

تاريخ االيداع : 23 مارس 2021؛ 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "فران اجلبر"؛

نوعـه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ، دائرة زرهون ، قيادة وجماعة انزالة بني عمار 

احملل املدعو:" فران اجلبر"؛

مساحته : 20آ ؛

اجملاورون : 

شماال: ممر 

شرقا: السيد سعيد الطويل؛

جنوبا السيد بوشتة العزوزي ؛ 

غربا : السيد بوشتة العزوزي ؛

احلقوق العينية: الشئ. 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

على   2021 مايو   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف بعد الزوال. 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس -  املنزه 

بوشعيب دومار    
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محافظة طنجة

مطلب رقم 28239 - 06 

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021.

طالب التحفيظ : جمال بن شعيب الفضيلي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : آية. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة حي طنجة البالية.

مساحته : 35س01آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : احمد الشيخي ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي في 15 يونيو 2011،

2 - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 1999،

3 -نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 1999،

4 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 1999،

5 -نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 20 اكتوبر 1965. 

على   2021 ماي   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الواحدة و النصف زواال.

مطلب رقم 28240 - 06 

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مصلى العيدين. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة جماعة حجر النحل مدشر دار ازهيرو.

مساحته : 00س07آرر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد،

2 - شهادة امللكية عدد 785 بتاريخ 12 مارس 2021. 

على   2021 ماي   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية و النصف زواال.

مطلب رقم 28241 - 06 

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021.

طالب التحفيظ : اميان باحلسن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اميان. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة مدشر مديونة.

مساحته : 33س14آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : خندق ؛

شرقا : ملياء االبراهيمي الوزاني ؛

جنوبا : مراد جراري ؛

غربا : عبد السالم ديب ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2020،

2 - رسم متخلف عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2020،

3 - شهادة نائب اجلناعة الساللية بتاريخ 12 اكتوبر 2020. 

على   2021 ماي   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28242 - 06 

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021.

طالب التحفيظ : عبد السالم بن مصطفى الشعل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الشعل. 

نوعه : أر عارية بها كوخ ؛

موقعه : طنجة حي الدرادب زنقة طريق اجلبل.

مساحته : 17س02آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زنقة طريق اجلبل ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 8499/ط ؛

جنوبا : رسمني عقاريني 30263/ط و29237/ط ؛

غربا : رسم عقاري عدد 10968/ط ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - حكم ابتدائي مؤرخ في 25 ابريل 1950ن

2 - ترجمة احلكم مؤرخ في 30 مارس 2013،

3 - مطابقة االسم مؤرخ في 09 ماي 1984،
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4 - رسم اراثة توثيقي مؤرخ في 30 مارس 2010،

5 - وكالة توثيقية مؤرخة في 28 ابريل 2010،

6 - حكم تذييل االراثة و الوكالة مؤرخ في 23 اكتوبر 2014

على   2021 ماي   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28243 - 06 

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021.

طالب التحفيظ : سراج اقبيب. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عني افريسو 1. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة شارع اجلبل.

مساحته : 56س07آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عبد السالم اقبيب، رسم عقاري عدد 3187/ط ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 18570/ط ؛

جنوبا : الطريق العمومي ، رسم عقاري عدد 66542 - 06 ؛

غربا : رسم عقاري عدد 55305 - 06 ن طريق عمومي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 08 يوليوز 1977،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ابريل 2020،

3 - رسم حتقيق مساحة عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2020،

4 - نسخة من رسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 26 مارس 2014، 

5 - نسخة من رسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 26 مارس 2014، 

على   2021 ماي   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر و النصف زواال.

مطلب رقم 28244 - 06 

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021.

طالب التحفيظ : سراج اقبيب. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عني افريسو 2. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة شارع اجلبل.

مساحته : 34س09ير تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 3187/ط ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 66542 - 06 ؛

جنوبا : سراج اقبيب ؛

غربا : طريق عرضها مترين ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 08 يوليوز 1977،

2 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 09 يونيو 2020،

3 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 2 يونيو 2020، 

على   2021 ماي   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية زواال.

مطلب رقم 28245 - 06 

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021.

طالب التحفيظ : عامر محمد اسليطن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الريفي. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر اشراقة.

مساحته : 00س45آر 01هـ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : اخلندق ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 1293 ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء 30 يوليوز 1998،

2 - رسم ملحق اصالحي عدلي 24 فبراير 2020،

3 - نسخة من رسم شراء 01 ديسمبر 1986،

4 - نسخة من رسم اراثة 21 سبتمبر 1974،

5 - نسخة من رسم توكيل 06 ديسمبر 1977،

6 - نسخة من رسم توكيل عدلي 29 ماي 1979،

7 - نسخة من رسم توكيل 06 مارس 

على   2021 ماي   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28246 - 06 

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ : عبد العالي الزاهد بن سعيد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : العني. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة مدشر احمار.

مساحته : 48س02آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة عبد السالم بن احمد اللغميش ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة عبد السالم بن احمد اللغميش ؛
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غربا : ورثة عبد السالم بن احمد اللغميش ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 يوليوز 2020،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 1979،

3 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 08 سبتمبر 2020،

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يناير 2021،

5 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 30 اغسطس 2013. 

على   2021 ماي   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

   احملافظ املساعد على االمالك العقارية بطنجة

       حسن السبسي

محافظة فاس

 

مطلب رقم 25072 - 07 

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021

طالبة التحفيظ : اوقاف فاس النائب عنها ناظرها.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا------

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك:" ارض عارية بالفخارين".

 نوعه : ارض عارية.

موقعه : فاس املدينة، امللحقة اإلدارية باب اخلوخة، الفخارين . 

 مساحته : 15آر تقريبا.

حدوده :

شماال: مسجد

شرقا : مسجد

جنوبا : مصطفى ولد حمان ، محمد السكاح 

غربا : بردلة، يوسف الفياللي

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : شهادة إدارية مؤرخة في 09مارس 2021 عدد 1069.

الساعة  على   2021 ماي   24: التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

)9h30(التاسعة والنصف صباحا

مطلب رقم 25073 - 07 

تاريخ اإليداع : 29 ارس 2021

طالبة التحفيظ : سعاد بوسالمتي بنت حلسن 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا "دار بنسيمون "

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : " سارة 

ومنفعتني  علوي.  وطابق  وسفلي  قبو  دات  بناية  بها  ارض   : نوعه 

بالسطح 

موقعه :فاس املدينة اجلديدة ،امللحقة اإلدارية اكدال شارع الشفشاوني

 مساحته : 4آرات24س تقريبا.

حدوده :

شماال : ر.ع عدد 12616/ف،333/ك

شرقا : ر.ع 92/ف

جنوبا : زنقة 

غربا : ساحة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

1/منطقة االقواس من اربعة امتار

2/منطقة التراجع عرضها 2.5 متر مربع

أصل امللك : 

عقد بيع عرفي تبث تاريخه في 07/01/1963

-عقد بيع عرفي ثبت تاريخه في 19/09/1967

-عقد بيع عرفي تبث تاريخه في 27/02/1973

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 21 صفر 1442 موافق 09/10/2020 ضمنة 

بعدد 298 صحيفة 391 االمالك 135.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 11 صفر 1422 موافق

05 /05/2001 ضمنة اصله بعد 160 صحيفة 193 كناش 9

رمضان1422موافق  في03  مؤخ  عدلي  تركة  احصاء  نسخة   -

19/11/2001 ضمنة اصله بعدد 127 صحيفة 164.

-نسخة ترجمة مطابقة االصل لعقد بيع شامل لعمارة غير محفظة 

مؤرخة في 18/08/2001.

موافق   1423 القعدة  10دي  في  مؤخ  عدلي  مخارجة  رسم  نظير   -

13/01/2003 ضمنة اصله بعدد 135 صحيفة 99 االمالك 45

- وكالة مفوضة تبث تاريخها في 23/12/2002

- شهادة ادارية مؤرخة في 17/02/2021 عدد 1026.

الساعة  على   2021 ماي   27: التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

)9h30(التاسعة والنصف صباحا

مطلب رقم 25074 - 07 

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021

طالبوا التحفيظ : )ق.م 80 جزءا(

1/ خديجة حفري بنت الطاهر بنسبة 45 جزءا

2/ طه العلوي بن عبد اهلل بنسبة 14 جزءا

3/اسماء العلوي بنت عبد اهلل بنسبة 7 أجزاء

4/ مرمي العلوي بنت عبد اهلل بنسبة 7 أجزاء

5/ هدى العلوي بنت عبد اهلل بنسبة 7 أجزاء

االسم الذي يعرف به امللك حاليا "مدرسة االصالة للتعليم اخلصوصي 

االصالة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "االصالة".

نوعه : مدرسة دات سفلي وطابق علوي. 
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موقعه : فاس املدينة، امللحقة االدارية البطحاء، الرصيف، القلقليني، 

درب الساحل رقم 4.

مساحته : 2آر 68س تقريبا.

حدوده :

شماال : درب 

شرقا : بلخياط ، الهام بلخير 

جنوبا : الفياللي

غربا : ورثة الوكيلي

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

الثانية 141 موافق  22 جمادى  ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في  - رسم 

17/02/2020 مضمن بعدد 268 صحيفة 342 امالك 277

موافق   1438 االول  ربيع   21 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

21/12/2016 مضمن اصله بعدد 331 صحيفة 474 التركات 74 فاس

الساعة  على   2021 ماي   28 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا. 

 

مطلب رقم 25075 - 07 

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021

طالبة التحفيظ : جماعة فاس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا "فلورانس "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "فلورانس"

نوعه : ارض عارية 

موقعه : فاس م.ج امللحقة االدارية اكدال شارع احلسن الثاني 

مساحته : 57ار 53 س تقريبا.

حدوده :

شماال : شارع محمد القري

شرقا : شارع احلسن الثاني 

جنوبا : اشارع لالمرمي 

غربا : شارع العرية السعودية

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 دي احلجة 1438 موافق 29/08/2017 

ضم بعدد 121 صحيفة 142 كناش االمالك 221

موافق   1438 االول  ربيع   21 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

21/12/2016 مضمن اصله بعدد 331 صحيفة 474 التركات 74 فاس

الساعة  على   2021 ماي   31 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 25076 - 07 

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021

طالبة التحفيظ : جماعة فاس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا "املوقف "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "املوقف"

نوعه: ارض عارية 

موقعه : فاس م.ج امللحقة االدارية اكدال خلف السوق الركزي

مساحته : 20 آر 53س تقريبا.

حدوده :

شماال : زنقة

شرقا : زنقة 

جنوبا : مدار الفندق اكير 

غربا : شارع عبد العالي بنشقرون

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 دي احلجة 1438 موافق 

29/08/2017 ضم بعدد 121 صحيفة 142 كناش االمالك 221

الساعة  على   2021 ماي   31 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة والنصف صباحا. 

   احملافظ على األمالك العقارية بفاس

                  حدو اوحلسن

محافظة اجلديدة

 مطلب رقم 152405 - 08

تاريخ اإليداع : 29مارس2021

طالب التحفيظ : عبد اهلل بوطيشي بن الهاشمي 

الذي يعرف به امللك حاليا : أرض قاسمية 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض قاسمية 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة، جماعة موالي أوالد احسني,دوار النجارة فخذة 

السراحنة

مساحته : 20آر 28س تقريبا

حدوده : 

شماال : بوطيشة عبد اهلل بن ابراهيم 

شرقا : قبلة ورثة امحمد بوطيشة 

جنوبا : ابوسليم الرداد 

غربا : عائشة بوطيشة 

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1429 عام  االول  ربيع   01 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  امللك:-رسم  أصل 

موافق ل 09/03/2008

2021على  26ماي  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  -التاريخ 

الساعة 09 صباحا .
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مطلب رقم 152406 - 08

تاريخ اإليداع : 29مارس2021

طالب التحفيظ :عبد اهلل بوطيشي بن الهاشمي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض املاللح

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض املاللح

نوعه : أرض فالحية.

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

النجارة فخذة السراحنة 

مساحته : 35آر62س تقريبا

حدوده : 

شماال : بوشعيب بن علي 

شرقا : عبد اهلل بن ابراهيم

جنوبا : عائشة بوطيشة

غربا : عبد االله بوطيشي 

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1429 عام  االول  ربيع   01 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:-  أصل 

موافق ل 09/03/2008

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 26/05/2021 على الساعة 

10 صباحا 

مطلب رقم 152407 - 08

تاريخ اإليداع : 29مارس2021

طالب التحفيظ :عبد اهلل بوطيشي بن الهاشمي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بياضة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بياضة 

نوعه : أرض فالحية 

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

النجارة فخذة السراحنة 

مساحته : 78آر79س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة ابراهيم بوطيشي محمد بوطيشي 

شرقا : ورثة بوشعيب بوطيشي 

جنوبا : ورثة بغدادي

غربا :بوشعيب غلوب ومحمد غلوب 

احلقوق العينيــة : الشيء.

االول عام 1429  ربيع   01 امللك:-1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  أصل 

موافق ل 09/03/2008

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 26ماي2021على الساعة 

11صباحا 

مطلب رقم 152408 - 08

تاريخ اإليداع : 29مارس2021

طالب التحفيظ :-عبد اهلل بوطيشي بن الهاشمي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احبل اجلوع 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك احبل اجلوع 

نوعه : أرض فالحية

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

مساحته : 95آر88س تقريبا 

حدوده : 

شماال : محمد بن عيسى وورثة حمو بن عباس 

شرقا : قبلة ورثة احمد بوعيبة 

جنوبا : ورثة محمد بوطيشة 

غربا :عبد الرحمان بوطيشة وسعيد بن الغياتي 

احلقوق العينيــة : الشيء.

االول عام 1429  ربيع   01 امللك:-1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  أصل 

موافق ل 09/03/2008

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 26ماي2021 على الساعة 

12 صباحا 

مطلب رقم 152412 - 08

تاريخ اإليداع : 31مارس2021

طالب التحفيظ :عبد اهلل بن جميعة بن اخملتار 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض سيدي غريب 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض سيدي غريب 

نوعه : أرض فالحية 

أوالد  اهلل,دوار  عبد  موالي  اجلديدة,جماعة  وعمالة  إقليم   : موقعه 

الركراكي 

مساحته : 27آر تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة اشريفة دراك

شرقا : عبد اهلل بلبوير 

جنوبا : الرداد دينان وعبد اللطيف بلبوير 

غربا :ورثة اوالد عبو احلاج 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:-1رسم ملكية عدلي مؤرخ 19شوال عام 1439 موافق ل 

03/07/2018

-شهادة إدارية مؤرخة في 20/06/2018

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 31ماي 2021على الساعة 

14 زواال.

مطلب رقم 152415 - 08

تاريخ اإليداع : فاحت أبريل 2021

طالب التحفيظ :حسن املديني بن حمادي بن عبد اهلل 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك مديني 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك مديني 

نوعه : سكنى بالطابق السفلي 
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موقعه : إقليم وعمالة اجلديدة, دائرة اجلديدة, ملك مديني 

مساحته :60س تقريبا 

حدوده : 

شماال :الزنقة 

شرقا : رسم عقاري عدد 193109 - 08 

جنوبا : بياض يزة ورسم عقاري عدد 66321 - 08 

غربا :ورثة مصطفى لبكيرة 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:-1رسم صدقة عدلي مؤرخ في 06/04/2015

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 08/01/2020

يونيو2021على   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 152416 - 08

تاريخ اإليداع : فاحت أبريل 2021

طالب التحفيظ :إدريس االزهري بن بوشعيب 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلطة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلطة 

نوعه : أرض عارية بها سكنى 

موقعه :إقليم وعمالة اجلديدة,جماعة أوالد احسني دوار احلشالفة 

مساحته : 20آر68س تقريبا 

حدوده : 

شماال : امسلك عمومي عرضه 05 أمتار تقريبا 

شرقا : مسلك عمومي عرضه 05 أمتار تقريبا والطريق االقليمية رقم 

 3403

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 05 أمتار تقريبا 

غربا : مسلك عمومي عرضه 05 أمتار تقريبا 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:-1رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04/12/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 02/12/2020

01يونيو2021على  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 صباحا.

مطلب رقم 152417 - 08

تاريخ اإليداع : فاحت أبريل 2021

طالب التحفيظ :عادل عماري بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الرمل 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الرمل 

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 47آر94س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد الرامي 

شرقا : الرسم العقاري عدد 181065 - 08

جنوبا : مسلورثة معنة العربي وورثة معنة 

غربا : الطريق 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:-1رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04/12/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 02/12/2020

01يونيو2021على  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 صباحا

مطلب رقم 152418 - 08

تاريخ اإليداع : فاحت أبريل 2021

طالب التحفيظ :-1عزيزة فضولي بنت بوشعيب بنسبة 1/2 

-2مصطفى عاجل بن احلاج بنسبة 1/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض كدية 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض كدية 

نوعه : أرض مشتملة على سكن 

موقعه : إقليم وعمالة اجلديدة,جماعة سيدي عابد,دوار اخلربة 

مساحته : 07آر40س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد اهلل سايسي 

شرقا : طريق 

جنوبا : ورثة محمد قبيل بن بوبكر 

غربا : ورثة محمد قبيل بن بوبكر 

احلقوق العينيــة : الشيء.

ذو احلجة عام 1436  امللك:-1 رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05  أصل 

موافق ل 19/09/2015

--شهادة إدارية مؤرخة في 26 - 08/2015

01يونيو2021على  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  -التاريخ 

الساعة 14 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

عبد الرحمان دريوش     

محافظة أكادير

مطلب رقم 43816 - 09

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021. 

طالب التحفيظ : ابراهيم ضعيف .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اكي نتكمي نتزكاخت ".

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : دوار الساحل ايت عامر، جماعة التامري القروية، عمالة أكادير 

إداوتنان.
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مساحته :12 آر 27 سنتيار .

حدوده : 

شماال : ورثة فاطمة عامر ؛ 

شرقا : احلسن عامر ؛

جنوبا : عائشة عامر ؛ 

غربا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 - رسم شراء مؤرخ في 09/09/2015؛

2 - عقد قسمة ومخارجة مصحح االمضاء في 25/05/2009؛

3 - نسخة مطابقة لألصل لرسم اراثة مؤرخ في 31/05/2007؛

4 - نسخة مطابقة لألصل لرسم وكالة مؤرخ في 05/08/2008.

   احملافظ على االمالك العقارية باكادير 

          محمد اغوش

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 63838 - 10

تاريخ اإليداع : 19 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد احلسني الكرنوي بن سي احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البركة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البركة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو املديولة. 

مساحته : 31 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 44643 / 10 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  بتاريخ 26نونبر 1975  1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع 

لـ22 ذو احلجة 1395

2 - شهادة إدارية عدد 453 بتاريخ 21أكتوبر 2015 

لـ14  املوافق   2015 28أكتوبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

محرم 1437 . 

 12 الساعة  على   2021 18ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 63839 - 10

تاريخ اإليداع : 19 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد العلوي احلبيب بن صالح. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زكرياء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زكرياء". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو فوغال. 

مساحته : 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: نحال يامنة 

جنوبا: ياسني مصطفى 

غربا : ياسني عبد احلكيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 14فبراير 2012 املوافق لـ21 

ربيع األول 1433

2 - شهادة إدارية عدد 56بتاريخ 15مارس 2021. 

 09 الساعة  على   2021 19ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 63840 - 10

تاريخ اإليداع : 19 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد يونس الصاحلي بن املصطفى. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "سلمى".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "سلمى". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

املدعو ثالث نايت القائد. ايت بوجو 

مساحته : 02 آ 44 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: القائد عبد الرحمان و القائد حسن 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: ورثة القائد موحى اوموح 

غربا: ورثة موحى اوموح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 11ماي 2014 املوافق  ل11 

رجب 1435

2 - شهادة إدارية عدد 41 بتاريخ 14مارس 2014 . 
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3 - رسم عدلي موضوعه اصالح خطا بتاريخ 6 مارس 2019  املوافق 

لـ28 جمادى اآلخرة 1440 . 

 10 الساعة  على   2021 19ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 63841 - 10

تاريخ اإليداع : 19 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد علي فكري بن اسماعيل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بويزيفي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بويزيفي". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو دوار ازموين . 

مساحته : 01 هـ 1 آ 7 س تقريبا. 

حدوده

شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: وهنناي موحى 

غربا : اهبور موحى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق  بتاريخ 26نونبر 2005  1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع 

لـ23 شوال 1426 

2 –نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19ماي 2008 املوافق لـ13 

جمادى األولى 1429 

3رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 6 يونيو 2008 املوافق لـ2 جمادى 

اآلخرة 1429

4 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11يونيو 2008 املوافق لـ7 جمادى 

اآلخرة 1429

5 - نسخة لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 25ابريل 2014 املوافق  

ل25 جمادى اآلخرة 1435 . 

 10 الساعة  على   2021 20ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 63842 - 10

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد حدو وبنمو بن سعيد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " البركة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "البركة". 

مشتمالته : أرض بها بناية دات سفلي . 

موقعه : قليم بني مالل بلدية قصبة تادلة ايت اعمر لعبني. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة 

شرقا : حلسن حنبالي 

جنوبا : ورثة ايت العرافي منهم فاطنة العرافي

غربا: اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

2 مارس 2021  سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 

املوافق لـ18 رجب 1442 . 

 09 الساعة  على   2021 21ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 63843 - 10

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السادة والسيدات 

1 - هماني السعدية بنت محمد بنسبة 01/7

2 - بوعدود رشيد بن الصحراوي بنسبة 01/7

3 - بوعدود عبد النعيم بن الصحراوي بنسبة 01/7

4 - بوعدود ياسني بن الصحراوي بنسبة 01/7.

5 - بوعدود زهير بن الصحراوي بنسبة 01/7

6 - بوعدود زكرياء بن الصحراوي بنسبة 01/7

7 - بوعدود حمزة بن الصحراوي بنسبة 01/7. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوعدود".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوعدود". 

مشتمالته : أ رض فالحية بجزء منها دار للسكنى سفلية وبئر . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد عطو. 

مساحته : 24 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل ،

شرقا : ورثة محمد بوعدود منهم زهير بوعدود

جنوبا: وكالة احلوض املائي الم الربيع

غربا: حسن بوعدود

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 4 أكتوبر 1999 املوافق لـ23 

جمادى اآلخرة 1420

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 18أكتوبر 2012 املوافق 

لـ2 ذو احلجة 1433 . 

 10 الساعة  على   2021 21ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 63844 - 10

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021.

طالبي التحفيظ 

1 - السيد مجدي عبد العزيز بن عبد القادر بنسبة 25/64



2185 عدد 1162 - 24 شعبان 1442 )07 أبريل 2021(

2 - السيدة نتيجة نفيع بنسبة 39/64

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "مجدي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مجدي". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي بن عدي. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: ورثة بوديز حلسن واجمللس اجلماعي ببني مالل ،

شرقا: ورثة ازاد محمد 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: محمد كوكا 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 نونبر 1976 املوافق لـ16 

ذو القعدة 1396

2 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 4 أغسطس 1997 املوافق لـ30 

ربيع األول 1418 

3 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17ديسمبر 2001 املوافق 

لـ1 شوال 1422 

4 - شهادة إدارية عدد 68 بتاريخ 23مارس 2021 . 

 12 الساعة  على   2021 21ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 63845 - 10

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : ا لسيد ة مالكة ايت الروم بنت ابراهيم 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ايت الروم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ايت الروم". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو ايت تسليت ايت تفريت. 

مساحته : 68 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: ورثة احلاج زايد 

جنوبا: البوخداوي موحى 

غربا: جدال عبد السالم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 20مارس 2001 املوافق لـ24 

ذو احلجة 1421 

2 - شهادة إدارية عدد 58 بتاريخ 16مارس 2021 . 

 11 الساعة  على   2021 21ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 63846 - 10

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالبي التحفيظ : 

السيد عبد الكرمي مزون بن لبراهيم بنسبة 01/2   - 1

السيد محمد مزون بن ابراهيم بنسبة 01/2    - 2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مزارع اهل سابك".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مزارع اهل سابك". 

مشتمالته : أرض بها بناية دات سفلي . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة و جماعة فم العنصر 

احملل املدعو " املزارع دوار اهل سابك 

مساحته : 99 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي بفم العنصر ، 

شرقا: سموح عبد الصمد 

جنوبا: العمراوي ميمون 

غربا: اجمللس اجلماعي بفم العنصر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق لـ15  بتاريخ 14سبتمبر 2011  بيع  - رسم عدلي موضوعه   1

شوال 1432

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 نونبر 2016 املوافق ل2 صفر1438 

3 - شهادة إدارية عدد 07 بتاريخ 7 ديسمبر 2020 . 

 09 الساعة  على   2021 24ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 63847 - 10

تاريخ اإليداع :25مارس 2021.

طالب التحفيظ : احمد الغزالي بن محمد . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الغزالي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الغزالي". 

مشتمالته: أرض عارية بجزء منها دار سفلية ومرافق . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة وجماعة أوالد

سعيد الواد احملل املدعو دوار ايت بوطيب. 

مساحته : 02 آ 53 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: عدالن مصطفى 

شرقا: الكبيرة بنت الشرقي 

جنوبا: اخلالطي حمادي 

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 30ابريل 2008 املوافق لـ24 

ربيع الثاني 1429 
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2 - رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 23يناير 2015 املوافق لـ2 ربيع 

األول 1436 . 

 09 الساعة  على   2021 25ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيق 

مطلب رقم 63848 - 10

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ : ا السيد العموش براهيم بن محمد . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرحمة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرحمة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

احملل املدعو تكليت. 

مساحته : 90 س تقريبا. 

حدوده 

شماال: اجمللس اجلماعي بفم اودي ،

شرقا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل ،

جنوبا: مصطفى فكري ،

غربا : زينبة بينحو .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 6 فبراير 2021 املوافق لـ23 

ربيع الثاني 1442 

2 - شهادة إدارية عدد 22 بتاريخ 27 يناير 2021 . 

 10 الساعة  على   2021 24ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 63849 - 10

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد موالي احماد وجديد بن احماد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نور الهدى".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نور الهدى". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة اغبالة احملل 

املدعو احلي االداري. 

مساحته : 02 آ 19 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: االدريسي احلسني 

شرقا: االدريسي احلسني 

جنوبا: اجمللس اجلماعي اغبالة 

غربا: اجمللس اجلماعي اغبالة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 يونيو 2011 املوافق لـ6 

رجب 1432

2 - شهادة إدارية عدد بتاريخ 16نونبر 2020

3 - عقد عرفي بتاريخ 17مارس 2021 . 

 10 الساعة  على   2021 24ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 63850 - 10

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد عمر ريحان. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ريحان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ريحان". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد ايعيش احملل

املدعو فدان اليهودي. 

مساحته : 70 آ 33 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة ايت الناعمي بن داوود 

شرقا: محمد دحو و عبد الوهاب دحو و عبد الرحيم دحو 

جنوبا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ فاحت ديسمبر 1994  

املوافق لـ27 جمادى اآلخرة 1415 

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ فاحت ماي 2006 املوافق  

لـ4 ذو احلجة 1426

3 - نسخة لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 22ابريل 2019  املوافق 

لـ16 شعبان 1440 

4 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 24فبراير 2021 املوافقلـ12 

رجب 1442 

لـ13  املوافق   2021 25فبراير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  5

رجب1442 

6 - شهادة إدارية عدد 495 بتاريخ 24مارس 2021 .

 09 الساعة  على   2021 26ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

صباحا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" احملطة الطرقية

اجلديدة " ذي مطلب التحفيظ عدد 27382 - 10 

الذي أدرجت خالصته اإلصالحية باجلريدة الرسمية

 عدد 1476 املؤرخة في 12 أغسطس 1999

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 10 مارس 2021 فان مسطرة امللك 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " اجلديدة  الطرقية  احملطة  املسمى" 

اجليش  زاوية شارع  املدعو  احملل  بني مالل  مبدينة  الكائن   10  -  27382

امللكي قد جزئت فاصبحت تتابع على الشكل الثالي :
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1 - حتت تسمية "احملطة الطرقية " ملساحة قدرها 01 هـ 68 آ 52 س 

في اسم شركة احملطة الطرقية للمسافرين ببني مالل 

2 - حتت تسمية محطة الوقود ملساحة قدرها 20 آ في اسم طالب 

املودعة  العقود  على  بناء  ودلك  مالل  بني  األصلي جماعة  التحفيظ 

سالف وكدا –

- عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 04 ماي 2005 مشفوع مبلحقني 

بتاريخ 04 و24 ماي 2005 وقرار وزيري بتاريخ 30 مايو 2002

- عقد عرفي مؤرخ في 04 ماي 2005 مشفوع بقرار والي جهة تادلة 

ازيالل بتاريخ 09 ديسمبر 2004 وقرار وزيري بتاريخ 30 مايو 2002

35- عقدا عرفيا مبقتضاها اجرت جماعة بني مالل مبادالت مع املالكني 

األصليني للعقار موضوع هدا املطلب والدي يشكل اصل متلكها لهذا 

العقار وهي مفصلة على الشكل االتي :

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 06 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 02 نوفمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 08 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 08 اغسطس 1995

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 08 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 08 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 14 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 30 اغسطس 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 24 اغسطس 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 05 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 23اغسطس 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 15 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 24 اغسطس 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 25 اغسطس 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 09 نوفمبر 2001

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 18 فبراير 2002

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 15 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 21 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 05 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16 ديسمبر 1985

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 13 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 22 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 07 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 23 اغسطس 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 26 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 08 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 23 اغسطس 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 02 سبتمبر 1994

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 02 سبتمبر 1994
-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 04 ديسمبر 1985

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 21 ابريل 1988
-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 09 ديسمبر 1985
-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 17 ديسمبر 1985
-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16 سبتمبر 1994
-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16 ديسمبر 1985

-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 4 ماي 2005
-عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 4 ماي 2005

-ملحقني بتاريخ 04 و 24 ماي 2005
-قرار وزيري بتاريخ 30 ماي 2002

-قرار والي جهة تادلة ازيالل بتاريخ 09 ديسمبر 2004

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" سهيل" 
ذي مطلب التحفيظ عدد 51294 - 10 الذي أدرجت 
خالصته اإلصالحية  باجلريدة الرسمية عدد 1077 

املؤرخة في 21 أغسطس 2019
مسطرة  فان   2021 مارس   22 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
امللك املسمى" سهيل" موضوع مطلب التحفيظ عــدد 51294 - 10 
الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو زنقة ايت تسليت تتابع في اسم 
طالب التحفيظ األصلي وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري 
إيداع مطلب  اثناء  بها  املصرح  املساحة  آ 14 س عوضا عن   01 وهي 
التحفيظ ودلك بناءا على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب 

التحفيظ املذكور.
- رسم لفيف عدلي مؤرخ في 18 فبراير 2021 املوافق ل 06 رجب 1442.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" الناعمي" 
ذي مطلب التحفيظ عدد 51356 - 10 الذي أدرجت 
خالصته اإلصالحية باجلريدة الرسمية عدد 1083

املؤرخة في 2 أكتوبر 2019
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 26 مارس 2021 فان مسطرة

امللك املسمى" الناعمي" موضوع مطلب التحفيظ 51356 - 10 الكائن 
التحفيظ  تتابع في اسم طالب  املدعو فوغال  بني مالل احملل  مبدينة 
األصلي وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 05 آ 02 س 
عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ ودلك بناءا 

على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املذكور. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" اسماعيل" ذي مطلب
التحفيظ عدد 55713 - 10 الذي أدرجت خالصته اإلصالحية 

باجلريدة الرسمية عدد 1123 املؤرخة في 08 يوليو 2020
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 18 مارس 2021 فان مسطرة

 10  -  55713 التحفيظ  مطلب  موضوع  املسمى"اسماعيل"  امللك 
طالب  اسم  في  تتابع  اوربيع  املدعو  احملل  مالل  بني  مبدينة  الكائن 
وهي  العقاري  التصميم  اظهرها  التي  وباملساحة  األصلي  التحفيظ 
02 آ 37 س عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ 
ودلك بناءا على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املذكور.
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل

        الشرقي الشوبي
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محافظة الناظور

مطلب رقم 49947 - 11

تاريخ اإليداع: 22 مارس 2021.

طالب التحفيظ السيد: محمد احلنودي بن امحند .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اسمور  الزيت  لعري   " للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

أبركان ".

نوعه: أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن الفيض .

مساحته: 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محمد قدور حمو و حمو قدور حمو .

شرقا: محمد موح أبركان.

جنوبا: احمد أبويحي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30/12/2011.

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 09/12/1980.

- نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 01/01/1958.

- شهادة املطابقة عدد 323 مؤرخة في 18/08/2020.

- شهادة املطابقة عدد 324 مؤرخة في 18/08/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 21 ماي 2021 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 49948 - 11

تاريخ اإليداع: 23 مارس 2021.

طالب التحفيظ السيد: امحمد سمار بن عمر .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " عسلون حلولة ".

نوعه: أرض عارية .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة متسمان ، احملل املدعو عسلون حلولة.

مساحته: 03 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: لعروسي عبد احلميد .

شرقا: الطريق .

جنوبا: احمد سكوح.

غربا: عبد اخلالق لعروسي و عائشة بوحسن.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تعريف عدلي مؤرخ في 12/01/2018.

- محضر تنفيذي عدد 487 مؤرخ في 01/10/2019.

في  مؤرخ   273 رقم  بالناظور  االبتدائية  احملكمة  عن  صادر  حكم   -

.25/04/2018

- شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 21 - 11/2019.

بالناظور  االستئناف  محكمة  عن  صادر  لقرار  األصل  طبق  نسخة   -

عدد 334 مؤرخ في 11 - 11/2020.

- صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 15/07/2004.

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

30:09 صباحا.

مطلب رقم 49949 - 11

تاريخ اإليداع: 23 مارس 2021.

طالبو التحفيظ : 

- جمال شرادي بن محند .

- سعيدة العياشي .

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " شرادي ".

نوعه: أرض بورية .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو الشايف.

مساحته: 06 ار 12 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع .

شرقا: الزياني عزيز.

جنوبا: محمد عبد اهلل .

غربا: حليمة العبداوي .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29/04/2008.

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

00:11 صباحا.

مطلب رقم 49950 - 11

تاريخ اإليداع: 23 مارس 2021.

طالب التحفيظ السيد: ابراهيم زريوح بن عبد الصبر .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " زريوح ".

نوعه: أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب .

مساحته: 01 ار 28 س تقريبا.

حدوده:

شماال: اجياش نبيل .

شرقا: الطريق .
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جنوبا: سليمان يبقى .

غربا: الطريق .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02/02/2021.

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 19/01/2021.

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

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

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 49951 - 11

تاريخ اإليداع: 24 مارس 2021.

طالبو التحفيظ : 

- عبد اهلل البودوحي بن احمد.

- محمادي البودوحي بن احمد.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ثيبودا ".

نوعه: أرض عارية .

احبوض  املدعو  احملل   ، شيكر  بني  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

املرسيب بدوار ثيبودا .

مساحته: 05 ار 96 س تقريبا.

حدوده:

شماال: فاضمة بوشتة .

شرقا: الواد .

جنوبا: الطريق .

غربا: تاليتماس بوشتة .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26/07/2019.

- نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 03/08/2008.

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

30:09 صباحا.

مطلب رقم 49952 - 11

تاريخ اإليداع: 24 مارس 2021.

طالب التحفيظ السيد: محمادي البودوحي بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " تسنيم ".

نوعه: أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي بويزارزان .

مساحته: 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق .

شرقا: عمر البوطيبي .

جنوبا: شعيب بوزيزا .

غربا: إكرام كارح .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 17/12/2019.

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

30:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 49953 - 11

تاريخ اإليداع: 24 مارس 2021.

طالب التحفيظ السيد: عالل اشمالل بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " عالل ".

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .

موقعه : مدينة الناظور ، حي امسعودا .

مساحته: 03 ار 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: محمد شمالل .

غربا: محمد أشمالل.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 01/02/2005.

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

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 49954 - 11

تاريخ اإليداع: 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ السيد: احمد الزروالي بن التهامي .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الزروالي ".

نوعه: أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي ترقاع .

مساحته: 90 س تقريبا.

حدوده:

شماال: حموتي محمادي.

شرقا: حسن نعينيعة.



عدد 1162 - 24 شعبان 1442 )07 أبريل 2021(2190

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 16/12/2020.

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

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 49955 - 11

تاريخ اإليداع: 26 مارس 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: ميلودة الفاهمي بنت الطاهر .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الفاهمي ".

نوعه: أرض عارية.

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

األحمر .

مساحته: 10 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محمد تاشفي .

شرقا: محمد تاشفي .

جنوبا: محمد بوفصيل.

غربا: الطريق .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 04/03/2021.

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

30:09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

البشير دحوتي    

محافظة القنيطرة

مطلب رقم 6906 - 13

تاريخ االيداع:24 مارس 2021

طالب التحفيظ السادة و السيدات:

1 - عباز بوعزة بن محمد بن يحي بنسبة 64/416

2 - عباز عبد السالم بن محمد بن يحي بنسبـة 64/416

3 - عباز عبد القادر بن محمد بن يحي بنسبة 64/416

4 - عباز يحي بن محمد بن يحي بنسبـة 64/416

5 - عباز عائشة بنت محمد بن يحي بنسبة 32/416

6 - عباز حسن بن محمد بن يحي بنسبة 64/416

7 - عباز مليكة بنت محمد بن يحي بنسبة 32/416

8 - محمد بشي بن منصور بن عبدالسالم بنسبـة 08/416

9 - فاطمة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

1 - - خدوج بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

11 - مليكة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

12 - رشيدة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

13عزوزة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

14 - حادة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

15 - منصور بشي بن محمد بن منصور بنسبـة 04/416

16 - محمد بشي بن محمد بن منصور بنسبـة 04/416

17 - حفيظة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

18 - - سعاد بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:" معدن"

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: " معدن"

نوعه: أرض فالحية.

موقعه:احواز القنيطرة جماعة املناصرة دوار الهيالفة. 

مساحته:20 آر - تقريبا - .

حدوده:

شماال: ورثة احمد بن يحي . 

شرقا: ورثة احمد بن يحي

غربا: شحموط بوسلهام.

جنوبا: ملليح بن حمو.

اصل امللك :

- نسخة من ملكية عقار الجل التحفيظ حتت عدد 103مؤرخة في 3 

رمضان 1411 هـ املوافق 20/3/1991

1441املوافق5  رجب   10 في  مؤرخة  عدلية  وفريضة  باراثة  موجب   -

مارس 2020 حتت عدد507..

- ملحق اصالحي عدلي حتت عدد 1349 مؤرخ في6 ربيع االول1442 هـ 

املوافق23 اكتوبر2020 .

يوم 24 ماي 2021 على  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 6907 - 13

تاريخ االيداع:24 مارس 2021

طالب التحفيظ السادة والسيدات:

1 - عباز بوعزة بن محمد بن يحي بنسبة 78/416

2 - عباز عبد السالم بن محمد بن يحي بنسبـة 08/416

3 - عباز عبد القادر بن محمد بن يحي بنسبة 78/416

4 - عباز يحي بن محمد بن يحي بنسبـة 78/416

5 - عباز عائشة بنت محمد بن يحي بنسبة 32/416

6 - عباز حسن بن محمد بن يحي بنسبة 78/416

7 - عباز مليكة بنت محمد بن يحي بنسبة 32/416

8 - محمد بشي بن منصور بن عبدالسالم بنسبة 08/416
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9 - فاطمة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

1 - - خدوج بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

11 - مليكة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

12 - رشيدة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

13عزوزة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

14 - حادة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

15 - منصور بشي بن محمد بن منصور بنسبة 04/416

16 - محمد بشي بن محمد بن منصور بنسبـة 04/416

17 - حفيظة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

18 - سعاد بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:" بوهماد 2"

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: " بوهماد 2"

نوعه: أرض فالحية.

موقعه:احواز القنيطرة جماعة املناصرة دوار الهيالفة. 

مساحته:15 آر - تقريبا - .

حدوده:

شماال: شحموط بوغابة 

شرقا: فاطنة بنت يحي

غربـا: ورثة عبد القادر بن يحي.

جنوبا: عباز عبداهلل.

أصل امللك :

- نسخة من ملكية عقار الجل التحفيظ حتت عدد 103مؤرخة في 3 

رمضان 1411 هـ املوافق 20/3/1991

- موجب اراثة وفريضة مؤرخة في 10 رجب 1441 هـ املوافق5 مارس 

2020 حتت عدد507..

- ملحق اصالحي عدلي حتت عدد 1349 مؤرخ في6 ربيع االول1442 هـ 

املوافق23 اكتوبر2020 

- نسخة من شراء عدلي بتاريخ 14 صفر 1417 هـ املوافق 01/07/1996 

حتت عدد54..

2021على  ماي   24 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 6908 - 13

تاريخ االيداع:24 مارس 2021

طالب التحفيظ السادة والسيدات:

1 - عباز بوعزة بن محمد بن يحي بنسبة 78/416

2 - عباز عبد السالم بن محمد بن يحي بنسبـة 08/416

3 - عباز عبد القادر بن محمد بن يحي بنسبة 78/416

4 - عباز يحي بن محمد بن يحي بنسبة 78/416

5 - عباز عائشة بنت محمد بن يحي بنسبـة 32/416

6 - عباز حسن بن محمد بن يحي بنسبـة 78/416

7 - عباز مليكة بنت محمد بن يحي بنسبـة 32/416

8 - محمد بشي بن منصور بن عبدالسالم بنسبـة 08/416

9 - فاطمة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

1 - - خدوج بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

11 - مليكة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

12 - رشيدة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

13عزوزة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

14 - حادة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

15 - منصور بشي بن محمد بن منصور بنسبـة 04/416

16 - محمد بشي بن محمد بن منصور بنسبـة 04/416

17 - حفيظة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

18 - سعاد بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:" حمادي"

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: " حمادي"

نوعه: أرض فالحية.

موقعه:احواز القنيطرة جماعة املناصرة دوار الهيالفة. 

مساحته:90 آر - تقريبا - .

حدوده:

شماال: عبداهلل حلمر

شرقا: عباز منصور بن البحراوي

غربا: عباز اخلليفي

جنوبا: ورثة منصور بن يحي

اصل امللك :

في  83مؤرخة  عدد  حتت  التحفيظ  الجل  عقار  ملكية  من  نسخة   -

21شعبان1414هـ املوافق03/02/1994.

املوافق5  بإراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 10 رجب 1441 هـ  - موجب 

مارس 2020 حتت عدد507..

- ملحق اصالحي عدلي حتت عدد 1349 مؤرخ في6 ربيع االول1442 هـ 

املوافق23 اكتوبر2020 

- نسخة من شراء عدلي بتاريخ 23شوال1416 هـ املوافق 13مارس1996 

حتت عدد117.

2021على  ماي   24 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 6909 - 13

تاريخ االيداع:24 مارس 2021

طالب التحفيظ السادة والسيدات:

1 - عباز بوعزة بن محمد بن يحي بنسبة 78/416

2 - عباز عبد السالم بن محمد بن يحي بنسبـة 08/416

3 - عباز عبد القادر بن محمد بن يحي بنسبـة 78/416

4 - عباز يحي بن محمد بن يحي بنسبـة 78/416

5 - عباز عائشة بنت محمد بن يحي بنسبة 32/416

6 - عباز حسن بن محمد بن يحي بنسبة 78/416

7 - عباز مليكة بنت محمد بن يحي بنسبة 32/416
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8 - محمد بشي بن منصور بن عبدالسالم بنسبـة 08/416

9 - فاطمة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

1 - - خدوج بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

11 - مليكة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

12 - رشيدة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

13عزوزة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

14 - حادة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

15 - منصور بشي بن محمد بن منصور بنسبـة 04/416

16 - محمد بشي بن محمد بن منصور بنسبة 04/416

17 - حفيظة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

18 - - سعاد بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:" الساحل"

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: " الساحل"

نوعه: أرض فالحية.

موقعه:احواز القنيطرة جماعة املناصرة دوار الهيالفة. 

مساحته:60 آر - تقريبا - .

حدوده:

شماال: عائشة حيمو

شرقا: وادي سبو

غربا: ورثة عبد القادربن يحي

جنوبا: ورثة منصور بن يحي

اصل امللك :

 3/2/1994 املوافق  هـ   1414 شعبان   21 بتاريخ  ملكية  من  نسخة   -

حتت عدد83

- نسخة من شراء عدلي بتاريخ23 شوال 1416هـ املوافق 13/3/ 1996 

حتت عدد117

املوافق  1442هـ  االول  ربيع   06 بتاريخ  عدلي  اصالحي  ملحق   -

23/10/2020حتت عدد1349

- موجب اراثة وفريضة عدلي بتاريخ 10 رجب 1441 املوافق 5/3/2020 

حتت عدد507.

يوم 24 ماي 2021 على  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 6910 - 13

تاريخ االيداع:24 مارس 2021

طالب التحفيظ السادة والسيدات:

1 - عباز بوعزة بن محمد بن يحي بنسبة 78/416

2 - عباز عبد السالم بن محمد بن يحي بنسبة 08/416

3 - عباز عبد القادر بن محمد بن يحي بنسبـة 78/416

4 - عباز يحي بن محمد بن يحي بنسبـة 78/416

5 - عباز عائشة بنت محمد بن يحي بنسبة 32/416

6 - عباز حسن بن محمد بن يحي بنسبـة 78/416

7 - عباز مليكة بنت محمد بن يحي بنسبـة 32/416

8 - محمد بشي بن منصور بن عبدالسالم بنسبة 08/416

9 - فاطمة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

1 - - خدوج بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

11 - مليكة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

12 - رشيدة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

13عزوزة بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

14 - حادة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

15 - منصور بشي بن محمد بن منصور بنسبـة 04/416

16 - محمد بشي بن محمد بن منصور بنسبـة 04/416

17 - حفيظة بشي بنت محمد بن منصور بنسبة 02/416

18 - سعاد بشي بنت محمد بن منصور بنسبـة 02/416

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:" بوهماد1"

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك:" بوهماد"

نوعه: أرض فالحية.

موقعه:احواز القنيطرة جماعة املناصرة دوار الهيالفة. 

مساحته:1 هكتار - تقريبا - .

حدوده:

شماال: ورثة منصور

شرقا: امشيش العلمي

غربا: حليمة بنت يحي

جنوبا: عائشة بنت قدور

اصل امللك :

- نسخة من ملكية عقار الجل التحفيظ حتت عدد 103مؤرخة في 3 

رمضان 1411 هـ املوافق 20/3/1991

- موجب باراثة وفريضة مؤرخة في 10 رجب 1441 هـ املوافق5 مارس 

2020 حتت عدد507.

- ملحق اصالحي عدلي حتت عدد 1349 مؤرخ في6 ربيع االول1442 هـ 

املوافق23 اكتوبر2020 .

- نسخة من شراء عدلي بتاريخ 14 صفر 1417 هـ املوافق 1/7/ 1996 

حتت عدد54.

يوم 24 ماي 2021 على  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثالثة بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة

بوشعيب توفيقي    

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 40124 - 14

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021.

طالبو التحفيظ السادة:

1 - ليندا فؤاد بنت احلبيب بنسبة 1/3 من حق الرقبة؛

2 - مريا فؤاد بنت احلبيب بنسبة 1/3 من حق الرقبة؛
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3 - نسرين فؤاد بنت احلبيب بنسبة 1/3 من حق الرقبة؛

4 - اقمني لعزيزة بنت محمد بنسبة 1/2 من حق االنتفاع؛

5 - احلبيب فؤاد بن يوسف بنسبة 1/2 من حق االنتفاع .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ايت امحمد توغاش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك تيشوتني. 

نوعه : ارض فالحية بها دار للسكنى م سفلي وطابق اول ؛

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة فركلة العليا، احملل 

املدعو: ايت امحمد توغاش.

مساحته : 48 آر 40 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : خشا احماد ؛

شرقا : الطريق و وبيي ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: الطريق وايت البوز ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم هبة عدلي مضمن بعدد 384 كناش 44 بتاريخ 

31 ديسمبر 2018. 

2 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 290 ص 369 كناش 35 

بتاريخ 22 اكتوبر 2010. 

3 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 149 ص 219 كناش 35 

بتاريخ 15 يوليوز 2010. 

4 - شهادة ادارية عدد 441 بتاريخ 19 اغسطس 2019. 

على    2021 ماي   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 40125 - 14

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ السادة:

1 - محمد صغيري بن احلاج محمد؛ 

2 - محمد صغيري بن احلاج محمد؛

3 - اصفية صغيري بنت احلاج محمد؛

4 - خديجة صغيري بنت احلاج محمد؛ 

5 - لطيفة صغيري بنت احلاج محمد؛

6 - احلسانية صغيري بنت احلاج محمد ؛

7 - عبد العظيم صغيري بن احلاج محمد 

8 - عبد اهلل صغيري بن احلاج محمد بصفتهم شركاء على الشياع 

بنسبة 2/12 لكل ذكر و1/12 لكل انثى. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: خندق الراعي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك صغيري. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

املدعو: خندق الراعي.

مساحته: 07 هـ 51 آر 01 سنتيارا تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال : ورثة احلاج العربي الصغيري ؛

شرقا : واد زيز ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : ورثة خلالفة بن الطاهر و احلاج اعبيد ولد اباحنيني وورثة احلاج 

ملرابط ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

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

31/08/1961 حتت عدد1284 . 

2 - رسم معاوضة ملك مضمن حتت عدد 192 بتاريخ 12/02/2019. 

3 - نسخة الراثة اصلها مضمن بسجل الوصايا 50 عدد 272 صحيفة 

278 بتاريخ 02/02/2006. 

4 - اراثة وفريضة عدد 23 صحيفة 25 بتاريخ 08/03/2021. 

بتاريخ   459 صحيفة   388 عدد   134 بسجل  فريضة  نظير   -  5

 16/02/2021

بتاريخ  مفوضة  وكالة  من  لالصل  مطابقة  شمسية  صورة   -  6

 .16/07/2018

على   2021 ماي   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية 

                عمر مو

محافظة سطات

مطلب رقم 41419 - 15

تاريخ االيداع:24 مارس 2021.

طالب التحفيظ: السيد عثمان ماهر بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"املرس"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات، دائرة ابن احمد؛جماعة بوكركوح؛دوار بني ريتون.

مساحته: 77 آ 50 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:احمد بن احلاج امحمد؛
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شرقا: مصطفى بن محمد؛احلاج مصطفى بن قربال.

احمد  احلاج  وعبدالقادر؛ورثة  الهاشمي؛مصطفى  بنت  جنوبا:رقية 

نورالليل؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 19 جمادى الثانية 1442 موافق 03 فبراير2021؛

 1441 صفر   04 في  مؤرخة  وكالة  رسم  من  االصل  مطابقة  نسخة 

موافق 03 اكتوبر 2019.

على   2021 ماي  املؤقت:31  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41420 - 15

تاريخ االيداع:25 مارس 2021.

طالب التحفيظ: السيد بلقاسم ودود

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"فدان عامر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"فدان عامر"

نوعه:أرض فالحية.

عباد  اوالد  امريزيك؛دوار  احمد؛جماعة  ابن  موقعه:اقليم سطات؛دائرة 

مشيخة ليسوف.

مساحته: 02 هـ 49 آ 59 س تقريبا. 

حدوده:

بن هاشم؛ورثة محمد  ودود  بن ملقدم؛ورثة حجاج  شماال:ورثة محمد 

بن حجاج؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:ورثة عبدالسالم قبة بن احلسن؛عبداهلل جرار بن اجلياللي؛

محمد جرار بن اجلياللي

غربا: ورثة هاشم ودود بن عبدالقادر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 24 ربيع الثاني 1442 موافق 10 ديسمبر2020. 

على   2021 ماي  املؤقت:31  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41421 - 15

تاريخ االيداع:26 مارس 2021.

طالبوالتحفيظ: 

فاطمة أبوالفتح بنت محمد بنسبة 12/96

مصطفى شكيربن احمد  " 14/"

لطيفة شكير بنت احمد  " 07/"

خديجة شكير بنت احمد  " 07/"

كرمية شكير بنت احمد  " 07/"

أسية شكير بنت احمد  " 07/"

نادية شكير بنت احمد  " 07/"

خالد شكير بن احمد  " 14/"

فاطمة الزهراء شكير بنت احمد " 07/"

يوسف شكير بن احمد  " 14/"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلوض"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلاج جعفر"

نوعه:أرض فالحية.

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

مساحته: 04 هـ 71 آ 70س تقريبا. 

حدوده:

شماال:مطلب عدد26424ض؛

شرقا: محمد الوادي.

جنوبا:مطلب عدد29304ض؛

غربا: مطلب عدد 38711؛الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرارمؤرخ في 02 جمادى الثانية 1442 موافق 16يناير2021؛

نسخة مصادقة لالصل من رسم اراثة مؤرخ في 01 صفر 1437 موافق 

13 نوفمبر2015؛

وكالة مؤرخة في 24 فبراير2021.

على   2021 يونيو  املؤقت:01  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41422 - 15

تاريخ االيداع:29 مارس 2021.

طالبتا التحفيظ: 

السيدة خديجة بلحفيظ بنت محمد

السيدة فاطمة بلحفيظ بنت محمد )بالتساوي بينهما(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"لبير لبيض"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"لبير لبيض"

نوعه:أرض فالحية .

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

مساحته: 01 هـ 50 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:محمد بلحفيظ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 3932/15؛ الطريق.

جنوبا:الطريق؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 29 محرم 1440 موافق 09 اكتوبر2018.

على   2021 يونيو  املؤقت:02  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.
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مطلب رقم 41423 - 15

تاريخ االيداع:29 مارس 2021.

طالب التحفيظ:السيد محمد رفيق بن عبدالسالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"احلرش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"احلرش"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات، جماعة اوالد الصغير؛دوار اوالد باحلرار.

مساحته: 30 آ 59 س تقريبا. 

حدوده:شماال:ورثة بوعزة بن القاضية؛

شرقا:اوالد املعطي السعيدي .

جنوبا:ورثة بوعزة بن القاضية؛

غربا:محمد بن لشهب.

احلقوق العينية:طريق.

أصل امللك:

رسم شراء مؤرخ في 18 شوال 1391 موافق 06 ديسمبر1971.

 06 موافق   1391 شوال   18 في  مؤرخ  شراء  رسم  من  نسخة 

ديسمبر1971؛

ملحق اصالحي مؤرخ في 12 ربيع الثاني 1442 موافق 28 نوفمبر2020؛

موجب مطابقة اسم عدلي مؤرخ في 01 جمادى االولى 1442 موافق 

16 ديسمبر2020. 

على   2021 يونيو  املؤقت:02  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41424 - 15

تاريخ االيداع:30 مارس 2021.

طالبوالتحفيظ: 

السيد عبدالغاني تليت بن بوهاوي بنسبة1/3 

السيد احمد واكرمي بن ابراهيم " 1/3 

السيد محمد حمويات بن احمد " 1/3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض اوالد الراضي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض اوالد الراضي"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  الشاوية؛دوار  اخميسات  جماعة  سطات،  ودائرة  موقعه:اقليم 

احلاج احمد.

مساحته: 01 هـ 06 آ 35 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛

شرقا:ممر ؛

جنوبا:زعيم ادريس؛

غربا: مجال السكة احلديدية.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني 1441 موافق 19 ديسمبر2019؛

رسم شراء مؤرخ في 16 رجب 1442 موافق 28 فبراير2021؛

على   2021 يونيو  املؤقت:03  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى "مرس مكمل

 الدحش فورار " مطلب رقم:31832 - 15 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1042

 املؤرخة في 19 ديسمبر2018.

مسطرة  فإن  مارس2021،   25 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " مرس مكمل الدحش فورار " ذي املطلب رقم: 

النعناع، تتابع من اآلن فصاعدا في  واد  الواقع بجماعة   ،15  -  31832

السابق  العقود  وذلك مبقتضى  بن محمد  بكير  :السيد حسن  اسم 

إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا: 

رسم شراء مؤرخ في 07 جمادى الثانية 1442 موافق 21 يناير2021.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

        محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 40403 - 16

تاريخ االيداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ : حلسن حمداوي بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمداوي 740 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " حمداوي 740 ".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات حي السعادة ودادية ياسمينة.

مساحته : 79 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة احمد اوعلي؛

جنوبا : زنقة؛

شرقا : عبد اهلل غنيمة؛

غربا : ورثة عقة بونوار؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك :  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 من رجب 1441 موافق 

10 مارس2020؛

على   2021 ماي  املؤقت:26  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا. 

مطلب رقم 40404 - 16

تاريخ االيداع : 26 مارس 2021.

طالب التحفيظ : ياسني هالب بن علي.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الفتح 3 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " الفتح 3 ".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح.

مساحته : 98 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : زنقة؛

جنوبا : عمر اسكور؛

شرقا : عالل اكراي؛

غربا : عبد العزيز امالل؛

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 من جمادى االولى 1441 موافق 18 

يناير 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 18/01/2021.

على   2021 ماي  املؤقت:26  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر و نصف زواال.

مطلب رقم 40405 - 16

تاريخ االيداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : حدو امزيغ بن ادريس.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

ايت  جدو  بابا  ايت  دوار  اوريبل  ايت  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

اجملدوب.

مساحته : 92 آ 57 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : حسيبوت مهمة؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : ورثة الرحماني عالل؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك :  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 من محرم 1437 موافق 

09 نوفمبر2015؛

على   2021 ماي  املؤقت:31  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا. 

مطلب رقم 40406 - 16

تاريخ االيداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : العبدي عبد اهلل بن احلبيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكرامة 352 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " الكرامة 352 ".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الكرامة 2.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : زنقة؛

جنوبا : الهاشمي احلبيب؛

شرقا : شيكر عقا؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 من رجب 1442 موافق 

01 مارس2021.

على   2021 ماي  املؤقت:31  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة و نصف صباحا.

مطلب رقم 40407 - 16

تاريخ االيداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : كدران فاطمة بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حلروش حنو عدي ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " حلروش ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت عمر ايت حنو اوعدي.

مساحته : 70 آ 29 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : طريق؛

جنوبا : امحمد زورز، ورثة قرقار عزاتو؛

شرقا : ورثة قرقار عزاتو؛

غربا : امحمد زورز؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 من صفر 1442 موافق 17 اكتوبر2020؛

 04 موافق   1442 محرم  من   15 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

سبتمبر2020؛

على   2021 ماي  املؤقت:31  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة و نصف بعد الزوال. 

مطلب رقم 40408 - 16

تاريخ االيداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : سهام البسطا بنت عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " التنمية 171 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " التنمية 171 ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول.
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موقعه : دائرة واملاس املعازيز املركز حي التنمية.

مساحته : 81 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : فرشي بوعزة؛

جنوبا : زنقة؛

شرقا : حوري محجوبة؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 02 موافق   1442 صفر  من   14 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

اكتوبر2020.

على   2021 ماي  املؤقت:31  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية و نصف بعد الزوال.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باخلميسات

                         محمد أداد

محافظة العيون 

مطلب رقم 5261 - 17 

تاريخ اإليداع: 24 مارس 2021.

طالب التحفيظ: مندوب امالك الدولة بالعيون.

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أطلس تازغة "؛

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طرفاية ، جماعة أخفنير؛

مساحته:50 آر تقريبا.

اجملاورون:

شماال: امللك اخلاص للدولة؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة؛ 

جنوبا: الطريق الوطنية الرابطة بني طان طان وطرفاية؛ 

غربا: امللك اخلاص للدولة؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات الدولة مؤرخة في 24 

مارس 2021.

على   2021 ماي   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

            فاري محمد

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53539 - 18

تاريخ اإليداع: 19 مارس 2021.

طالب التحفيظ : غربال محمد بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بودومة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملك محمد علي«.

نوعه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة أوالد بوغادي، دوار الدزالني بني منصور.

مساحته: 3 هـ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة سركوح امحمد بن العربي؛

شرقـا: ورثة سركوح امحمد بن العربي؛ 

جنوبـا: واد؛

غربـا: ورثة بنشهيبة ابراهيم ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 7 شوال 1439 موافق 21 يونيو 2018. 

رمضان 1392 موافق 18  - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 

اكتوبر 1972.

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

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53540 - 18

تاريخ اإليداع: 22 مارس 2021.

طالب التحفيظ : عبد املولى جئزاوي بن الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »العالمة«.

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

نوعه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف، دواراوالد زغيدة.

مساحته: 42 آ 49 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: مبتسيم قدور؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: خلفادير الشرقي؛

غربـا: خلفادير الشرقي، حركات سعيد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 13 محرم 1441 موافق 13 سبتمبر2019. 

االول 1442 موافق 19  ربيع   2 - إصالح رسم صدقة عدلي مؤرخ في 

اكتوبر2020.
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 17 موافق   1439 احلجة  ذي   5 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -

أغسطس2018.

 1439 شوال   8 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

موافق 22 يونيو 2018.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ذو القعدة 1439 

موافق 31 يوليو 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 18 ماي 2021 على 

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53541 - 18

تاريخ اإليداع: 22 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السعدية عمراني بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »بحيرة اللوز«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » أرض اللوزة«.

نوعه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة ابي اجلعد، جماعة تاشرافت، املركز. 

مساحته: 1 آ 30 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: خلفادير الشرقي؛

غربـا: خلفادير الشرقي، حركات سعيد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 شعبان 1428 موافق 24 اغسطس 

 .2007

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 12 ماي 2021 على 

الساعة: 11 صباحا.

مطلب رقم 53542 - 18

تاريخ اإليداع: 22 مارس 2021.

طالب التحفيظ : حفيظة عمراني بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بحيرة اللوز«.

نوعه: ارض عارية بها مسكن قروي.

موقعـه: دائرة ابي اجلعد، جماعة تاشرافت، املركز. 

مساحته: 02 آ 10 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: عمراني السعدية؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: عمراني فاطنة؛

غربـا: ورثة عمراني احمد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 29 موافق   1418 الثاني  ربيع   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

اغسطس1997. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 12 ماي 2021 على 

الساعة: 12 زواال.

مطلب رقم 53543 - 18

تاريخ اإليداع: 23 مارس 2021.

طالبو التحفيظ : 

- جناة صائف بنت العربي بنسبة 19/80.

- مرمي صائف بنت العربي بنسبة 19/80.

- الشرقي صائف بنت العربي بنسبة 28/80.

- الكبيرة صائف بنت العربي بنسبة 14/80.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الطالع«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » النسيم«.

نوعه: ارض عارية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي، بئر مزوي املركز.

مساحته: 03 آ 18 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري عدد 18866/18، ورثة محمد بن الشرقي اجملبر؛

املعطي  اجملبر،  الشرقي  بن  صالح  ورثة   ،22897 عدد  املطلب  شرقـا: 

املصراوي؛ 

جنوبـا: رسم عقاري عدد 18038/18، الزنقة؛

غربـا: احلاج العربي اخلدير، احلاج محمد البير، صالح البكري؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 31 موافق   1390 االولى  جمادى   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

يوليو1970. 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 شوال 1419 موافق 1 فبراير 1999.

 14 موافق   1433 الثانية  جمادى   22 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -

ماي2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 18 ماي 2021 على 

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53544 - 18

تاريخ اإليداع: 23 مارس 2021.

طالب التحفيظ : امليلودي مويلح بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »ارمل«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بلكشاشر«.

نوعه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.

مساحته: 33 آ 33 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة العرافي عبد السالم؛
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شرقـا: مكني الزهرة؛ 

جنوبـا: املكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛

غربـا: الطريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 3 محرم 1437 موافق 17 اكتوبر 2015. 

 23 موافق   1418 الثانية  جمادى   20 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

اكتوبر1997.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ 23 ذي القعدة 1436 موافق 

8 اغسطس 2015.

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

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53545 - 18

تاريخ اإليداع: 24 مارس 2021.

طالب التحفيظ : خلطيب امريشي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حمرية السكيكيمة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » امريشي خلطيب 2«.

نوعه: ارض فالحية.

موقعـه: مدينة وادي زم، حي السكيكيمة.

مساحته: 62 آ 50 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة العربي بن محمد؛

العماري، سمية  العماري، عائشة  العماري، السعدية  الزهرة  شرقـا: 

العماري؛ 

جنوبـا: ورثة بوعزة بن عبد لكبير؛

غربـا: احمد العماري؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 6 موافق   1434 الثانية  جمادى   25 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

ماي2013. 

- نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 25 ربيع االول 1418 موافق 

20 يوليو 1998.

على   2021 ماي   7 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة: 10 و النصف صباحا.

 »1 الضعفاوي  بالد   « املسمى  بامللك  تتعلق   - إصالحية  خالصة 

مطلب  خالصة  ادرجت  الذي   18  -  18810 رقم  التحفيظ  مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 525 املؤرخة في 21 يناير 2009. 

مسطرة  فإن   ،2021 مارس   23 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  مطلب   »  1 الضعفاوي  بالد   « املدعو  امللك  حتفيظ 

اوالد علي  دوار  الكفاف،  بدائرة خريبكة، جماعة  الكائن   18  -  18810

أ  التحفيظ األصلي مبساحة قدرها 05 هـ 50  تتابع في إسم طالب 

45 س الناجتة عن التصميم العقاري . و ذلك مبقتضى العقود املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » املرس« 
مطلب التحفيظ رقم : 37265 - 18 الذي أدرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 907 املؤرخة في 18 ماي 2016.

فان مسطرة   ،2021 مارس   17 في  مؤرخة  إصالحي  مبقتضى مطلب 
حتفيظ امللك املدعـو » املرس« ، مطلب التحفيظ رقم : 37265 - 18 
الكائن بدائرة وادي زم، جماعة قصبة الطرش، دوار اخلطاطبة موالني 
على  تتابع   ، الطرش  قصبة  اجلماعي  التحفيظ  منطقة  السهب، 

الشكل االتي:
*حتت التسمية اجلديدة: » ملك زهرة « ، مبساحة قدرها 6 أ 55 س في 

اسم السيد ة زهرة بيرجالي بنت صالح .
*حتت التسمية القدمية: » املرس« ملا تبقى من امللك املذكو اعاله في 
املودعة  العقود  وذلك مبقتضى  التحفيظ االصلي.  اسم نفس طالب 

سابقا تاييدا للمطلب املذكور وكذا :
- حكم ابتدائي عدد 46 ملف 61/1403/19 بتاريخ 11/03/2019

- شهادة بعدم االستئناف بتاريخ 13/09/2019.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ربيع االول 1421 موافق 23 يونيو2000.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة 
      عبد الكرمي بوسيف

محافظة تطوان

مطلب رقم 71750 - 19
تاريخ اإليداع : 17 مارس 2021.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية - امللك اخلاص - بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إعدادية الواد القطعة 5".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إعدادية الواد القطعة5". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من مدرسة . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني حسان ، جماعة الواد ، احملل املدعو: 
إعدادية الواد ق 5 . 

مساحته : 1 آ 91 س تقريبا. 
حدوده : شماال: الدولة -امللك اخلاص- 

شرقا: الدولة -امللك اخلاص- 
جنوبا: الدولة -امللك اخلاص- 

غربا: الدولة -امللك اخلاص- 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 مارس 2019 . 
نسخة من تقييد امللك بكناش احملتويات .

 10 الساعة  على   2021 24ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71751 - 19 
تاريخ اإليداع : 17 مارس 2021.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إعدادية الواد القطعة 12".
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الواد  "إعدادية   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

القطعة12". 

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من مدرسة . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني حسان جماعة الواد ، احملل املدعو: 

اعدادية الواد ق 12. 

مساحته : 05 آ 24 س تقريبا. 

حدوده : شماال: الدولة -امللك اخلاص- 

شرقا: ملك الغير 

جنوبا: الدولة -امللك اخلاص- 

غربا: الدولة -امللك اخلاص- 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت مارس 2019 . 

نسخة من تقييد امللك بكناش احملتويات

 10 الساعة  على   2021 24ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71752 - 19 

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2021.

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

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إعدادية الواد القطعة رقم 14".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إعدادية الواد القطعة 

رقم 14". 

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من مدرسة . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني حسان ، جماعة الواد ، احملل املدعو: 

إعدادية الواد. 

مساحته : 86 س تقريبا. 

حدوده : شماال: ملك الغير 

شرقا: ملك الغير 

جنوبا: الدولة -امللك اخلاص- 

غربا: الدولة -امللك اخلاص- 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 مارس 2019 . 

نسخة من تقييد امللك بكناش احملتويات.

 11 الساعة  على   2021 24ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71753 - 19 

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2021.

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

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إعدادية الواد القطعة رقم 7".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إعدادية الواد القطعة 

رقم 7". 

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من إعدادية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني حسان ، جماعة الواد ، احملل املدعو: 

اعدادية الواد 7. 

مساحته 2 آ 93 س تقريبا. 

حدوده : شماال: الدولة -امللك اخلاص- 

شرقا: ملك الغير 

جنوبا: الدولة -امللك اخلاص- 

غربا: الدولة -امللك اخلاص- 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19يونيو 2019 . 

نسخة من تقييد امللك بكناش احملتويات.

 11 الساعة  على   2021 24ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71754 - 19

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2021.

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

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إعدادية الواد القطعة رقم 8".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إعدادية الواد القطعة 

رقم 8". 

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من مدرسة . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني حسان ، جماعة الواد ، احملل املدعو: 

اعدادية الواد ق 8. 

مساحته 3 آ 34 س تقريبا. 

حدوده : شماال: الدولة -امللك اخلاص- 

شرقا: ملك الغير 

جنوبا: الدولة -امللك اخلاص- 

غربا: الدولة -امللك اخلاص- 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت مارس 2019 . 

نسخة من تقييد امللك بكناش احملتويات 

 12 الساعة  على   2021 24ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71755 - 19 

تاريخ اإليداع :17مارس 2021.

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

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إعدادية الواد القطعة رقم 11".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إعدادية الواد القطعة 

رقم 11". 

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من مدرسة . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني حسان ، جماعة الواد ، احملل املدعو: 

اعدادية الواد. 
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مساحته : 02 آ 36 س تقريبا. 

حدوده : شماال: الدولة -امللك اخلاص- 

شرقا: ملك الغير 

جنوبا: الدولة -امللك اخلاص- 

غربا: الدولة -امللك اخلاص- 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 مارس 2019 . 

نسخة من تقييد امللك بكناش احملتويات

 12 الساعة  على   2021 24ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71756 - 19 

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2021.

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

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إعدادية الواد القطعة رقم 9".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إعدادية الواد القطعة 

رقم 9". 

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من مدرسة . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني حسان ، جماعة الواد ، احملل املدعو: 

اعدادية الواد ق 9. 

مساحته : 14 آ 12 س تقريبا. 

حدوده : شماال: الدولة -امللك اخلاص- 

شرقا: الدولة -امللك اخلاص- 

جنوبا: الدولة -امللك اخلاص- 

غربا: الدولة -امللك اخلاص- 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت مارس 2019 . 

نسخة من تقييد امللك بكناش احملتويات .

 13 الساعة  على   2021 24ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71757 - 19

تاريخ اإليداع :17مارس 2021.

طالب التحفيظ : العشيري سعيد بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العشيري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العشيري". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

دار   : املدعو  احملل   ، املالليني  وجماعة  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 

الريحان. 

مساحته : 49 آ 57 س تقريبا. 

حدوده : شماال: أحمد القاسمي 

شرقا: ورثة محمد الشعيري 

جنوبا: ملك الدولة 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 28مارس 2016

رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ 11يونيو 2018 . 

رسم عدلي موضوعه مخارجة رضائية بتاريخ 22نونبر 2018

رسم عدلي موضوعه استمرار امللك بتاريخ 15يونيو 2020

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 يوليوز 2020 . شهادة إدارية بتاريخ 

30يوليوز 2020 . 

 09 الساعة  على   2021 21ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71758 - 19 

تاريخ اإليداع :18مارس 2021.

 .3  /  1 بنسبة  محمد  بنت  سكينة  العيساوي   : التحفيظ  طالب 

العيساوي نهيلة بنت محمد بنسبة 1 / 3. العيساوي فاطمة الزهراء 

بنت محمد بنسبة 1 / 3. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان الشجرة احلولة".

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

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

فدان الشجرة احلولة. 

مساحته : 2 آ 38 س تقريبا. 

حدوده : شماال: العيساوي ياسني 

شرقا: الطريق 

جنوبا: الطريق 

غربا: محمد اوالد عمر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 

20يوليوز 2020 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18سبتمبر 2020. 

فاحت  بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة 

أكتوبر2020. 

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 12أكتوبر 2020

رسم عدلي موضوعه تأكيد وموافقة بتاريخ 4 ديسمبر 2020 . 
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األصل  . صورة طبق  15يناير 2021  بتاريخ  بيع  رسم عدلي موضوعه 

لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 25يناير 2021 . 

صورة طبق االصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 25يناير 2021 . 

شهادة إدارية بتاريخ 28يناير 2021 . 

 09 الساعة  على   2021 21ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71759 - 19

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021.

 /  1659 بنسبة  األمني  بنت  كلثوم  أم  العسري   : التحفيظ  طالب 

15000. العسري أسماء بنت األمني بنسبة 2169 / 15000. العسري 

سامية بنت األمني بنسبة 5586 / 15000. العسري مرمي بنت األمني 

بنسبة 5586 / 15000. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العسري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العسري". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: املناقع وطاء 

بني معدان. 

مساحته : 01 هـ 32 آ 47 س تقريبا. 

حدوده : شماال: ورثة احمد االدريسي 

شرقا: ورثة ام كلثوم بن عزوز 

جنوبا: الطريق 

غربا: طالبات التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة   : التملك  سند 

21يونيو 1991

نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 21ديسمبر 1999 . 

عدلي  رسم   2005 13ديسمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم 

موضوعه بيع بتاريخ 20يناير 2006 . نسخة من رسم عدلي موضوعه 

بيع بتاريخ 6 مارس 2020 . 

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 31ديسمبر 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 8 يناير 2021 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 12يناير 2021

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 13يناير 2021

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 13يناير 2021 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 19يناير 2021 . 

صورة طبق االصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 26يناير 2021 . 

 11 الساعة  على   2021 21ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71760 - 19 

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021.

طالب التحفيظ : القريشي محمد بن احمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "يحيى الغالي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "يحيى الغالي". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

ظهر الصور. 

مساحته : 2 آ تقريبا. 

حدوده : شماال: جنالء احلمري 

شرقا: الطريق 

جنوبا: فؤاد الشريبي ومن معه 

غربا: امللك الغابوي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

عدلي  رسم   .  2019 13ماي  بتاريخ  إدارية  شهادة   : التملك  سند 

موضوعه بيع بتاريخ 31ماي 2019 . نسخة من رسم عدلي موضوعه 

بيع بتاريخ 22يوليوز 2019

نسخة من ملحق تصحيحي عدلي بتاريخ 22يوليوز 2019

نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 22يوليوز 2019 . 

 10 الساعة  على   2021 21ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71761 - 19

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021.

طالب التحفيظ : عبار محمد بن أحمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أمينة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أمينة". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

دوار املعاصم. 

مساحته : 86 آ 84 س تقريبا. 

حدوده : شماال: الطريق 

شرقا: مصطفى الرايس 

جنوبا: محمد برغي 

غربا: محمد عبار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : شهادة إدارية بتاريخ 23ديسمبر 2020 . 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 10 مارس 2021 . 

شهادة إدارية بتاريخ 18مارس 2021 . 

 09 الساعة  على   2021 24ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 
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مطلب رقم 71762 - 19 

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

التابع ألحباس   649 السيد  "مع   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

قبيلة بني حزمار".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مع السيد 649 التابع 

ألحباس قبيلة بني. حزمار 

مشتمالته: أرض عارية . 

دار  دوار  املدعو:  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 

الزكيك. 

مساحته : 07 آ 20 س تقريبا. 

حدوده : شماال: الطريق 

شرقا: الطريق 

جنوبا: ورثة أحمد اخشيش 

غربا: الساقية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

 09 الساعة  على   2021 26ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71763 - 19 

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

التابع ألحباس  الهوتة 655  : "قاع  امللك حاليا  به  الذي يعرف  اإلسم 

قبيلة بني حزمار".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قاع الهوتة 655 التابع 

ألحباس قبيلة بني حزمار". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، مقاعة احلي املدرسي احملل 

املدعو : دوار دار الزكيك. 

مساحته : 11 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : شماال: محمد الشاط احلوزي 

شرقا: الساقية 

جنوبا: حبس ليلة القدر ملسجد دوار الزكيك 

غربا: طارق الشاط 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

 09 الساعة  على   2021 26ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71764 - 19

تاريخ اإليداع :23مارس 2021.

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكريزين 648 التابع ألحباس قبيلة 

بني حزمار".

التابع   648 "اكريزين   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

ألحباس قبيلة بني حزمار". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، مقاطعة احلي املدرسي 

،احملل املدعو: دوار دار الزكيك. 

مساحته : 16 آ 80 س تقريبا. 

حدوده : شماال: الطريق 

شرقا: احلبس العام 

جنوبا: الطريق 

غربا: احلبس العام 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

 10 الساعة  على   2021 26ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71765 - 19

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ : اللحالح إدريس بن احميد بنسبة 1 / 1. 

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

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

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من سفل واخر علوي . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، دوار متزقت ، قرب معمل 

اإلسمنت. 

مساحته : 01 آ 63 س تقريبا. 

حدوده : شماال: عبد اإلله اقشار 

شرقا: زنقة 

جنوبا: زنقة 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

التصييربتاريخ  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة   : التملك  سند 

23فبراير 2006 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16مارس 2007 شهادة إدارية بتاريخ 

15مارس 2021 . 

 11 الساعة  على   2021 26ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71766 - 19 

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021.

طالب التحفيظ : البقالي محمد بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البقالي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البقالي". 

مشتمالته: أرض فالحية بها أشجار . 
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موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بنقريش ، جماعة الزينات ، احملل املدعو: 

مزارع دوار الزينات. 

مساحته : 15 آ تقريبا. 

حدوده : شماال: الطريق 

شرقا: عبد السالم توفيق 

جنوبا: مصطفى املرابط 

غربا: خندق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة   : التملك  سند 

13ابريل2006

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 ماي 2008 . شهادة إدارية بتاريخ 

16مارس 2021 . 

 09 الساعة  على   2021 27ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71767 - 19 

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : اجملدوب عبد السالم بن احمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "هداية ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "هداية". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

مدشر بوريان ، قبيلة ودراس. 

مساحته : 17 آ 9 س تقريبا. 

حدوده : شماال: الواد الواد 

شرقا: خديجة حلتوت ومن معها

جنوبا: الطريق 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 19785 / 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 

25يوليوز 2002

رسم عدلي موضوعه حيازة و إحصاء متروك بتاريخ 18يوليوز 2017 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 ديسمبر 2018 . صورة طبق األصل 

لشهادة إدارية بتاريخ 17ديسمبر 2018 . 

بتاريخ  امللك  استمرار  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة 

21مارس 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28ماي 2021 على الساعة 09 و 

00 دقيقة. 

مطلب رقم 71768 - 19 

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : اجملدوب عبد السالم بن احمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زكرياء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زكرياء". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة عني احلصن ، احملل املدعو: مزارع 
مدشر بوريان ، بني أخلجان. 

مساحته : 19 آ 76 س تقريبا. 
حدوده : شماال: الواد الواد 

شرقا: النوينو 
جنوبا: الطريق 

غربا: رحمة حلتوت ومن معها 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 
11ابريل 1980 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 30نونبر 2004
أغسطس   7 بتاريخ  متروك  إحصاء  و  حيازة  موضوعه  عدلي  رسم   .

2017
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 ديسمبر 2018

شهادة إدارية بتاريخ 17ديسمبر 2018 . 
رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 21مارس 2019 . 

 09 الساعة  على   2021 28ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
و30 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " قرب دار بوعلي
28153-03-03 " مطلب التحفيظ رقم: 55992 - 19 الذي 

أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 
عدد 1096 بتاريخ: 01 يناير 2020 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 
باملساحة  وليس  28 س  ار   17 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 
ناظر  السيد  رسالة  على  بناء  وذلك  املطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح 

أوقاف شفشاون رسالة عدد: 1442 بتاريخ 09 نوفمبر 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان الدهيشام
28247-03-03 " مطلب التحفيظ رقم: 55925 - 19الذي

أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 
عدد 1092 بتاريخ: 04 ديسمبر 2019 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 
باملساحة  وليس  62 س  ار   09 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 
ناظر  السيد  رسالة  على  بناء  وذلك  املطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح 

أوقاف شفشاون رسالة عدد: 1441 بتاريخ 09 نوفمبر 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " كوميانا اسبانو 
ماروكي ديل كاوتو ش م " مطلب التحفيظ رقم: 1431 - 19

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 
3512 بتاريخ: 26 مارس 1980 وكذا اإلعالن اجلديد عن انتهاء 

التحديد باجلريدة الرسمية عدد: 102 بتاريخ 13 ديسمبر 2000 
فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه في اسم 
للمطاط  املغربية  اإلسبانية  للمقاولة  القضائية  التصفية  سنديك 
ش م ذ م م وذلك على األحكام القضائية النهائية التي قضت بصحة 

التعرض الكلي .
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

      املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 51036 - 21

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2021

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

." v االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اوفليك الرحبة الريحية

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اوفليك الرحبة الريحية.

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم ودائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة .

مساحته : 07 آر35 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- اجلريدة الرسمية املؤرخة في 18 ربيع األول 1440 موافق 26 نوفمبر 2018.

- نسخة من حكم إدارية الرباط عدد 352 ملف رقم 16/7108/2019.

- رسم شراءعدلي مؤرخ في 22 شعبان 1436 موافق 10 يونيو 2015.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 رجب 1435 موافق 12 ماي 2014.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 12 رجب 1435 موافق 12 ماي 2014.

- نسخة من رسم إراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 18 ربيع األول 1435موافق 

20 يناير 2014.

- رسم إستدراك عدلي مؤرخ في 10 رجب 1442 موافق 22 فبراير 2021.

على   2021 ماي   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال .

مطلب رقم 51038 - 21

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2021 .

طالبة التحفيظ : خديجة العناية بنت محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سدرة احملرة

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

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ، جماعة وقيادة غياتة الغربية، احملل 

املدعو : مزارع ملالعب

مساحته : 16 آر 20 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد بن عبد القادر بن سي علي ؛ 

شرقا : ورثة التيش

جنوبا : احلموش محمد؛

غربا : بنطالب عياد؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 شعبان 1420 موافق 07 ديسمبر 1999

عقد بيع عرفي مؤرخ في 10 نوفمبر 2015.

على   2021 ماي   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51039 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تبرازت 1".

نوعه : أرض فالحية

ازباير، احملل  اوالد  ، قيادة وجماعة  واد أمليل  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : بني فطر 

مساحته : 30 آر 52 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : البزرازي محمادين ، ورثة الهندرة 

جنوبا : ورثة الهندرة

غربا : الواد. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 يونيو   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51040 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " غار الديب أيضا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غار الديب أيضا ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ، جماعة وقيادة أوالد زباير ، الغربية، 

احملل املدعو : الركبة.

مساحته : 89 آر28 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ملباركي عبد السالم ؛ 

شرقا : األحباس

جنوبا : السهب ، البورقادي حلسن؛

غربا : نديق أحمد؛ 
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

على   2021 يونيو   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 51041 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " غار الديب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غار الديب ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ، جماعة وقيادة أوالد زباير ، الغربية، 

احملل املدعو : الركبة.

مساحته : 32 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة علي عبد اهلل ملباركي ؛ 

شرقا : الواد

جنوبا : ورثة العمراني عبد السالم؛

غربا : زيطول محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

على   2021 يونيو   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 51042 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني الصبار

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني الصبار1 ".

نوعه : أرض فالحية .

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

فراسن ،احملل املدعو : اوالد عزوز.

مساحته : 10 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : البلدي علي ؛ 

شرقا : محمد بن عامر

جنوبا : بودلح علي؛

غربا : املغاط علي 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

على   2021 يونيو   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51043 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني الصبار2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني الصبار2 ".

نوعه : أرض فالحية .

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

فراسن ،احملل املدعو : اوالد عزوز.

مساحته : 14 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة عساوة محمد ؛ 

شرقا : حلسن الفوغالية ، موح بن عبد اهلل التامورتي

جنوبا : كرحيشة محمد

غربا : ورثة بودحلة عبد السالم 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

على   2021 يونيو   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 51044 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني الصبار3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني الصبار3 ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ، جماعة الربع الفوقي ، قيادة الربع 

الفوقي ،احملل املدعو : اوالد عزوز.

مساحته : 20 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : املغاط علي ، املغاط محمد

شرقا : املغاط علي 

جنوبا : املغاط محمد ، بودحلة علي.

غربا : املغاط محمد ، أحمد الصغير ، الربيعي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

على   2021 يونيو   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51045 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

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

نوعه : أرض فالحية .

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

املدعو : ازوالتة.

مساحته : 53 آر15 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الواد

شرقا : البشير هبو 

جنوبا : علي كحيوح ، البشير هبو 

غربا : الواد ، علي كحيوح

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

على   2021 يونيو   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51046 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " شعرة اجلامع

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اقبو ايضا".

نوعه : أرض فالحية .

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

املدعو : زوالتة.

مساحته : 16 آر70 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة احمد القروي

شرقا : ورثة احمد القروي

جنوبا : حلسن عمارة 

غربا : ورثة احمد القروي

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

على   2021 يونيو   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 51047 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دفلة دار بن علي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دفلة دار بن علي".

نوعه : أرض فالحية .

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

املدعو : زوالتة

مساحته : 70 آر90 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : البشير هبو ، احلسني بلغازي

شرقا : البشير هبو

جنوبا : الطريق ، احلسني بلغازي. 

غربا : علي بلغازي

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

على   2021 يونيو   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 51048 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشة أيضا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرشة أيضا تعرف بالعوينة.".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة ، احملل املدعو 

: دوار اجلامع لكبير.

مساحته : 20 آر31 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : إبراهيم العربي

شرقا : الطيب بوشارب ، ورثة العربي الصغير

جنوبا : بوشارب أحمد ، ورثة العربي محمد 

غربا : ورثة العربي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

على   2021 ماي   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51049 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرشة".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة ، احملل املدعو 

: دوار اجلامع لكبير.

مساحته : 95 آر25 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة ملغيري أمحمد ، عبد الرزاق العربي.

شرقا : ورثة بوشارب محمد الصغير

جنوبا : حلسن بوشارب
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غربا : ورثة احلرش أحمد ، املغيري امحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ماي 2021 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 51050 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " شارع سيدي محمد بلحاج تازة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تعرف بالكعدة العني".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة ، احملل املدعو 

: دوار اجلامع لكبير.

مساحته : 32 آر34 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اجلعواني محمد

شرقا : البودريس .

جنوبا : اجلعواني محمد ، البودريسي مصطفى

غربا : اجلعواني محمادين.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ماي 2021 الساعة 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 51052 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قرب املسجد أيضا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قرب املسجد أيضا".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة ، احملل املدعو 

: دوار اجلامع لكبير.

مساحته : 06 آر92 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اجلدي عبد اجلليل

شرقا : اجلدي عبد اجلليل

جنوبا : مرييح مصطفى

غربا : محراش عبد اهلل

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ماي 2021 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 51053 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار الباقي اجلير

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار الباقي اجلير".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة ، احملل املدعو 

: دوار اجلامع لكبير.

مساحته : 30 آر60 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوكذوف احميمد

شرقا : الزغادي محمد وعبد اهلل 

جنوبا : عبد الرحيم احميمد.

غربا : الزغادي عثمان

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 يونيو 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51054 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اصدور

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اصدور".

نوعه : أرض فالحية .

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

املدعو : دوار معطى اهلل.

مساحته : 36 آر20 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اجلحليل عبد السالم

شرقا : اماطي عالل 

جنوبا : الطريق ، اماطي عالل

غربا : العامري محمد ، اجلحليل عبد السالم.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 يونيو 2021 الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 51055 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار معطى اهلل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار معطى اهلل".
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نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة واد أمليل، قيادة وجماعة أوالد ازباير ، احملل 

املدعو : معطى اهلل.

مساحته : 77 آر72 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوكديرة محمد

شرقا : بوكندوف محمد 

جنوبا : بوكديرة عبد القادر

غربا : قرميم احلسني

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 يونيو 2021 الساعة 

التانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 51056 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البطمة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البطمة".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة واد أمليل، قيادة وجماعة أوالد ازباير ، احملل 

املدعو : بني علي.

مساحته : 65 آر70 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ستينت عبد الرفيع

شرقا : ستينت عبد الرفيع

جنوبا : ستينت عبد الرفيع

غربا : اخلمار عبد السالم

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت يونيو 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51057 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العمامة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العمامة".

نوعه : أرض فالحية .

، احملل  ، قيادة وجماعة أوالد زباير  : إقليم تازة، دائرة واد أمليل  موقعه 

املدعو : بني علي.

مساحته : 42 آر26 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بيونس احميدة

شرقا : الصحراوي ادريس

جنوبا : طبطة اعمر

غربا : خميس محمد

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت يونيو 2021 الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 51058 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العمامة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العمامة".

نوعه : أرض فالحية .

، احملل  ، قيادة وجماعة أوالد زباير  : إقليم تازة، دائرة واد أمليل  موقعه 

املدعو : بني علي.

مساحته : 20 آر10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ستيتل عبد اجلليل

شرقا : بنيوس العياشي

جنوبا : ورثة احمد وعبد السالم ، حمو الزيانزي.

غربا : ستيتل عبد اجلليل

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 31 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51059 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر اجبارة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر اجبارة".

نوعه : أرض فالحية .

، احملل  ، قيادة وجماعة أوالد زباير  : إقليم تازة، دائرة واد أمليل  موقعه 

املدعو : بني علي.

مساحته : 24 آر35 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : هربولي ادريس

شرقا : عبد السالم اخلمار ، بيونس محمدين

جنوبا : الواد
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غربا : طبطة عمر

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 31 ماي 2021 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 51060 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ابوهلة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابو هلة".

نوعه : أرض فالحية .

، احملل  ، قيادة وجماعة أوالد زباير  : إقليم تازة، دائرة واد أمليل  موقعه 

املدعو : بني علي.

مساحته : 45 آر50 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : جحيلل احمد

شرقا : السهب ، زربة حلسن

جنوبا : الطريق

غربا : الستيل محمد ، الستيل علي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 31 ماي 2021 الساعة 

التانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51061 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "باب جابر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باب جابر".

نوعه : أرض فالحية .

، احملل  ، قيادة وجماعة أوالد زباير  : إقليم تازة، دائرة واد أمليل  موقعه 

املدعو : زوالة.

مساحته : 42 آر75 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الغارسي علي

شرقا : كحيوح احمد

جنوبا : كحيوح احمد

غربا : لشخم الكرجة علي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51062 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رمان العمال أيضا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رمان العمال أيضا".

نوعه : أرض فالحية .

، احملل  ، قيادة وجماعة أوالد زباير  : إقليم تازة، دائرة واد أمليل  موقعه 

املدعو : دوار الواد.

مساحته : 18 آر07 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة الزمراني

شرقا : ورثة الزمراني

جنوبا : ورثة الزمراني

غربا : طريق 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ماي 2021 الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 51063 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار ملوك

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

نوعه : أرض فالحية .

، احملل  ، قيادة وجماعة أوالد زباير  : إقليم تازة، دائرة واد أمليل  موقعه 

املدعو : اشنانفة.

مساحته : 13 آر90 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة بن شنوف

شرقا : الهندة عبد اهلل

جنوبا : ورثة بن شنوف

غربا : ورثة بن شنوف

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ماي 2021 الساعة 

الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 51064 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "واد احلد

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

، احملل  ، قيادة وجماعة أوالد زباير  : إقليم تازة، دائرة واد أمليل  موقعه 

املدعو : اشنانفة.

مساحته : 16 آر95 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبد السالم جنار

شرقا : صطيب محمد بن علي

جنوبا : ورثة مرزوقي علي

غربا : ورثة صطيب الصغير .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51065 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عرصة اجلامع

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عرصة اجلامع".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة تايناست ، قيادة وجماعة كاف الغار ، احملل 

املدعو : جقلوع

مساحته : 28 آر78 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة القايدي مسعود ، التراب بوجمعة

شرقا : القايدي مسعود، 

جنوبا : الطريق ، ورثة القايدي مسعود

غربا : مرزوقي رشيد ، بن عياد محمد ، قريوط محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ماي 2021 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 51066 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "االجناصة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اإلجناصة".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة تايناست ، قيادة وجماعة كاف الغار ، احملل 

املدعو : فج القلوع

مساحته : 18 آر80 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الصطيب بوجمعة

شرقا : البكري مسعود 

جنوبا : النهيري مسعود

غربا : الصطيب بوجمعة

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ماي 2021 الساعة 

التانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51067 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قطعة قرب مسجد امدران

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قطعة قرب مسجد امدران".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة تايناست ، قيادة وجماعة كاف الغار ، احملل 

املدعو : جقلوع

مساحته : 21 آر35 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : النادر ، مسجد امدران

شرقا : القشاشي محمد ، يوسفي محمد. 

جنوبا : مقبرة امدران

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ماي 2021 الساعة 

الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 51068 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " القيطون

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " القيطون ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة تايناست ، قيادة وجماعة كاف الغار ، 

مساحته : 30 آر60 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : القايدي عمر

شرقا : احساين عبد السالم 

جنوبا : الواد

غربا : القايدي عمر



عدد 1162 - 24 شعبان 1442 )07 أبريل 2021(2212

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51069 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "صوف خطيفة )عني السيخة(

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صوف خطيفة )عني السيخة(".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة تايناست ، قيادة وجماعة كاف الغار ، احملل 

املدعو : ترارفة

مساحته : 18 آر90 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محرم اجلرف

شرقا : ورثة عمر بن خديجة اليحيوي، ورثة سي عبد الكرمي اليوسفي. 

جنوبا : الطريق

غربا : الشيابري محمد بن علي

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ماي 2021 الساعة 

الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 51070 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الطالقة احلمراء"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الطالقة احلمراء"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة تايناست ، قيادة وجماعة كاف الغار ، احملل 

املدعو : صمامدة

مساحته : 29 آر65 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة ابراهيم ستيتو ، األزرق محمد

شرقا : الواد اليوسفي. 

جنوبا : علي املغراوي ، كنيش أحمد

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ماي 2021 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 51071 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلوض 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلوض 2"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة تايناست ، قيادة وجماعة كاف الغار ، احملل 

املدعو : صمامدة

مساحته : 23 آر70 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الواد

شرقا : بن عياد علي. 

جنوبا : ورثة بن عياد ستيتو

غربا : الواضي عبد السالم.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51072 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلوض 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلوض 1"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ودائرة تايناست ، قيادة وجماعة كاف الغار ، احملل 

املدعو : جامع الباب .

مساحته : 46 آر60 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بن عياد ستيتو

شرقا : عبد اهلل شويخ 

جنوبا : زرياف أحمد

غربا : شويخ عبد السالم

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ماي 2021 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 51073 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد اخلط.

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

موقعه : إقليم تازة ودائرة تايناست ، قيادة وجماعة كاف الغار ، احملل 

املدعو : جامع الباب

مساحته : 62 آر98 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بهالكي محمد ، بهالكي العربي.

شرقا : الطريق . 

جنوبا : العيادي حميدة ، بهالكي محمد.

غربا : بهالكي محمد الهاشمي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ماي 2021 الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51074 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمويات أيضا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمويات أيضا"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ، قيادة وجماعة أوالد أزباير، 

مساحته : 82 آر25 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : محمد الزكا 

جنوبا : الطريق ، األحباس

غربا : ورثة الهمروش أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51075 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " باب احلمص"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باب احلمص"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ، قيادة وجماعة أوالد أزباير، 

مساحته : 14 آر10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبد الرحمان الفارسي

شرقا : عبد الرحمان بن سعيد 

جنوبا : عبد الرحمان الفارسي

غربا : عبد الرحمان الفارسي

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 ماي 2021 الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 51076 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " باب احلمص أيضا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باب احلمص أيضا"

نوعه : أرض فالحية .

أزباير، احملل  أوالد  ، قيادة وجماعة  واد أمليل  دائرة  تازة،  : إقليم  موقعه 

املدعو : ازوالة. 

مساحته : 30 آر39 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حسن الزكيمي

شرقا : عبد الرحمان الفارسي

جنوبا : عبد الرحمان الفارسي

غربا : عبد الرحمان الفارسي

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 ماي 2021 الساعة 

التانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 51077 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قطعة لبناء مسجد"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم ودائرة تازة، قيادة مكناسة ، جماعة مكناسة الشرقية، املركز 

مساحته : 06 آرتقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق اجلهوية إلى احلسيمة.

شرقا : ملك اجلماعة 

جنوبا : منزل القائد وملك اجلماعة
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غربا : ممر عمومي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ماي 2021 الساعة 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 51078 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ على الشياع في إسم السادة والسيدات : 

صفية عزمي بنت محمد بنسبة 14/112

بلة علي بن محمد بنسبة14/112

بلة عبد الكرمي بن محمد بنسبة14/112

بلة محمد بن محمد بنسبة14/112

بلة ياسني بن محمد بنسبة14/112

بلة مرمي بنت محمد بنسبة 07/112

بلة نزهة بنت محمد بنسبة 07/112

بلة يامنة بنت محمد بنسبة 07/112

بلة فطوش بنت محمد بنسبة 07/112

بلة العالية بنت محمد بنسبة 07/112

بلة حورية بنت محمد بنسبة 07/112 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الصفصاف"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصفصاف"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة، بلدية أكنول، احملل املدعو : حي الريح. 

مساحته : 32 آر10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ادجوز محمد بن عالل

شرقا : الطريق

جنوبا : ورثة قرقاش

غربا : الواد الكبير

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 جمادى األولى 1439 موافق 23 يناير 2018.

صورة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 04 شعبان 1437 موافق 11 ماي 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51079 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالب التحفيظ على الشياع في إسم السادة والسيدات : 

صفية عزمي بنت محمد بنسبة 14/112

بلة علي بن محمد بنسبة14/112

بلة عبد الكرمي بن محمد بنسبة14/112

بلة محمد بن محمد بنسبة14/112

بلة ياسني بن محمد بنسبة14/112

بلة مرمي بنت محمد بنسبة 07/112

بلة نزهة بنت محمد بنسبة 07/112

بلة يامنة بنت محمد بنسبة 07/112

بلة فطوش بنت محمد بنسبة 07/112

بلة العالية بنت محمد بنسبة 07/112

بلة حورية بنت محمد بنسبة 07/112 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مرجع النادر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجع النادر"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة، بلدية أكنول ، احملل املدعو : حي ثالت الريح . 

مساحته : 20 آر82 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة قرقاش محمد ، طريق عمومية.

شرقا : ورثة محمد بن بلة، طريق عمومية.

جنوبا : واد ثالت الريح

غربا : ورثة احلسني ابن عبو.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 جمادى األولى 1439 موافق 23 يناير 2018.

صورة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 04 شعبان 1437 موافق 11 ماي 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ماي 2021 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 51080 - 21

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021 .

طالبة التحفيظ : فاطمة الشبالوي بنت موالي محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة"

نوعه : أرض عارية

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ، قيادة وجماعة أوالد أزباير، مركز 

أوالد ازباير. 

مساحته : 83 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طالبة التحفيظ

شرقا : بوشتى العالمي ، الريفي عبد اهلل.

جنوبا : مليكة الشبالوي.
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غربا : زنقة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 ذي احلجة 1440 موافق 

08 اغسطس 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51081 - 21

تاريخ اإليداع : 19 مارس 2021 .

طالبو التحفيظ : 

بوشناف امحمد بن محمد

بوشناف عالل بن محمد

بوشناف عبد السالم بن محمد 

بوشناف عمر بن محمد

بوشناف احلسن بن محمد

بوشناف إدريس بن محمد

بوشناف عبد العالي بن محمد

بوشناف عبد القادر بن محمد

بينهم بنسبة 9/1  الشياع فيما  ، على  بن محمد  بوشناف عبداهلل 

لكل واحد منهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املسدورة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املسدورة"

نوعه : أرض بها أشجار اللوز وأشجار الزيتون.

، مركز  ، قيادة وجماعة امسيلة  تايناست  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

احد امسيلة.

مساحته : 06 آر94 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : الزرهوني عامر

جنوبا : احللواط عبد السالم

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 رجب 1384 موافق 02  نوفمبر 1964.

- رسم شراءعدلي مؤرخ في 16 رجب 1384 موافق 02  نوفمبر 1964.

إراثة عدلي مؤرخ في 06  نسخة مطابقة لألصل لنسخة من رسم 

رجب 1428 موافق 22 يوليو 2007.

- نسخة مطابقة لألصل لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 11 شعبان 1430 

موافق فاحت اكتوبر 2009.

- ملحق إستدراكي عدلي مؤرخ في 23 ربيع األول 1441 موافق 

21 نوفمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51082 - 21

تاريخ اإليداع : 19 مارس 2021 .

طالبو التحفيظ : 

بوشناف امحمد بن محمد

بوشناف عالل بن محمد

بوشناف عبد السالم بن محمد 

بوشناف عمر بن محمد

بوشناف احلسن بن محمد

بوشناف إدريس بن محمد

بوشناف عبد العالي بن محمد

بوشناف عبد القادر بن محمد

 9/1 بنسبة  بينهم  فيما  الشياع  على  محمد،  بن  عبداهلل  بوشناف 

لكل واحد منهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دوار بن حمامو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دوار بن حمامو

نوعه : أرض عارية .

، مركز  ، قيادة وجماعة امسيلة  تايناست  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

احد امسيلة.

مساحته : 26 آر94 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : الزرهوني عامر

جنوبا : احللواط عبد السالم

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 ماي 1964.

- رسم شراءعدلي مؤرخ في 10 ماي 1964.

صورة لنسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 رجب 1428 موافق 

22 يوليو 2007.

- صورة من رسم فريضة عدلي مؤرخ في 11 شوال 1430 موافق 

01 اكتوبر 2009.

- صورة من ملحقني إستدراكيني عدليني مؤرخني في 21 نوفمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ماي 2021 الساعة 

التانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 51083 - 21

تاريخ اإليداع : 19 مارس 2021 .

طالبو التحفيظ : 

بوشناف امحمد بن محمد

بوشناف عالل بن محمد

بوشناف عبد السالم بن محمد 
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بوشناف عمرو بن محمد

بوشناف احلسن بن محمد

بوشناف إدريس بن محمد

بوشناف عبد العالي بن محمد

بوشناف عبد القادر بن محمد

بينهم بنسبة 9/1  الشياع فيما  ، على  بن محمد  بوشناف عبداهلل 

لكل واحد منهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دوار احمامون"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دوار احمامون"

نوعه : أرض عارية.

حد  امسيلة،  وجماعة  قيادة   ، تايناست  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

أمسيلة املركز. 

مساحته : 16 آر76 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : قيادة أمسيلة

شرقا : اخلرباوي محمد ، امغيزو محمد

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 رجب 21 نوفمبر 1964 

- رسم شراءعدلي مؤرخ في 25 نوفمبر 1964 ..

صورة لنسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 رجب 1428 موافق 

22 يوليو 2007.

- صورة مللحقني إستدراكيني عدليني مؤرخني في 23 ربيع األول 1441 

موافق 21 نوفمبر 2019.

- صورة لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 11 شعبان 1430 موافق 

01 اكتوبر 2009.

- صورة مللحق إستدراكي عدلي مؤرخ في 23 ربيع األول 1441 موافق 

21 نوفمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ماي 2021 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 51084 - 21

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : محمد فحشوش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوحمير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك فحشوش"

نوعه : أرض فالحية.

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

مطماطة ، احملل املدعو دوار الزاوية .

مساحته : 02 هكتار 10 آر31 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12139/ف

شرقا : الهاللي فطومة

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12139/ف، بونعناع قدور.

غربا : الغربي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

 1437 التانية  27 جمادى  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق 06 أبريل 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51085 - 21

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021 .

طالبة التحفيظ : رشيدة احملرزي بنت عبد السالم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كعدة األربعاء 12 فوق الطريق"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كعدة األربعاء 12 فوق الطريق"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تايناست ، قيادة وجماعة حد أمسيلة ، ، احملل 

املدعو : 12 فوق الطريق .

مساحته : 11 آر10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق اجلهوية رقم 508

شرقا : االعرج عمرو، العرجي عمرو

جنوبا : احلسناوي عبد القادر ومن معه.

غربا : األعرج عمرو، العرجي عمرو.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 رجب 1440 موافق 

17 مارس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ماي 2021 الساعة 

الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 51086 - 21

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021 .

طالبة التحفيظ : رشيدة احملرزي بنت عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرمان1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرمان 1"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تايناست ، قيادة وجماعة حد أمسيلة 

،مركز أمسيلة . 

مساحته : 10 آر67 سنتيار تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : بريقة بوجمعة.

شرقا : احلسناوي عبد القادر ومن معه.

جنوبا : االعرج عمرو، العرجي عمرو

غربا : واد حلضر

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 رجب 1440 

موافق 17 مارس 2019. 

رسم شراءعدلي مؤرخ في 04 شعبان 1440 موافق 10 04/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ماي 2021 الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 51087 - 21

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : عبد السالم الديوبة بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية العقارب"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية العقارب"

نوعه : أرض عارية

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ، جماعة وقيادة أوالد أزباير، مركز 

أوالد أزباير. 

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : الشطيوي لطيفة.

جنوبا : محمد بن عبد السالم

غربا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 جمادى الثانية 1437 موافق 

15 مارس 2016. 

- رسم شراءعدلي مؤرخ في 02 ربيع الثاني 1442 موافق 17 نوفمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51088 - 21

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021 .

طالبة التحفيظ : رشيدة احملرزي بنت عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوبزنا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوبزنا"

نوعه : أرض عارية

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ، قيادة تيزي وسلي ، جماعة سيدي 

علي بورقبة ، ، 

مساحته : 49 آر18 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد حرشاوي

شرقا : محمد بودي.

جنوبا : محمد عماري

غربا : محمد عزوز بن عالل.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ربيع التاني 1438 موافق 04 يناير 2017.

- نسخة لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 25 رجب 1442 موافق 

09 مارس 2021.

 1442 محرم   19 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  تصحيحي  ملحق   -

موافق 08 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51089 - 21

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : محمد الناصيري بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احرييف "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احرييف"

نوعه : أرض عارية

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة ، حي القدس.

مساحته : 01 آر52 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة

شرقا : كجي أحمد

جنوبا : بوحلحجوار املهدي

غربا : اريدال قدور.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 محرم 1438 موافق 18 اكتوبر 2016.

- رسم شراءعدلي مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1438 موافق 13 يناير 2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51090 - 21

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : محمد البقال بن بلقاسم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املصلى الكبيرة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املصلى الكبيرة"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

موقعه : إقليم ودائرة تازة، جماعة وقيادة كلدمان ، احملل املدعو : مزارع 

سيدي حمو مفتاح.
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مساحته : 29 آر60 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر عمومي ، مطلب التحفيظ عدد 8405/ف

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 8405/ف

جنوبا : الفنزازي عزوز

غربا : ممر عمومي

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 جمادى الثانية 1440 موافق 25 فبراير 2019.

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 ذو القعدة 1437 موافق 

24 اغسطس 2016. 

- نسخة من رسم شراء واجب مشاع عدلي مؤرخ في 02 صفر القعدة 1438 

موافق 02 نوفمبر 20 

- رسم إراتة عدلي مؤرخ في 06 جمادى التانية 1437 موافق 16 مارس 2016.

- رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 21 ذو القعدة 1439 موافق 02 

اغسطس 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51091 - 21

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : محمد البقال بن بلقاسم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بني الطرقان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بني الطرقان"

سفلي  من  يتكون  وبناء  مختلفة  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وطابق أول.

موقعه : إقليم ودائرة تازة، جماعة وقيادة كلدمان ، احملل املدعو : مزارع 

سيدي حمو مفتاح.

مساحته : 48 آر54 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

 ،21  - التحفيظ عدد 9272  ، مطلب  الرحمان  الفنزاوي عبد   : شماال 

ممر عمومي.

شرقا : ورثة الفنزاوي عبد الرحمان

جنوبا : ورثة الفنزاوي اخملتار

غربا : ورثة الفنزاوي محمد

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 جمادى التانية 1440 موافق 25 فبراير 2019.

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 ربيع التاني 1438 موافق 

04 يناير 2017. 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 جمادى األولى 1438 موافق 08 فبراير 2017. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ماي 2021 الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 51092 - 21

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : محمد شخطونة بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "لعراسة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لعراسة"

سفلي  من  يتكون  وبناء  مختلفة  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وطابق أول.

موقعه : إقليم ودائرة تازة، جماعة وقيادة مرزوقة .

مساحته : 16 آر73 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : واد بوخشبة.

شرقا : التوهامي بعالل

جنوبا : الغزراني احلسني ، الرواس عبداهلل ، الرواس عبدالسالم الرواس 

محمد ، ورثة الهادي محمد.

غربا : لقرع امحمد

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 محرم 1436 موافق 17 نوفمبر 2014.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 شوال 1433 موافق 26 اغسطس 2012. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51093 - 21

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021 .

طالبا التحفيظ : 

كريعش الغازي بن عبد اهلل.

كريعش محمد بن عبد اهلل على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بليلعة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بليلعة"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

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

املدعو مزارع اخليعة. .

مساحته : 20 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : كريعش يوسف

شرقا : كريعش محمد ، كريعش حلسن.

جنوبا : كريعش أحمد ، الواد .

غربا : كريعش علي ، كريعش محمد ،العلمي علي ، ورثة علي الوطواط.

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 رجب 1417 موافق 16 نوفمبر 1996.

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 رجب 1417 موافق 

16 نوفمبر 1996.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ماي 2021 الساعة 

الواحدة زواال.

مطلب رقم 51094 - 21

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021 .

طالبا التحفيظ :

ملزاني عبد اهلل بن أحمد.

ملزاني العربي بن أحمد على الشياع مناصفة بينهما 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملقتلة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك املزاني"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

موقعه : إقليم ودائرة تازة، جماعة وقيادة كلدمان، احملل املدعو مزارع 

سيدي حمو مفتاح .

مساحته : 27 آر94 سنتيارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة دحمان لعرج

شرقا : ورثة أحمد حلميدي، بوعواد عالل.

جنوبا : ورثة ملزاني أحمد .

غربا : عالل محمدين . 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 جمادى الثانية 1423 موافق 

121 اغسطس 2002.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 رجب 1423 موافق 03 اكتوبر 2002

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ماي 2021 الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51095 - 21

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021 .

طالبا التحفيظ : 

ملزاني عبد اهلل بن أحمد.

ملزاني العربي بن أحمد 

لكل   12/26 بحسب  بينهما  الشياع  على  أحمد  بن  اجلياللي  املزاني 

واحد من األول والثاني و02/26 للثالت 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك ملزاني 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ملزاني 2"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

موقعه : إقليم ودائرة تازة، جماعة وقيادة كلدمان، احملل املدعو مزارع 

سيدي حمو مفتاح .

مساحته : 55 آر88 سنتيارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : يامنة بنت احلاج محمد لعرج

شرقا : بوعواد عالل.

جنوبا : واد بوجلراف .

غربا : علول محمدين . 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 جمادى الثانية 1423 موافق 

21 اغسطس 2002.

- رسم فريضة عدلي مؤرخ في 08 رجب 1442 موافق 02 مارس 2020

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 رجب 1423 موافق 03 اكتوبر 2002

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 شوال 1423 موافق 22 ديسمبر 2002.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 شعبان 1424 موافق 06 اكتوبر 2003.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ربيع الثاني 1425 موافق 11 يونيو 2004

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ماي 2021 الساعة 

العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " دعاء " 

مطلب رقم 20793 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1074 املؤرخة فـي : 31 يوليو 2019

فإن مسطرة   ،2021 مارس   30  : في  مؤّرخ  إصالحي  مبقتضى مطلب 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم العقاري وهي : 02 آر47سنتيار بدال من املساحة املصرح بها 

وهي 01 آر16سنتيار وذالك بناء على نفس احلجج املودعة سابقا تأييدا 

للمطلب املذكور. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " ساحل احلجر " 

مطلب رقم 21182 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1104 املؤرخة فـي : 26 فبراير 2020.

، فإن مسطرة  : 15 فبراير 2021  مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم العقاري وهي : 33 آر67 آر بدال من املساحة املصرح بها وهي 

تأييدا  سابقا  املودعة  احلجج  نفس  على  بناء  وذالك  سنتيار  آر09   27

للمطلب املذكور. 
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " شعشع " 

مطلب رقم 21317 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1136 املؤرخة فـي : 07 اكتوبر 2020.

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

امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري 

وهي : 02 آر96 آر بدال من املساحة املصرح بها وهي 02 آر59 آر وذالك بناء على 

نفس احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " ملك االزرق " 

مطلب رقم 21350 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1139 املؤرخة فـي : 28 اكتوبر 2020.

، فإن مسطرة  : 29 مارس 2021  مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم العقاري وهي : 17 سنتيار بدال من املساحة املصرح بها عند 

إيداع مطلب التحفيظ وهي 12 سنتيار وذلك بناء على نفس احلجج 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة.     

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 126029 - 23

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021 

طالبة التحفيظ : شكار لبنى بنت املصطفى بن علي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املريس" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املريس" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار اوالد احميدة

مساحته : 12 آر82 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : الطريق

جنوبا : مسواك زهرة 

غربا : مهيرم ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2014 

- شهاد ادارية مؤرخة في 31 اكتوبر 2014 

- رسم شراء عرفي مؤرخ في 15 نوفمبر 2014 

- عقد وكالة عرفي مؤخ في 19 نوفمبر 2020 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2020 

على   2021 ماي   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 9 صباحا. 

مطلب رقم 126030 - 23

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021 

طالب التحفيظ : شكار رضا ابن املصطفى بن علي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املريس" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املريس" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار اوالد احميدة

مساحته : 12 آر 87 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : الطريق

جنوبا : مسواك زهرة 

غربا : مهيرم ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2014

- شهاد ادارية مؤرخة في 31 اكتوبر 2014 

- رسم شراء عرفي مؤرخ في 05 نوفمبر 2014 

- عقد وكالة عرفي مؤخ في 19 نوفمبر 2020 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2020 

على   2021 ماي   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا. 

مطلب رقم 126031 - 23

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021 

طالب التحفيظ : شكار عمر ابن املصطفى بن علي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املريس" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املريس" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار اوالد احميدة

مساحته : 12 آر 82 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : الطريق

جنوبا : مسواك زهرة 
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غربا : مهيرم ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2014

- شهاد ادارية مؤرخة في 31 اكتوبر 2014 

- رسم شراء عرفي مؤرخ في 05 نوفمبر 2014 

- عقد وكالة عرفي مؤخ في 20 نوفمبر 2020 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2020 

على   2021 ماي   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا. 

مطلب رقم 126032 - 23

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021 

طالب التحفيظ : منيس معاد ابن عبد اللطيف بن عياد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البحيرة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البحيرة " 

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة خط ازكان، دوار العوفات 

مساحته : 31 آر 79 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 64029 - 23

شرقا : اجملاز والطريق عرضها 5 امتار 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 53203 - 23 – والرسم العقاري عدد 62404 - 23

غربا : الرسم العقاري عدد 57110 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 26 ابريل 2016

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 ماي 2016 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اكتوبر 2019 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في فاحت نوفمبر 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 08 مارس 2021 

على   2021 ماي   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال. 

مطلب رقم 126033 - 23

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021 

طالب التحفيظ : الكوحالني عبد اللطيف ابن حميد بن ميلود 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احرش الدار" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احرش الدار" 

نوعـه : ارض فالحية يخترقها خط كهربائي 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة خط ازكان، دوار اوالد بوجمعة 

مساحته : 01 هك 15 آر 91 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : كوحالني رضوان

شرقا : الطريق عرضها 30 متر

جنوبا : ورثة مبارك اخليدر 

غربا : كوحالني عبد القادر – ونائب ورثة حسن كوحالني

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 23 مارس 1988 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2011 

- شهادة ادارية مؤرخة في 18 اغسطس 2020 

على   2021 ماي   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال. 

مطلب رقم 126034 - 23

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021 

طالب التحفيظ : الديب أحمد ابن محمد بن الطاهر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك أحمد " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك احمد" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة الزاوية ، إعادة هيكلة حي سيدي مبارك 

مساحته : 73 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الزنقة عرضها 8 أمتار

شرقا : زنقة عرضها 20 متر 

جنوبا : نغراوي صالح الدين 

غربا : نوالي سعيد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ماي 2000 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر 2016 

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 يناير 2021 

- ملحق عقد بيع مؤرخ في 17 فبراير 2021 

على   2021 ماي   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 126035 - 23

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021 

طالب التحفيظ : وهبي سمير ابن حسن بن عالل 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد بودومي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بودومي" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة ملعاشات، قيادة الصويرية، دوار لعريش
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مساحته : 35 آر 93 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق عرضها 5 أمتار

شرقا : طريق عمومي عرضها 4 امتار- وبن شويف حميد 

جنوبا : بن شويف فاطمة

غربا : الرسم العقاري عدد 61772 - 23 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهـــادة اداريـــة مؤرخة في 28 ديسمبر 2018 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 02 يناير 2019 

- ملحق اصالحي مؤرخ في 09 مارس 2020 

- ملحق اصالحي مؤرخ في 28 فبراير 2020 

على   2021 ماي   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بأسفي 

شكيب حيمود     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131436 - 24

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021

طالب التحفيظ : فؤاد بن محمد سوسان؛ 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سوسان"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : "تقشا "؛

مساحته : 05 اَر 00 س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : عزالدين الفاطمي؛

شرقا : ورثة رمسيح

غربا : الطريق،

جنوبا : ابراهيم الكوطة ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 145 صحيفة 457 

عدد 394 بتاريخ 22 يوليو 2020؛

العقارية  األمالك  بيضاء لرسم قسمة عدلي مضمن بسجل  صورة 

رقم 149 صحيفة 98 عدد 79 بتاريخ 23 ديسمبر 2019 ) اصله يعضد 

املطلب رقم 131421 - 24(؛

العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  بيضاء  صورة 

رقم 146 صحيفة 70 عدد 55 بتاريخ 26 نوفمبر 2019 ) اصله يعضد 

املطلب رقم 131421 - 24(؛

العقارية  األمالك  امللكية مضمن بسجل  اثبات  لرسم  بيضاء  صورة 

رقم 92 صحيفة 417 عدد 335 بتاريخ 24 اكتوبر 2019 ) اصله يعضد 

املطلب رقم 131421 - 24(؛

شهادة إدارية مؤرخة في 15 مارس 2020.

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131437 - 24

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021

طالبة التحفيظ : ارحيمو بنت عبد القادر آيت عيسى؛ 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارحيمو"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : "تقشا "؛

مساحته : 70 س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : محمد البوعزاوي؛

غربا : الطريق،

جنوبا : محمد البوعزاوي؛؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء صدقة مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 151 صحيفة 116 

عدد 105 بتاريخ 28 ديسمبر 2020؛

صورة شمسية طبق االصل لرسم صدقة عدلي اصله مضمن بسجل 

األمالك العقارية رقم 02 صحيفة 204 عدد 160 بتاريخ 18 يناير 1994؛

شهادة إدارية مؤرخة في فاحت مارس 2021.

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

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131438 - 24

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : عمر بن محمد اخلوي؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلوي "؛

نوعـه : أرض بها بناءء يتكون من سفلي وطابقني علويني؛

موقعه : مدينة احلسيمة، شارع سيدي قاسم، رقم 01 احلسيمة؛

مساحته : 85 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : حمادي بن عمر
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 11388 - 24؛

غربا : الفقير بوطاهر؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

عقد شراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 08 يناير 2004؛

عقد شراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 11 فبراير 1993؛

عقد شراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 18 مارس 1992؛

عقد شراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 28 اغسطس 1981؛

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131439 - 24

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

طالب التحفيظ : كرمي املفتوحي بن عبد الرزاق . 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املفتوحي".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "واد أبوالي".

مساحته : 01 اَر تقريبا. 

حدوده : 

شرقا : منير الطلحاوي ومحمد الفاطمي.

شماال : الطريق.

جنوبا : نرجس ايت عمر.

غربا : هاجو.

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 145 صحيفة 187 

عدد 152 بتاريخ 31 اكتوبر 2019.

صورة طبق األصل لرسم صدقة عدلي أصله مضمن بسجل األمالك 

العقارية رقم 139 صحيفة 081 عدد 059 بتاريخ 25 يناير 2019.

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصله مضمن بسجل األمالك 

العقارية رقم 128 صحيفة 90 عدد 80 بتاريخ 08 اغسطس 2017.

صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي أصله مؤرخ في 18 يوليو 2017.

باقي  بسجل  مضمن  أصله  عدلي  وكالة  لرسم  األصل  طبق  صورة 

الوثائق رقم 85 صحيفة 429 عدد 386 بتاريخ 05 نوفمبر 2018.

شهادة التنافي مع القانون رقم 25/90 مؤرخة في 25 فبراير 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 31 ماي 2021 على 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131440 - 24

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

طالب التحفيظ : مصطفى البوشعيبي بن ادريس. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مصطفى".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "حي أشاون".

مساحته : 64 س تقريبا. 

حدوده : 

شرقا : ورثة فضيلة سالم.

شماال : الطريق.

جنوبا : عماد البوشعيبي ومصطفى البوشعيبي وورثة محمد سالم.

غربا : عماد البوشعيبي ومصطفى البوشعيبي.

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 75 صحيفة 472 

عدد 408 بتاريخ 29 ابريل 2017.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ 20 ابريل 2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 31 ماي 2021 على 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131441 - 24

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

طالبا التحفيظ :

1 - نادية البوشيخي بنت امحمد.

2 - لينا أوطاح بنت علي مناصفة بينهما. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مارو".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة إزمورن، احملل املدعو : "مارو".

مساحته : 02 اَر 29 س تقريبا. 

حدوده : 

شرقا : ورثة أوطاح عبد اهلل محمد.

شماال : أفقير عمر.

جنوبا : الطريق.

غربا : أوطاح علي.

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رقم 151 صحيفة 077  الوثائق  باقي  رسم صدقة عدلي مضمن بسجل 

عدد 072 بتاريخ 27 نوفمبر 2020.

باقي  أصله مضمن بسجل  لرسم ملكية عدلي  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 78 صحيفة 75 عدد 52 بتاريخ 18 يوليو 2017.

شهادة التنافي مع القانون رقم 25/90 مؤرخة في 09 مارس 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 31 ماي 2021 على 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    
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محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10387 - 25

تاريخ االيداع : 23 مارس 2021 

طالبو التحفيظ السادة : 

فاطمة حلجايلي بنسبة 1/8

سميرة الشادلي بنسبة 1/8

فوزية الشادلي بنسبة 1/8

منير الشادلي بنسبة2/8

نادية الشادلي بنسبة 1/8

يوسف الشادلي بنسبة 2/8

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد احلوض ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة احملل املدعو " اوالد الشادلي".

مساحته : 77 آ 45 س تقريبا .

شماال : فكار عباس ؛

شرقا : ورثة الوردي؛

جنوبا : صالح احلاج احمد، الشادلي محمد ؛

غربا : حنش احلاج محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 145 عدد 143 في 

25 سبتمبر 2014؛

اراثة عدلي مضمن بكناش 276 عدد 55 في  صورة شمسية لرسم 

03 ماي 2017

شهادة إدارية مؤرخة في 04 أغسطس 2017؛

على   2021 ماي   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10388 - 25

تاريخ االيداع : 23 مارس 2021 

طالبو التحفيظ السادة : 

فاطمة حلجايلي بنسبة 1/8

سميرة الشادلي بنسبة 1/8

فوزية الشادلي بنسبة 1/8

منير الشادلي بنسبة 2/8

نادية الشادلي بنسبة 1/8

يوسف الشادلي بنسبة 2/8

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد رقية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد رقية ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة احملل املدعو " اوالد الشادلي".

مساحته : 01 هـ 57 آ 12 س تقريبا .

شماال : ورثة الشادلي محمد ؛

شرقا : ورثة صالح بن الكبير؛

جنوبا : الشادلي عبد الكرمي ؛

غربا : الشادلي عبد الكرمي، الرسم

العقاري رقم : 22509 - 25.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش عدد 143 

في 25 سبتمبر 2014؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 276عدد 55 

في 03 ماي 2017

شهادة إدارية مؤرخة في 04 أغسطس 2017؛

على   2021 ماي   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 10389 - 25

تاريخ االيداع : 23 مارس 2021 

طالبو التحفيظ السادة : 

فاطمة حلجايلي بنسبة 1/8

سميرة الشادلي بنسبة 1/8

فوزية الشادلي بنسبة 1/8

منير الشادلي بنسبة 2/8

نادية الشادلي بنسبة 1/8

يوسف الشادلي بنسبة 2/8

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلواض ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلواض ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة احملل املدعو " اوالد الشادلي".

مساحته : 29 ارا 46 س تقريبا .

شماال : الشلح بلحباق ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة املديوني، الرسم العقاري رقم : 1026/ي ؛

غربا : الشلح بلحباق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 145 عدد 143 في 

25 سبتمبر 2014؛
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اراثة عدلي مضمن بكناش 276 عدد 55 في  صورة شمسية لرسم 

03 ماي 2017

شهادة إدارية مؤرخة في 04 أغسطس 2017؛

على   2021 ماي   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 10390 - 25

تاريخ االيداع : 23 مارس 2021 

طالبو التحفيظ السادة : 

فاطمة حلجايلي بنسبة 1/8

سميرة الشادلي بنسبة 1/8

فوزية الشادلي بنسبة 1/8

منير الشادلي بنسبة 2/8

نادية الشادلي بنسبة 1/8

يوسف الشادلي بنسبة 2/8

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد زهرة ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة احملل املدعو " اوالد الشادلي".

مساحته : 01 هـ 25 آ 43 س تقريبا .

شماال : الطريق ؛

شرقا : الشلح بلحباق؛

جنوبا : الشلح بلحباق؛

غربا : ورثة املديوني.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 145 عدد 143 في 26 سبتمبر 2017؛

اراثة عدلي مضمن بكناش 276 عدد 55 في  صورة شمسية لرسم 

03 ماي 2017؛

شهادة إدارية مؤرخة في 04 أغسطس 2017؛

على   2021 ماي   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10391 - 25

تاريخ االيداع : 24 مارس 2021 

طالب التحفيظ : السيد بنعيسى لبريكي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حفرة السكك 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حفرة السكك 2".

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 1847/س؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 27878/س ؛

جنوبا : برقي عبد الصمد ومن معه، برقي بوشعيب

برقي بوعزة، برقي الطاهرة ومن معها ؛ 

غربا : ممر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 178 عدد 38 في 14 سبتمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 24 ديسمبر 2019؛

على   2021 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10392 - 25

تاريخ االيداع : 24 مارس 2021

طالبو التحفيظ السادة : 

سعيد لهبوبي 

مزوار احلراق احلجري

كميليا لهبوبي بنسبة 2/12

غيثة لهبوبي بنسبة 2/12

هبة لهبوبي بنسبة 2/12

بثينة احلراق احلجري بنسبة 3/12

نهيلة احلراق احلجري بنسبة 3/12

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار احليمر " 

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

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو اوالد بالل .

مساحته : 01 هـ 75 آ 87 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ملكندز عبد القادر الصغبر؛

شرقا : سناء احلريري، ملكندز مبارك، الناوي عزيزة؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ملكندز عبد القادر الصغير .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 155 عدد 54 في 19 يونيو 2018؛

2 – رسم شراء عدلي مضمن بكناش 163 عدد 156 في 24 أبريل 2019؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 05 يونيو 2018؛

4 -شهادة إدارية مؤرخة في 11 مارس 2019؛

5 - شهادة إدارية مؤرخة في 10 مارس 2021؛

على   2021 ماي   31 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا
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مطلب رقم 10393 - 25

تاريخ االيداع : 24 مارس 2021

طالبو التحفيظ السادة : 

خديجة زايد بنت عبد القادر بنسبة 5/40

سارة معيطر بنت بوشعيب بنسبة 7/40

نوال معيطر بنت بوشعيب بنسبة 7/40

مرمية معيطر بنت بوشعيب بنسبة 7/40

رضى معيطر بن بوشعيب بنسبة 14/40

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملريس " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملريس ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو العوانس.

مساحته : 22 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اوالد عمر؛

شرقا : معيطر عائشة ؛ 

جنوبا : ورثة شاكير احلاج بوشعيب؛

غربا : ورثة معيطر امحمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم موجب حيازة عدلي مضمن بكناش 130 عدد 75 في 

17 مارس 2021؛

2 - صورة شمسية لرسم موجب تركة عدلي مضمن بكناش 50 عدد 

12 في 04 يوليو 2014؛

3 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 125 عدد 596 

في 28 ديسمبر 1995؛

4 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 28 عدد 463 في 

30 مارس 2001؛

5 - صورة شمسية لوكالة مؤرخة في 05 مارس 2021؛

على   2020 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال .

مطلب رقم 10394 - 25

تاريخ االيداع : 25 مارس 2021

طالبا التحفيظ السيدين : 

جمالي ادريس بن محمد

جمالي محمد بن محمد

بالتساوي بينهما 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حبيالت " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد جمالي".

نوعه : أرض فالحية .

اوالد  املدعو  احملل  لوطا  يحي  اوالد  بنسليمان جماعة  اقليم   : موقعه 

سي داوود .

مساحته : 01 هـ 08 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 8173 - 25، ورثة احلاج بن عبد السالم؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : احلسني بن امحمد؛

غربا : ممر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 180 عدد 45 في 20 يناير 2021؛

2 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 186 عدد 84 في 15 مارس 2021؛

شهادة إدارية مؤرخة في 05 يناير 2021؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 12 مارس 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت يونيو 2021 الساعة 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10395 - 25

تاريخ االيداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد بوشتى الغازي بن علي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لقويرات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لقويرات ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو اوالد مسعود .

مساحته : 02 هـ 75 آ 60 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوعزة الغازي؛

شرقا : ورثة الشريفي بن التومي؛

جنوبا : الشعبة، الغازي الهواري ؛

غربا : الشعبة. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 167 عدد 106 في 16 سبتمبر 2019؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 05 مارس 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 يونيو 2021 الساعة 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10396 - 25

تاريخ االيداع : 30 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد جنية اجملدوبي بن امليلودي .

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

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو اوالد يعكوب .

مساحته : 88 آ 67 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : حليمة اجملدوبي؛

جنوبا : ورثة عبد القادر اجملدوبي ؛

غربا : اجملدوبي العربي. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 47 عدد 02 

في 24 سبتمبر 2003؛

2 - رسم قسمة عدلي مضمن بكناش 177 عدد 203 في 10 سبتمبر 2020؛

3 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 3 عدد 140 في 

28 ماي 1986؛

4 - صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 14 يونيو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 يونيو 2021 الساعة 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10397 - 25

تاريخ االيداع : 30 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيدة فاطنة العرابي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لالرقية " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لالرقية ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو السعيدية .

مساحته : 86 آ 40 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 57362/ر؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 57362/ر؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 7217 - 25 ؛

غربا : الواد . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 186 عدد 51 في 10 مارس 2021؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 23 فبراير 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 يونيو 2021 الساعة 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10398 - 25

تاريخ االيداع : 30 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة امينة العرابي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لالرقية " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لالرقية ".

نوعه : أرض فالحية تتكون من 3 قطع : 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو السعيدية .

مساحته : 81 آ 74 س تقريبا.

القطعة االولى مساحتها : 45 آ 04 س

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 7217 - 25؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : ورثة العرابي بوعزة ؛

غربا : ورثة العرابي احلاج محمد . 

القطعة الثانية مساحتها : 07 آ 67 س

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 7217 - 25؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة العرابي بوعزة ؛

غربا : الشعبة . 

القطعة الثالثة مساحتها : 29 آ 03 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 7217 - 25؛

شرقا : ورثة العرابي احلسني؛

جنوبا : ورثة العرابي بوعزة ؛

غربا : الطريق . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 186 عدد 51 في 10 مارس 2021؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 23 فبراير 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 يونيو 2021 الساعة 

احلادية عشرة صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مازي املصطفى     

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3830 - 26

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021

طالب التحفيظ : سعيد السالمي بن عمر بن عبد السالم

بصفته طالب التحفيظ الوحيد.

االسم الذي يعرف به امللك : أرض املناري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض السالمي

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي عبد النبي
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مساحته : 54 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق السيار و ورثة بوشعيب بن املكي

جنوبا : الرسم العقاري 40895 - 26 و ورثة الكيحل و ورثة احللوي

شرقا : ورثة بوشعيب بن املكي

غربا :  ورثة احلسن بن املكي و الطريق السيار

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 373 كناش األمالك 74 بتاريخ 23 يناير 2020

زناتة  قيادة  قائد  عن  صادرة  09/م.ش.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  2

بتاريخ 09 ابريل 2019

3 - عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 12 سبتمبر 2000

4 - رسم صدقة عدلي عدد 336 كناش األمالك 94 بتاريخ 25 يوليو 2012

5 - عقد شراء عدلي عدد 325 كناش األمالك 96 بتاريخ 27 يوليو 2012

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

الساعة 09 و 30 د صباحا

مطلب رقم 3831 - 26

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021

طالبا التحفيظ : 

1 - حمام سعيد بن أحمد

2 - حسناء بوعال بنت علي 

بصفتهما طالبا التحفيظ على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك : أرض اسدر اليهودي 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فضل اهلل 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار أوالد با حمد

مساحته : 01 هكتار 73 ار 55 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21879 -س 

جنوبا : مطلب عدد 1497 - 26 

شرقا : طريق غير معبدة 

غربا :  طريق غير معبدة

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 191 كناش األمالك 78 بتاريخ 08 مارس 2021

2 - شهادة ادارية عدد 03/م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة سيدي موسى 

اجملدوب بتاريخ 06 يناير 2021

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 28 ماي 2021 على 

الساعة 09 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية بالنيابة

كتبي احلسن    

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 53544 - 28

تاريخ اإليداع :  29  مارس 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امنير 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امنير 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 23 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر .

شـرقـا : املصرف .

جـنـوبا : الدولة امللك اخلاص و املصرف .

غـربـا : ورثة اعريك و الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

12 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

التاسعة   : الساعة  على   2021 ماي    31  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 53545 - 28

تاريخ اإليداع :  29  مارس 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امنير 5.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امنير 5. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 06 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الدولة امللك اخلاص .

شـرقـا : الدولة امللك اخلاص .

جـنـوبا : ممر .
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غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

12 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958 

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  31  ماي 2021 على الساعة : احلادية عشر 

صباحا.

مطلب رقـم 53546 - 28

تاريخ اإليداع :  29  مارس 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امنير 6.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امنير 6. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 08ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الدولة امللك اخلاص .

شـرقـا : املصرف و املمر .

جـنـوبا : املصرف و املمر .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

12 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958 

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958.؛

عملية حتديده ستقع يوم :  31  ماي 2021 على الساعة : الثانية عشرة 

و النصف زواال.

مطلب رقـم 53547 - 28

تاريخ اإليداع :  29  مارس 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امنير 7.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امنير 7. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 08ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر .

شـرقـا : الدولة امللك اخلاص .

جـنـوبا : ممر .

غـربـا : ممر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

12 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

الواحدة   : الساعة  على   2021 ماي    31  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف زواال.

مطلب رقـم 53548 - 28

تاريخ اإليداع :  30  مارس 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امنير 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امنير 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 12ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر .

شـرقـا : الدولة امللك اخلاص .

جـنـوبا : الدولة امللك اخلاص .

غـربـا : الدولة امللك اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

12 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958 

- صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  فاحت يونيو 2021 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 53549 - 28

تاريخ اإليداع :  30  مارس 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 
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اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امنير 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امنير 3. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 14ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الدولة امللك اخلاص .

شـرقـا : املصرف و املمر .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

12 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958 

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

احلادية   : الساعة  على   2021 يونيو  :  فاحت  يوم  ستقع  حتديده  عملية 

عشر صباحا.

مطلب رقـم 53550 - 28

تاريخ اإليداع :  30  مارس 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امنير 4.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امنير 4. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 06ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر .

شـرقـا : ممر .

جـنـوبا : الدولة امللك اخلاص .

غـربـا : الدولة امللك اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

12 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

الثانية   : الساعة  على   2021 يونيو  :  فاحت  يوم  ستقع  حتديده  عملية 

عشرة و النصف زواال.

مطلب رقـم 53551 - 28

تاريخ اإليداع :  30  مارس 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امنير 8.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امنير 8. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 06ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الدولة امللك اخلاص .

شـرقـا : ممر و مصرف .

جـنـوبا : ممر .

غـربـا : املصرف و املمر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

12 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

الواحدة   : يونيو 2021 على الساعة  :  فاحت  يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف زواال.

مطلب رقـم 53552 - 28

تاريخ اإليداع :  31  مارس 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : كاموش 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : كاموش 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 07 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : اموسى اسماعيل .

شـرقـا : الطريق و الساقية .

جـنـوبا : الطريق و الساقية .

غـربـا : ممر .

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

15 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

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

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 53553 - 28

تاريخ اإليداع :  31  مارس 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : كاموش 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : كاموش 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 10ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر .

شـرقـا : الطريق و الساقية .

جـنـوبا : ممر .

غـربـا : الدولة امللك اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

15 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  02  يونيو 2021 على الساعة : احلادية عشر 

صباحا.

مطلب رقـم 53554 - 28

تاريخ اإليداع :  31  مارس 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : كاموش 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : كاموش 3. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 10ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر .

شـرقـا : الدولة امللك اخلاص .

جـنـوبا : الطريق و الساقية .

غـربـا : ممر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

15 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

الثانية   : الساعة  على   2021 يونيو    02  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

عشرة و النصف زواال.

مطلب رقـم 53555 - 28

تاريخ اإليداع :  31  مارس 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : كاموش 4.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : كاموش 4. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 10ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر .

شـرقـا : ممر .

جـنـوبا : الطريق و الساقية .

غـربـا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

15 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

الواحدة   : الساعة  على   2021 يونيو    02  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف زواال.

مطلب رقـم 53556 - 28

تاريخ اإليداع : فاحت ابريل 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امني اورتي 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امني اورتي 1. 



عدد 1162 - 24 شعبان 1442 )07 أبريل 2021(2232

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 08 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر .

شـرقـا : ممر و الساقية .

جـنـوبا : الدولة امللك اخلاص .

غـربـا : الدولة امللك اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

16 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

التاسعة   : :  03  يونيو 2021 على الساعة  عملية حتديده ستقع يوم 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 53557 - 28

تاريخ اإليداع : فاحت ابريل 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امني اورتي 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امني اورتي 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 06 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الدولة امللك اخلاص .

شـرقـا : املمر و الساقية .

جـنـوبا : الساقية و الطريق .

غـربـا : الدولة امللك اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

16 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

العاشرة   : الساعة  يونيو 2021 على    03  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 53558 - 28

تاريخ اإليداع : فاحت ابريل 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امني اورتي 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امني اورتي 4. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 04 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر .

شـرقـا : مصرف .

جـنـوبا : الدولة امللك اخلاص .

غـربـا : الدولة امللك اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

16 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  03  يونيو 2021 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 53559 - 28

تاريخ اإليداع : فاحت ابريل 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امني اورتي 4.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امني اورتي 5. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

مزارع فضراكوم.

مسـاحتـه : 03 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الدولة امللك اخلاص و املصرف .

شـرقـا : .

جـنـوبا : الساقية و الطريق .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

16 فبراير 2021 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958 

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  03  يونيو 2021 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " اميان " .

مطلب رقـم 42463 - 28 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقـم 1047 املؤرخـة في : 23 يناير 2019.

فإن مسطرة حتفيظ   ،2021 مارس   02  : في  مؤرخ  إصالحي  مبقتضى مطلب 

28، الكائن   -  42463 : التحفيظ رقم  : "اميان" موضوع مطلب  املدعو  امللك 

تاجدة،  دوار   : املدعو  احملل  ترميكت،  ،جماعة  ورزازات  ودائرة  باقليم 

االن  من  تتابع  سعيد،  بن  حميد  اقليلو  السيد  حتفيظه  الطالب 

فصاعدا مبساحة "01ار 46 سنتيار" بدال من املساحة املصرح بها عند 

ايداع املطلب .

والكل مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 رجب 1442 موافق 27 فبراير 2021.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

محافظة الرماني

خالصة اصالحية -تتعلق بامللك املسمى "حمري الزحيحيف " 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 5234 - 29

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 996 

املؤرخة في 31 يناير 2018 واملتبوعة بإعالن عن انتهاء التحديد 

نشر باجلريدة الرسمية عدد 1038 املؤرخة في 21 نوفمبر 2018.

مسطرة  فان   ،2021 فبراير   03 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "حمري الزحيحيف " موضوع مطلب التحفيظ 

قبيلة  السبيت،  الرماني، جماعة عني  بدائرة  الكائن   29  - رقم 5234 

على  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  أصبحت  احلساسنة،  دوار  علي،  أوالد 

الشياع وحسب النسب التالية في اسم : 

1 - محمد مسعاد بن ابراهيم بنسبة 1306 - 5012.

2 - عزيز العداني بن عبد السالم بن العداني بنسبة 1853 - 5012.

3 - سعيد العداني بن عبد السالم بن العداني بنسبة 1853 - 5012.

وذلك بناء على العقود املودعة سابقا تاييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1 - نسخة رسم شرا ء عدلي مؤرخ في 26 حجة 1429 )24 ديسمبر 2008(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 حجة 1430 )02 ديسمبر 2009(.

3 - نسخة رسم شرا ء عدلي مؤرخ في 17 حجة 1431 )24 نوفمبر 2010(.

4 - نسخة رسم شرا ء عدلي مؤرخ في 17 حجة 1431 )24 نوفمبر 2010(.

5 - نسخة رسم شرا ء عدلي مؤرخ في 18 محرم 1434 )03 ديسمبر 2012(.

6 - حكم ابتدائية الرماني حكم عدد 150 ملف عقاري عدد 41 - 1403 - 2019 

مؤرخ في 13 يونيو 2019.

7 - شهادة بعدم التعرض واالستئناف او النقض بتاريخ 02 يناير 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

حسن اخلالقي    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146471

تاريخ اإليداع 25 مارس 2021 .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة زكراوي بنت العربي 

االسم الذي يعرف به امللك "اجلنان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "جنان زكراوي "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : اجلماعة الترابية بتيزنيت احملل املدعو "متدغوست "،

مساحته : 13 آ 66 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : العربي أقشوش بن اليزيد ، 

شرقا : الطريق

جنوبا : ورثة مبارك اوهمو ،

غربا : بوركوز احلاج محمد ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 يوليو 2020 .

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 13 سبتمبر 2019 ،

على   2021 ماي   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146472

تاريخ اإليداع 25 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : السيد محمد شاكر بن ادريس ،

االسم الذي يعرف به امللك "متكنسي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "متكنسي "

نوعه : أرض بورية ،

"دوار  املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  جماعة   : موقعه 

متكنسي "،
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مساحته : 38 آ 54 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : محمد المني شاكر،

جنوبا : فارق املاء ،

غربا : دادا احلسن ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت فبراير 2018 .

رسم قسمة عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2021 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 23 يونيو 2020 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 02 ديسمبر 2020 ،

صورة شمسية لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 11 يونيو 2020 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 08 مارس 2021 عدد 09/ م ت / 3 .

على   2021 ماي   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146473

تاريخ اإليداع 26 مارس 2021 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك "الدولة 1868 قروي مدرسة أكرض أوعبدي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تيزنيت الدولة 1868 قروي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو "مدرسة 

أكرض اوعبدي "،

مساحته : 15 آ 60 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 مارس 2021 .

على   2021 ماي   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146474

تاريخ اإليداع 26 مارس 2021 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك "الدولة 1877 قروي مدرسة تدارت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تيزنيت الدولة 1877 قروي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو "مدرسة تدارت "،

مساحته : 26 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 مارس 2021 .

على   2021 ماي   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146475

تاريخ اإليداع 26 مارس 2021 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك "الدولة 1871 قروي مدرسة أكني محال"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تيزنيت الدولة 1871 قروي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو "مدرسة 

أكني محال "،

مساحته : 06 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : وادي ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 مارس 2021 .

على   2021 ماي   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146476

تاريخ اإليداع 26 مارس 2021 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك "الدولة 1878 قروي مستوصف تيرمسان "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تيزنيت الدولة 1878 قروي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  أنزي  ودائرة  وقيادة  جماعة   : موقعه 

"مستوصف تيرمسان "،

مساحته : 02 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 مارس 2021 .

على   2021 ماي   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 45 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146477

تاريخ اإليداع 26 مارس 2021 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك "الدولة 1874 قروي مدرسة متكنوت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تيزنيت الدولة 1874 قروي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

"مدرسة  املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  أنزي  ودائرة  وقيادة  جماعة   : موقعه 

متكنوت"،

مساحته : 07 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 مارس 2021 .

على   2021 ماي   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146478

تاريخ اإليداع 26 مارس 2021 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك "الدولة 1869 قروي مدرسة تلني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تيزنيت الدولة 1869 قروي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو "مدرسة تلني "،

مساحته : 04 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 مارس 2021 .

على   2021 ماي   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146479

تاريخ اإليداع 26 مارس 2021 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك "الدولة 1873 قروي مدرسة امغاس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تيزنيت الدولة 1873 قروي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو "مدرسة امغاس"،

مساحته : 05 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 مارس 2021 .

على   2021 ماي   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146480

تاريخ اإليداع 26 مارس 2021 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك"الدولة 1872 قروي مدرسة ايت بازي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تيزنيت الدولة 1872 قروي "
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نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو "مدرسة 

ايت بازي "،

مساحته : 23 آ 50 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 مارس 2021 .

على   2021 ماي   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "نبدالي"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4152 

املؤرخة في 27 ماي 1992

مسطرة  فإن   2021 فبراير   02 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

 31  -  2557 رقم  التحفيظ  "مطلب  املسمى"نبدالي  امللك  حتفيظ 

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  بجماعة  الكائن 

املدعو "بوصنصار " تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة :

- الكرميي فاضمة بنت ابراهيم بحصة 18/576

– اوبيهي احلسني بحصة 144/576

– اجو اوبيهي بنت أحمد بحصة 72/576

– بناكري سعيد بحصة 144/576

– فاضمة اوبيهي بنت أحمد بحصة 72/576

– يامنة اوبيهي بنت العربي بحصة 14/576

– زينة اوبيهي بحصة 14/576

– جميعة اوبيهي بنت العربي بحصة 14/576

– اجو اوبيهي بنت العربي بحصة 14/576

– حفيظة اوبيهي بنت العربي بحصة 14/576

– عائشة اوبيهي بنت العربي بحصة 14/576

– نادية اوبيهي بنت العربي بحصة 14/576

االولى P1 حتت  القطعة  اوبيهي بحصة 28/576 بخصوص  – محمد 

-------  : بالعالمات  محددة  آر   40 هـ   11 "مساحتها  "اوبيهي  اسم 

بداية  نقطة   B1و  B9-B8-B7-B6-B5-B4-B27-B26-B3-B2-B1  --

 -----------------------

الثالثة P3 في اسم نفس طالبي  P2 والقطعة  الثانية  أما القطعة 

التحفيظ االصليني وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا : 

عدد  التحفيظ  ملف   03/5/2011 في  الصادر   27 عدد  االبتدائي  احلكم   -

، 09/2009

القرار االستئنافي عدد 115 الصادر في 24 فبراير 2015 ملف عدد   -

، 47/2013

- قرار محكمة النقض عدد 222/1 الصادر في 21 مارس 2017 ملف 

مدني عدد 6068/1/1/2015،

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 اكتوبر 1993 ،

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 1992،

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 يناير 1951،

- وكالة عرفية مؤرخة في 23 اغسطس 1994 ،

- صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 05 فبراير 2008،

- خمس شواهد مطابقة لالسم مؤرخات في 2 و 4 نوفمبر 2020 ،

- صورة طبق االصل الستفسار عدلي مؤرخ في 29 يوليو 1994 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "احمليط "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 938 

بتاريخ 21 ديسمبر 2016،

مسطرة  فإن   2021 فبراير   08 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

 31  -  71160 رقم  التحفيظ  "مطلب  املسمى"احمليط  امللك  حتفيظ 

الكائن باحملل املدعو"حي متحروشت "اجلماعة الترابية بسيدي ايفني 

تتابع من اآلن فصاعدا مجزأة على الشكل اآلتي : 

بن  همو  احلفيض  عبد  السيد  اسم  "همو"في  اجلديد  االسم  حتت   *

محمد مبساحة قدرها 02 آ 47 س موضوع الرقم االستداللي رقم 2 

في التصميم العقاري للملك وذلك مبقتضى الوثائق التالية : 

-  نسخة طبق االصل لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 03 يونيو 2011 ،

- نسخة طبق االصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 13 أكتوبر 2010 

،- - نسخة طبق االصل مللحق رسم قسمة عدلي مؤرخ في 28 يونيو 2013 ،

- نسخة طبق االصل لرسم استمرارعدلي مؤرخ في 08 أغسطس2010

- نسخة طبق االصل مللحق رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 يناير 2017 ،

- شهادة ادارية مؤرخة في 23 أبريل 2015 ،

- نسخة ادارية من احلكم االيتدائي عدد 194 مؤرخ في 02 يوليو 2019 

ملف التحفيظ عدد 38/2019 

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 16 نوفمبر 2020 ،

 05 في  مؤرخة  اجلزئي  التعرض  بقبول  ملذكرة  االصل  طبق  نسخة   -

مارس 2019 ،

* حتت االسم اجلديد "الكتري "في اسم السيد الكتري محمد مبساحة 

التصميم  في   1 رقم  االستداللي  الرقم  موضوع  س   51 آ   02 قدرها 

العقاري بامللك وذلك مبقتضى العقود التالية : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 مارس 2016 ، 

يوليو 2019 ملف   02 احلكم عدد 194 مؤرخ في  ادارية من  - نسخة 

التحفيظ عدد 38/2019 ،

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 16 نوفمبر 2020 ،

 05 في  مؤرخة  اجلزئي  التعرض  بقبول  ملذكرة  االصل  طبق  نسخة   -

مارس 2019 ،

* حتت االسم اجلديد "ايحي "في اسم السيد عبد اهلل احي مبساحة 

التصميم  في   3 رقم  االستداللي  الرقم  موضوع  س   48 آ   02 قدرها 

العقاري بامللك وذلك مبقتضى العقود التالية : 
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-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 مارس 2013 ، 

- نسخة ادارية من احلكم االيتدائي عدد 194 مؤرخ في 02 يوليو 2019 

ملف التحفيظ عدد 38/2019 ،

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 16 نوفمبر 2020 ،

* حتت االسم القدمي "احمليط "في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي 

السيد ابراهيم كرمي بن أحمد مبا تبقى من امللك وذلك مبقتضى نفس 

العقود املودعة سابقا .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "بوزكار"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 982

املؤرخة في 25 اكتوبر 2017 ،

مسطرة  فإن   2021 مارس   16 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى   

 31  -  127980 رقم  التحفيظ  املسمى"بوزكار"مطلب  امللك  حتفيظ 

الكائن بجماعة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو"حي أميان "تتابع 

مبساحة  االصلي  التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من 

قدرها 11 آ 84 س وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا : 

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 15 أغسطس 2017 ،

- صورة ملوجب ملكية عدلي مؤرخ في 04 يوليو 2016 ،

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "ملك باشا "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1102 

املؤرخة في 12 فبراير 2020 ، 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 16 مارس 2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

بجماعة  الكائن   31  -  145964 رقم  التحفيظ  باشا"مطلب  املسمى"ملك 

تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو"اغير نتركانت"تتابع من اآلن فصاعدا في 

بناءا  وذلك  آ 94 س  التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 01  اسم نفس طالب 

على الوثائق املدلى بها سابقا 

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى

"تيزنيت الدولة 1769 قروي مدرسة أكادير زكاغن"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1104 

املؤرخة في 26 فبراير 2020 ، 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 22 مارس 2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى"تيزنيت الدولة 1769 قروي مدرسة أكادير زكاغن"مطلب التحفيظ 

رقم 145995 - 31 الكائن بجماعة وقيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت باحملل 

طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  زكاغن"تتابع  أكادير  املدعو"مدرسة 

التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 14 آ 61 س وذلك بناءا على الوثائق املدلى 

بها سابقا وكذا : 

الدولة مؤرخة في  امالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

12 مارس 2021 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى 

 "تيزنيت الدولة 1813 قروي مدرسة احملمادي "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1107 

املؤرخة في 18 مارس 2020 ، 

مسطرة  فإن   2021 مارس   22 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

احملمادي  مدرسة  قروي   1813 الدولة  املسمى"تيزنيت  امللك  حتفيظ 

"مطلب التحفيظ رقم 146034 - 31 الكائن بجماعة وقيادة بونعمان 

اآلن  من  "تتابع  احملمادي  املدعو"مدرسة  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة 

فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 03 آ 53 س 

وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا : 

الدولة مؤرخة في  امالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

12 مارس 2021 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى :

"تيزنيت الدولة 1814 قروي مدرسة ادبومنصور"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1107 

املؤرخة في 18 مارس 2020 ، 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 22 مارس 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى"تيزنيت الدولة 1814 قروي مدرسة ادبومنصور"مطلب 

دائرة  بونعمان  وقيادة  بجماعة  الكائن   31  -  146035 رقم  التحفيظ 

اآلن  من  ادبومنصور"تتابع  املدعو"مدرسة  باحملل  تيزنيت  واقليم 

فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 03 آ 

70 س وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا : 

الدولة مؤرخة في  امالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

12 مارس 2021 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى

"تيزنيت الدولة 1807 قروي مدرسة ادوزونيض"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1108 

املؤرخة في 25 مارس 2020 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 22  مارس 2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى"تيزنيت الدولة 1807 قروي مدرسة ادوزونيض "مطلب التحفيظ رقم 

واقليم  دائرة  بونعمان  قيادة  بوعبدلي  بجماعة سيدي  الكائن   31  -  146054

تيزنيت باحملل املدعو "مدرسة ادوزونيض "تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس 

طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 18 آ 41 س وذلك بناءا على الوثائق 

املدلى بها سابقا وكذا : 

الدولة مؤرخة في  امالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

12 مارس 2021 .

والباقي بدون تغيير .
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى

"تيزنيت الدولة 1806 قروي مدرسة ادسعيد"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1108 

املؤرخة في 25 ماي 2020

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 22 مارس 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

"مطلب  ادسعيد  مدرسة  قروي   1806 الدولة  املسمى"تيزنيت  امللك 

التحفيظ رقم 146056 - 31 الكائن بجماعة سيدي بوعبدلي قيادة 

بونعمان دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو"مدرسة ادسعيد"تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 

11 آ 87 س وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا : 

الدولة مؤرخة في  امالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

12 مارس 2021 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى

"تيزنيت الدولة 1808 قروي مدرسة تيفرضني"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1108 

املؤرخة في 25 مارس 2020 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 22  مارس 2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى"تيزنيت الدولة 1808 قروي مدرسة تيفرضني "مطلب التحفيظ رقم 

واقليم  دائرة  بونعمان  قيادة  بوعبدلي  بجماعة سيدي  الكائن   31  -  146058

تيزنيت باحملل املدعو"مدرسة تيفرضني "تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس 

طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 10 آ 43 س وذلك بناءا على الوثائق 

املدلى بها سابقا وكذا : 

الدولة مؤرخة في  امالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

12 مارس 2021 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى

"تيزنيت الدولة 1809 قروي مدرسة تابرباقت"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1108 

املؤرخة في 25 مارس 2020 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 22 مارس 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

تابرباقت"مطلب  مدرسة  قروي   1809 الدولة  املسمى"تيزنيت  امللك 

التحفيظ رقم 146059 - 31 الكائن بجماعة سيدي بوعبدلي قيادة 

بونعمان دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو"مدرسة تابرباقت"تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 

27 آ 94 س وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا : 

الدولة مؤرخة في  امالك  - نسخة مستخرجة من كتاش محتويات 

12 مارس 2021 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى 

"تيزنيت الدولة 1822 قروي مدرسة متاكوست"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1126 

املؤرخة في 29 يوليو 2020

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 22 مارس 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

الدولة 1822 قروي مدرسة متاكوست"مطلب  امللك املسمى"تيزنيت 

التحفيظ رقم 146080 - 31 الكائن بجماعة وقيادة اداكوكمار دائرة 

اآلن  من  "تتابع  متاكوست  املدعو"مدرسة  باحملل  تيزنيت  اقليم  أنزي 

فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 08 آ 

15 س وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا : 

الدولة مؤرخة في  امالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

12 مارس 2021 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية  - تتعلق بامللك املسمى 

"تيزنيت الدولة 1825 قروي مدرسة كردوس"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1126 

املؤرخة في 29 يوليو 2020

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 22  مارس 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

كردوس"مطلب  مدرسة  قروي   1825 الدولة  املسمى"تيزنيت  امللك 

التحفيظ رقم 146083 - 31 الكائن بجماعة وقيادة اداكوكمار اقليم 

تيزنيت باحملل املدعو"مدرسة كردوس"تتابع من اآلن فصاعدا في اسم 

نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 11 آ 59 س وذلك بناءا 

على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا : 

الدولة مؤرخة في  امالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

12 مارس 2021 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى 

"تيزنيت الدولة 1842 قروي مدرسة أفال وداي"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1127 

املؤرخة في 05 اغسطس 2020 

مسطرة  فإن   2021 مارس    22 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

وداي  أفال  مدرسة  قروي   1842 الدولة  املسمى"تيزنيت  امللك  حتفيظ 

أملن  وقيادة  بجماعة  الكائن   31  -  146108 رقم  التحفيظ  "مطلب 

دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو"مدرسة أفال وداي "تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 

09 آ 42 س وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا : 

الدولة مؤرخة في  امالك  - نسخة مستخرجة من كتاش محتويات 

12 مارس 2021 .

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     
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محافظة الصويرة

مطلب رقم 62669 - 35

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021.

طالبي التحفيظ :

1 - كمال العلوي امحمدي بن احلسن،

التحفيظ  ادريس، بصفتهما طالبي  بنت  الزهراء شوقي  - فاطمة   2

على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ثالث وغال الفوقاني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثالث وغال الفوقاني.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

أوحامد،  احمد  تدزي، جماعة سيدي  قيادة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

دوار الغابة.

مساحته : 13 آ 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املياة والغابات- الرسم العقاري عدد 20653 - 35.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 59104 - 35.

جنوبا : ورثة باط. 

غربا : الرسم العقاري عدد 36685 - 35.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 يناير 2021.

- شهادة إدارية عدد 126/2020 ق ق ج مؤرخة في 04 ديسمبر 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 فبراير 2021.

- وكالة عرفية مؤرخة في 23 اغسطس 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 25 ماي 2021 على الساعة 12 : 00 .

مطلب رقم 62670 - 35

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية العصابة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : لغايت آيت املنجرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لغايت آيت املنجرة.

نوعه : أرض رعوية.

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

الساللية العصابة.

مساحته : 71 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : ورثة العبدي عبد الرحيم ومن معه.

جنوبا : حداد عبد املالك ومن معه – الطريق. 

غربا : ورثة العبيد عبد الرحيم ومن معه. 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

الشيء، بناءا على حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 25 ماي 2021 على الساعة 09 : 00 .

مطلب رقم 62671 - 35

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية ازروك مماس محند.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تفرط ماماس محند.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تفرط ماماس محند.

نوعه : أرض رعوية.

الساللية  اجلماعة  تدزي،  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

ازروك مماس محند.

مساحته : 04 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اد العرايشي – وبعضا اجنار

شرقا : ورثة اد العرايشي.

جنوبا : ورثة اد الرايس – وبعضا إذ جلول.

غربا : ملك غابوي. 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

الشيء، بناءا على حيازة وتصرف هادئني ومستمرين. 

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 ماي 2021 على الساعة 09 : 00 .

مطلب رقم 62672 - 35

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021.

طالب التحفيظ : سعيد لشهب بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ابو الكراكير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك دار لشهب.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سكن بالسفلي.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار الغزوة.

مساحته : 02 آ 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي.

شرقا : إبراهيم لشهب.
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جنوبا : ورثة احلاج النكنافي.

غربا : املصطفى لشهب.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 31 أكتوبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 05 مؤرخة في 28 أكتوبر 2020.

- تصريح بالشرف مؤرخ في 26 يناير 2021

- تصميم موقعي

تاريخ التحديد 25 ماي 2021 على الساعة 13 : 30 .

مطلب رقم 62673 - 35

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : خدوج قرقش بنت الطاهر.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : العبار.

أرض   : نوعه  العبار   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

فالحية بها أشجار األشجار األركان.

موقعه : اقليم الصويرة، قيادة و جماعة تدزي، دوار سيدي بورجاء.

مساحته : 91 آ 19 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة أشواق عبد اهلل بن محمد – الرسم العقاري عدد 18116 - 35.

شرقا : ورثة أشواق عبد اهلل بن محمد.

جنوبا : طريق عمومية.

غربا : الرسم العقاري عدد 18116 - 35 وبعضا من الطريق العمومي.

احلقوق العينية : 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 مارس 2013.

 22 في  مؤرخة   663/12 عدد  إدارية  لشهادة  األصل  طبق  نسخة   -

نوفمبر 2012.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 26 ماي 2021 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 62674 - 35

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الدولة 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدولة 1.

نوعه : أرض فالحية.

جماعة  الشمالية،  الشياظمة  قيادة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

تفتاشت، دوار عيسى.

مساحته : 39 آ 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عبد اهلل شلح

شرقا : طريق عمومية عرضها 20 متر.

جنوبا : ورثة عبد اهلل شلح.

غربا : طريق معبدة عرضها 20 متر.

احلقوق العينية : 

أصل امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش أمالك الدولة مؤرخة في 16 مارس 2021.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 27 ماي 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62675 - 35

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ : املصطفى زروال بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الدالية.

أرض   : نوعه  الدالية   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

فالحية مغروسة بأشجار مختلفة.

موقعه : اقليم الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار آيت عامر.

مساحته : 96 آر 35 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسمني العقاريني عددي 27278 - 35 و 27277 - 35 – ممر خاص.

شرقا : ورثة محمد العمادي – الرسم العقاري 27278 - 35.

جنوبا : الرسم العقاري 24693 - 35.

غربا : ورثة عمر الشلح.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 أكتوبر 2015.

- نسخة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 06 اغسطس 2018

- نسخة طبق األصل إلراثة عدلية مؤرخة في 02 اغسطس 2017.

- نسخة طبق األصل الستدراك عدلي مؤرخ في فاحت ديسمبر 2020.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخ في 30 نوفمبر 2020.

- نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 04 اغسطس 2017.

- نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 أبريل 2017.

- نسخة طبق األصل الستدراك عدلي مؤرخ في فاحت ديسمبر 2020.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 71 مؤرخة في 16 نوفمبر 2021

- عقد موثق مؤرخ في 19 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد 28 ماي 2021 على الساعة 13 : 30.

مطلب رقم 62676 - 35

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : السعدية اخلير بنت أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك املنصوري.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك املنصوري.

نوعه : أرض عارية
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موقعه : بلدية الصويرة، دوار الغزوة.

مساحته : 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3243 - 35– الرسم العقاري عدد 25046 - 35.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3243 - 35 - الرسم العقاري عدد 21515 - 35.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21515 - 35 – طريق عمومية بعرض 5 أمتار.

غربا : طريق عمومية بعرض 5 أمتار - الرسم العقاري عدد 21515 - 35.

احلقوق العينية : 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 أكتوبر 2020.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 03 مؤرخة في 13 اكتوبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 28 ماي 2021 على الساعة 15 : 30.

مطلب رقم 62677 - 35

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021.

طالبو التحفيظ :

- محمد خواضي ابن علي

– عبد الكبير خواضي ابن محمد

– فاطمة خواضي بنت محمد

– سميرة خواضي بنت محمد

– لطيفة خواضي بنت محمد

– سعاد خواضي بنت محمد.

بنسبة 06/24 لألول والثاني و03/24 للباقي الكل من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : احلفرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلفرة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

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

الدرى دوار التابية.

مساحته : 08 أر 86 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : عبد اللطيف بن حسن.

جنوبا : ورثة محمد بن بهي – رقية بنت العربي.

غربا : ورثة محمد بن بهي.

احلقوق العينية : 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 ماي 2016.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 يوليو 2006.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 197 مؤرخة في 27 يوليو 2007

- شهادة إدارية عدد 71/16/ م ت مؤرخة في 18 ماي 2016.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 ماي 2021 على الساعة 11 : 00.

مطلب رقم 62678 - 35

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021.

طالبو التحفيظ :

- محمد خواضي ابن علي 

– عبد الكبير خواضي ابن محمد 

– فاطمة خواضي بنت محمد 

– سميرة خواضي بنت محمد 

– لطيفة خواضي بنت محمد – سعاد خواضي بنت محمد.

بنسبة 06/24 لألول والثاني و03/24 للباقي الكل من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : احلريكة 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلريكة 2.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

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

الدرى دوار التابية.

مساحته : 27 أر 44 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : ورثة مبارك بنور.

جنوبا : زهرة لفطح.

غربا : الرسم العقاري عدد 2478 - 35.

احلقوق العينية : 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 ماي 2016.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 يوليو 2006.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 197 مؤرخة في 27 يوليو 2007

- شهادة إدارية عدد 69/16/ م ت مؤرخة في 18 ماي 2016.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 ماي 2021 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 62679 - 35

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021.

طالبو التحفيظ : - محمد خواضي ابن علي 

– عبد الكبير خواضي ابن محمد

– فاطمة خواضي بنت محمد

– سميرة خواضي بنت محمد

– لطيفة خواضي بنت محمد

– سعاد خواضي بنت محمد.

بنسبة 06/24 لألول والثاني و03/24 للباقي الكل من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : جنان احلافر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان احلافر.

نوعه : أرض فالحية.
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موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة الشياظمة اجلنوبية، جماعة حد 

الدرى دوار التابية.

مساحته : 29 أر 06 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الهاشمي.

شرقا : حسن.

جنوبا : الهاشمي – بنات شامة – كبور جرطال.

غربا : زهرة لفطح.

احلقوق العينية : 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 ماي 2016.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 يوليو 2006.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 197 مؤرخة في 27 يوليو 2007

- شهادة إدارية عدد 70/16/ م ت مؤرخة في 18 ماي 2016.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 ماي 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62680 - 35

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : أحمد تستي ابن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك حفرة البير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك حفرة البير.

نوعه : أرض عارية.

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

موالي بوزرقطون املركز.

مساحته : 03 أر 04 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 6893 - 35.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : عبد الوهاب.

غربا : الرسم العقاري عدد 27022 - 35.

احلقوق العينية : 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 يناير 2021.

- شهادة إدارية عدد 49/2020 مؤرخة في 19 نوفمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد فاحت يونيو 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62681 - 35

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : محمد شواطة ابن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : سيدي اربيعة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سيدي اربيعة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والتني واللوز.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان، جماعة آيت سعيد، دوار 

سيدي اربيعة.

مساحته : 01 هـ 20 أر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 10342 - 35.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : طريق عمومية.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2011.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد فاحت يونيو 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62682 - 35

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بحيرة مسجد سيدي يعلى.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بحيرة مسجد سيدي يعلى.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الكليبتوس.

جماعة  اجلنوبية،  الشياظمة  قيادة  الصويرة،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

تكاط، دوار آيت بنسعيد.

مساحته : 28 أر 79 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مسجد احليمر – ورثة محمد املنصوري.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : طريق عمومية.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : 

أصل امللك : شهادة إدارية رقم 565 مؤرخة في 12 مارس 2021.

تاريخ التحديد 02 يونيو 2021 على الساعة 14 : 00.

مطلب رقم 62683 - 35

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مقبرة أديون.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة أديون. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

جماعة  اجلنوبية،  الشياظمة  قيادة  الصويرة،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

تكاط، دوار أديون.

مساحته : 01 هـ 82 أر 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : طريق عمومية.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : 

أصل امللك : شهادة إدارية رقم 564 مؤرخة في 12 مارس 2021.

تاريخ التحديد 02 يونيو 2021 على الساعة 12 : 00.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 37168 - 36

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021

طالب التحفيظ : السيد احلسن احلريزي بن بنعاشر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حسن"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حسن"

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على سفلي و طابق علوي و طابق مقلص 

مساحته 48 س.

: اقليم العرائش ، مدينة القصر الكبير ، احملل املدعو : جتزئة  موقعه 

شاوش رقم 94 .

مساحته : 90 س تقريبا

حدوده : 

شماال : زنقة ؛

جنوبا : زنقة ؛

شرقا : محجوبة قرط،

غربا : ميلود الودي

احلقوق العينية : ال شيئ

أصل امللك : 

- رسم عقد بيع و شراء قطعة أرضية عرفية تابتة التاريخ في 

7 اكتوبر 1996.

-أ   59 رقم  اخملتلفة  بسجل  مضمن  عدلي  إصالحي  ملحق   -

صحيفة 237 عدد 233 بتاريخ فاحت فبراير 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 26 ماي 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا؛

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

محافظة تاونات

مطلب رقم 77855 - 37 

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021 .

طالب التحفيظ : محمد العبدلي بن علي ؛ 

فتيحة احلمدي بنت علي بنسبة متساوية بينهما .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زغريرن " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زغريرن " 

مشتمالته : أرض بها بناية من طابق حتت ارضي و طابق ارضي 

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة اخاللفة احملل املدعو زغريرن ؛ 

مساحته : 01 ار 55 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : : محمد العبدلي ، بوشتى الكوشني و محمد العبدلي ، 

غربا : ورثة محمد بن داود ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخ لرسم شراء عدلي بتاريخ 29 يونيو 2006 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 7 ديسمبر 2020 ، 

رسم ثبوت بناء عدلي بتاريخ 25 نوفمبر 2020 ،

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 ماي 2021 على الساعة

مطلب رقم 77873 - 37 

تاريخ اإليداع : فاحت ابريل 2021 .

طالب التحفيظ : احلسن الصياد بن محمد ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان اعريشة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان اعريشة " 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد داود احملل املدعو فدان اعريشة ؛ 

مساحته : 01 هـ 28 ار 07 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الشعبة ؛ 

شرقا : اخلمار الصياد ؛ 

جنوبا : : حلسن االشهب ، 

غربا : ورثة املفضل ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم ملكية عدلي بتاريخ 28 يناير 2018 ؛ 

 h10 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 ماي 2021 على الساعة
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مطلب رقم 77874 - 37 

-تاريخ اإليداع : فاحت ابريل 2021 .

طالب التحفيظ : احلسن الصياد بن محمد ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان حلجر لبيض " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان حلجر البيض " 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد داود احملل املدعو فدان 

حلجر لبيض ؛ 

مساحته : 01 هـ 65 ار 41 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : احمد احلجامي و الشعبة ؛ 

شرقا : احمد احلجامي ؛ 

جنوبا : : عبدالقادر بن احمد احلجامي ، 

احلجامي  ورثة  و  ادريس  بن  القادر  عبد  و  احلجامي  عبدالسالم   : غربا 

حلسن و احلجامي بن عبدالسالم بن ادريس احلجامي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم ملكية عدلي بتاريخ 28 يناير 2018 ؛ 

 h9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 ماي 2021 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات بالنيابة 

الكحل محمد     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 32105 - 39

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد العسري حسن بن امبارك.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار الدويوير جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب دائرة أوالد 

تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 29698 - 39؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ايت بوشكور ربيعة؛

غربا : الطريق والرسم العقاري عدد 29698/09؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 04 مارس 2021.

- نسخة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 ماي 2015.

- شهادة ادارية مؤرخة في 26 فبراير 2021.

تاريخ التحديد : 25 ماي 2021 على الساعة 14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 32106 - 39

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة حبيبة برداوز بنت ايدر .

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار املزاركية جماعة اسن قيادة و دائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 04 هـ 43 ار 83 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 25908 - 39؛ 

شرقا : الرسمني العقاريني عدد 10796 - 39 – 16202 - 39 احلاج مزيان بيهي؛ 

جنوبا : احلاج عمر والرسم العقاري عدد 927 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 927 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2011.

- عقد هبة عدلي مؤرخ في 16 مارس 2021.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 25 اكتوبر 2011.

تاريخ التحديد : 26 ماي 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32107 - 39

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد ندمي جمال بن احلاج ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بحيرة ايت العريف «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار ازور جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 30 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك اجلماعة؛ 

شرقا : ايت حلسن؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 مارس 2021.

تاريخ التحديد : 31 ماي 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.
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مطلب رقم 32108 - 39

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد ندمي جمال بن احلاج ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ازاض 7 «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار اكودين جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 30 ار 88 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 15553 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 15553 - 39؛ 

جنوبا : ورثة اوباها؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :  رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 يناير 2021.

تاريخ التحديد : 31 ماي 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32109 - 39

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد ندمي جمال بن احلاج ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ازاض 6«.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار اكودين جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 10 ار 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : صدوق عبد الرحمان؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 15553 - 39؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 يناير 2021.

تاريخ التحديد : 31 ماي 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32110 - 39

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد ندمي جمال بن احلاج ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ازاض 5 «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار اكودين جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 96 ار 42 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة سي احماد اوباها؛ 

شرقا : الطريق والرسم العقاري عدد 15553 - 39؛ 

جنوبا : طالب التحفيظ والرسم العقاري عدد 15553 - 39؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 يناير 2021.

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

مطلب رقم 32111 - 39

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد ندمي جمال بن احلاج ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ازاض 4 «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار اكودين جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 40 ار 37 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ندمي احمد؛ 

شرقا : الشريف وعبي؛ 

جنوبا : ندمي احمد والطريق؛

غربا : ندمي احمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 يناير 2021.

تاريخ التحديد : 31 ماي 2021 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 32112 - 39

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد ندمي جمال بن احلاج ابراهيم.

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار اكودين جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 05 هـ 92 ار 61 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : غابة تيوت؛ 

شرقا : إبراهيم نايت احمد وايت العريف احمد؛ 

جنوبا : احلاج عبد السالم ندمي، ايت الشاوش وايت العريف عبد اهلل؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 يناير 2021.

تاريخ التحديد : فاحت يونيو 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32113 - 39

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد ندمي جمال بن احلاج ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ازاض 1 «.    
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نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار اكودين جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 05 هـ 52 ار 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اعميميش حسون وايت عبد؛ 

شرقا : اوجالل؛ 

جنوبا : صدوق عبد الرحمان والطريق؛

غربا : الطريق وصبري حسون وايت اوزضوض؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 يناير 2021.

تاريخ التحديد : فاحت يونيو 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 32114 - 39

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة فاضمة كوحليان بنت احمد.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية.

موقعه : حي احلديب بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 21 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطاهر، محمد، ميلود أبناء علي ورقية بنت احلسن؛ 

جنوبا : الطاهر، محمد، ميلود أبناء علي ورقية بنت احلسن واحلسني 

بن عبد السالم؛

غربا : باشة بنت عبد السالم؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 1983.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 فبراير 2016.

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 08 فبراير 2021.

تاريخ التحديد : 28 ماي 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32115 - 39

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالبو التحفيظ :

- السيدة مرمي بربان بنت عبد اهلل بنسبة 3/24.

- السيد يوسف الزحناوي بن عبد اللطيف بنسبة 7/24.

- السيدة ابتسام الزحناوي بنت عبد اللطيف بنسبة 14/24.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » عبد اهلل «.    

نوعـه : ارض فالحية بها دار للسكن سفلية، بئر، اسطبل وصهريج.

موقعه : دوار ايت عباد جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة أوالد 

تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 35 هـ 72 ار 52 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : مطالب التحفيظ عدد 988/س – 947/س – 992/س؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 981/س؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 929/س؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 فبراير 2021.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 يناير 2021.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 07 يناير 2021.

- نسخة طبق األصل لوكالتني موثقة مؤرختني في 17 مارس 2021.

تاريخ التحديد : 28 ماي 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32116 - 39

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد الهاشمي التمسطي بن احلسني.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه : دوار الشواطات بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد مناني بن احلاج اسماعيل؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 يناير 2011.

- شهادة ادارية مؤرخة في 07 يناير 2009.

تاريخ التحديد : 28 ماي 2021 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 32117 - 39

تاريخ اإليداع : 31 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : خديجة شكري بنت محمد.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية.

أوالد  دائرة  : دوار وجماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب  موقعه 

تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 02 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رقية طاطمي؛ 

شرقا : الطريق؛ 
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جنوبا : باشة ضباش؛

غربا : طاطمي محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2021.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2014.

- وكالة عرفية مؤرخة في 16 مارس 2021.

- شهادة ادارية مؤرخة في 24 مارس 2021.

تاريخ التحديد : 31 ماي 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32118 - 39

تاريخ اإليداع : 31 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد فاكول عبد الدامي بن محمد.

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

نوعـه : ارض محاطة بسور.

أوالد  دائرة  : دوار وجماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب  موقعه 

تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : فاطمة اوماد؛

غربا : حلسن ايت يحيا؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :  رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 يناير 2021.

تاريخ التحديد : 31 ماي 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 32119 - 39

تاريخ اإليداع : 31 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك مسجد ايت خلخال «.    

نوعـه : ارض عارية محاطة بسور.

أوالد  دائرة  الفيض  قيادة  الفيض  جماعة  خلخال  ايت  دوار   : موقعه 

برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة ايت عبو منهم حماد بن عمر؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :  شهادة عدد 1052 مؤرخة في 29 مارس 2021.

تاريخ التحديد : فاحت يونيو 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 32120 - 39

تاريخ اإليداع : 31 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد احلسن ابوزين بن احملفوظ.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك أبو زين «.    

نوعـه : دار للسكن يفلية ذات طابق اول.

موقعه : حي الشنينات بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ارحا محمد؛ 

شرقا : اخبها عمر؛ 

جنوبا : اخبها عمر؛

غربا : عائشة بنت علي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : عقد بيع عرفي مؤرخ في 19 يونيو 1987.

تاريخ التحديد : 31 ماي 2021 على الساعة 13 : 00 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

    عبد اهلل ارمو 

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8399 - 40

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021.

طالب التحفيظ : عبد القادر حركاتي بن علي

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الدمنة 2 ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار برديل.

مساحته : 13 آر 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زعزاع قدور، زعزاع احلسن؛ 

شرقا : ورثة حركاتي بونوار، حركاتي خديجة ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 52089 - 40 ؛ 

غربا : زعزاع عبد اجمليد؛ ورثة محمد بن عبد السالم



عدد 1162 - 24 شعبان 1442 )07 أبريل 2021(2248

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدد 199 صحيفة 225 كناش 179 بتاريخ 04 

مارس 2021 توثيق وجدة .

على   2021 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8400 - 40

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021.

طالب التحفيظ : عبد القادر حركاتي بن علي

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الدمنة 1 ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار برديل.

مساحته : 06 آر 05 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حركاتي بونوار؛ 

شرقا : مسلك بعرض ثالثة امتار ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 52089 - 40 ؛ 

غربا : حركاتي خديجة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدد 383 صحيفة 408 كناش 778 بتاريخ 08 

مارس 2021 توثيق وجدة .

على   2021 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8401 - 40

تاريخ اإليداع : 31 مارس 2021.

طالب التحفيظ : ميمون عمراوي بن علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيح ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الشيح ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.

مساحته : 03هـ 10 آر 84 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عمراوي بلعيد؛ 

شرقا : الرسم العقاري 18912/02 ؛ عمراوي محمد 

جنوبا : ورثة عمراوي بولنوار ؛ 

غربا : حيزون عبد الواحد ؛ حيزون محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدد 36 صحيفة 50 كناش 117 بتاريخ 04 

ماي 2015 توثيق وجدة .

على   2021 يونيو  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8402 - 40

تاريخ اإليداع : 31 مارس 2021.

طالب التحفيظ : ميمون عمراوي بن علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " معارفة ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " معارفة ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.

مساحته : 03هـ 29 آر 57 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مقطع الريح ؛ 

شرقا : ورثة علي مقروف 

جنوبا : ورثة عمارة ميمون ؛ ورثة عمارة رمضان

غربا : ورثة عمارة رابح ؛ عمارة منصور وشركاؤه.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدد 383 صحيفة 480 كناش 116 بتاريخ 04 

ماي 2015 توثيق وجدة .

على   2021 يونيو  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

بنموسى محمد     
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محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9492 - 43

تاريخ اإليداع : فاحت مارس 2021؛

طالب التحفيظ : 

بلقاسم الركني بن عبد اهلل بنسبة 25/96؛

أحمد الركني بن عبد اهلل بنسبة 25/96؛

سعيد الركني بن عبد اهلل بنسبة 25/96؛

محمد الركني بن عبد اهلل بنسبة 21/96؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الركني "؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول؛ 

موقعه : مراكش املدينة، لقصور، درب موالي عبد اهلل حساين رقم 58؛

مساحته : 40 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : درب موالي عبد اهلل بن احساين؛

شرقا : عائشة آيت حمو؛

جنوبا : درب موالي عبد اهلل بن احساين؛

غربا : درب موالي عبد اهلل بن احساين؛

امللك  هذا  على  الهواء  حق   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

لفائدة بن حمو عائشة مساحته 5 سنتيار؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   381 صحيفة   462 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 307 بتاريخ 24 فبراير 2021 توثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 245 صحيفة عدد 285 كناش التركات 

عدد37 بتاريخ 16 ماي 2019؛

رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد 43 صحيفة 313 كناش التركات 

عدد 04 بتاريخ 29 أكتوبر 2019 توثيق مراكش؛

عقد هبة مثبت االمضاء في 27 أبريل 1987؛

رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 212 صحيفة 163 كناش اخملتلفة رقم 

250 بتريخ 17/03/2020 توثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 03 ماي 2021 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9493 - 43

تاريخ اإليداع : 08 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : شرف ايوي بن يوسف؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جاد "؛

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

موقعه : مراكش املدينة، سيدي ميمون، درب القاضي حاجة رقم 91؛

مساحته : 78 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : زهيد أحمد؛

شرقا : االدريسي موالي ادريس توران؛

جنوبا : درب القاضي حاجة؛

غربا : الرسم العقاري رقم 13528 م؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رقم  االمالك  111 سجل  98 صحيفة  بعدد  رسم شراء عدلي ضمن 

501 بتاريخ 02 يونيو 2020 توثيق مراكش؛

رقم  اخملتلفة  56 سجل  58 صحيفة  بعدد  وكالة عدلي ضمن  رسم 

252 بتريخ 29 يناير 2020 توثيق مراكش،

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 84 صحيفة 97 سجل االمالك رقم 

301 بتاريخ 16 مارس 2020 توثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 272 صحيفة 293 سجل التركات رقم 

187 بتاريخ 02 أبريل 2019 توثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 10 ماي 2021 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9494 - 43

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : فضلي فاطمة بنت عبد الرحمان؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الروا 74 "؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : مراكش املدينة، رياض العروس، حومة سيدي عبد العزيز رقم 74؛

مساحته : 82 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 9639/م؛

شرقا : رسم عقاري رقم 9639/م؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : دكان؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

عقد شراء عرفي ثابت االمضاء في 23 أكتوبر 1963؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 39 صحيفة 47 كناش االمالك عدد 

315 بتريخ 04 ديسمبر 2020 توثيق مراكش؛

 09 بتريخ   95/1615/2013 عدد  شرعي  ملف   60 عدد  ابتدائي  حكم 

مارس 2016؛

قرار استئنافي رقم 2932 في امللف رقم4118/1615/2016 بتاريخ 14 

ماي 2018؛

 27 بتاريخ   3883/1615/2018 عدد  ملف   4302 رقم  استئنافي  قرار 

سبتمبر 2018؛

محضر تنفيذي لعملية قسمة محرر في 12 يوليو 2019؛

تقرير خبرة قضائية مؤرخ في 16 يوليو 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 10 ماي 2021 على الساعة 11:00.
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مطلب رقم 9495 - 43

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2021؛

طالبي التحفيظ : 

حنان بشيري بنسبة1/4؛

محمد الوليدي بن احملجوب بنسبة ¾؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنات "؛

نوعه : دار للسكن من طابقني علويني وومرق بالسطح؛ 

موقعه : مراكش النخيل الشمالي، عني ايطي، عرصة عبد اجلليل رقم 

116 مكرر؛

مساحته : 54 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : ورثة جامع؛

شرقا : طريق عرضه 5 امتار؛

جنوبا : طريق عرضه 5 امتار؛

غربا : محمد املصطفى بن أحود؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 30 صحيفة 20 كناش االمالك عدد 309 

بتاريخ 29 يوليو 2020؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 56 صحيفة 55 سجل االمالك رقم 83 

بتاريخ 21 فبراير 2003؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 10 ماي 2021 على الساعة 13:00.

مطلب رقم 9496 - 43

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2021؛

طالبي التحفيظ : 

ماريا ختوش بنت محمد بنسبة ½؛

أناس ختوش بن محمد بنسبة ½؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ماريا ختوش "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة و جماعة الويدان، دوار املغازلي؛

مساحته : 30 آر تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4919 - 43؛

شرقا : عبد اخلالق بابا خويا؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 7280 - 43؛

غربا : فاطنة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 328 صحيفة 427 كناش االمالك رقم 

279 بتاريخ 14 يونيو 2019 توثق مراكش؛

االمالك  كناش   204 صحيفة   206 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 290 بتاريخ 23 ماي 2019 توثيق مراكش؛

رسم عدلي بحيازة باقي الثمن ضمن بعدد 499 صحيفة 444 كناش 

االمالك رقم 229 بتاريخ 02 أغسطس 2019 توثيق مراكش؛

153 كناش االمالك رقم  156 صحيفة  رسم شرء عدلي ضمن بعدد 

297 بتاريخ 15/11/2019 توثيق مراكش؛

االمالك  كناش   260 صحيفة   250 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 244 بتاريخ 09 أغسطس 2016 توثيق مراكش؛

شهادة ادارية رقم 56/2020 بتاريخ 10 سبتمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 11 ماي 2021 على الساعة 9:00.

مطلب رقم 9497 - 43

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2021؛

طالبي التحفيظ : املصطفى اسحيمدان بن سالم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكرموس "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة واحة سيدي ابراهيم، 

دوار والد بلعكيد؛

مساحته : 01 هكتار 02 آر 86 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 16707 م القطعة 2؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الشعبة؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 2932 - 22؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

نسخة رسم استمرار عدلي حفظ أصله حتت عدد 782 بتاريخ 05 ماي 

1989 بابن جرير؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 11 ماي 2021 على الساعة 11:00.

مطلب رقم 9498 - 43

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2021 ؛

طالب التحفيظ : 

فاطمة رطب بنسبة 8/64؛

جمال اديجي بنسبة 14/64؛

نزهة اديجي بنسبة 7/64؛

سميرة اديجي بنسبة 7/64؛

منى اديجي بنسبة 7/64؛

خديجة اديجي بنسبة 7/64؛

عزيز اديجي بنسبة 14/64؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك تير "؛

نوعه : مدخل 

موقعه : مراكش املدينة، حي الزفريتي، رقم 2؛

مساحته : 11 سنتيار تقريبا ؛
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حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 7813 - 43؛

شرقا : الرسم العقاري 62341 - 43؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 7685 - 43؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 43012/04؛

امللك  هذا  لفائدة  الهواء  حق   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

ابتداء من الطابق االول مساحته 21 سنتيار؛

حق الهواء على الرسم العقاري رقم 49616 - 43 مساحته 31؛

حق الهواء على مطلب التحفيظ رقم 430212 - 04 مساحته 11 سنتيار؛

حق الهواء لفائدة املطلب 43012 - 04 مساحته 2 سنتيار؛

حق الهواء لفائدة املطلب 43012 - 04 مساحته 3 سنتيار؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   282 صحيفة   401 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 309 بتاريخ 24 فبراير 2021؛

رسم اراثة عدلي حفظ حتت عدد 4867 بتاريخ 29 أبريل 1992؛

رسم استمرار عدلي حفظ حتت عدد2926 بتاريخ 02 سبتمبر 1992؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 17 ماي2021 على الساعة 11:00.

مطلب رقم 9499 - 43

تاريخ اإليداع : 19 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : 

زهراء بوكركور بنسبة 15/240 من حق الزينة؛

محمد بوكركور بنسبة 30/240 من حق الزينة؛

سعيد بوكركور بنسبة 30/240 من حق الزينة؛

خديجة بوكركور بنسبة 15/240 من حق الزينة؛

عبد العزيز بوكركور بنسبة 126/240 من حق الزينة؛

فاطمة اجدوي بنسبة 3/240 من حق الزينة؛

اسماعيل بوكركور بنسبة 14/240 من حق الزينة؛

اشراق بوكركور بنسبة 07/240 من حق الزينة؛

الدولة املغربية ) امللك اخلاص( بصفتها طالبة حتفيظ حق الرقبة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوكركور "؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حي برمية، درب أهل سوس رقم 25؛

مساحته : 01 آر 32 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : درب أهل سوس؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : دار العربي الشرواطي؛

غربا : رياض و دار البياض؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

االمالك  كناش   414 صحيفة   298 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 298 بتاريخ 25 سبتمبر 2020 توثيق مراكش؛

رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 5370 صحيفة 314 كناش 76 بتاريخ 

25 أكتوبر 1943 توثيق املنشية؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 222 صحيفة 194 كناش رقم 57 بتاريخ 

03 محرم 1399 توثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 192 صحيفة 261 كناش التركات رقم 

207 بتاريخ 28 أغسطس 2020 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 452 صحيفة 387 كناش االمالك رقم 

245 في 12 سبتمبر 2017 توثيق مراكش؛

ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 178 صحيفة 162 كناش اخملتلفة 

عدد 255 بتاريخ 01 يوليو 2020 توثيق مراكش

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 19 ماي2021 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9500 - 43

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : عبد اللطيف بلحوشة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العرصة "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

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

مساحته : 15 آر 51 سنتيارتقريبا ؛

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 12281 م؛

شرقا : خطارة الصبان مع البيضاوي؛

جنوبا : مدخل والرسم العقاري رقم 37009/م؛

غربا : ورثة أحمد بلفاطمي بلحوشة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ستمرار عدلي ضمن بعدد 243 صحيفة 243 كناش االمالك عدد 

302 بتاريخ 12 نوفمبر 2020 توثيق مراكش؛

شهدة ادارية رقم 36/ق ت بتاريخ 30 سبتمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 24 ماي2021 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9501 - 43

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : جاهد حليمة بنت علي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عرصة بوعزة "؛

نوعه : أرض فالحيةبها أغراس، بئر، دار للسكن من طابق أرضي وسطح،

اسطبل، أسوار ودكان؛ 

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

مساحته : 75 آر 38 سنتيارتقريبا ؛

حدوده : 

شماال : يوسف جاهد؛

شرقا : فنان الطاعر وفنان أحمد وعبد السالم؛



عدد 1162 - 24 شعبان 1442 )07 أبريل 2021(2252

جنوبا : طريق بعرض 6 أمتار والطريق الثانوية P 2008؛

غربا : طريق بعرض 6 أمتار؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 452 صحيفة 474 كناش االمالك رقم 

203 بتاريخ 25 سبتمبر 2014 توثيق مراكش؛

كناش   365 صحيفة   419 بعدد  ضمن  عدلي  قسمة  رسم  ملحق 

اخملتلفة رقم 255 بتاريخ 01 مارس 2021 توثيق مراكش؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 548 صحيفة 234 كناش 

االمالك عدد 46 بتاريخ نونبر 1958؛

 188 438 صحيفة  بعدد  أصلها  عدلي ضمن  استمرار  رسم  نسخة 

كناش االول عدد 46 بتاريخ 21 ربيع االول 1378 توثيق الرحامنة اجلنوبية؛

نسخة رسم ارثة عدلي ضمن أصلها بعدد 152 صحيفة 188 كناش 

عدد 34 بتاريخ 25 يوليو 2000؛

شهادة ادارية رقم 2015/22 بتاريخ 03 أغسطس 2015؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 24 ماي2021 على الساعة 11:00.

مطلب رقم 9502 - 43

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤرن االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد مقبرة باب اغمات "؛

نوعه : مسجد؛ 

موقعه : مراكش املدينة باب اغمات؛

مساحته : 02 آر 50 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : طريق السور؛

شرقا : طريق السور؛

جنوبا : طريق السور؛

غربا : مقبرة باب غمات؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

الشيء

أصل امللك : 

شهادة حبسية امللكرقم 138 بتاريخ 28 يناير 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 26 ماي2021 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9503 - 43

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤرن االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة باب اغمات "؛

نوعه : مقبرة؛ 

موقعه : مراكش املدينة باب اغمات؛

مساحته : 40 آر تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : طريق املام الغزالي؛

شرقا : طريق السور؛

جنوبا : طريق السور؛

غربا : مقبرة اليهود واملطلب 8966 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : 

شهادة حبسية امللكرقم 137 بتاريخ 28 يناير 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 26 ماي2021 على الساعة 11:00.

مطلب رقم 9504 - 43

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : محمد عدولة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ليبامليي "؛

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : مراكش الويدان اوالد حسون دوار سويرو؛

مساحته : 50 آر تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : فاطمة حلرمي؛

شرقا : عائشة؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : فاطمة حلرمي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

شهادة ادارية بتاريخ 14 مارس 2021؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 171 صحيفة 206 كناش االمالك رقم 

206 بتاريخ 31 مارس 2004؛

رسم شراء عدلي بتاريخ 01 ديسمبر 2020؛

نسخة من رسم قسمة ضمن اصلها بعدد 32 صحيفة 54 كناش ل 

رقم 32 بتاريخ 11 مارس 2014؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 26 ماي2021 على الساعة 15:00.

مطلب رقم 9505 - 43

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : محمد عدولة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لزوليفيي "؛

نوعه : ارض بها فيال من طابق ارضي ومسبح ومرافق اخرى؛ 

موقعه : مراكش الويدان اوالد حسون دوار سوكان؛

مساحته : 20 آر073 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 
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شماال : حلمامة بن سوسي؛

شرقا : ورثة احلاج عالل رحال؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : املصطفى حجاب اهلل والطريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

شهادة ادارية بتاريخ 30 نوفمبر 2020؛

431 كناش االمالك رقم  451صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

252 بتاريخ 07 أبريل2017؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 8 صحيفة 66 كناش االمالك رقم 244 

بتاريخ 15 أبريل 2014؛

ملحق شراء عدلي ضمن بعدد 242 صحيفة 235 كناش مختلفة رقم 

198 بتاريخ 02 مارس 2016؛

258 كناش االمالك رقم  223 صحيفة  عقد شراء عدلي ضمن بعدد 

230 بتاريخ 01 ديسمبر 2015؛

عقد شراء بنظير عدلي ضمن بعدد 231 صحيفة 230 كناش االمالك 

رقم 209 بتاريخ 13 يونيو 2014؛

ملحق شراء عدلي ضمن بعدد 489 صحيفة 461 كناش اخملتلفة رقم 

217بتاريخ 25 نوفمبر 2017؛

نسخة من رسم قسمة ضمن اصلها بعدد 32 صحيفة 54 كناش ل 

رقم 32 بتاريخ 11 مارس 2014؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 27 ماي2021 على الساعة 09:00. 

   

مطلب رقم 9506 - 43

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : حسن الطير؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ابراهيم شكيب "؛

نوعه : دارمن سفلي به اربعة محالت ومطبخ ومرحاض؛ 

موقعه : مراكش البور واحة سيدي ابراهيم ملك ابراهيم شكيب؛

مساحته : 01 آر41 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : احلاج محمد الشقيق؛

شرقا : ورثة بن مسعود؛

جنوبا : شركان احمد؛

غربا : توفيق بن سليمان؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي بنظير ضمن بعدد 410 صحيفة 360 كناش االمالك 

رقم 187 بتاريخ 12 أكتوبر 2012؛

كناش   413 504صحيفة  بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

االمالك رقم 46 بتاريخ 19 أغسطس 2002؛

وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 04 سبتمبر 2012؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 27 ماي2021 على الساعة 11:00. 

 

مطلب رقم 9507 - 43

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : 

سعيد أوعال بن أحمد بنسبة1/3؛

عبد اهلل أوعال بن أحمد بنسبة 1/3؛

عبد اللطيف أوعال بن أحمد بنسبة 1/3؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اوعال "؛

نوعه : أرض عارية؛ 

ابراهيم  الويدان، جماعة واحة سيدي  دائرة  : عمالة مراكش،  موقعه 

دوار أوالد بلعكيد؛

مساحته : 05 آر تقريبا؛

حدوده : 

شماال : ميلود لكريش؛

شرقا : صالح لكريش؛

جنوبا : الطريق العمومي؛

غربا : ميلود لكريش؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك :

 74 االمالك  436 كناش  510 صحيفة  بعدد  رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 20 أكتوبر 2003؛

وكالة متبثة االمضاء؛

ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 48 صحيفة 45 كناش اخملتلفة 

رقم 263 بتاريخ 18 ديسمبر 2020 مبراكش؛

 478 صحيفة   436 بعدد  أصلها  ضمن  عدلي  قسمة  رسم  نسخة 

كناش االمالك رقم 70 مكرر بتاريخ 23 يناير 2003 توثيق مراكش؛

شهادة بعدم التجزئة رقم 96 بتاريخ 10 مارس 2008؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 27 ماي 2021 على الساعة 13:00.

مطلب رقم 9508 - 43

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : يوسف ظاهربن ابريك؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السلوقية "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

ابراهيم  الويدان، جماعة واحة سيدي  دائرة  : عمالة مراكش،  موقعه 

دوار أوالد مسعود؛

مساحته : 01 هكتار 16 آر 39 سنتيار تقريبا؛

حدوده :
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شماال : ورثة السعداوي مينة؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق ومطلب التحفيظ رقم 7232 - 43؛

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك :

رسم شراء عدلي ضمن بعدد144 صحية 141 كناش االمالك رقم 308 

بتاريخ 15 أكتوبر 2020 توثيق مراكش؛

نسخةرسم قسمة عدلي ضمن أصله بعدد 480 صحيفة 403 كناش 

االمالك رقم 74 بتاريخ 01 أكتوبر 2003 توثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 28 ماي 2021 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9509 - 43

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021؛

طالبي التحفيظ :

محمد بنشقرون حلسيب بنسبة 2/3؛

جنية بنشقرون حلسيب بنسبة 1/3؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بنشقرون حلسيب "؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول؛ 

موقعه : مركش املدينة، حي القصور درب سعدة رقم 6؛

مساحته : 01 آر 87 سنتيار تقريبا؛

حدوده :

شماال : الرسم العقاري رقم 105866 - 04؛

شرقا : درب؛

جنوبا : صابة؛

غربا : ورثة سي محمد بن عبد القادر؛

الرسم  لفائدة  الهواء  حق   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

العقاري رقم 105866 - 04 مساحته 27 سنتيار؛

حق الهواء لفائدة ورثة محمد بن عبد القادر مساحته 3 سنتيار؛

القادر  عبد  بن  محمد  ورثة  ملك  على  امللك  هذا  لفائدة  الهواء  حق 

مساحته 10 سنتيار؛

حق االرتكاز على الصابة مساحته 30 سنتيار؛

أصل امللك :

االمالك  كناش   461 صحيفة   477 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 297 بتاريخ 12 أغسطس 2020 توثيق مراكش؛

ملحق اصالحي عدلي ضمن بعدد 297 صحيفة 257 كناش اخملتلفة 

عدد 255 بتاريخ 06 نوفمبر 2020 توثق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 326 صحيفة 492 كناش التركات عدد 

206 بتاريخ 02 فبراير 2021 توثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 60 كناش 92 كناش التركات رقم 199 

في 18 سبتمبر 2019 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 4161 بتاريخ 04 ديسمبر 1991؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 316 صحيفة 198 ش ل عدد 37 في 06 

محرم 1390 مبراكش؛

رسم مقاسمة عدل حفظ حتت عدد 600 بتاريخ 12 مارس 1996؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 27 ماي 2021 على الساعة 15:00.

مطلب رقم 9510 - 43

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021؛

)L G M ( طالب التحفيظ : شركة لنديس كولف مراكش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مليكة "؛

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

موقعه : مراكش املدينة، باب ايالن، درب احلمام، رقم 16؛

مساحته : 02 آر 10 سنتيار تقريبا؛

حدوده :

 شماال : الرسم العقاري رقم 17584 - 43 ودار زينة؛

شرقا : ورثة الفار نيشي؛

جنوبا : درب احلمام؛

غربا : ورثة نكوش؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك :

 عقد موثق مؤرخ في 27 سبتمبر 2002؛

رسم تصحيح مساحة عدلي ضمن بعدد 209 صحيفة 149 ش الرابع 

رقم 67 في 22 أ بريل 2002؛

نسخةرسم اراثة عدلي حفظ أصلها حتت عدد 2817 بتاريخ 26 مارس 1987؛

نسخةرسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 204 صحيفة 244 كناش 

ل عدد 26 توثيق اليوسفية؛

رسم اراثة عدلي حفظ حتت عدد 116 بتاريخ 10يناير 1991؛

تفويض مثبت االمضاء في 15 فبراير 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 31 ماي 2021 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9511 - 43

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021؛

طالب التحفيظ :

عائشة بواملان بنت أحمد بنسبة 1/7؛

عبد العزيز بواملان بن أحمد بنسبة 2/7؛

عبد الرحمان بواملان بن أحمد بنسبة 2/7؛

العزيزة بواملان بنت أحمد بنسبة 1/7؛

مليكة بواملان بنت أحمد بنسبة 1/7؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رياض بن عالل جنايني "؛

نوعه : مدخل؛ 

موقعه : مراكش املدينة، سيدي بن سليمان اجلزولي، درب القوري، رقم 20؛

مساحته : 03 سنتيار تقريبا؛
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حدوده :

 شماال : مطلب التحفيظ رقم 40244 - 04 و صابة؛

شرقا : الصابة؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 25358 - 43؛

غربا : رياض ورثة بواملان؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق الهواء لفائدة هذا املطلب 

مسحته 91 سنتيار؛

أصل امللك :

االمالك  كناش   197 صحيفة   185 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 303 بتاريخ 23 نوفمبر 2020 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 298 صحيفة 323 الكناش االول رقم 37 

في 27 رجب 1421؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 145 صحيفة 181 كناش الثاني رقم 213 

في 02 أكتوبر 2000؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 108 صحيفة 160 كناش الثاني رقم 123 

في 11 يونيو 2012؛

وكالة مثبتة االمضاء في 13 نوفمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 31 ماي 2021 على الساعة 11:00.

مطلب رقم 9512 - 43

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021؛

طالب التحفيظ :

عائشة بواملان بنت أحمد بنسبة 72/252؛

عبد العزيز بواملان بن أحمد بنسبة 60/252؛

عبد الرحمان بواملان بن أحمد بنسبة 60/252؛

العزيزة بواملان بنت أحمد بنسبة 30/252؛

مليكة بواملان بنت أحمد بنسبة 30/252؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رياض بن عالل جنايني "؛

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

موقعه : مراكش املدينة، سيدي بن سليمان اجلزولي، درب القوري، رقم 21؛

مساحته : 04 آر 13 سنتيار تقريبا؛

حدوده :

شماال : الرسم العقاري رقم 33706 - 43 و مطلب التحفيظ رقم 40244 - 04؛

شرقا : الصابة؛

جنوبا : الرسمني العقاريني 25358 - 43 و 54086 - 43؛

غربا : الرسم العقاري رقم 43747 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك :

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد184 صحيفة 195 كناش االمالك عدد 

303 بتاريخ 23 نوفمبر 2020 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1848 بتاريخ 29 أغسطس 1995؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1436 بتاريخ 12 يونيو 1994؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 145 صحيفة 181 كناش التاني رقم 213 

في 02 أكتوبر 2000؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 108 صحيفة 160 كناش الثاني رقم 123 

في 11 يونيو 2012؛

اشهاد بحيازة بقية الثمن حفظ حتت عدد 1028 بتاريخ 16 مارس 1999؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 69 صحيفة 57 ش ل عدد 48 في 08 

أكتوبر 1975 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 2971 بتاريخ 16 ديسمبر 1998؛

وكالة مثبتة االمضاء في 13 نوفمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 31 ماي 2021 على الساعة 13:00.

مطلب رقم 9513 - 43

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : محمد العيادي بن السعيد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العيادي "؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احمد  سيدي  اجلزولي،  سليمان  بن  سيدي  املدينة،  مراكش   : موقعه 

السوسي، درب الكرمة رقم 46؛

مساحته : 25 سنتيار تقريبا؛

حدوده :

شماال : رسم عقاري رقم 52971 - 43؛

شرقا : رسم عقاري رقم 52971 - 43؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 64306 - 43 و الصابة؛

غربا :  الدرب و الرسم العقاري رقم 71173 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 192 صحيفة 212 سجل االمالك رقم 

304 بتاريخ 22 أكتوبر 2020؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 329 صحيفة 362 كناش 1 رقم 140 في 

20 فبراير 2009؛

نسخةرسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 176 صحيفة 259 كناش 

التركات رقم 152 بتاريخ 13 ماي 2015 توثيق مراكش؛

رسم راثة عدلي ضمن بعدد89 صحيفة 134 كناش التركات رقم 161 

بتاريخ 18 فبراير 2016؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد :  فاحت يونيو 2021 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9514 - 43

تاريخ اإليداع :  30 مارس 2021؛

طالب التحفيظ :  لطيفة ايت سعيد بنسبة 620/3840؛

 نعيمة كضاض بنت عبد الرحمان بنسبة 420/3840؛

 هشام كضاض بن عبد الرحمان بنسبة 840/3840؛

 سميرة كضاض بنت عبد الرحمان بنسبة 420/3840؛
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محمد أمني كضاض بن عبد الرحمان بنسبة 840/3840؛

ابتسام بوزكري بنسبة 105/3840؛

فاطمة الزهراء كضاض بنت عبد االله بنسبة 119/3840؛

عبد الرحمان كضاض بن عبد االله بنسبة 238/3840؛

عبد االله كضاض بن عبد االله بنسبة 238/3840؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " كضاض "؛

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

موقعه :  مراكش املدينة، القنارية، درب العرصة رقم 23؛

مساحته : 01 آر 80 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : حسن بومنقار؛

شرقا :  دار الغطاس؛

جنوبا :  طريق؛

غربا :  درب العرصة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشيء؛

أصل امللك : 

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 49 صحيفة 54 كناش رقم 117 بتاريخ 

14 يونيو 2011 توثيق مراكش؛

23 كناش اخملتلفة رقم  203 صحيفة  اراثة عدلي ضمن بعدد  ملحق 

198 بتاريخ 24 ماي 2017 توثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 297 صحيفة 264 كناش التركات رقم 

186 بتاريخ 22 نوفمبر 2018 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 2406 بتاريخ 10 أكتوبر 1984؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد :  فاحت يونيو 2021 على الساعة 11:00.

مطلب رقم 9515 - 43

تاريخ اإليداع :  30 مارس 2021؛

طالب التحفيظ :  عبد العزيز بوشقال بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " بوشقال "؛

نوعه :  أرض عارية؛ 

موقعه :  عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة واحة سيدي ابراهيم 

دوار أوالد بلعكيد؛

مساحته :  66 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال :  مطلب التحفيظ رقم 3716 - 43؛

شرقا :  طريق عمومي؛

جنوبا :  ورثة بن سحتوت؛

غربا :  الرسم العقاري 4366 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 247 صحيفة 197 كناش االمالك رقم 

74 04 يونيو 2003؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 68 صحيفة 55 ش ل عدد 52 في 06 

أكتوبر 2000 مراكش؛

 25 52 في  71 ش ل رقم  86 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

أكتوبر 2000 مراكش؛

رسم حيازة باقي الثمن ضمن بعدد 94 صحيفة 78 ش ل رقم 52 في 

02 نوفمبر 2000مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد :  فاحت يونيو 2021 على الساعة 13:00.

مطلب رقم 9516 - 43

تاريخ اإليداع : فاحت أبريل 2021؛

طالب التحفيظ : الركيبي ميلود بن املصطفى؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار شريك مكرر "؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول؛ 

موقعه : مراكش املدينة، سيدي بنسليمان، الدريبة اجلديدة رقم 44؛

مساحته : 29 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : بناية مهدمة؛

شرقا : لالرقية؛

جنوبا : الصابة؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 42730 - 04؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق الهواء على الصابة مساحته

14 سنتيار؛

حق الهواء على على مطلب التحفيظ رقم 42720 - 04 مساحته 27 سنتيار؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 440 صحيفة 384 كناش االمالك رقم 

53 بتاريخ 02 يناير 2003؛

اشهاد عدلي بحيازة باقي الثمن ضمن بعدد 603 صحيفة 413 كناش 

اخملتلفة رقم 58 بتاريخ 20 ماي 2003؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 يونيو 2021 على الساعة 11:00.

مطلب رقم 9517 - 43

تاريخ اإليداع : فاحت ابريل 2021؛

طالب التحفيظ : برونو ميلوتو؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " برونو "؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حي مواسني، درب السنان رقم 41؛

مساحته : 32 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : املوتق؛

شرقا : محمد احللوي؛

جنوبا : الدرب؛
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غربا : الصابة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق االرتكاز على الصابة مساحته

13 سنتيار؛

حق الهواء على ملك اجلار مساحته 10 سنتيار؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 117 صحيفة 135 كناش االمالك رقم 

312 بتاريخ 14 ديسمبر 2020 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 197 صحيفة 184 كناش االمالك رقم 

171 بتاريخ 25 يونيو 2012 توثيق مراكش؛

كناش   89 صحيفة  بعدد   65 أصله   ضمن  عدلي  اراثة  نسخةرسم 

التركات 120 بتاريخ 09 فبراير 2012 توثيق مراكش، 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 660 صحيفة 319 كناش االول منرة 28 

في 04 جمادى 2 في 1390؛

شهادة اثبات الهوية املوحدة بتاريخ 30 نوفمبر 2020 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 يونيو 2021 على الساعة 11:00.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي بالنيابة.

               عبد القادر الوردي

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157831 - 44

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021. 

طالب التحفيظ : عاطر حسن بن أحمد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلطة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  : "احلطة".

 نوعه : أرض عارية.

موقعه : دوار أوالد بوماط جماعة احلكاكشة قيادة أوالد عمران إقليم 

ودائرة سيدي بنور .

مساحته :  06 ارات تقريبا.

اجملاورون :

شماال : أحمد بن محمد بن هدي؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 21826 - 44؛

جنوبا : طريق؛

غربا : عاطر علي بن أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14مارس 1979.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 أبريل 1992.

تاريخ التحديد املؤقت : 31 ماي 2021 على الساعة   09 و 30 د.

مطلب رقم 157832 - 44

تاريخ اإليداع : فاحت أبريل 2021. 

طالب التحفيظ : الوليد مليكة بنت ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة احلرية".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "بقعة احلرية".

 نوعه : أرض بها بناية.

قيادة  بويحيى  سي  أوالد  جماعة  عمارة  بن  علي  أوالد  دوار   : موقعه 

املشرك إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته :  23 ارا 47 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون :

شماال : ورثة اجلياللي؛ 

شرقا : الوليد محمد؛

جنوبا : الوليد فاطنة؛

غربا : الغراب السعدية وطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 ماي 2019.

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 أبريل 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : 31 ماي 2021 على الساعة   12.

خالصة اصالحية - تتعلق  بامللك املسمى "أرض بنجراري" 

مطلب رقم 120863 - 44

فإن   .2021 31مارس  في  اإلمضاء  اصالحي مصحح  مبقتضى مطلب 

مسطرة حتفيظ امللك املسمى "أرض بنجراري". ذي مطلب التحفيظ 

رقم 120863 - 44. الكائن دوار العبدي إقليم ومدينة سيدي بنور البالغ 

مساحته 99 سنتيارا واملتكون من أرض عارية. تتابع مسطرة حتفيظه 

من اآلن فصاعدا في اسم طالب التحفيظ األصلي :

- أحمد بنجراري بن محمد بن أحمد. وذلك بناء على العقود املودعة 

سابقا وكذا :

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ أصلها  في 08 يونيو 2018.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور. 

                                       املصطفى بومهدي.

 

محافظة تاوريرت

   

مطلب رقم  13614 - 51

تاريخ اإليداع : 02 أبريل 2021

طالب التحفيظ : السيد محمد القرعوني بن احلسني؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جابر " ؛
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جابر ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون جماعة مشرع حمادي دوار لهماهمة؛ 

مساحته : 01 هـ 90 آر 23 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : الشعبة؛

شرقا : سرغيني محمد؛

جنوبا : واد بوردمي؛

غربا : حفيظ فتحي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 مارس 2021 كناش االمالك رقم 46 

عدد 78 صحيفة 109؛

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

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت.

                                 فوزي متون.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 23609 - 53

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  محمد جبهة بن عبد السالم.

االسم الذي كان يعرف به امللك : القيرع. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : القيرع.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد مالك.

مساحته : 75 آر 10 س  تقريبا.

يحده :

شماال : الرسم العقاري رقم 65670 - 53 و جبهة عبد السالم؛

شرقا : بوشعيب النويني؛

جنوبا : النوري زعيم؛

غربا : الضاوي فاطمة و مطلب رقم 17909 - 53؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء 

أصل امللك:

 34 51 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 159 بتاريخ 10 نوفمبر 2020.

 47 صحيفة   57 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 163  بتاريخ 27 نوفمبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 117 مؤرخة في 19 أكتوبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  27  ماي 2021 على الساعة  احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم  23610 - 53

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  محمد جبهة بن عبد السالم.

االسم الذي كان يعرف به امللك : القيرع. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : القيرع.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد مالك.

مساحته : 08 آر 64 س  تقريبا.

يحده :

شماال : الرسم العقاري رقم 65670 - 53؛

شرقا : الزنزاني احلاج علي؛

جنوبا : جبهة احمد؛

غربا : الرسم العقاري رقم 65670 - 53؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء 

أصل امللك:

 24 28 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 163 بتاريخ 12 نوفمبر 2020.

 48 صحيفة   58 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 163  بتاريخ 27 نوفمبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 118 مؤرخة في 19 أكتوبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  27  ماي 2021 على الساعة  احلادية عشر و النصف صباحا.

مطلب رقم  23611 - 53

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  لكبيرة اخللفي بنت محمد.

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الكور و القريات. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الكور و القريات.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة.

مساحته : 63 آر 10 س  تقريبا.

يحده :

شماال : محمد الساملي؛

شرقا : املطالب رقم 10106 - 53 و 10124 - 53 و 10098 - 53 و 10107 - 53 

و 10126 - 53؛
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جنوبا : مطلب رقم 7286 - 53؛

غربا : مطلب رقم 7205 - 53؛

احلقوق العينية والتحمالت : حق ارتفاق لطريق عرضها 3 امتار. 

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 481 صحيفة 403 

كناش األمالك عدد 114 بتاريخ 09 ديسمبر 2013.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 02 مؤرخة في 13 نوفمبر 2013.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  31  ماي 2021 على الساعة  التاسعة صباحا.

مطلب رقم  23612 - 53

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  سهام جبار بنت الغزواني.

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض السانية. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض السانية.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار اجلدات.

مساحته : 16 آر 80 س  تقريبا.

يحده :

شماال : طريق اقليمية من 20 متر؛

شرقا : ولفي زهرة؛

جنوبا : ولفي احلاجة الزوهرة؛

غربا : ولفي فاطمة؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء. 

أصل امللك:

 24 32 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 161 بتاريخ 22 أكتوبر 2020.

 44 صحيفة   61 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 161 بتاريخ 11 نوفمبر 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 42 مؤرخة في 01 أكتوبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  31  ماي 2021 على الساعة  العاشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم  23613 - 53

تاريخ اإليداع : 31 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  رشيد افريات بن محمد.

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد اجلنان. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد اجلنان.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار العمارنة.

مساحته : 72 آر 90 س  تقريبا.

يحده :

شماال : ممر من 5 امتار؛

شرقا : فاطنة بنت بلهنة صادق؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم E/2861؛

غربا : ورثة عبد الرحيم بن اجلياللي منهم عبد الرحيم العمراني و ورثة 

اجلياللي بن محمد منهم املدني العمراني؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي. 

أصل امللك:

 37 33 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 123 بتاريخ 19 نوفمبر 2014.

 49 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اقارب  بني  صدقة  رسم   -  

صحيفة 70 كناش األمالك عدد 122 بتاريخ 19 نوفمبر 2014.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 102 صحيفة 125 

كناش األمالك عدد 162 بتاريخ 27 يناير 2021.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 23 مؤرخة في 07 نوفمبر 2014.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  31  ماي 2021 على الساعة  الثانية عشر زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض الرمل  "

 مطلب رقم 18828 - 53 الذي نشر االعالن عن خالصة مطلبه

 باجلريدة الرسمية  عدد 1133 بتاريخ 16 سبتمبر 2020 و كذا

 االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1148 

مؤرخة في 30 ديسمبر 2020. 

مسطرة  فان  2021؛  مارس   29 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

  53  -  18828 املطلب  موضوع   " الرمل  ارض   " املسمى  امللك  حتفيظ 

في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  اخليايطة،  دوار  الساحل  بجماعة  الكائن 

درهميني  احمد  عن  عوضا  محمد  بن  درهمني  احمد  السيد  اسم 

ملطلب  تدعيما  ايداعها  السابق  العقود  مبقتضى  وذلك  محمد؛  بن 

التحفيظ وكذا :

337  صحيفة   - رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

177 كناش اخملتلفة 77  بتاريخ 23 مارس 2021.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                                          فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد
         

مطلب رقم 26181 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

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

أمالك الدولة بتاونات. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : غفساي1.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " غفساي1 ".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة غفساي، احملل املدعو غفساي.

مساحته : 03 ا 21 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الرسم العقاري رقم 12840 ف؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 12840 ف؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق.

 احلقوق العينية : 

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة؛

- ملخص من كناش احملتويات.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 14 يونيو 2021 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 26182 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

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

أمالك الدولة بتاونات. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة أوالد اخريص.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " مدرسة أوالد اخريص".

نوعـه : أرض بها مدرسة. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة بوشابل احملل املدعو 

أوالد اخريص.

مساحته : 12 ا تقريبا.

حدوده :

شماال : اقريوش مصطفى؛

شرقا : اقريوش كرمي؛

جنوبا : الشعبة؛

غربا : اقريوش مصطفى.

 احلقوق العينية : 

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة؛

- ملخص من كناش احملتويات.

يونيو   15 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة صباحا. 

          

مطلب رقم 26183 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

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

أمالك الدولة بتاونات. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة أوالد احلاج محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة أوالد احلاج محمد".

نوعـه : أرض بها مدرسة. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة بوشابل احملل املدعو 

أوالد احلاج محمد.

مساحته : 14 ا تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : عبداملالك اجعيفر؛

جنوبا : أحمد ازهر؛

غربا : الشعبة؛ ازهر محمد.

 احلقوق العينية : 

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة؛

- ملخص من كناش احملتويات.

يونيو   15 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 26184 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

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

أمالك الدولة بتاونات. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مجموعة مدارس هوارة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مجموعة مدارس هوارة ".

نوعـه : أرض بها مدرسة. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة سيدي عابد احملل 

املدعو هوارة.

مساحته : 16 ا تقريبا.

حدوده :

شماال : أحمد الوردي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛ أحمد الوردي؛

غربا : أحمد الوردي.

 احلقوق العينية : 

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة؛

- ملخص من كناش احملتويات.

يونيو   17 يوم اخلميس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

     

مطلب رقم 26185 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

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

أمالك الدولة بتاونات. 
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة مزيغة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة مزيغة ".

نوعـه : أرض بها مدرسة. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تبودة احملل املدعو مزيغة.

مساحته : 08 ا تقريبا.

حدوده :

شماال : املسلك علي؛ الشريطي محمد؛

شرقا : الشريطي محمد؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : الزياتي محمد.

 احلقوق العينية : 

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة؛

- ملخص من كناش احملتويات.

يونيو   18 اجلمعة  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

     

مطلب رقم 26186 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

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

أمالك الدولة بتاونات. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة أهل النكوشت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مدرسة أهل النكوشت ".

نوعـه : أرض بها مدرسة. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة الغوازي احملل املدعو 

أهل النكوشت.

مساحته : 30 ا تقريبا.

حدوده :

شماال : أحمد الراي؛ عبدالسالم الراي؛

شرقا : أحمد ابريول؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : تورية الغازيلي؛ بوشتى ابريول.

 احلقوق العينية : 

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة؛

- ملخص من كناش احملتويات.

يونيو   16 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة صباحا. 

مطلب رقم 26187 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

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

أمالك الدولة بتاونات. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة أهل القاضي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة أهل القاضي ".

نوعـه : أرض بها مدرسة. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة الغوازي احملل املدعو الدناكرة.

مساحته : 30 ا تقريبا.

حدوده :

شماال : إدريس يداو؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد يداو؛ 

غربا : الشعبة.

 احلقوق العينية : 

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة؛

- ملخص من كناش احملتويات.

يونيو  االربعاء16  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.       

مطلب رقم 26188 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

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

أمالك الدولة بتاونات. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مدرسة الهرامسة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة الهرامسة ".

نوعـه : أرض بها مدرسة. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة الغوازي احملل املدعو الهرامسة.

مساحته : 12 ا تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : بن طامو محمد؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : الطريق.

 احلقوق العينية : 

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة؛
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- ملخص من كناش احملتويات.

يونيو   16 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة الثانية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 26189 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة بوشرة الغشامي بنت عبداهلل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حمري بالكارات.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوشرة".

نوعـه : أرض بها بناية من طابق أرضي وآخر علوي. 

احملل  املكانسة  جماعة  بامحمد،  قرية  دائرة  تاونات،  إقليم   : موقعه 

املدعو مركز املكانسة.

مساحته : 01 ا تقريبا.

حدوده :

شماال : ادريس املسكيني؛

شرقا : أمينة بنت محمد؛

جنوبا : عبدالسالم الدكالي؛ 

غربا : الزنقة.

 احلقوق العينية : 

  الشيء 

  أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 فبيراير 2020؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يوليو 2009؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14يوليو2009؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 أبريل 1988؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 22 مارس  2021.

يونيو   10 يوم اخلميس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة صباحا. 

مطلب رقم 26190 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 مارس  2021.

طالبة التحفيظ : السيدة لطيفة املتقي بنت أحمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : القصيبة.

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

نوعـه : أرض عارية. 

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

مساحته : 01 ا 36 س تقريبا.

حدوده :

شماال : عبدالرحمان البصري؛ محمد الطالب؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : املمر العمومي؛ 

غربا : محمد بن مالك.

 احلقوق العينية : الشيء. 

  أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 2020؛

- ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 2020؛

- هبة عدلية مؤرخة في 31 يناير 2021؛

- - شهادة إدارية مؤرخة في 09 مارس  2021؛

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 23 سبتمبر 2020.

يونيو   11 اجلمعة  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة صباحا. 

خـالصـة إصـالحيـة - تتعلق بامللك املسمى " ملك بنحمو1 "

 مطلب رقم18205 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1104 املؤرخة في  26 فبراير 2020 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 25 مارس 2021. فإن مسطرة حتفيظ 

،54  -  18205 رقم  املطلب  " موضوع  بنحمو1  ملك   " املسمى  امللك 

من  تتابع  بامحمد، حي حمري،  قرية  تاونات، جماعة  بإقليم  الكائن   

آ   35 وهي  العقاري  التصميم   أظهرها  التي  باملساحة  اآلن فصاعداً 

60 س عوضا عن تلك  املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيـظ وذلك 

الغرب  جهة  من  ويجاوره  سابقا   املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استناداً 

السيد رزوق محمد عبده.  

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

                                                        يوسف بوكنيفي.

      

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 34022 - 55 

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021

طالب التحفيظ : منكالل محمد بن موح بنسبة1-1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة حي الرشاد"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محمد" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الرشاد

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده :

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : اوتغلياست 

جنوبا : رشيد الزين 

غربا : الطالب زايد 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك :

صورة شمسية طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23 

أكتوبر  2012 

صورة شمسية طبق األصل من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 

21 ديسمبر 2017 

صورة شمسية طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 2 يناير 2018 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 مارس 2018.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 24 ماي 2021 على الساعة 16 

بعد الزوال.

مطلب رقم 34026 - 55 

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021

طالب التحفيظ : اجلوبيري يوسف بن عمر بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بور امليل"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "ملك اجلوبيري" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة إمليل احملل املدعو احلي االداري

مساحته : 79 : س تقريبا

حدوده :

شماال : رجاء اخلضراوي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : حميد سفيان 

غربا : حميد سفيان و رجاء اخلضراوي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك :

 صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 12فبراير 2018 

 رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 9 ابريل 2018 

 شهادة إدارية بتاريخ 25 مارس 2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 ماي 2021 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 34027 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغير نايت سعيد 3"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "اغير نايت سعيد 3" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو امينت غونيت

مساحته : 15 آ تقريبا

حدوده :

شماال : شعبة 

شرقا : نعيم محمد 

جنوبا : ورثة ارقية حماد 

غربا : ورثة موحا اواحلسني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

حيازة هادئة ومستمرة

شهادة إدارية بتاريخ 23فبراير 2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 ماي 2021 على الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 34028 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغير نايت سعيد 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اغير نايت سعيد 2" 

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو امينت غوني

مساحته : 40 آ تقريبا

حدوده :

 شماال : شعبة 

شرقا : منصوري ناصر 

جنوبا : طريق 

غربا : حمي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك :

حيازة هادئة ومستمرة

شهادة إدارية بتاريخ 23فبراير 2021 

 14 2021 على الساعة  27 ماي  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 

و30 دقيقة بعد الزوال.

مطلب رقم 34029 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغير نايت سعيد 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اغير نايت سعيد 1" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو امينت غوني

مساحته : 28 آ تقريبا 

حدوده :

 شماال : طريق 

شرقا : ورثة موحا أوبناصر و ورثة محمد اوحلسن و ورثة ايت صالح 

جنوبا : بادو حلسن 

غربا : شعوب حلسن 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك :

حيازة هادئة ومستمرة

 شهادة إدارية بتاريخ 23فبراير 2021 

 15 2021 على الساعة  27 ماي  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 

بعد الزوال.

مطلب رقم 34030 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وراء ترفالت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وراء ترفالت 1" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو امينت غونيت

مساحته : 22 آ تقريبا

حدوده :

 شماال : ورثة أوعدي 

شرقا : ورثة اسماعيل 

جنوبا : ورثة احلاج صالح أوحميد 

غربا : ورثة ايت اخلف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك:

حيازة هادئة ومستمرة

 شهادة إدارية بتاريخ 23فبراير 2021 

 15 2021 على الساعة  27 ماي  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 

و30 دقيقة بعد الزوال.

مطلب رقم 34031 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021

طالب التحفيظ : الغول حلسن بن سعيد بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تاغدة نسراس"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الغول" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي امنترك

مساحته : 80 :س تقريبا 

حدوده :

 شماال : مصطفى اختار 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : فاطمة فراج 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك :

السكن  رخصة  مبثابة  قرار جماعي  من  األصل  صورة شمسية طبق 

رقم 186 بتاريخ 15 يوليو 2015

 صورة شمسية طبق األصل من رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 

3 يونيو 2010 

صورة شمسية طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18 

ماي 2012 

صورة شمسية طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 10 فبراير 2015 

 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26 فبراير 2015 

 شهادة إدارية بتاريخ 28سبتمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ماي 2021 على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 34033 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تبركنت ايت خليفة.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تبركنت ايت خليفة" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ازالفن

مساحته : 8 : هـ تقريبا

حدوده :

 شماال : طريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : طريق و ورثة اكناناي احماد و ورثة ايت الروابيت 

غربا : ورثة ايت القنوف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك :

حيازة هادئة ومستمرة

 شهادة إدارية بتاريخ 10 فبراير 2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ماي 2021 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 34035 - 55 

تاريخ اإليداع : 31 مارس 2021

طالب التحفيظ :

صبير بشرى بنت محمد بنسبة 28/48

حيبوب إحسان بنت ادريس بنسبة 5/48

حيبوب رمي بنت ادريس بنسبة 5/48

حيبوب اروى بنت ادريس بنسبة 5/48

حيبوب مروة بنت ادريس بنسبة 5/48 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "امي نتيلكيت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "منزل سي دريس" 

مشتمالته : أرض على جزء منها بناية من سفلي وطابق أول 
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موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار اوزود 

مساحته : 3 آ 16 س تقريبا

حدوده :

 شماال : شيبال عبد الصمد 

شرقا : ورثة احلاج بارحو 

جنوبا : ملك األوقاف 

غربا : عطوشة محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك :

مقرر الترخيص بالبناء عدد 22 بتاريخ 23يوليوز 2010 

 رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 17أغسطس 2015 

 رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 6 يونيو 2017 

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 7 سبتمبر 2018 

 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22 مارس 2019 

 09 2021 على الساعة  31 ماي  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 34036 - 55 

تاريخ اإليداع : فاحت ابريل 2021

طالب التحفيظ : الويسي مصطفى بن حلسن بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "توك اكنا"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الويسي" 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة وبناية من سفلي وبئر 

وخزان للماء 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي بوخللف احملل املدعو دوار تغبلوت 

مساحته : 1 : هـ 5 آ 10 س تقريبا

حدوده 

شماال : طريق 

شرقا : الروتاني ابراهيم 

جنوبا : رزوق محمد و زرهون محمد بن علي 

غربا : شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك :

 رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 29فبراير 2016 

رسم عدلي موضوعه ملحق إصالحي بتاريخ 10 مارس 2016 

شهادة إدارية بتاريخ 29 مارس 2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 ماي 2021 على الساعة 13 زواال

مطلب رقم 34037 - 55 

تاريخ اإليداع : فاحت ابريل 2021

طالب التحفيظ : عزي محمد بن محمد بنسبة 1 - 1.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تاغدة منيمون1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سامي" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي بوسيف 

مساحته : 5 آ 73 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : ورثة واعراب فاظمة 

جنوبا : ورثة موحى اقبلي 

غربا : ورثة واعراب حادة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ فاحت سبتمبر 2004 

صورة شمسية طبق األصل من رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 

25 سبتمبر 2009 

صورة شمسية طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 7 يناير 2014 

صورة شمسية طبق األصل من عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 8 

يناير 2014 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29يناير 2014 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت يونيو 2021 على الساعة 14 زواال

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "إحسان"

مطلب رقم 33742 - 55 

 مبقتضى املطلب اإلصالحي املؤرخ في 24 مارس 2021. فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى "إحسان" ذي املطلب رقم 33742 - 55. الكائن 

بإقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة. تتابع من اآلن فصاعدا 

وفق البيانات التالية :

 - طالب التحفيظ : 

اخزابن رضوان بن موحى بنسبة 1 - 1 من حق امللكية التامة والكل 

استنادا إلى الوثائق املودعة سابقا وكذا :

رسم عدلي مؤرخ في 29 يناير 2021

مطلب ايداع مؤرخ في 24 مارس 2021

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل بالنيابة.

                                         عبد العزيز احلاجبي.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 23092 - 56

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ :

1( مبارك الدهوز بن علي  بنسبة 1/3 2(

2( سليم الدهوز بن اسبيتي بنسبة 1/3.



عدد 1162 - 24 شعبان 1442 )07 أبريل 2021(2266

3( محمد عالي الدهوز بن ابراهيم بنسبة 1/3. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوتكرت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوتكرت

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : احملل املدعو كير اجلماعة القروية أفركط قيادة آسرير إقليم كلميم.

مساحته : 02 هكتار 25 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة أهل أبريك؛

شرقا : ورثة أهل أبريك؛

جنوبا : ورثة أهل أبريك؛

غربا : ورثة أهل أبريك؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

05 فبراير2021 مضمن حتت عدد  1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 

108 سجل األمالك عدد 77 بتاريخ 02 مارس 2021 مسجل بكلميم 

2 - صورة مطابقة لألصل من شهادة إدارية مؤرخة في 29  ديسمبر  

2020 عدد 23/2020 بآسرير.

191 مارس 2021 حتت عدد 4382 -  3

4383 /2021 برأس أمليل  18 مارس 2021 حتت عدد 164/2021 بأفركط .

على   2021 ماي   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00.

مطلب رقم 23093  - 56

تاريخ اإليداع :  25 مارس 2021.

طالب التحفيظ : 

1( محمدعالي زكداوي بن الكنتاوي.

2(محمد سالم النحال بن امحيميد.

3(احمد احماد بن مبارك.

4( عالي بحمان بن محمد.

5( محمد زقير بن بجمع بالتساوي فيما بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : كير1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كير1

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : احملل املدعو كير اجلماعة القروية أفركط قيادة آسرير إقليم كلميم

مساحته : 02 هكتار 56 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة اهل ابراهيم؛

شرقا : ورثة اهل ابراهيم؛

جنوبا : ورثة اهل ابراهيم؛

غربا : ورثة اهل ابراهيم؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

2021 مضمن حتت عدد  يناير   28 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في   1

109 سجل األمالك عدد 77 بتاريخ 02 مارس 2021 مسجل بكلميم 

2 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 13 مارس 2021 مضمن بسجل 

األمالك حتت عدد 23 بتاريخ 23 مارس 2021 

29 ديسمبر  إدارية مؤرخة في  3 - صورة مطابقة لألصل من شهادة 

2020 حتت عدد 22/2020 بأسرير. 

على   2021 ماي   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30.

مطلب رقم 23094 - 56

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ : 

1( محمدعالي زكداوي بن الكنتاوي.

2(محمد سالم النحال بن امحيميد.

3(احمد احماد بن مبارك.

4( عالي بحمان بن محمد.

5( محمد زقير بن بجمع بالتساوي فيما بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : كير2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كير2

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : احملل املدعو كير اجلماعة القروية أفركط قيادة آسرير إقليم كلميم

مساحته : 02 هكتار 48 آر 60 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة اهل ابراهيم؛

شرقا : ورثة اهل ابراهيم؛

جنوبا : ورثة اهل ابراهيم؛

غربا : ورثة اهل ابراهيم؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 يناير 2021 مضمن حتت عدد 111 

سجل األمالك عدد 77 بتاريخ 02 مارس 2021 

2 -  ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 13 مارس 2021 مضمن بسجل 

اخملتلفة حتت عدد 24 بتاريخ 23 مارس 2021 

29 ديسمبر  إدارية مؤرخة في  3 - صورة مطابقة لألصل من شهادة 

2020 حتت عدد 21/2020 بأسرير. 

على   2021 ماي   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30.

مطلب رقم 23095 - 56

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ :

1( محمد سالم بوارويك بن ابراهيم.
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2(احمد عجنى بن محمد.

3(عالي كيزي بن مولود.

4( محمد بريوك بن عمر .

5( مولود رويكي بن حيمد بالتساوي فيما بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : رامي متراس

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : رامي متراس

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : احملل املدعو كير اجلماعة القروية أفركط قيادة آسرير إقليم كلميم

مساحته : 02 هكتار 56 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة أهل بوارويك بعضا اهل بوجمعة سالم في البعض األخر؛

شرقا : ورثة أهل بوارويك بعضا اهل بوجمعة سالم في البعض األخر؛

جنوبا : ورثة أهل بوارويك بعضا اهل بوجمعة سالم في البعض األخر 

غربا : ورثة أهل بوارويك بعضا اهل بوجمعة سالم في البعض األخر؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 يناير 2021 مضمن حتت عدد 112 

سجل األمالك عدد 77 بتاريخ 02 مارس 2021 

2 -  صورة مطابقة لألصل من شهادة إدارية مؤرخة في 29 ديسمبر 

2020 حتت عدد 19/2020بأسرير

3 - التزام عرفي مصحح اإلمضاء في 19 مارس 2021 حتت عدد 4384 

  -  152 - 151 2021 حتت عدد  17 مارس  – 4385/ 2021 برأس أمليل – 

153/2021 أفركط. 

على   2021 ماي   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00.

مطلب رقم 23096 - 56

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ :

1( احلسن اغزيف بن علي.

2(ابراهيم اغزيف بن علي.

3(عمر اغزيف بن علي.

4( امباركة اغزيف بنت علي.

5( حميم اغزيف بن علي بالتساوي فيما بينهم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ظهر امي متراس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ظهر امي متراس

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : احملل املدعو كير اجلماعة القروية أفركط قيادة آسرير إقليم كلميم

مساحته : 02 هكتار 50 آر 31 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة علي اغزيف ولد الركيبي ؛

شرقا : ورثة أهل علي اغزيف ولد الركيبي ؛؛

جنوبا : أهل امبارك واعلي في البعض – ورثة اعلي اغزيف ولد الركيبي 

في البعض األخر ؛

غربا : أهل امبارك واعلي في البعض – ورثة علي اغزيف ولد الركيبي 

في البعض األخر ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

05 فبراير2021 مضمن حتت عدد  1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 

110 سجل األمالك عدد 77 بتاريخ 02 مارس 2021 مسجل بكلميم 

2 -  صورة مطابقة لألصل من شهادة إدارية مؤرخة في 29 ديسمبر 

2020 عدد 20/2020 بآسرير

3 - التزام عرفي مصحح اإلمضاء في 19 مارس 2021 حتت عدد 4381/2021 

بأفركط.  155/2021  -  154 عدد  حتت   2021 مارس   17  – أمليل  برأس 

على   2021 ماي   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 30.

مطلب رقم 23097 - 56

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ :

1( احلسن الوتاعي بن محمد مولود.

2(محمد سالم حلماد بن محمود.

3(ابراهيم حلماد بن احلسني.

4( محمد الطحاتي بن امبارك.

5( محمد عالي فويشان بن احملجوب بالتساوي فيما بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امي متراس

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امي متراس

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : احملل املدعو  امي عتراس اجلماعة القروية أفركط قيادة آسرير 

إقليم كلميم

مساحته : 02 هكتار 45 آر 83 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة أهل عمر و أهل محمود في البعض و أهل بلعيد و أهل 

باها في البعض األخر 

شرقا : ورثة أهل عمر و أهل محمود في البعض و أهل بلعيد و أهل 

باها في البعض األخر؛

جنوبا : ورثة أهل عمر و أهل محمود في البعض و أهل بلعيد و أهل 

باها في البعض األخر؛

غربا : ورثة أهل عمر و أهل محمود في البعض و أهل بلعيد و أهل باها 

في البعض األخر؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
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1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 يناير 2021 مضمن حتت عدد 113 

سجل األمالك عدد 77 بتاريخ 02 مارس 2021 

2 -  صورة مطابقة لألصل من شهادة إدارية مؤرخة في 29 ديسمبر 

2020 حتت عدد 24/2020 بأسرير3 - التزام عرفي مصحح اإلمضاء في 

17 مارس 2021 حتت عدد 156 - 157 - 158 - 159/2021. 

على   2021 ماي   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00.

مطلب رقم 23098 - 56

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021.

طالب التحفيظ : محمد حلمادي بن بلعيد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك أهل حلمادي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك أهل حلمادي

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : احملل املدعو  اجلماعة القروية أم الكردان قيادة أديس إقليم طاطا

مساحته : 15 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلمادي مبارك بن بلعيد؛

شرقا : ملك حلمادي مبارك بن بلعيد؛

جنوبا : ملك أهل بيك؛

غربا : الكدية؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

مضمن   2021 يناير   02 في  مؤرخ  عدلي  عقاري  استمرار  رسم   -  1

بسجل األمالك رقم 07 حتت عدد 438 صحيفة 454 بتاريخ 17 مارس 

2021 سجل بطاطا. 

2 -  شهادة إدارية مؤرخة في 11 ماي 2020 حتت عدد 01/ق ش ق/2020 بأديس. 

على   2021 ماي   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 

مطلب رقم 23099 - 56

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

طالب التحفيظ : حسن احللواني بن والعيد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حسن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حسن

نوعه : منزل للسكن بالسفلي وطابق علوي واحد؛

موقعه : احملل املدعو  حي املسيرة ، مدينة كلميم

مساحته : 99 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الغمري البشير؛

شرقا : محمد أبو القاسم؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : جماعي يحضيه؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 214 بعدد  مضمن   2006 أبريل   13 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  1

صحيفة 262 سجل األمالك رقم 35 بتاريخ 25 أبريل 2006. 

  05 في  مؤرخ  عدلي  شراء  نسخة  من  لألصل  مطابقة  صورة   -  2

سبتمبر 1977 مضمن حتت عدد 505 صحيفة 346 عدد 33 سجل 01 

بتاريخ 05 سبتمبر 1977. 

على   2021 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 30.  

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم يالنيابة.

                                 عبد الصادق الوناس.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 6862 - 57

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021

طالبتا التحفيظ :

فتيحة غامن بنت سعيد بنسبة ½

أمينة غامن بنت سعيد بنسبة 1/2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فاضمة سعيد"  

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني

املدعو  احملل  أزرو، جماعة سيدي اخملفي،  دائرة  إفران،   إقليم    : موقعه 

سيدي عدي

مساحته : 95  سنتيار تقريبا

حدوده :

شماال  : مصطفى بادو، سميرة بادو

شرقا  : حميد قزدوف 

جنوبا : الزنقة 

غربا  : الزنقة

احلقوق العينية  : الشيء.

أصل امللك  : 

  06 بتاريخ   118 صحيفة   882 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

أغسطس 1998
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- رسم هبة عدلي مضمن بعدد 681 صحيفة 450 سجل أ 49 بتاريخ 

22 فبراير 2021

- شهادة ادارية رقم 07/2021 بتاريخ 12 مارس 2021

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 28 ماي 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف  صباحا.

مطلب رقـم 6863 - 57

تاريخ اإليداع : 31 مارس 2021

طالب التحفيظ  : شركة جبس ايريل G.A.E.P.P.I  ينوب عنها السيد املهدي 

اوالعايش بن أحمد باعتباره الشريك الوحيد واملمثل القانوني للشركة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املهدي "  

نوعه : أرض عارية

املدعو  احملل  تيمحضيت،  جماعة  أزرو  دائرة  إفران،  إقليم   : موقعه 

تيمحضيت املركز.

مساحته : 2 آر 35 سنتيار تقريبا

حدوده :

شماال : الطريق 

شرقا : الطريق الرئيسية رقم 13

جنوبا : حفيظ ملعضيضي

غربا : واد كيكو

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 480 صحيفة 313 بتاريخ 21 أكتوبر 1997

 26 بتاريخ   149 180 صحيفة  بعدد  فريضة مضمن  بها  اراثة  -رسم 

يوليو 2016

-رسم احصاء تركة مع مخارجة عدلي مضمن بعدد 217 بتاريخ 24 

أغسطس 2016

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 496 صحيفة 313 بتاريخ 03 ديسمبر 2020

- شهادة ادارية رقم 06/2021 بتاريخ 26 فبراير 2021

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 31 ماي 2021 على الساعة العاشرة صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                                     عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة مكناس االسماعيلية  

مطلب رقم 9819  - 59

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021 ؛

طالب التحفيظ : السيد "الواحدي البشير بن محمد"؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البشير " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البشير ".

 نوعه : أرض بها بناية من سفلي فقط؛

موقعه : دائرة عني عرمة قيادة عني جمعة مكناس؛ 

مساحته : 1ار56  سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

 شماال : الزنقة ؛

شرقا :   الراضي محمد وموسى. 

جنوبا  : ورثة الدعالوي حدو؛ والرسم العقاري رقم 47880 - 59؛

غربا   : الرسم العقاري رقم 47880 - 59 ؛ 

احلقوق  العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

صحيفة    387 عدد   116 االمالك  بسجل  ضمن  عدلي  ملكية  *رسم 

409 بتاريخ 15 ديسمبر2020  توثيق مكناس؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 24 مايو 2021 على الساعة  

10 صباحا ؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

                       عبد الواحد البوراحي.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 28888 - 61

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : هاجر التمسماني بنت عبد اجمليد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "التمسماني "؛

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية خميس 

اجنرة، احملل املدعو جبل حجام ؛

مساحته : 25أر73 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا  : طريق عمومي؛

جنوبا : مصطفى بلشكر؛

غربـا : احمد بوذن؛

احلقوق العينية : الشيء؛  

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 30 اغسطس 2020؛

2 - صورة شمسية من موجب اراثة عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر 2018 

مصادق عليه؛
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3 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2020؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يونيو 1988؛

5 - ضبط مساحة عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2020؛

6 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 11 مايو 2021 على الساعة الثانية 

عشر والنصف زواال.

مطلب رقم 28889 - 61

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : محمد الكبداني؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر الفاسي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكبداني"؛

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية دار الشاوي 

احملل املدعو مزارع مدشر عيون اقصاب الزينات "ظهر الفاسي"؛

مساحته : 07 هــ 51 أر 26 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة بن عثمان؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرشدي البقالي؛حبس عيون اقصاب؛

غربـا : ملك بوليف؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2010؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 2020؛

3 - رسم شراء  عدلي مؤرخ في 24 مارس 2010؛

4 - موجب اراثة ومتروك عدلي مؤرخ في 24 مارس 2010؛

2021م على الساعة  11 مايو  التاريخ املقرر إلجراء عملية  التحديد  

الثانية والنصف زواال.

مطلب رقم 28890 - 61

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : - خالد الوجدي بن عبد السالم؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزيتون "

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة؛ 

احملل املدعو مدشر املنبر؛

مساحته : 86 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : امينة مروان؛

شرقا  : مصطفى الكرومي؛

جنوبا : عبد العزيز اليقني؛

غربـا : طريق من اربع امتار ؛

احلقوق العينية : الشيء  .

أصل امللك : 

1 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 15 اغسطس 2019؛

2 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2018؛

3 - صورة شمسية من عقد شراء عدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 2016 

مصادق عليها؛

4 - صورة شمسية من رسم اقرار بتركة ومقاسمة عدلي مؤرخ في 

05 نوفمبر 2006؛

5 - صورة من شهادة ادارية مصادق عليها مؤرخة في 17 فبراير 2020؛

الساعة  على  12مايو2021  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 28891 - 61 

تاريخ اإليداع : 15 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : مرمي ملزواق؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرمي 01"

نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية البحراويني 

احملل املدعو عني زيتونة

مساحته : 05 أر 23 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : محمد حلتوت؛

جنوبا : محمد حلتوت؛زهرة حلتوت؛رحيمو حلتوت؛

غربـا : عبد السالم حلتوت؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 2020؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2020؛

رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2020؛

4 - صورة شمسية من نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2020؛

5 - صورة شمسية من نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 يونيو 

2004؛ مصادق عليه؛

6 - صورة شمسية من نسخة رسم احصاء عدلي مؤرخ في 01 يونيو 

2004 مصادق عليه؛

الساعة  على   2021 17مايو  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 28892 - 61

تاريخ اإليداع : 15 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : خديجة بنت محمد كرمي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية احلافة "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صالح الدين"

نوعه : ارض فالحية بها اشجار؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي، احملل املدعو : كدية احلافة؛

مساحته : 31 أر 73 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد اهلل البقالي؛الطريق خاصة باألرض؛

شرقا : ورثة محمد بوريكة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 23242 - 61؛

غربـا : ورثة طاهر البقالي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية من نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2019؛

2 - صورة شمسية من نسخة شراء عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 1992؛

3 - صورة شمسية من رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 26 يناير 

2021 مصادق عليه؛

صورة شمسية من نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 

2008؛ مصادق عليه؛

 100 بدفتر  مسجل  عليه  مصادق  عدلي  لفيف  من  شمسية  صورة 

صحيفة 25 رقم 26 احليازة والتصرف؛

مارس   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة  من  شمسية  صورة 

2017؛مصادق عليها؛

صورة شمسية من نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 يوليو 2013؛ 

مصادق عليها؛

صورة شمسية من عقد شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2003؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 01 فبراير 2021؛

الساعة  على   2021 مايو   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة زواال.

مطلب رقم 28893 - 61

تاريخ اإليداع : 15 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : خديجة كرمي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية احلافة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بانيس"

نوعه : ارض فالحية بها اشجار؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي؛احملل املدعو كدية احلافة؛

مساحته : 01 هــ 01 أر 91 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق خاصة باالرض؛

جنوبا : عبد اهلل البقالي؛

غربـا : الطاهر البقالي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 01 فبراير 2021؛

صورة شمسية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2003؛

رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 26 يناير 2021؛

نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 مارس 2017؛

نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2008؛

نسخة اراثة عدلي مؤرخ في 18 يوليو 2013؛

نسخة شراء عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 1992؛

صورة شمسية من نسخة اراثة عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر2019؛

رسم ملكية عدلي مؤرخة سنة 1943؛

رسم ملكية عدلي مؤرخ سنة 1943؛

الساعة  على   2021 مايو   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 28894 - 61

تاريخ اإليداع : 15 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : عبد احلميد احملانزيز السرغيني؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نوادر سي الرمل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سليمة"

نوعه : ارض عارية بها بناء من طابقني سفلي وعلوي؛

: والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر  موقعه 

الصغير، احملل املدعو مزارع مدشر اكنوان؛

مساحته : 02 أر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : احلبس؛

جنوبا : عبد احلق الشاعر؛

غربـا : حسن احمدي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 31 اغسطس 2019؛

2 - تصريح ببناء عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2019؛

رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2015؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 يوليو 2015؛

5 - ملحق بإصالح احلدود عدلي مؤرخ في 12 ابريل 2013؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 2012؛

7 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 13 اغسطس 2001؛

الساعة  على   2021 17مايو  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر والنصف صباحا.
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مطلب رقم 28895 - 61

تاريخ اإليداع : 15 مارس2021؛

طالبة التحفيظ : رحمة الزيدي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دوار البرارق" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " "رحمة"

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية اجوامعة، 

احملل املدعو دوار البرارق؛

مساحته : 03 أر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : لطيفة الزيدي؛

جنوبا : عبد احلميد الزيدي؛

غربـا : حبيبة الزيدي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم مقاسمة بنظائر عدلي مؤرخ في 03 مايو 2017؛

نسخة من رسم تقارر باحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 03 مايو 2017؛

نسخة من رسم النيابة الشرعية مؤرخ في 21 يوليو 2016؛

نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 يوليو 2016؛

نسخة من رسم موجب متخلف عدلي مؤرخ في 06 ابريل 2009؛

الساعة  على   2021 مايو   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة. والنصف صباحا.

مطلب رقم 28896 - 61

تاريخ اإليداع : 15 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : تورية جسوس بنت عبد القادر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ليلى".

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي، احملل املدعو دوار الدمينة؛

مساحته : 71 أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم الهردوس؛

شرقا : مغايث الهردوس؛

جنوبا : مغايث الهردوس ؛

غربـا : مصطفى السماللي؛ رسم عقاري 21907 - 06؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخ طبق االصل لرسم فريضة واراثة عدلي مؤرخ في 18 مايو 

1999؛ مصادق عليها؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 2005؛

3 - رسم ملكية عدلي سجل بدفتر 151 صحيفة 38 عدد 32؛مؤرخ 

في 15 يوليو1937؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 1947؛

 املقرر إلجراء عملية التحديد 17 مايو 2021 على الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 28897 - 61

تاريخ اإليداع : 15 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : عمر بن احمد مضماضي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني عنصر"

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو عني عنصر؛

مساحته : 40 أر 39 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد قنجاع؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 مارس 2007؛

نسخة من رسم موجب احصاء متروك عدلي مؤرخ في 12 مارس 2007

نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 مايو 2017؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2020؛

شهادة ادارية مؤرخة في 10 يوليو 2020؛

مارس   27 في  مؤرخ  االسمني  مطابقة  موجب  من  شمسية  صورة 

2008 مصادق عليه؛

 املقرر إلجراء عملية التحديد 17 مايو 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28898 - 61

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : عبد اجمليد اكدي بن عبد السالم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اكدي"

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

بني مكادة، احملل املدعو مرس اشناد؛حي مرابط؛

مساحته : 03 أر 30 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 22014 - 61؛

شرقا : مرابط؛نويهم دريس؛النمري علي؛

جنوبا : احلياني احلساني؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - تصريح بضم قطع ارضية مؤرخ في 09 فبراير 2021؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 يناير 2021؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 يناير 2021؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 يناير 2021؛

5 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 06 ابريل 2015؛
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6 - نسخة من رسم موجب اراثة عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2008؛

7 - نسخة من رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 04 مايو 2005؛

8 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 

03 ابريل 1981؛

املقرر إلجراء عملية التحديد 18مايو 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 28899 - 61

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : جمال البحاتي بن عبد السالم؛عبد السالم ابضالس 

بن شعيب على الشياع مناصفة بينهما؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البحاتي ابضالس"

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو بني مجمل؛

مساحته : 58 أر 97 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم الشاط؛

شرقا : احمد بلحاج؛مطلب التحفيظ 25011 - 61؛

جنوبا : عبد السالم الشاط؛احمد حجاج؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 2019؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2017؛

رسم هبة عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2017؛

رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 18 نوفمبر 2017؛

املقرر إلجراء عملية التحديد 18 مايو 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28900 - 61

 تاريخ اإليداع : 16 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : جمال بن عبد السالم البحاتي؛عبد السالم ابضالس 

ابن شعيب على الشياع مناصفة بينهما بنسبة 1/2 لكل واحد منهم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البحاتي ابضالس"؛

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة؛ 

احملل املدعو بني مجمل؛

مساحته : 74 أر 72 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم الشاط؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : عبد السالم حجاج؛

غربـا : محمد حجاج؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر2019

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر2017؛

رسم هبة عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2017

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 مايو 2005

رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 18 نوفمبر2017

نسخة عقد شراء عدلي مؤرخ في 31 مايو 2005؛

املقرر إلجراء عملية التحديد 18 مايو 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28901 - 61

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : ناظر االوقاف بطنجة؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوحجار حبس ليلة القدر" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوحجار حبس ليلة القدر".

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو خندق ازرارع؛

مساحته : 23 أر 16 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 16 في اجتاه القصر الصغير؛ 

شرقا : ورثة اللغميش ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم56230 - 61؛

غربـا : الرسم العقاري رقم51998 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - شهادة امللكية مؤرخة في 12 مارس 2021؛

املقرر إلجراء عملية التحديد 18 مايو2021 على الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28902 - 61

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوحجار02 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوحجار02 "

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو دوار خندق زرارع؛

مساحته : 03 أر 76 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 51998 - 61؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 56230 - 61؛

جنوبا : عبد اللطيف العشيري ومن معه؛

غربـا : ورثة محمد اللغميش؛
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احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - شهادة ملكية بتاريخ 12 مارس 2021؛

 املقرر إلجراء عملية التحديد 18 مايو 2021 على الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 28903 - 61

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : فطيمة البقيوي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البقيوي ".

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو دوار بني واسني؛

مساحته : 14 أر 24 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم الومراسي؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : املرزوقي عبد السالم؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 ابريل 2004؛

2 - نسخة من رسم موجب باحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 18 ابريل 2004؛

3 - نسخة من رسم تنازل مجانا عدلي مؤرخ في 30 ابريل 2004؛

4 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 20 مايو 2008؛

5 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 20 مايو 2008؛

6 - صورة شمسية من رسم تنازل مجانا عن عقارين مؤرخة في 30 

ابريل 2004 مصادق عليها؛ 

 املقرر إلجراء عملية التحديد 18 مايو 2021 على الساعة الثالثة زواال.

مطلب رقم 28904 - 61

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : احمد الهيشوبن التهامي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الهيشو "

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو السويحلة؛

مساحته : 10 أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوالعيش؛

شرقا : الطريق الوطنية رقم 16؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 55304 - 06؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 48015 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 23 فبراير 2021؛

2 - عقد بيع قطعة ارضية عرفي مصحح االمضاء مؤرخ في 22 يوليو 2008؛

3 - نسخة من رسم تصيير عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2001؛

4 - نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 05 اكتوبر 1991؛

املقرر إلجراء عملية التحديد 18 مايو 2021 على الساعة الثانية زواال.

مطلب رقم 28905 - 61

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : احمد احلجري بن مبارك؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مبارك02 "

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو اكنوان؛

مساحته : 12 أر 39 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم العاقل؛عبد اهلل السعيدي؛

شرقا : عبد السالم العاقل؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : املهدي الشاعر؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2020؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2015؛

 18 بفريضتها عدلي مؤرخ في  اراثة  - صورة شمسية من موجب   3

سبتمبر 2015؛ مصادق عليها؛

4 - موجب احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2015؛

5 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2021؛

 املقرر إلجراء عملية التحديد 19 مايو 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28906 - 61

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : جمال الدين العافية؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البركة1 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البركة 1 ".

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو ظهر اللغميش؛

مساحته : 05 أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : جمال الدين العافية؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : عبد اهلل اعزيبو؛

غربـا : عبد اهلل اعزيبو؛

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 مايو 1996؛

 املقرر إلجراء عملية التحديد 19 مايو 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28907 - 61

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021؛

طالبة التحفيظ : عبد احلميد بولعيش القاسمي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قطعة السيخ" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك ".

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو مليش العليا؛

مساحته : 01 أر 89 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عبد السالم اغزيل قنجاع؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 61902 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - شهادة ادارية مؤرخة في 24 فبراير 2021؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 26 اغسطس 2020؛

3 - موجب اختصاص عدلي مؤرخ في 26 اغسطس 2020؛

4 - موجب استمرار امللك قصد التحفيظ مؤرخ في 26 اغسطس 2020؛

املقرر إلجراء عملية التحديد 19 مايو 2021 على الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 28908 - 61

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021؛

طالب التحفيظ :

محمد اخلياط؛ خالد اخلياط؛ محمد اخلياط بنسبة 1/3 لكل واحد منهم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان عيسى"

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية خميس 

اجنرة، احملل املدعو مدشر املاللح؛

مساحته : 24 أر 80 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : والد اخلياط؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد الفاسي؛محمد اخلياط؛

غربـا : عبد القادر الفاسي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 29 يناير2021؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 1994؛

املقرر إلجراء عملية التحديد 19 مايو 2021 على الساعة الثانية زواال.

مطلب رقم 28909 - 61

 تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : محمد الرقاص بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرقاص"

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير؛ احملل املدعو سيدي قنقوش؛بور البراق

مساحته : 04أر97 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : جمال الرقاص؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد الرقاص؛

غربـا : محمد الرقاص؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - شهادة ادارية مؤرخة في 09 فبراير2021؛

2 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 1997؛

31 ديسمبر  - صورة شمسية من احصاء متروك عدلي مؤرخ في   3

1980 مصادق عليه؛بتاريخ 09 سبتمبر 2019؛

الثانية  الساعة  على   2021 مايو   19 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر 

عشرزواال.

مطلب رقم 28910 - 61

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : احمد امشيشو؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اياد 02"

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي؛ احملل املدعو دوار اوالد بروحو؛

مساحته : 25 أر68 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : احلسني الدغمومي؛

شرقا : خندق؛

جنوبا : ورثة احمد كداري؛مطلب التحفيظ 22554 - 61؛

غربـا : ورثة املفضل كداري؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
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1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 1957؛

2 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2019؛

3 - رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2019؛

4 - موجب اثبات ارث عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2019؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2019؛

الثالثة  الساعة  على   2021 19مايو   : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر 

والنصف زواال.

مطلب رقم 28911 - 61

تاريخ اإليداع : 18 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : يحيى بن عبد اللطيف سقال؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سقال "

نوعه : ارض بها بناء من سفلي وثالث طبقات ومرفق بالسطح؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية طنجة 

بني مكادة؛ احملل املدعو حي الهناء؛ 02

مساحته : 80 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل الوهابي؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : محمد السوسي؛

غربـا : دماس بن محمد؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 مايو 1990؛

2 - رسم اثبات بناء عدلي مؤرخ في 13 يناير 2021؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ابريل 2005؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يناير 2021؛

 املقرر إلجراء عملية التحديد 19 مايو 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 28912 - 61

تاريخ اإليداع : 19 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : العيايشي كنوني؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العياشي "

نوعه : دار مكونة من سفلي وطابق اول وطابق ثاني مقلص؛

احلضرية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

طنجة؛احملل املدعو بني مكادة القدمية حومة املرس؛

مساحته : 70 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد القادر لهبيل؛

شرقا : قدور حلبيق؛

جنوبا : قاسم بالقاضي؛

غربـا : الطريق العمومي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ثبوت سكنى عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 1986؛

2 - رسم بناء وشراء عدلي مؤرخ في 05 يناير 1987؛
3 - رسم شراء دار مؤرخ في 08 يناير 1987؛

4 - رسم تصريح ببناء عدلي مؤرخ في 29 يناير 2019؛
املقرر إلجراء عملية التحديد 20 مايو 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 28913 - 61
 تاريخ اإليداع : 19 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : محمد هردوز بن احمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "هردوز "

نوعه : ارض عارية؛
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية طنجة؛ 

احملل املدعو حي املرابط؛
مساحته : 01أر 36 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : ممر؛

شرقا : زنقة؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم 34050؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 49223 - 61؛
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2014؛

2 - نسخة من رسم شركة عدلي مؤرخ في 19 مارس 1977؛
3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ابريل 1981؛

4 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 19 مارس 1977؛
املقرر إلجراء عملية التحديد 20 مايو 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28914 - 61
 تاريخ اإليداع : 19 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : عبد السالم بن احمد حراقي؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "التقريع" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ريان "
نوعه : ارض بها اشجار وسكنى واصطبل على مساحة 300 متر مربع؛
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية سيدي 

اليماني؛ احملل املدعو والد يحي؛
مساحته : 02 هــ 50أر تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : ورثة عبد السالم السي اجلياللي؛

شرقا : ملك جماعي؛
جنوبا : اخلندق؛

غربـا : مطلب التحفيظ 14405 - 06؛
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 يونيو 2014؛؛

2 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 03 سبتمبر2010؛
3 - نسخة احصاء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2009؛

4 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 31 يوليو 2007؛
املقرر إلجراء عملية التحديد 20 مايو 2021 على الساعة الثانية زواال.
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مطلب رقم 28915 - 61

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021؛

طالب التحفيظ : مهدي االزرق؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "االزرق "

نوعه : ارض فالحية؛

احد  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية؛ احملل املدعو ظهر بوفاس؛

مساحته : 01 هــ 25أر 44 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : امينة بنت احمد بن الهاشمي احلليمي؛ لطيفة ومحمد بن 

حليمة؛ سعيدة بن حليمة؛ عبد اجلبار وسناء بن حليمة؛

شرقا : احمد البدوي؛

جنوبا : عبد السالم بن حليمة؛

غربـا : علية كرس؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 2019؛

2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 يوليو 2016؛

3 - رسم احصاء عدلي مؤرخ في 15 يوليو 2016؛

4 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 03 مايو 2019؛ 

املقرر إلجراء عملية التحديد 21 مايو 2021 على الساعة الثانية زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "اخلير والبركة "

مطلب رقم 25033 - 61

مبقتضى مطلب اصالحي مصحح االمضاء  مؤرخ في 13 يناير 2021 

مطلب  والبركة"،موضوع  "اخلير  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فان 

اجلماعة  اجنرة؛  الفحص  بعمالة  الواقع  61؛   -  25033 رقم  التحفيظ 

القروية القصر الصغير؛احملل املدعو طالع القرع؛ تتابع إلى غاية يومه 

في اسم السيد اخملتار بن محمد اللغميش وباملساحة  التي ابان عنها 

املصرح  املساحة  بدل  س   52 ار   32 هـ   04 وهي  العقاري  التصميم 

بها عند ايداع املطلب؛ وذلك مبوجب العقود السابق إيداعها تدعيما 

للمطلب املذكور وكذا :

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 2020؛   

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                             عبد احلي السباعي.

 

محافظة الدارالبيضاء - النواصر

مطلب رقم 5605 - 63

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021.

طالب التحفيظ :

1 - معاطى محمد بن ادريس بنسبة 570 / 4480.

2 - معاطى املصطفى بن ادريس بنسبة 570 / 4480.

3 - كوال سعيد بن احلطاب بنسبة 570 / 4480.

4 - كوال عزالدين بن احلطاب بنسبة 570 / 4480.

5 - كوال رشيد بن احلطاب بنسبة 570 / 4480.

6 - اصبان طارق بن جنيب بنسبة 84 / 4480.

7 - اصبان هند بنت جنيب بنسبة 42 / 4480.

8 - التابتي املهدي بن عبد الوهاب بنسبة 70 / 4480.

9 - التابتي ربيع بن عبد الوهاب بنسبة 70 / 4480.

10 - التابتي محمد بن عبد الوهاب بنسبة 70 / 4480.

11 - كوال محمد بن احلطاب بنسبة 570 / 4480.

12 - كوال عبد احلق بن احلطاب بنسبة 570 / 4480.

13 - اصبان حسناء بنت جنيب بنسبة 42 / 4480.

14 - التابتي منال بنت عبد الوهاب بنسبة 35 / 4480.

15 - التابتي مرمي بنت عبد الوهاب بنسبة 35 / 4480.

16 -  اصبان فاطمة الزهراء بنت جنيب بنسبة 42 / 4480.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "ارض الكور".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "ارض الكور".

مشتمالته : أرض فالحية.

موقعه : عمالةاقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار اجلوالة.

مساحته :  2 هـ 14 آ 33 س تقريبا.

حدوده :

رقم  التحفيظ  ومطلب   63  -  1408 رقم  التحفيظ  مطلب   : شماال 

عمالة  اجلوالة  دوار  صالح  اوالد  )جماعة  ابراهيم  جالل  و   63  -  2635

اقليم النواصر (.

شرقا : الرسم العقاري رقم 69974  س

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 1193 - 63

غربا : مطلب التحفيظ رقم 63-1193

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  الشىء.

سند التملك  :

- شهادة إدارية بتاريخ 6 ماي 2015 

 13 لـ  املوافق   2017 11ابريل  بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم   -

رجب 1438

لـ20  املوافق   2018 مارس   9 بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم   -  

جمادى اآلخرة 1439.

- رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 12ابريل 2018 املوافق لـ25 رجب 1439

- رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 14مارس 2019 املوافق لـ7 رجب 1440

- رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 4 ابريل 2019 املوافق لـ28 رجب 1440 

لـ17  املوافق   2021 بتاريخ فاحت مارس  - رسم عدلي موضوعه ملحق 

رجب 2021 .

 09 الساعة  على   2021 24ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء - النواصر.

                                             مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 17992 - 65 

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة سيدي رحال ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة سيدي رحال ". 

مشتمالته : مقبرة . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابرهيم احملل املدعو توخربني . 

مساحته : 40 آ 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية 

شرقا : الطريق العمومية 

جنوبا : ورثة خد الزين و احلسني بوكايو 

غربا : ممر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد . 

 11 الساعة  على   2021 31ماي  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 17993 - 65

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة توخربني ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة توخربني ". 

مشتمالته : مقبرة . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابرهيم احملل املدعو توخربني . 

مساحته : 72 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : موالي علي القاضي 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12955 - 65 و الطريق العمومية 

جنوبا : الواد 

غربا : الواد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد . 

 12 الساعة  على   2021 31ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 17994 - 65

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1. 

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

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

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو ووارك . 

مساحته : 10 آ 40 س تقريبا. 

حدوده : شماال : ممر 

شرقا : علي ايت احلوسني 

جنوبا : علي ايت احلوسني 

غربا : الطريق العمومية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد. 

 10 الساعة  على   2021 31ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 17995 - 65

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1. 

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

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

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو ووارك . 

مساحته : 80 آ 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مدرسة و علي ايت احلوسني 

شرقا : الشعبة 

جنوبا : باعزيز 

غربا : ممر و مصرف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد. 

 10 الساعة  على   2021 31ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 17996 - 65 

تاريخ اإليداع : 29مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد بوعدي خالد بن علي بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تلحبلني ".

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

مشتمالته : دار للسكن من سفلي و ثالث طوابق وسطح.

موقعه : اقليم احلوز بلدية امزميز حي اسكون . 

مساحته : 95 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 6798 - 43( ورثة ايت الباز(.

شرقا : حلسن حوبيشي 
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جنوبا : زنقة عرضها 5 امتار 

غربا : جمال امنصور 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- عقد عرفي مؤرخ في12 فبراير 2009.

كناش   480 صحيفة   343 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  برسم  تعريف   -

األمالك رقم 18 بتاريخ 26 فبراير 2021 توثيق امزميز.

- شهادة إدارية عدد 11 - 2021 مؤرخة في 18 فبراير 2021.

 14 الساعة  على   2021 31ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 17997 - 65 

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد ايت البيت محماد بن عمر بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة البور".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البيت الوحيد". 

مشتمالته : دار للسكن من سفلي وطابق أول . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اوريكة احملل املدعو احلاجب. 

مساحته : 90 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حسن ادمحند 

شرقا : ابران احلسني و الطريق وحاليا حسن ادمحند 

جنوبا : ابران احلسني وحاليا عمر بوتكات 

غربا : ابران احلسني و حاليا محمد اسكتي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 390 صحيفة 422 كناش األمالك رقم 273 

بتاريخ 04 يونيو 2020 توثيق مراكش.

- نسخة رسم شراء عدلي حفظ اصله بعدد 4261 بتاريخ 10 ديسمبر 1991 

توثيق مراكش.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت يونيو 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 17998 - 65

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد حماتو عبد الرحيم بن محمد بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكركورت ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكركورت ". 

مشتمالته : أرض فالحية بورية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة تديلي مسفيوة مزارع دوار 

ايت حمودو 

مساحته : 18 آ 23 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية 

شرقا : ورثة ايت الطير حمادي نو الشكار وحاليا بوبكر بن ملعطي 

جنوبا : محماد بن حماتو 

غربا : الطريق العمومية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 24 رقم  كناش   301 صحيفة   303 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 23 يناير 2020 توثيق ايت اورير.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 29 ديسمبر 1997.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت يونيو 2021 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 17999 - 65

تاريخ اإليداع : فاحت ابريل 2021.

طالبا التحفيظ : 

العلوي العبدالوي مامون بن موالي عمر بنسبة 1 - 2.

العلوي العبدالوي ياسمني بنت موالي عمر بنسبة 1 - 2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الهيداني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ياسمني". 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة من الزيتون واملشمش 

والبرقوق والتفاح والتني ودارين ترابيني وبئر . 

موقعه : اقليم احلوز قيادة وزكيتة جماعة اللة تكركوست دوار مخفمان . 

مساحته : 4 هـ 85 آ 24 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية 

م   -  22808 عدد  التحفيظ  مطلب  و  تكركوست  اللة  سد   : شرقا 

و الرسم العقاري عدد 8392 - 65 

جنوبا : األحباس و مقبرة 

غربا : طريق عمومية عرضها 6 امتار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 360 صحيفة 347 كناش األمالك عدد 308 

بتاريخ 25 فبراير 2021 توثيق مراكش.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 261 صحيفة 187 كناش األمالك 

عدد 309 بتاريخ 09 دجنبر 2020 توثيق مراكش.

 351 صحيفة   327 بعدد  أصلها  ضمن  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

كناش 2 رقم 63 مكرر بتاريخ 09 غشت 2006 توثيق مراكش.
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- شهادة إدارية عدد 87 مؤرخة في 28 يناير 2020.

- صورة شمسية لوكالة رسمية مؤرخة في 25 يناير 2021.

- صورة شمسية لوكالة رسمية مؤرخة في 25 يناير 2021.

 12 2021 على الساعة  2 يونيو  التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 

و30 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد      

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17700 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021.

طالبو التحفيظ : 

- احلسن عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- ادار عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- طامو عبوا بنت محمد بنسبة 8 - 72؛

- الناجم عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- عائشة بوزكيون بنت احماد بنسبة 2 - 72؛

- عبد الرحمان عبو بن محمد بنسبة 7 - 72؛

- محمد عبو بن محمد بنسبة 7 - 72.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دو اورتي".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة متليلت دوار تاوريرت.

مساحته : 6آر 43 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 15943 - 66؛

بن  مبارك  بن  احلسني  وبوزيد  محمد  بن  احمد  التايك  ورثة   : شرقا 

احلسني ومن معه؛

جنوبا : الرسم العقاري 15772 - 66؛

غربا : الرسم العقاري 15711 - 66.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2021.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 مارس 2021.

- شهادة إدارية مؤرخ 26 فبراير 2021. 

على   2021 ماي   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17701 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021.

طالبو التحفيظ : 

- احلسن عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- ادار عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- طامو عبوا بنت محمد بنسبة 8 - 72؛

- الناجم عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- عائشة بوزكيون بنت احماد بنسبة 2 - 72؛

- عبد الرحمان عبو بن محمد بنسبة 7 - 72؛

- محمد عبو بن محمد بنسبة 7 - 72.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " انزليف اوفال".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار اللوز.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة متليلت دوار تاوريرت.

مساحته : 19آر 82 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 15501 - 66؛

شرقا : الرسم العقاري 15501 - 66؛

جنوبا : الرسم العقاري 16889 - 66؛

غربا : الرسم العقاري 10310 - 66.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2021..

- رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 237 سجل التركات 30 بتاريخ.

- شهادة إدارية مؤرخ 26 فبراير 2021. 

على   2021 ماي   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17702 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021.

طالبو التحفيظ : 

- احلسن عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- ادار عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- طامو عبوا بنت محمد بنسبة 8 - 72؛

- الناجم عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- عائشة بوزكيون بنت احماد بنسبة 2 - 72؛

- عبد الرحمان عبو بن محمد بنسبة 7 - 72؛

- محمد عبو بن محمد بنسبة 7 - 72.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلوفرت نايت بوزيد".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة متليلت دوار تاوريرت.

مساحته : 87آر 34 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 17318 - 66، الرسم العقاري 13066 - 66 ؛

شرقا : الرسم العقاري 16888 - 66؛
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جنوبا : الرسم العقاري 16888 - 66؛

غربا : الرسم العقاري 17958 - 66.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2021.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 مارس 2021.

- شهادة إدارية مؤرخ 26 فبراير 2021. 

على   2021 ماي   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17703 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021.

طالبو التحفيظ : 

- احلسن عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- ادار عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- طامو عبوا بنت محمد بنسبة 8 - 72؛

- الناجم عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- عائشة بوزكيون بنت احماد بنسبة 2 - 72؛

- عبد الرحمان عبو بن محمد بنسبة 7 - 72؛

- محمد عبو بن محمد بنسبة 7 - 72.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اورتي ازضاض".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار اللوز.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة متليلت دوار تاوريرت.

مساحته : 9 آر 61 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 15839 - 66؛

شرقا : ورثة بن عال عدي بن علي ومن معه؛

جنوبا : الرسم العقاري 16647 - 66؛

غربا : الرسم العقاري 16647 - 66.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2021.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 مارس 2021.

- شهادة إدارية مؤرخ 26 فبراير 2021. 

على   2021 ماي   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17704 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021.

طالبو التحفيظ : 

- احلسن عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- ادار عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- طامو عبوا بنت محمد بنسبة 8 - 72؛

- الناجم عبوا بن محمد بنسبة 16 - 72؛

- عائشة بوزكيون بنت احماد بنسبة 2 - 72؛

- عبد الرحمان عبو بن محمد بنسبة 7 - 72؛

- محمد عبو بن محمد بنسبة 7 - 72.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ثالث ستازرين".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار اللوز.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة متليلت دوار تاوريرت.

مساحته : 20 آر 60 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13235 - 66؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 15330 - 66؛

جنوبا : الرسم العقاري 10310 - 66؛

غربا : الرسم العقاري 18170 - 66.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2021.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 مارس 2021.

- شهادة إدارية مؤرخ 26 فبراير 2021. 

على   2021 ماي   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 17705 - 66 

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالب التحفيظ : حسن أشعوي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكوني "

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

نوعـه : دار للسكن من طابق سفلي.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امنتانوت جماعة امنتانوت حي أكني.

مساحته : 1 آر 25 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : أزروال عبد اللطيف؛

شرقا : بنحمو حسن؛

جنوبا : بابا عبو عمر؛

غربا : اغادس عبد اهلل.

أصل امللك : 

 283 312 صحيفة  بعدد  استمرار عدلي مضمن  - نسخة من رسم 

كناش أمالك 37 بتاريخ 18 يونيو 2014 بتوثيق امنتانوت.

- عقد شراء عدلي مضمن 597 صحيفة 449 كناش أمالك 41 بتاريخ 

12 ماي 2016.

- وكالة عدلية مضمنة بعدد 101 كناش 65 بتاريخ 21 نوفمبر 2013.
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- شهادة إدارية مؤرخ في 01 اكتوبر 2020. 

- نسخة طبق األصل من قرار ترخيص بالبناء رقم 33 - 2018 بتاريخ 

25 مارس 2021.

- نسخة طبق األصل من التصميم املعماري مصادق عليه بدون تغيير.

على   2021 ماي   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بشيشاوة

عبد االله البداوي   

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6287 - 67

تاريخ االيداع : 29 مارس 2021.

طالب التحفيظ : السيد رفيق ايت زايد بن عبد الكرمي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بويدر.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بويدر".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار ايت سيدي. 

مساحته : 39 آر 96 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : واد.

شرقا : ورثة حدو ابوهالي.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 12283 - 67.

غربا : علي ايت زايد.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2021 مارس   04  : في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

األمالك 73 عدد 411 صحيفة 419 بتاريخ : 18 مارس 2021. 

على   2021 ماي   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6288 - 67

تاريخ االيداع : 29 مارس 2021.

طالبو التحفيظ السيد)ة( : 

1 - نزهة احلامدي بنت بنعيسى بنسبة : 2 - 16.

2 - زهير الهدروبي بن حلسن بنسبة : 7 - 16.

3 - محمد الهدروبي بن حلسن بنسبة : 7 - 16.

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة احلاجب، حي ايت سعيد. 

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : عبد السالم اوسار.

جنوبا : الغزي ابرقي ومحمد علوشي. 

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

مسجل   1994 ابريل   04  : بتاريخ  اإلمضاء  مصحح  عرفي  عقد   -  1

باحلاجب بتاريخ : 17 ديسمبر 2012 كناش 7 - 2719.

بكناش  2013 مضمن  ديسمبر   15  : في  إراثة عدلي مؤرخ  - رسم   2

الوصايا 89 عدد 195 صحيفة 218 بتاريخ : 17 ديسمبر 2013.

على   2021 ماي   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري     

محافظة الفقيه بن صالح

خالصة إصالحية - مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في

17 مارس 2021 ، فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو ''احلراش'' 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 5454 - 68 الكائن بإقليم و دائرة 

الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني شكدال احملل 

املدعو ''اوالد بوهرو'' املنشور خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية 

عدد 712 بتاريخ 22 اغسطس 2012 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

1 - نعيمة عسري بنت خليفة.

2 - ثورية شكري بنت صالح.

3 - بديعة شكري بنت صالح.

4 - فريد شكري بن صالح.

5 - عبد اهلل شكري بن صالح.

6 - هند شكري بنت صالح.

7 - محمد شكري بن صالح.

8 - أحمد شكري بن صالح.
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9 - عبد الرحيم شكري بن صالح.

10 - قدور الناصري بن صالح.

11 - فاطمة شكري بنت صالح.

12 - خديجة شكري بنت صالح.

13 - خالد شكري بن صالح.

14 - يوسف شكري بن صالح.

15 - كمال شكري بن صالح.

16 - ماجدة شكري بنت صالح.

17 - عبد احلميد شكري بن صالح.

18 - حسن شكري بن صالح.

19 - مهدي شكري بن صالح.

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 30 سهما من أصل 240 لألولى 

و السابع و اخلامس  الرابع  14 سهما من أصل ذلك لكل واحد من  و 

و اخلامس  الرابع عشر  و  الثالث عشر  و  العاشر  و  التاسع  و  الثامن  و 

7 أسهم من  و  التاسع عشر  و  الثامن عشر  و  السابع عشر  و  عشر 

أصل ذلك لكل واحدة من الثانية و الثالثة و السادسة و احلادية عشر 

و الثانية عشر و السادسة عشر.

الكل بناءا على نفس العقود املدلى بها سابقا و كذا : 

- رسم إراثة عدلي مضمن بعدد 473 صحيفة 312 بتاريخ 21 ديسمبر 2019.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخ في 05 مارس 2021.

- صورة شمسية لوكالة عدلية مضمنة بعدد 279 كناش 24 بتاريخ 

10 مارس 2021 أصلها بتاريخ 07 ديسمبر 2020.

- صورة شمسية لوكالة عدلية مضمنة بعدد 1331 صحيفة 1331 

بتاريخ 10 مارس 2021 أصلها بتاريخ 07 ديسمبر 2020.

 456 صحيفة   701 بعدد  مضمنة  عدلية  لوكالة  شمسية  صورة   -

بتاريخ 10 مارس 2021 أصلها بتاريخ 18 ديسمبر 2020.

- صورة شمسية لوكالة عدلية مضمنة بعدد 1332 صحيفة 1332 

بتاريخ 05 يناير 2021 أصلها بتاريخ 07 ديسمبر 2020.

- صورة شمسية لوكالة عدلية مضمنة بعدد 31 صحيفة 31 بتاريخ 

10 مارس 2021 أصلها بتاريخ 01 فبراير 2021.

أصلها   2021 مارس   10 في  التاريخ  ثابتة  لوكالة  شمسية  صورة   -

بتاريخ 11 ديسمبر 2020.

أصلها   2021 مارس   10 في  التاريخ  ثابتة  لوكالة  شمسية  صورة   -

بتاريخ 11 ديسمبر 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30910 - 72

تاريخ اإليداع : 22 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : ميينة حامد بنت عبد اجلليل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك حامد "

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقيني علويني ومرافق بالسطح .

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي التقدم.

مساحته : 46 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : مصطفى الغربي بن مسعود؛

شرقـا : الزنقة

جنوبـا : خديجة ابنون ؛

غربـا : ميلود كتاف.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 67 صحيفة 56 سجل األمالك العقارية 100 

بتاريخ 26 فبراير 2013 توثيق ابن جرير.

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 256 صحيفة 272 سجل األمالك رقم 952 

بتاريخ 30 مارس 2012 توثيق ابن جرير.

نسخة من رسم شراء عدلي املضمن اصله بعدد 273 صحيفة 320 

كناش األمالك عدد 79 بتاريخ 07 نوفمبر 2008 توثيق ابن جرير.

 226 صحيفة   230 بعدد  اصله  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

كناش األمالك عدد 93 بتاريخ 20 مارس 2012 توثيق ابن جرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 24 ماي 2021 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30911 - 72

تاريخ اإليداع : 23 مارس 2021.

طالبتا التحفيظ : 

سعيدة اشبايك بنت حسن بنسبة 01/02 سهما؛

غزالن اشبايك بنت حسن بنسبة 01/02 سهما؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أشبايك "

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح .

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي الشعيبات.

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : عبد الرحيم اإلدريسي؛

شرقـا : الزنقة
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جنوبـا : زنزوم موالي بالل؛

غربـا : حماد بن عباس.

أصل امللك : 

األمالك  سجل   118 صحيفة   88 بعدد  ضمن  عدلي  عطية  رسم 

العقارية 123 بتاريخ 10 يناير 2019 توثيق ابن جرير.

 49 األمالك  116 سجل  140 صحيفة  بعدد  رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 03 يونيو 2003 توثيق ابن جرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 24 ماي 2021 على 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 30912 - 72

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم الزرهوني بن أحمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عزيب القائد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عزيب القائد "

نوعه : ارض فالحية بها بناية مهدمة وبئر .

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة أوالد حسون حمري، دوار أكسيكسو.

مساحته : 06 هكتار 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : ورثة احلاج إبراهيم؛

شرقـا : ورثة رحال ومحمد وسعيد أوالد عزوز؛

جنوبـا : طريق عمومية؛

غربـا : ورثة مباركة بن عالل.

أصل امللك : 

 123 العقارية  األمالك  495 سجل  366 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 28 فبراير 2020 توثيق ابن جرير.

 470 صحيفة   445 بعدد  اصله  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

سجل األمالك رقم 113 بتاريخ 31 يوليو 2017 توثيق ابن جرير.

نسخة من رسم شراء عدلي املضمن اصله بعدد 452 صحيفة 381 

كناش األمالك عدد 74 بتاريخ 30 أبريل 2008 توثيق ابن جرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 24 ماي 2021 على 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 30913 - 72

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021.

طالب التحفيظ : توفيق الكرميي بن إبريك؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك فراس"

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير احلي اجلديد.

مساحته : 86 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : الرسم العقاري عدد 1308 - 72؛

شرقـا : حلبيب الدهيبي؛

جنوبـا : طريق؛

غربـا : طريق.

أصل امللك : 

رسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 48 صحيفة 57 سجل األمالك رقم 292 

بتاريخ 08 يوليو 2019 توثيق مراكش.

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 221 صحيفة 275 سجل األمالك رقم 292 

بتاريخ فاحت نوفمبر 2019 توثيق مراكش.

وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 22 مارس 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 26 ماي 2021 على 

الساعة ااحلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 30914 - 72

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021.

شخص  في   GOOD TRACK SERVICE شركة   : التحفيظ  طالبة 

ممثلها القانوني؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أمني"

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير احلي اجلديد.

مساحته : 59 آر 37 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : الطريق 

شرقـا : الرسم العقاري عدد 2264 - 22، طريق ؛

جنوبـا : طريق؛

غربـا : الرسوم العقارية اعدد 11974 - 72، 5972 - 72، 6935 - 72.

أصل امللك : 

األمالك  سجل   208 صحيفة   170 بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار  رسم 

رقم 292 بتاريخ فاحت أكتوبر 2019 توثيق مراكش.

 292 292 سجل األمالك رقم  236 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 15 نوفمبر 2019 توثيق مراكش.

وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 14 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 26 ماي 2021 على 

الساعة ااحلادية عشرة والنصف صباحا.
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "محمد"، 

موضوع مطلب عدد 30603 - 72، الذي أدرجت خالصته

باجلريدة الرسمية عدد 1057 املؤرخة في 03 ابريل 

مسطرة  فإن   ،2020 يناير   20 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  "محمد"،  املسمى  امللك  حتفيظ 

األمل،  جرير، حي  ابن  الرحامنة، جماعة  باقليم  الكائن   ،72  -  30603

طالب  نفس  اسم  وفي  التسمية  نفس  حتت  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

املصرح  املساحة  بدل  سنتيار   61 قدرها  نهائية  ومبساحة  التحفيظ 

بها إبان إيداع مطلب التحفيظ والبالغة 50 سنتيار تقريبا، وذلك بناء 

ضمن  عدلي  إستمرار  رسم  وكذا  سلفا،  املودعة  الوثائق  نفس  على 

بعدد 320 صحيفة 342 سجل األمالك رقم 125 بتاريخ 10 يناير 2020 

توثيق إبن جرير

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة    

محافظة يوملان ميسور

مطلب رقم 12291 - 74.

تاريخ اإليـداع : 29 مارس 2021

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة متدافلت القنطرة " 

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك : مدرسة متدافلت القنطرة 

نوع امللك : أرض بها مدرسة 

مساحتـه : 75 آر تـقـريبا

موقعـه : إقليم بوملان ، قيادة وجماعة القصابي احملل املدعو مدرسة 

متدافلت القنطرة 

حـدوده : 

شـمـاال : الدولة امللك اخلاص

شرقــا : الدولة امللك اخلاص

جنوبا : الدولة امللك اخلاص

غربــــا : الطريق الوطنية رقم 15

احلقوق العينية : ال شــيء 

امللك بكناش محتويات أمالك  : مستخلص من تسجيل  امللك  أصل 

الدولة بفاس . 

الساعة  على   2021 ماي   31  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا 

مطلب رقم 12292 - 74.

تاريخ اإليـداع : 29 مارس 2021

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة بوحمامة" 

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك : مدرسة بوحمامة 

نوع امللك : أرض بها مدرسة 

مساحتـه : 51 آر تـقـريبا

موقعـه : إقليم بوملان ، قيادة وجماعة القصابي احملل املدعو مدرسة بوحمامة 

حـدوده : 

شـمـاال : الدولة امللك اخلاص

شرقــا : الدولة امللك اخلاص

جنوبا : ممر عمومي

غربــــا : الدولة امللك اخلاص 

احلقوق العينية : ال شــيء 

امللك بكناش محتويات أمالك  : مستخلص من تسجيل  امللك  أصل 

الدولة بفاس . 

الساعة  على   2021 ماي   31  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال. 

احملافظ على األمالك العقارية ببوملان ميسور

زكرياء السعيدي    

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1946 - 76

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021. 

طالب التحفيظ : محمد بوهالل بن عبد الكرمي.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدريوات 1" ؛ 

نوعـه : ارض فالحية.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو 

: الدريوات.

مساحتـه : 01 هـ 80 آر 97 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : زنقة عرضها 15 مترا ؛

شرقا : محمد بوهالل و كرمي بوهالل و علي بوهالل؛

جنوبا : ورثة الهاشمي شقور؛

غربا : علي بوهالل.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 1410 26 من رجب  1 - نسخة رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 

املوافق لـ 23 فبراير 1990 ؛

2 - رسم هبة عدلي مؤرخ في فاحت ذي احلجة 1413 املوافق لـ املوافق 

لـ 23 مايو 1993 ؛
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3 - رسم حيازة هبة عدلي مؤرخ في 18 من ربيع الثاني 1415 املوافق 

لـ املوافق لـ 25 سبتمبر 1994 ؛

4 - نسخة رسم تصحيح مساحة عدلي مؤرخ في 17 من صفر 1440 

املوافق لـ املوافق لـ 27 اكتوبر 2018 ؛

لـ  املوافق   1440 الثاني  ربيع   03 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في   5

املوافق لـ 11 ديسمبر 2018 ؛

6 - رسم الرفع على رسم هبة مبذكرة العدل عدلي مؤرخ في 13 من 

رجب 1442 املوافق لـ 25 فبراير 2021 ؛

7 - شهادة إدارية من اجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل حتت عدد 158 

بتاريخ 01 فبراير 2021.

على   2021 ماي   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 1947 - 76

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021. 

طالب التحفيظ : محمد بوهالل بن عبد الكرمي.

االسم الذي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "الدريوات 2 " ؛ 

نوعـه : ارض فالحية.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو 

: الدريوات.

مساحتـه : 13 آر 84 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : زنقة عرضها 15 مترا ؛

شرقا : زنقة عرضها 25 امتار؛

جنوبا : كرمي بوهالل ؛

غربا : محمد بوهالل.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 1410 26 من رجب  1 - نسخة رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 

املوافق لـ 23 فبراير 1990 ؛

2 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 01 ذي احلجة 1413 املوافق لـ املوافق لـ 

23 ماي 1993 ؛

3 - رسم حيازة هبة عدلي مؤرخ في 18 من ربيع الثاني 1415 املوافق 

لـ املوافق لـ 25 سبتمبر 1994 ؛

4 - نسخة رسم تصحيح مساحة عدلي مؤرخ في 17 من صفر 1440 

املوافق لـ املوافق لـ 27 اكتوبر 2018 ؛

لـ  املوافق   1440 الثاني  ربيع   03 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في   5

املوافق لـ 11 ديسمبر 2018 ؛

6 - رسم الرفع على رسم هبة مبذكرة العدل عدلي مؤرخ في 13 من 

رجب 1442 املوافق لـ 25 فبراير 2021 ؛

7 - شهادة إدارية من اجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل حتت عدد 158 

بتاريخ فاحت فبراير 2021.

على   2021 ماي   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 1948 - 76

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021. 

طالب التحفيظ : محمد امزيان بن محمد .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "امزيان" ؛ 

نوعـه : ارض بها بناية تتكون من طابق ارضي و طابقني علويني.

احملل  الفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو : حومة كنديسة العليا.

مساحتـه : 01 آر 50 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : ممر ؛

شرقا : احمد التسودالي ؛

جنوبا : الوافي االدريسي؛

غربا : شارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من ذي القعدة 1413 املوافق 

لـ 03 ماي 1993 ؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 من جمادى االولى 1424 املوافق لـ 

املوافق لـ 28 يوليو 2003 ؛

3 - رسم احلاق عدلي مؤرخ في 04 رجب 1442 املوافق لـ 16 فبراير 2021 

4 - صورة شمسية لرخصة البناء مسلمة من طرف جماعة الفنيدق 

بتاريخ 31 اكتوبر 2014 حتت عدد 129 - 214 - 48555

اجلماعة  طرف  من  مسلمة  السكن  لرخصة  شمسية  صورة   -  5

احلضرية للفنيدق مؤرخة في 01 - 8 - 2018 

6 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 15 مارس 2021

7 - وكالة

رسم شهادة إدارية من اجل التحفيظ صادرة عن جماعة الفنيدق حتت 

عدد 06 - 202 بتاريخ 15 مارس 2021.

على   2021 ماي   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا.
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مطلب رقم 1949 - 76

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021. 

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "ملك الدولة العليني " ؛ 

نوعـه : ارض عارية بها بنايات.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة القروية العليني

مساحتـه : 53 آر 74 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : طريق عمومية ؛

شرقا : طريق عمومية و الرسم العقاري عدد 3113 - 76؛

جنوبا : طريق عرضها 20 مترا و الرسم العقاري عدد 3113 - 76 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 735 - 76.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : نسخة من ملخص تقييد امللك بكناش احملتويات مؤرخة 

في 24 مارس 2021.

على   2021 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 1950 - 76

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021. 

طالب التحفيظ : كرمي بوهالل بن عبد الكرمي.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "كرمي 1" ؛ 

نوعـه : ارض فالحية.

 : املدعو  احملل  مرتيل  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

الدريوات.

مساحتـه : 01 هـ 21 آر 55 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : زنقة عرضها 15 مترا ؛

شرقا : علي بوهالل؛

جنوبا : ورثة الهاشمي شقور؛

غربا : زنقة عرضها 20 مترا.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

نسخة رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 26 من رجب 1410 املوافق 

لـ 23 فبراير 1990 ؛

رسم هبة عدلي مؤرخ في فاحت ذي احلجة 1413 املوافق لـ املوافق 

لـ 23 ماي 1993 ؛

رسم حيازة هبة عدلي مؤرخ في 18 من ربيع الثاني 1415 املوافق لـ 

املوافق لـ 25 سبتمبر 1994 ؛

 1440 17 من صفر  في  نسخة رسم تصحيح مساحة عدلي مؤرخ 

املوافق لـ املوافق لـ 27 اكتوبر 2018 ؛

رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1440 املوافق لـ املوافق 

لـ 11 ديسمبر 2018 ؛

شهادة إدارية من اجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل حتت عدد 54 

بتاريخ 14 يناير 2021.

على   2021 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 11 صباحا.

مطلب رقم 1951 - 76

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021. 

طالب التحفيظ : كرمي بوهالل بن عبد الكرمي.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "كرمي 2" ؛ 

نوعـه : ارض فالحية.

 : املدعو  احملل  مرتيل  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

الدريوات.

مساحتـه : 13 آر 84 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : محمد بوهالل ؛

شرقا : زنقة عرضها 25 مترا ؛

جنوبا : علي بوهالل؛

غربا : محمد بوهالل.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

نسخة رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 26 من رجب 1410 املوافق 

لـ 23 فبراير 1990 ؛

رسم هبة عدلي مؤرخ في فاحت ذي احلجة 1413 املوافق لـ املوافق 

لـ 23 ماي 1993 ؛

رسم حيازة هبة عدلي مؤرخ في 18 من ربيع الثاني 1415 املوافق لـ 

املوافق لـ 25 سبتمبر 1994 ؛

 1440 17 من صفر  في  نسخة رسم تصحيح مساحة عدلي مؤرخ 

املوافق لـ املوافق لـ 27 اكتوبر 2018 ؛

رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1440 املوافق لـ املوافق 

لـ 11 ديسمبر 2018 ؛

شهادة إدارية من اجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل حتت عدد 54 

بتاريخ 14 يناير 2021.

على   2021 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 12 ظهرا.
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مطلب رقم 1952 - 76

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021. 

طالب التحفيظ : كرمي بوهالل بن عبد الكرمي.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "كرمي 3" ؛ 

نوعـه : ارض فالحية.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل 

املدعو : الدريوات.

مساحتـه : 59 آر 42 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : زنقة عرضها 15 مترا ؛

شرقا : زنقة عرضها 20 مترا ؛

جنوبا : ورثة علي شقور؛

غربا : ورثة علي شقور.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

نسخة رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 26 من رجب 1410 املوافق 

لـ 23 فبراير 1990 ؛

رسم هبة عدلي مؤرخ في 01 ذي احلجة 1413 املوافق لـ املوافق 

لـ 23 ماي 1993 ؛

رسم حيازة هبة عدلي مؤرخ في 18 من ربيع الثاني 1415 املوافق لـ 

املوافق لـ 25 سبتمبر 1994 ؛

 1440 17 من صفر  في  نسخة رسم تصحيح مساحة عدلي مؤرخ 

املوافق لـ املوافق لـ 27 اكتوبر 2018 ؛

رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1440 املوافق لـ املوافق 

لـ 11 ديسمبر 2018 ؛

شهادة إدارية من اجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل حتت عدد 54 

بتاريخ 14 يناير 2021.

على   2021 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال

مطلب رقم 1953 - 76

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021. 

طالبة التحفيظ : ام كلثوم البقالي بنت محمد .

االسم الذي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "سعد " ؛ 

نوعـه : ارض فالحية .

احملل  للمضيق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو سانية الطريس

مساحتـه : 02 آر تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : طريق ؛

شرقا : خالصة فارس؛

جنوبا : رشيد اللبادي ؛

غربا : رشيد اللبادي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

عقد هبة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 10 نوفمبر 2009

لـ املوافق   1436 شعبان  من   17 في  مؤرخ  عدلي  الهبة  تاكيد  رسم 

05 يونيو 2015

لـ املوافق   1440 االول  ربيع  من   23 في  مؤرخ  بدون عوض  تنازل  رسم 

فاحت ديسمبر 2018

 1442 الثانية  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  تصحيحي  ملحق  رسم 

املوافق لـ 18 يناير 2021

احلضرية  اجلماعة  من  مسلمة  التحفيظ  اجل  من  ادارية  شهادة 

للمضيق حتت عدد 135 - 2020 بتاريخ 10 نوفمبر 2020

على   2021 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 13 زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الزيتون" ذي مطلب 

التحفيظ عدد 76-1238 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 821 املؤرخة في 24 سبتمبر 2014 

 ،2021 مبقتضى مطلب إصالحي مصحح اإلمضاء بتاريخ فاحت مارس 

التحفيظ  الزيتون" ذي مطلب   " امللك املسمى  فإن مسطرة حتفيظ 

رقم 1238 - 76 الكائن بعمالة املضيق الفنيدق ، جماعة العليني احملل 

املدعو دوار حراقة، قد أصبحت تتابع في اسم السيد رشيد الشعايري 

بن محمد مبساحة قدرها 01 آر 41 س و اجلزء الباقي من املطلب يتابع 

في اسم طالبي التحفيظ باملساحة املتبقية، و ذلك بناءا على : 

- حكم ابتدائي صادر عن احملكمة االبتدائية بتطوان بتاريخ 06 ديسمبر 2017 

، عدد 1079 ملف رقم 1632 - 1403 - 2016؛

عدد التحفيظ  ملف  في  واالستئناف  الطعن  بعدم  شهادة   -

1632 - 1403 - 2016 صادرة عن احملكمة االبتدائية بتطوان مؤرخة في 

20 يناير 2021؛

بكناش  املضمن   2013 سبتمبر   10  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

األمالك رقم 364 صحيفة 175 عدد 168 بتاريخ 30 سبتمبر 2013.

احملافظ على األمالك العقارية والرهون باملضيق - الفنيدق 

عاكف عبد العزيز   
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محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 6180 - 77

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021

طالب التحفيظ : الهاشمي مزوز بن بوفلجة ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » ركنة الشعبي «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ركنة الشعبي «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار الذوبة اوالد بنسعيد ؛

مساحته : 79 آرا 60 ست تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 14363 - 77 ؛

شرقا : ورثة مزوز بوجمعة بلخضر ؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : الرسم العقاري عدد : 14363 - 77 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدد 423 كناش 177 صحيفة 455 مؤرخ في 28 يناير 2021 ؛

2 – شهادة ادارية عدد 10 بتاريخ : 27 يناير 2021 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 24 ماي 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 6181 - 77

تاريخ اإليداع : 24 مارس 2021

طالب التحفيظ : 

حنيفة ابراهيمي بنت محمد بنسبة 2328300/7603200 ؛

زهراء ابراهيمي بنت محمد بنسبة 921600/7603200 ؛

عائشة ابراهيمي بنت محمد بنسبة 403200/7603200 ؛

فاطمة مفتاح بنت عبد املومن بنسبة 151200/7603200 

محمد اورحمان بن رشيد بنسبة 126000/7603200 ؛

وفاء اورحمان بنت رشيد بنسبة 63000/7603200

رجاء اورحمان بنت رشيد بنسبة 63000/7603200؛

امينة اورحمان بنت رشيد بنسبة 63000/7603200

الهام اورحمان بنت رشيد بنسبة 63000/7603200

كرمية فرحان بنت محمد بنسبة 25200/7603200

ابراهيمي احلسني بن محمد بنسبة 3234000/7603200

مزواري خالد بن محمد بنسبة 26950/7603200

مزواري عبد الكرمي بن محمد بنسبة 26950/7603200

مزواري يحي بن محمد بنسبة 26950/7603200

مزواري مراد بن محمد بنسبة 26950/7603200

مزواري عبد اللطيف بن محمد بنسبة 26950/7603200

مزواري نعيمة بنت محمد بنسبة 13475/7603200

مزواري فاطمة الزهراء بنت محمد بنسبة 13475/7603200

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » حويطة جلول سيدي سعيد «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حويطة جلول سيدي سعيد «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار الهمال املزاوير؛

مساحته : 04 هـ 00 آرا 00 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : بنعبد اهلل ولد عبد الرحمان ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : بنزركة جمال ؛

غربا : الركاب حلويطة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدد 440 كناش 59 صحيفة 376 مؤرخ في 29 

نوفمبر 1978 ؛

2 - رسم اراثة مبناسخة عدد 04 صحيفة 05 كناش 115 بتاريخ 

: 09 يناير 2017 ؛

3 - عقد بيع عدد 341 صحيفة 427 كناش 147 بتاريخ 09 سبتمبر 2017 ؛

4 - عقد صدقة عدد 286صحيفة 370 كناش 148 بتاريخ 24 يناير 2018 ؛

5 - نظير ملحق استدراكي عدد 196 صحيفة 170 كناش 186 بتاريخ 

05 سبتمبر 2018 ؛

6 - ملحق استدراكي عدد 245 صحيفة 190 كناش 208 بتاريخ 

26 يناير 2021 ؛

7 - ملحق استدراكي عدد676 صحيفة 516 كناش 207 بتاريخ 

: 24 فبراير 2021 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 25 ماي 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 6182 - 77

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021

طالب التحفيظ : مالكي محمد بن عبد القادر ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » باب الرزق «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » باب الرزق «؛ 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي عبارة عن فرن ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة وجدة ، حي ولد الشريف الزنقة 

14 رقم 24؛

مساحته : 01 آرا 28 س تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : طريق عمومي عرضه اربعة امتار ؛
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شرقا : قاسمي يامنة والقهواجي علي؛

جنوبا : خلوفي امليلود ؛

غربا : طريق عمومي عرضه 14 متر ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدد 440 كناش 178 صحيفة 469 مؤرخ في 

فاحت مارس 2021 ؛

2 – شهادة ادارية عدد 46 بتاريخ : 26 فبراير 2021 ؛

التاسعة  الساعة  2021 على  ماي   25  : التحديد  إجراء عملية  تاريخ 

والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد : 

كمال عونة    

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4814 - 79

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " اعبد احلميد ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " اعبد احلميد "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 02 آ 07 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : قارة علي وقارة العلوي؛

شرقا : خلضر شاطر؛

جنوبا : قارة محمدين؛ 

غربا : بوزيان علي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 يونيو   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4815 - 79

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " أغيل 1 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " أغيل 1"

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار أوالد لفرح تايدة الغربية ".

مساحته : 01 آ 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احيطيطي بورمضان؛

شرقا : احيطيطي بورمضان؛

جنوبا : احيطيطي بورمضان؛ 

غربا : احيطيطي بورمضان.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 يونيو   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4816 - 79

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد ايكلي ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " مسجد ايكلي "

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " ايكلي ".

مساحته : 02 آ 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوخلوف محمد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : بوخلوف محمد؛ 

غربا : عبيد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 يونيو   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4817 - 79

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تاغشت ".
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االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " تاغشت"

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار ايكلي ".

مساحته : 04 آ 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اوراغ عبد القادر؛

شرقا : اوراغ عبد القادر؛

جنوبا : الواد؛ 

غربا : محفوظ سعيد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 يونيو   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4818 - 79

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " أفرة 1 أيضا ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " أفرة 1 أيضا "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار أكسار ".

مساحته : 06 آ 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : القوح احلسني؛

شرقا : القوح امحمد؛

جنوبا : األحباس؛ 

غربا : محمد اهل القية.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 يونيو   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4819 - 79

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تاغدة ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " تاغدة "

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تيخيامني ".

مساحته : 10 آ 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : كجي محمد؛

شرقا : الساقية وورثة ايت العادلي؛

جنوبا : القاضي محمد والساقية؛ 

غربا : أحمد بوتلونت.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 يونيو   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4820 - 79

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " أغيل 4 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " أغيل 4 "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار أوالد الفرح تايدة الغربية ".

مساحته : 01 آ 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احيطيطي بورمضان وشهيد ادريس؛

شرقا : بناصر احلو واحيطيطي بورمضان؛

جنوبا : احيطيطي بورمضان؛ 

غربا : بناصر احلو.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 يونيو   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4821 - 79

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تاغدة اوسوف 1 ".
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االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " تاغدة اوسوف 1"

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " تيفيافي ".

مساحته : 03 آ 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اوراغ علي؛

شرقا : مرواني احلسني؛

جنوبا : الساقية وقاضي محمد بن علي؛ 

غربا : الشعايبي أحمد واوراغ محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 يونيو   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4822 - 79

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تاغدة اوسوف 2 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " تاغدة اوسوف 2 "

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تيخيامني ".

مساحته : 00 آ 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : قاضي محمد؛

شرقا : قجي علي؛

جنوبا : بلحاج محمد؛ 

غربا : الساقية وبلحاج محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 يونيو   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4823 - 79

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة دوار أكسار ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " مقبرة دوار أكسار"

نوعـه : أرض بها مقبرة.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار أكسار ".

مساحته : 18 آ 99 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج بلقاسم؛

شرقا : احلاج بلقاسم؛

جنوبا : احلاج بلقاسم؛ 

غربا : أمالل محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 يونيو   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4824 - 79

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " آيت يوسف وعلي 1 ".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " آيت يوسف وعلي 1 "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 06 آ 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الوزاني عبد القادر؛

شرقا : قارة محمد؛

جنوبا : األحباس؛ 

غربا : قارة محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 يونيو   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4825 - 79

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيغروتني 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " تيغروتني 1 "
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نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 03 آ 07 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الوزاني محمد؛

شرقا : الوزاني محمد؛

جنوبا : احلاجي محمد؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 يونيو   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4826 - 79

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " عري ايكنادن 6".

االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك : " عري ايكنادن 6 "

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماسات ".

مساحته : 04 آ 41 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الوزاني حلسن؛

شرقا : قارة محمد؛

جنوبا : قارة محمد؛ 

غربا : الوزاني عبد القادر.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة

على   2021 يونيو   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

ادريس املصلح     

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 20582 - 80

تاريخ اإليداع : 26 مارس 2021

طالب التحفيظ : محمد بن ابراهيم بن احلسن اوماست. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك اوماست "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار ايت داوود ، اجلماعة الترابية واد الصفاء، إقليم أشتوكة 

أيت باها.

مساحته : 01 ار 16 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مبارك بن همو؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : فاطمة بنت مبارك؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم تسليم عدلي مضمن بعدد 66 ص 62 كناش االمالك 15 بتاريخ 

04 يونيو 2009.

- صورة طبق االصل لعقد قسمة رضائية ثابتة التاريخ مؤرخة 

في 12 سبتمبر 2014. 

- عقد تسليم ثابت التاريخ مؤرخ في 25 يناير 2021.

- وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 25 فبراير 2021.

تاريخ التحديد املؤقت 26 ماي 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 20583 - 80

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021

طالب التحفيظ : الرشيد صغيري بن محمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " بيوراشن "

نوعه : أرض فالحية بورية،

إقليم  وساي،  سيدي  الترابية  اجلماعة   ، اغبالو  دوار  مزارع   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 هكتار 91 ار 32 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 10471 - 60؛

شرقا : ورثة بودي؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3545 - 80 بعضا مطلب التحفيظ عدد 

10427 - 60؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 995 - 80 بعضا الرسم العقاري عدد 1010 - 80.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 470، سجل االمالك 71 

بتاريخ 15 فبراير 2021.

تاريخ التحديد املؤقت 31 ماي 2021 على الساعة 09 : 00

مطلب رقم 20584 - 80

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021

طالب التحفيظ : الرشيد صغيري بن محمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " تشديرت "
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نوعه : أرض فالحية بورية،

إقليم  وساي،  سيدي  الترابية  اجلماعة   ، اغبالو  دوار  مزارع   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

مساحته : 02 هكتار 17 ار 28 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ادبو العرايق؛

شرقا : ورثة ادنبعو بعضا اد الرايس ابراهيم؛ 

جنوبا : الصغيري احلسني؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 471، سجل االمالك 71 

بتاريخ 15 فبراير 2021.

تاريخ التحديد املؤقت 31 ماي 2021 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 20585 - 80

تاريخ اإليداع : 29 مارس 2021

طالب التحفيظ : احلسني صغيري بن محمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " اشدير "

نوعه : أرض فالحية بورية،

إقليم  وساي،  سيدي  الترابية  اجلماعة   ، اغبالو  دوار  مزارع   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

مساحته : 02 هكتار 11 ار 42 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرشيد صغيري؛

شرقا : ورثة اد الرايس بعضا مطلب التحفيظ عدد 10112 - 60؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 24720 - 60؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 469، سجل االمالك 71 

بتاريخ 15 فبراير 2021.

تاريخ التحديد املؤقت 31 ماي 2021 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 20586 - 80

تاريخ اإليداع : 31 مارس 2021

طالب التحفيظ : مبارك بودي بن احلسن. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بودي "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار ادوز ، اجلماعة الترابية بلفاع، إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 07 ار 23 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : بهي بودي؛ 

جنوبا : بهي بودي؛ 

غربا : ام العيد بنت بهي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة قسمة مراضاة عدلي مضمن اصله بعدد 1771، بتاريخ 07 يوليو 1989.

- حكم ابتدائي رقم 1980 - 42 بتاريخ 07 فبراير 1980 ملف 112 - 1975.

- ملف التنفيذ عدد 82 - 14 مؤرخ في 03 سبتمبر 1982.

- شهادة ادارية عدد 614 بتاريخ 11 اكتوبر 2011.

تاريخ التحديد املؤقت 31 ماي 2021 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 20587 - 80

تاريخ اإليداع : 31 مارس 2021

طالب التحفيظ : بهي بودي بن احلسن. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك املاء "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار ادوز ، اجلماعة الترابية بلفاع، إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 18 ار 08 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : صفية بنت احلسن؛ 

جنوبا : ام العيد بنت بهي؛ 

غربا : ام العيد بنت بهي بعضا احلسن بن بهي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 06 اكتوبر 1997.

- رسم بيع عدلي مضمن بعدد 308 كناش 14 بتاريخ 08 يناير 1991.

- رسم بيع عدلي مضمن بعدد 1043 كناش 14 بتاريخ 16 ابريل 1990.

- نسخة قسمة مراضاة عدلي مضمن اصله بعدد 1771، بتاريخ 07 يوليو 1989.

- نسخة رسم اراثة عدلي مضمن اصله بعدد 708 سجل النظائر 1989، 

بتاريخ 27 فبراير 1989.

تاريخ التحديد املؤقت 31 ماي 2021 على الساعة 12 : 30

مطلب رقم 20588 - 80

تاريخ اإليداع : فاحت أبريل 2021

طالبة التحفيظ : بن عال نادية بنت محمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك ناديه "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار ايت بوالصابون اداومحند ، اجلماعة الترابية واد الصفاء، 

إقليم أشتوكة أيت باها.
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مساحته : 01 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوهرود احلسني؛

شرقا : بوهرود احلسني؛ 

جنوبا : فاطنة أشباني؛ 

غربا : محمد بن عال.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 28 األمالك  كناش   403 ص   465 بعدد  مضمن  عدلي  صدقة  عقد   -

بتاريخ 30 ديسمبر 2013.

- نظير رسم شراء عدلي مضمن بعدد 21 ص 22 كناش االمالك 24 

بتاريخ 18 يناير 2013.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم بني الورثة عرفي مؤرخ في 19 اكتوبر 2011.

تاريخ التحديد املؤقت فاحت يونيو 2021 على الساعة 14 : 00

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك السبت 9 " 

مطلب التحفيظ عدد 20524 - 80.

مسطرة  فإن   2021 مارس   23 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى : " ملك السبت 9 " ذي مطلب التحفيظ عدد 

الترابية بيوكرى إقليم  20524 - 80 الكائن بحي درب كناوة اجلماعة 

اشتوكة ايت باها، تتابع من اآلن فصاعدا في نفس طالب التحفيظ، 

إقليم  بيوكرى  الترابية  درب كناوة اجلماعة  اجلديد وهو بحي  وباملوقع 

اشتوكة ايت باها ووفق احلدود التالية : 

شماال : الطريق.

شرقا : عبد اهلل االنواري.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 19001 - 09.

غربا : ابراهيم الكزكوز.

وذلك مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أمادل وارير بيفنضي " 

مطلب التحفيظ عدد 3960 - 60.

مسطرة  فإن   2017 يونيو   05 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى : " أمادل وارير بيفنضي " ذي مطلب التحفيظ 

إقليم  ماسة  الترابية  اجلماعة  افنتار  بدوار  الكائن   80  -  3960 عدد 

اشتوكة ايت باها، تتابع من اآلن فصاعدا في نفس طالب التحفيظ، 

وملساحة قدرها 35 هكتار 20 ار 39 سنتيار بدل املساحة املصرح بها 

عند ايداع املطلب وذلك مبقتضى نفس العقود املودعة وكذا بناء على : 

- طلب السيد زير الداخلية مؤرخ في 05 يونيو 2017.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها

محمد بلقايد    

محافظة بتيفلت

مطلب رقم 5214 - 81

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1.احمد بنتونسي بن محمد بنسبة 14 - 144 .

2.فاطنة اخللوقي بنت 18 - 144 .

3.حليمة بنتونسي ب محمد 7 - 144 .

4.محمد بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

5.عالل بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

6.عبد الرحمن بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

7.عائشة بنتونسي بنت محمد 7 - 144 .

8.سعيد بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

9.حبيبة بنتونسي بن محمد 7 - 144 .

10.عز الدين بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

11.عبد االاله بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

12.خديجة بنتونسي بنت محمد 7 - 144 .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان راس عني الكاف ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان السهلي ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة احملل املدعو دوار ايت عيسى 

اقسو احلرابلة.

مساحته : 02 هـ 50 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد القرشي ؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 32089 - 16 ؛

جنوبا : ورثة بنتونسي محمد ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 2186 - 16؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 35 رقم  العقار  كناش   11 ص   13 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ 28 فبراير 2003 توثيق تيفلت.

2. رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد 119 ص 164 كناش التركات 

رقم 22 - 18 بتاريخ 29 اغسطس 2019 توثيق سال.

3. رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 644 ص 451 كناش اخملتلفة رقم 30 

- 18 بتاريخ 29 اغسطس 2019 توثيق سال.

4. شهادة ادارية عدد 13 بتاريخ 22 فبراير 2021.

على   2021 ماي   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.
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مطلب رقم 5215 - 81

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.احمد بنتونسي بن محمد بنسبة 14 - 144 .

2.فاطنة اخللوقي بنت 18 - 144 .

3.حليمة بنتونسي ب محمد 7 - 144 .

4.محمد بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

5.عالل بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

6.عبد الرحمن بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

7.عائشة بنتونسي بنت محمد 7 - 144 .

8.سعيد بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

9.حبيبة بنتونسي بن محمد 7 - 144 .

10.عز الدين بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

11.عبد االاله بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

12.خديجة بنتونسي بنت محمد 7 - 144 .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان راس عني الكاف ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر احمد ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة احملل املدعو دوار ايت عيسى 

اقسو احلرابلة.

مساحته : 02 هـ 50 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 49340 - 16 ؛ 

شرقا : طريق عمومي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 11926 - 81 و 10695 - 81، ورثة بن حلسن 

بن العربي ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 3065 - 81 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 356 ص 206 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 23 مارس 2003 توثيق تيفلت.

2. رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد 119 ص 164 كناش التركات 

رقم 22 - 18 بتاريخ 29 اغسطس 2019 توثيق سال.

3. رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 644 ص 451 كناش اخملتلفة رقم 30 

- 18 بتاريخ 29 اغسطس 2019 توثيق سال.

4. شهادة ادارية عدد 14 بتاريخ 22 فبراير 2021.

على   2021 ماي   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 5216 - 81

تاريخ اإليداع : 25 مارس 2021.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.احمد بنتونسي بن محمد بنسبة 14 - 144 .

2.فاطنة اخللوقي بنت 18 - 144 .

3.حليمة بنتونسي ب محمد 7 - 144 .

4.محمد بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

5.عالل بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

6.عبد الرحمن بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

7.عائشة بنتونسي بنت محمد 7 - 144 .

8.سعيد بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

9.حبيبة بنتونسي بن محمد 7 - 144 .

10.عز الدين بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

11.عبد االاله بنتونسي بن محمد 14 - 144 .

12.خديجة بنتونسي بنت محمد 7 - 144 .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان راس عني الكاف ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان راس عني الكاف ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة احملل املدعو مزارع احلرابلة.

مساحته : 01 هـ 19 آر 71 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد بنتونسي ؛ 

شرقا : عالل بنتونسي ؛

جنوبا : محمد القرشي ؛

غربا : النوري احلسني ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 157 ص 121 كناش العقار رقم 215 

بتاريخ 19 اكتوبر 2006 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي قصد التحفيظ ضمن بعدد 368 ص 279 كناش 

العقار رقم 214 بتاريخ 05 سبتمبر 2006 توثيق تيفلت.

3. رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد 119 ص 164 كناش التركات 

رقم 22 - 18 بتاريخ 29 اغسطس 2019 توثيق سال.

4. رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 644 ص 451 كناش اخملتلفة رقم 30 

- 18 بتاريخ 29 اغسطس 2019 توثيق سال.

4. شهادة ادارية عدد 12 بتاريخ 22 فبراير 2021.

على   2021 ماي   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 5217 - 81

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

طالب التحفيظ : حسن السواني بن سعيد.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان السعدية ". 
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نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت حدو.

مساحته : 01 هـ 14 آر 10 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مصطفى ميموني؛ 

شرقا : اكنينة ياسني؛ اكنينة عالل؛

جنوبا : ورثة العربي التومي؛

غربا : النوري احلسني؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 261 ص 236 كناش العقار رقم 60 

بتاريخ 26 يناير 2021 توثيق تيفلت.

2. شهادة ادارية عدد 94 - م ت - 2017 بتاريخ 14 سبتمبر 2017.

على   2021 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5218 - 81

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

طالب التحفيظ : العربي مشعر بن عبد الرحمان.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " زكرياء ". 

نوعه : ارض عارية.

.F311 موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي القدس

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة زهرة القفساوي؛ 

شرقا : لبيض سارة ولبيض ادريس ولبيض لطفي؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 10 رقم  العقار  كناش   14 ص   16 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ 29 ابريل 2011 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 590 ص 494 كناش العقار رقم 08 

بتاريخ 17 ديسمبر 2010 توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي2719 - 1992 كناش العقار 

توثيق تيفلت.

التسليم  تليم االشغال ومن محضر  قرار  األصل من  4.نسخة طبق 

املؤقت رقم 99 - 2021 بتاريخ 25 مارس 2021. 

5.شهادة ادارية عدد 134 بتاريخ 29 مارس 2021.

على   2021 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 5219 - 81

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان العالوي بن عبد الرحمان.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان الرمل". 

نوعه : ارض فالحية.

: دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت  موقعه 

العربي اوعلي.

مساحته : 01 هـ 80 آر 45 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة العزعوزي؛ 

شرقا : بلحاج حلسن الرسم العقاري رقم 34638 - 16؛

جنوبا : ورثة احميدة بوسعيد؛ بن محمد حلسن؛

غربا : العالوي اخلياطي؛ طريق عرضها 3 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 409 ص 459 كناش العقار رقم 21 

بتاريخ 13 فبراير 2014 توثيق تيفلت.

2. شهادة ادارية عدد 70 - ج ع ج س ب بتاريخ 22 مارس 2021.

على   2021 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 د.

مطلب رقم 5220 - 81

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021.

طالبة التحفيظ : رقية الفقير بنت محمد.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " رقية ". 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد اجملموعة 3 رقم 629.

مساحته : 84 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : باحلاج؛ 

شرقا : ارض عارية؛

جنوبا : ممر عرضه مترين ، سعيد سعيد؛

غربا : فاطمة التغزاوي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 715 ص 499 كناش العقار رقم 92 

بتاريخ 03 ابريل 2006 توثيق تيفلت.

2. نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن أصله بالعدد الترتيبي 

2142 - 1991 كناش العقار بتاريخ 16 اكتوبر 1991 توثيق تيفلت.

3. نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن أصله بالعدد الترتيبي 

1847 - 1987 كناش العقار بتاريخ 02 اكتوبر 1987 توثيق تيفلت.

 45 رقم  االول  كناش   169 251 ص  بعدد  عدلي ضمن  رسم شراء   .4

بتاريخ 15 نوفمبر 1979 توثيق تيفلت

5.نسخة طبق األصل من قرار تسليم االشغال ومن محضر التسليم 

املؤقت رقم 95 - 2021 بتاريخ 24 مارس 2021. 

6.شهادة ادارية عدد 82 بتاريخ 19 فبراير 2021.

بتاريخ  569 عدد  بالبناء  الترخيص  قرار  من  األصل  طبق  7.نسخة 

16 ماي 2008 .

بتاريخ  503 عدد  بالبناء  الترخيص  قرار  من  األصل  طبق  نسخة   .8

12 ابريل 2013 .

9. نسخة طبق األصل من تصميم البناء مصادق عليه.

على   2021 يونيو   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5221 - 81

تاريخ اإليداع : 31 مارس 2021.

طالب التحفيظ : محمد اكنينة بن بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضاية الطلبة ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ضاية الطلبة". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت حدو.

مساحته : 02 هـ 89 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اكنينة فاطمة؛ اكنينة اليمني؛ اكنينة بناصر؛ مسعودة حمادي؛ 

شرقا : اكنينة بناصر؛ اكنينة مينة؛ ورثة بوعزة عبد الدائم؛

مصطفى؛  اكنينة  الدائم؛  عبد  بوعزة  ورثة  مينة؛  اكنينة   : جنوبا 

اكنينة رحمة؛

غربا : الرسم العقاري رقم 40988 - ر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 211 ص 191 كناش العقار رقم 60 

بتاريخ 13 يناير 2021 توثيق تيفلت.

2. شهادة ادارية عدد 81 - 2018 - م.ش.ق بتاريخ 03 ماي 2018.

على   2021 يونيو   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 د.

مطلب رقم 5222 - 81

تاريخ اإليداع : 01 ابريل 2021.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.سيدي عبد احلكيم السباعي املساهلي بن سيدي محمد بنسبة 2 - 3.

2.عواطف اعراب بنت محمد بنسبة 1 - 3.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان لبتيرة ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى.

مساحته : 03 هـ 32 آر 20 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاجة سلطانة؛ ورثة عائشة بنت بوعزة؛ 

شرقا : محمد ملشالح؛ ورثة احلاج بلعربي؛

جنوبا : بنهماشت عبد الرحمان؛

غربا : ورثة سي احمد بلكبير.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 59 رقم  العقار  كناش   94 ص   95 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ 30 نوفمبر 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 176 ص 146 كناش اخملتلفة رقم 20 

بتاريخ 07 ديسمبر 2016 توثيق تيفلت.

3. نسخة رسمية لرسم اراثة عدلي ضمن اصله بعدد 341 ص 344 

كناش التركات رقم 43 بتاريخ 16 اغسطس 2006 توثيق تيفلت.

4. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 447 ص 485 كناش العقار رقم 80 

بتاريخ 30 ماي 2003 توثيق تيفلت.

5. شهادة ادارية عدد 40 بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

على   2021 يونيو   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "اجملردات" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 3433 - 81 الواقع مبنطقة 

التحفيظ اجلماعي "عني اجلوهرة سيدي بوخلخال" 

املنشوراإلعالن عن إيداع الئحة مالكيه وتصميمه التجزيئي 

باجلريدة الرسمية عدد 1067 بتاريخ 12 يونيو 2019.

مبقتضى طلب مؤرخ في 28 اكتوبر 2019 فان مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى " اجملردات " موضوع مطلب التحفيظ رقم 3433 - 81 الكائن 

بدائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت موسى 

بوخلخال"  سيدي  اجلوهرة  "عني  اجلماعي  التحفيظ  منطقة  اوعمر 

الغابة"  "فدان   : للملك  احلقيقي  باالسم  فصاعدا  االن  من  ستتابع 

والكائن بدوار أوال غامن عوضا عن "اجملردات" الكائن ايت موسى اوعمر 

وذلك كما هو مضمن بالوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب 

التحفيظ وكذا : 

1. شهادة إدارية عدد 50 - ق.ع.ج.س.ب مؤرخة في 06 فبراير 2020.
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "هراس احملارث"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 4304 - 16 الكائن بدائرة تيفلت 

جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمرو املنشور ملخصه

باجلريدة الرسمية عدد 4046 بتاريخ 16 ماي 1990.

امللك  2021 فان مسطرة حتفيظ  26 مارس  مبقتضى طلب مؤرخ في 

املسمى " هراس احملارث " موضوع مطلب التحفيظ رقم 4304 - 16 

الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمرو ستتابع من 

االن فصاعدا في إسم : 

1.عاللة بوغنيم بنت احمد بنسبة 8 - 64.

2.الطيبي الكوزي بن لكبير بنسبة 14 - 64.

3.يزة الكوزي بن لكبير بنسبة 7 - 64.

4.فاطمة الكوزي بن لكبير بنسبة 7 - 64.

5.ادريسية الكوزي بن لكبير بنسبة 7 - 64.

6.حميد الكوزي بن لكبير بنسبة 14 - 64.

7.فاطنة الكوزي بن لكبير بنسبة 7 - 64.

وذلك كما هو مضمن بالوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب 

التحفيظ وكذا : 

 20 رقم  التركات  كناش   60 ص   46 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  رسم   .1

بتاريخ 19 ابريل 2017 توثيق تيفلت.

2.نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 29 - 2005 مؤرخة في 09 مارس 2018.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

      شكري الوزاني

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2150 - 82

تاريخ اإليداع : 30 مارس 2021 . 

طالبة التحفيظ : فاطمة وفى بنت املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك فاطمة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك فاطمة "

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة اوالد زمام احملل املدعو "أوالد زمام" 

مساحته : 01 آر 33 سنتيارا تقريبا. 

اجملاورون : 

شماال : الرافعي املصطفى؛

شرقا : الكوثري احلاج صالح؛

جنوبا : وفاء صالح؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 يناير 2003؛

- تصريح بالشرف مؤرخ في 25 فبراير 2021؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 11 فبراير 2021؛

- قرار مبثابة رخصة البناء مؤرخ في فاحت نوفمبر 2010؛

- شهادة مبطابقة األشغال مؤرخة في 25 مارس 2013؛

على   2021 ماي   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "حصيدات " 

مطلب رقم 5011 - ب الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية عدد 3058 املؤرخة في 09 يونيو 1971.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 02 مارس 2021 وطبقا ملقتضيات 

الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري كما مت تغييره وتتميمه فإن 

مسطرة حتفيظ امللك املسمى "حصيدات" ذي املطلب عدد 5011 - ب، 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

1 - امحمد املكاوي بن احمد بنسبة 14 - 48؛

2 - احلسن املكاوي بن احمد بنسبة 14 - 48؛

3 - رابحة املكاوي بنت احمد بنسبة 7 - 48؛

4 - حادة املكاوي بنت احمد بنسبة 7 - 48؛

5 - فاطنة املكاوي بنت احمد بنسبة 6 - 48؛

وذلك استنادا إلى الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

- مطلب إيداع مؤرخ في 02 مارس 2021؛

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 يناير 2021؛

- نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 21 ديسمبر 1987؛

- ملحق إصالحي مؤرخ في 15 مارس 2021؛

- شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 27 يناير 2021؛

- شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 02 مارس 2021؛

- محضراجتماع جلنة الضم مؤرخ في 01 اكتوبر 2020؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 21 يناير 2021؛

- شهادة الوفاة مؤرخة في 01 مارس 2021؛

- شهادة الوفاة مؤرخة في 01 مارس 2021؛

- صورة طبق األصل من وكالة عرفية مؤرخة في 14 فبراير 2014.

مطلب التحفيظ عدد : 2085 - 82

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "جميلة" 

مطلب رقم 2085 - 82 الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية عدد 1102 املؤرخة في 12 فبراير 2020.

مسطرة  فإن   2021 مارس   29 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "جميلة" ذي املطلب عدد 2085 - 82، تتابع من 

اآلن فصاعدا مبساحة قدرها : 81 سنتيارا. وذلك استنادا إلى الوثائق 

املودعة سابقا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة 

كرمي ناجيم   



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداع 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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نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

9148س  عقاري  رسم   - اوالد جمل  لورثة  غيرمحفظة  أرض   : شماال 

:جتاوز جزئي3375متر مربع لنادي أوديب-رسم عقاري 109625/01 

شرقا : أرض غير محفظة لورثة اوالد جمل-رسم عقاري 107308/01

 : عقارية  –رسوم  جمل  اوالد  لورثة  محفظة  غير  :ارض  جنوبا 

107309/01-107310/01-107311/01-107312/01-107313/01-

.107316/01  107314/01-107315/01-

غربا : رسم عقاري -107620/01

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة الزهراء الصفريوي.

  
 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 

االجتماعي  مقرها  "شالي"،  العقارية  املدنية  الشركة  أن  للعموم 

بالدار البيضاء، 196، شارع الزرقطوني طلبت أن يسلم لها نظير جديد 

"لوكنتو  املدعو:  للملك  املؤسس   01  -  46780 رقم  العقاري  للرسم 

16" الكائن بالدارالبيضاء، حي كوتيي وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

كان سلم ملمثلها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء - أنفا

          عبد الفتاح أيت بوحسني

محافظة مكناس - املنزه 

مطلب رقم 29475 - 05

اسم امللك: " العسري "

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن، حي اإلزدهار، بالد ختار،رقم13؛ 

وقع حتديده: 21 يناير2019؛ 

مساحته : 69 س؛

نوعـه : دار للسكن بها مرآب بالسفلي وطابق علوي؛

اجملاورون : 

شماال: السيد محمد الغيوان ؛

شرقا: زنقة ؛

جنوبا: زنقة ؛

محافظة الدارالبيضاء - آنفا

مطلب رقم 127 - 46
اسم امللك : البهجة 1

موقعه : الدارالبيضاء –أنفا اجلماعة احلضرية ملوالي يوسف
: 20 مارس 2002 وقع حتديده في 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21 سنتيار
نوعه : دار بالطابق األرضي + طابقني للسكنى

اجملاورون : 
surplombشماال : الرسوم العقارية :18901س و23929س و

: أرض غير محفظة  شرقا 
جنوبا  : ارض غير محفظة (محمد بن حلسني(

غربا  : surplomb –زنقة البروج.
طالب التحفيظ السادة :

-بوزلغة زهراء بنت محمد بنسبة 3/24
-داني محمد بن احملجوب بنسبة 14/24

-داني مرمي بنت احملجوب بنسبة 7/24

مطلب رقم 8145 - 01
اسم امللك : دار بن عمار عائشة

حي  بليوط  سيدي  احلضرية  اجلماعة  –أنفا  الدارالبيضاء   : موقعه 
املدينة القدمية

وقع حتديده في : 26 يونيو 1992
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر15 سنتيار

نوعه : دار بالطابق األرضي + طابقني للسكنى
اجملاورون : 

شماال : ممر غير نافذ طولبة
شرقا : أرض غير محفظة 
جنوبا : ارض غير محفظة 

غربا : نعيمة طلبة 
طالبة التحفيظ: السيدة بن عمار عائشة بنت بوعزة

     
مطلب رقم 8385 - 01

اسم امللك : بحيرة لعريبي
موقعه : مقاطعة الدارالبيضاء –أنفا حي سيدي عبدالرحمان 

وقع حتديده في : 18/02/2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هكتار 49آر44 سنتيار
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غربا :السيد مصطفى البطيطي ؛ 

طالب التحفيظ: السيد محمد العسري بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 29508 - 05

اسم امللك: " فضل اهلل "

موقعه : عمالة مكناس، قيادة وجماعة الدخيسة، احملل املدعو :"جنان 

عمران ورزيغة"؛ 

وقع حتديده: 18 مارس2019؛ 

مساحته : 2 هـ 76 آ 35 س؛

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الفواكه مختلفة وجزء من اصطبلني؛

اجملاورون : 

شماال: السيد األحباس؛

شرقا : ساقية وموالي ادريس الومغاري؛

جنوبا: رسم عقاري رقم :k/1829 ؛

غربا : ساقية ؛ 

طالب التحفيظ: السيد محمد السقاط بن فضول. 

مطلب رقم 29551 - 05

اسم امللك: " قطع بوفاطمة 2 "

موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون ، قيادة وجماعة وليلي؛ 

وقع حتديده: 28 أغسطس2019؛ 

مساحته : 25 آ 92 س؛

نوعـه : أرض فالحية به أشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال: ممر وقدم؛

شرقا :طريق؛

جنوبا: ممر؛

غربا: ممر؛ 

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

مطلب رقم 29558 - 05

اسم امللك: " احلائط بالقربوص"

موقعه :عمالة مكناس، دائرة زرهون ، قيادة وجماعة وليلي، احملل املدعو 

: "حيط القربوص"؛ 

وقع حتديده: 16 أغسطس 2019؛ 

مساحته :1هـ 8 آ 87 س؛

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار اخلروب؛

اجملاورون : 

شماال: السيدان عبد العالي املرزوقي و محمد اخلويلي ؛

شرقا: محمد اخلويلي ؛

جنوبا: السادة ورثة احلجوجي؛

غربا: طريق؛ 

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

مطلب رقم 29594 - 05

اسم امللك: " هاجر"

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن ، حي اإلزدهار، شارع املسيرة، 

درب15 ، رقم 63؛ وقع حتديده: 16 ديسمبر 2019؛ 

مساحته : 78 س؛

نوعـه : دار للسكن بها سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح؛

اجملاورون : 

شماال: درب؛

شرقا: السيد ميلود اردزان؛

جنوبا: السيد محمد مقران؛

غربا: : رسم عقاري رقم : 89495 - 05؛ 

طالب التحفيظ: السيد ادريس سكيري بن اجلياللي. 

 

مطلب رقم 29602 - 05

اسم امللك: " سلمى"

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن ، حي القدس، زنقة طنجة ، 

درب 11 رقم 10؛

 وقع حتديده: 10 فبراير2020؛ 

مساحته : 1آ 50 س؛

، ومرآب ومتجر بالسفلي ، وطابق علوي ومرافق  : دار للسكن  نوعـه 

بالسطح؛

اجملاورون : 

شماال: درب؛

شرقا : درب؛

جنوبا: زنقة؛

غربا: السادة ورثة زواللي الهادي؛ 

طالب التحفيظ: السيد امحمد اشمالل بن عبد السالم. 

 

مطلب رقم 29603 - 05

اسم امللك : " وداد"

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن ، حي السالم ،زنقة بئر أنزران، 

درب 1، رقم5 ؛ 

 وقع حتديده: 20 فبراير2020؛ 

مساحته : 63 س؛

ومرافق  علويني  ،وطابقني  بالسفلي  للسكن  دار  و  مرأب   : نوعـه 

بالسطح؛

اجملاورون : 

شماال: رسم عقاري رقم : 88119 - 05؛

شرقا: زنقة ؛

جنوبا:رسم عقاري رقم: 130571 - 05؛
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غربا: : زنقة؛ 

طالب التحفيظ: السيد محمد زكاري بن عبد القادر. 

مطلب رقم 29605 - 05

اسم امللك: "رشدي"

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن ، حي اإلزدهار ،درب 15 ؛ 

 وقع حتديده: 28 فبراير2020؛ 

مساحته : 2آ75س؛

نوعـه: أرض عارية؛ 

اجملاورون : 

شماال: السادة ورثة محمد بنخبا؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: السيد احميدة اجلويدي؛

غربا: ممر؛ 

طالب التحفيظ: السيد عالل رشدي بن عمر

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس -  املنزه 

          بوشعيب دومار

محافظة طنجة

مطلب رقم 25420 - 06 

اسم امللك : غرصة ميمون.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر بني سعيد بوعمار، 

وقع حتديده في : 14 فبراير 2012.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14س07آر02ه.

نوعه : أرض عارية مكونة من قطعتني؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : اجملال الغابوي اشراقة؛

جنوبا : اجملال الغابوي اشراقة؛

غربا : اجملال الغابوي اشراقة ، مطلب عدد 25345/06 او 24037/06؛

طالب التحفيظ السيد : سليمان بن ميمون و من معه.

مطلب رقم 28027 - 06 

اسم امللك : مينة.

موقعه : طنجة مدشر الرهراه، 

وقع حتديده في : 12 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81س.

نوعه : أرض عارية بها براكة و اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : الدرعاوي عبد القادر؛

شرقا : غابة الرهراه؛

جنوبا : مطلب عدد 16273/06؛

غربا : رسم عقاري عدد 165022/06؛

طالب التحفيظ السيد : مينة خليل بنت التهامي.

مطلب رقم 28043 - 06 

اسم امللك : فاطمة الزهراء.

موقعه : طنجة جماعة حجر النحل مدشر دار ازهيرو، 

وقع حتديده في : 05 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35س10آر.

نوعه : أرض عارية بها بناء مكون من سفل و مرفق و ممر فالحي؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : احمد الرنبوق؛

جنوبا : عيبد السالم الرنبوق؛

غربا : محمد الرنبوق؛

طالب التحفيظ السيد : فاطمة الزهراء سابو.

مطلب رقم 27674 - 06 

اسم امللك : ربوة.

موقعه : طنجة مدشر خندق كور، 

وقع حتديده في : 15 مايو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27س34آر.

نوعه : أرض عارية بها بناء مكون من سفل و خزان ماء؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : مطلب عدد 21952/06؛

غربا : عبد الرحمان الفالح؛

طالب التحفيظ السيد : هشام الشائب.

مطلب رقم 27898 - 06 

اسم امللك : غرسة الدار.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني، 

وقع حتديده في : 02 نوفمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 61س03آر.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم التهامي؛

شرقا : طريق عمومي؛
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جنوبا : مليكة التهامي؛

غربا : عبد احلميد التهامي؛

طالب التحفيظ السيد : احلسن ابو يحيى بن عبد السالم.

مطلب رقم 28002 - 06 

اسم امللك : فريزوني.

موقعه : طنجة زنقة امراح رقم 6، 

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 76س.

نوعه : أرض بها بناء مكون من حتت ارضي و سفل و طابقني اثنني؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : الدميوسي؛

جنوبا : باربارة؛

غربا : طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد : فريزوني برونو باسكال.

مطلب رقم 28015 - 06 

اسم امللك : بنسالم.

موقعه : طنجة مدشر بوبانة، 

وقع حتديده في : 28 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 00س01آر.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : حبيبة السباح؛

شرقا : مطلب عدد 27964/06، رسم عقاري عدد 206253/06؛

جنوبا : احمد علي؛

غربا : طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد : عبد العزيز بن محمد بنسالم.

مطلب رقم 28065 - 06 

اسم امللك : املكي 4.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني، 

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22س01آر.

نوعه : ارض عارية بها صخرتني و شجرة النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : حفيظة عبد اجمليد؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : مطلب عدد 28031/06؛

غربا : نعيمة الشاشامي؛

طالب التحفيظ السيد : حافظ عبد اجمليد.

مطلب رقم 28068 - 06 

اسم امللك : دار طالدير.

موقعه : طنجة حي القصبة زنقة واد كرمان، 

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35س.

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

اجملاورون : 

شماال : بناء في ملك الغير؛

شرقا : زنقة واد كرمان؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة، بناء في ملك الغير؛

طالب التحفيظ السيد : طالدير كوينال ماري ايفون.

مطلب رقم 28077 - 06 

اسم امللك : كرطيط 1.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56س03آر.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : خديجة بنت علي؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 208547/06، ورثة بنت علي؛

غربا : ورثة بن علي؛

طالب التحفيظ السيد : فاطمة كرطيط.

مطلب رقم 28080 - 06 

اسم امللك : سهيل.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر عني العسل، 

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : خليل لعميري؛

جنوبا : محمد احلويطي؛

غربا : طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد : سهيل عبو بن عبد السالم.
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 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

ان السيد البقالي عبد اللطيف املقيم بطنجة سيدي البخاري رقم 

 06 -  37729 العقاري عدد  للرسم  له نظير جديد  أن يسلم  7 طلب 

املؤسس للملك املدعو" البقالي" الكائن بطنجة شارع عالل بن عبد 

اهلل و حسن بن الوزان و ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

ان االستاذان محسن الهراس و عمر بن عجيبة )احملاميان بهيئة طنجة 

( نيابة عن السادة ورثة املرحوم احلسن استيتواجلاعلون محل اخملابرة 

معهم باقامة الكندي عزيب احلاج قدور الطابق الرابع رقم 22 طنجة 

ط   -  4577 عدد  العقاري  للرسم  جديد  نظير  لهم  يسلم  أن  طلبوا 

املؤسس للملك املدعو" باليرمو الريف" الكائن بطنجة حي السواني 

و ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

   احملافظ املساعد على االمالك العقارية بطنجة

     حسن السبسي

محافظة أكادير

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم أن 

السيد: املعلوم محمد، املغربي املزداد في 16 /02 /1970 بطاقة وطنية 

رقم JA28243 والساكن في 210 زنقة موالي يوسف كلميم طلب أن 

يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم S - 16600 املؤسس للملك 

املدعو:"رجا" الكائن بأكادير، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد 

سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن .

   احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

         محمد أغوش

محافظة بني مالل

مطلب رقم 49308 - 10

اسم امللك : ملك هبطي

موقعــه : اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة أوالد سعيد 

جماعة أوالد يوسف احملل املدعو الهبابطة 

نوعــه: ارض عارية

مساحتـه : 10آ 57س.

اجملاورون :

شمــاال : مدخل وسعيد الهبطي؛

جنوبـا: ورثة الهبطي بوزكري؛

شرقــا : مدخل وسعيد الهبطي ؛

غربــا: ممر . 

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف هبطي بن محمد. 

مطلب رقم 50978 - 10

اسم امللك : الرزق.

موقعــه : مدينة بني مالل أوالد حمدان احملل املدعو جتزئة باعريب

نوعــه: دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق .

مساحتـه : 99 س.

اجملاورون :

شمــاال : الزنقة؛

جنوبـا: ورثة أبو القاسم عالل ورسم عقاري عدد 26570 - 10؛

شرقــا : حجاوي باسو وموحى؛

غربــا: باحدادة فاطمة. 

طالب التحفيظ : السيد سعيد شاكري بن موحى.

مطلب رقم 51294 - 10

اسم امللك : سهيل.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو زنقة ايت تسليت

نوعــه: بناية سفلية 

مساحتـه : 01 آ 05 س.

اجملاورون :

شمــاال : مصطفى بركات؛

جنوبـا: ورثة امحمد الوسكاري؛

شرقــا : مدخل؛

غربــا: ايت الواعي ومحمد حلومي. 

طالب التحفيظ : السيد محمد الوسكاري بن صالح.

مطلب رقم 51356 - 10

اسم امللك : الناعمي.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو فوغال

نوعــه: ارض عارية بجزء منها أشجار الزيتون
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مساحتـه : 05 آ 02 س.

اجملاورون :

شمــاال : رسم عقاري عدد 88687 - 10؛

جنوبـا: ياسني حسني، مجاور غير معروف واحمد رابح؛

شرقــا : ارتفاق؛

غربــا: رسم عقاري عدد 88687 - 10. 

طالبة التحفيظ : السيد ة فطومة احلسني بنت محمد ومن معها

مطلب رقم 51411 - 10

اسم امللك : اخلير.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو ابن سينا 

نوعــه: بناية سفلية ومرافق .

مساحتـه : 02 آ 20 س.

اجملاورون :

شمــاال : ورثة ايت الباشا، عمر ملزودة ورسم عقاري عدد

81197 - 10؛

جنوبـا: محمد االبراهيمي وابراهيمي احلجار؛

شرقــا : رسم عقاري عدد 54786 - 10 ؛

غربــا: الزنقة. 

طالب التحفيظ : السيد طارق اللوزي بن صالح 

مطلب رقم 51556 - 10

اسم امللك :. احلمرية

احملل  ايعيش  أورد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو حمرية ايت املاجدي

نوعــه: ارض عارية.

مساحتـه : 01 آ 01 س.

اجملاورون :

شمــاال : بنقاري محمد؛

جنوبـا: السعدية بنقاري؛

شرقــا : الزنقة ؛

غربــا: خالد بنقاري . 

طالبة التحفيظ : السيد ة فاحتة بنقاري بنت بوعزة

مطلب رقم 51557 - 10

اسم امللك : احلمرية.

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو حمرية ايت املاجدي

نوعــه: ارض عارية.

مساحتـه : 01 آ 01 س.

اجملاورون :

شمــاال : حمادي بنقاري؛

جنوبـا: محمد بنقاري؛

شرقــا : الزنقة ؛

غربــا: نعيمة بنقاري . 

طالب التحفيظ : السيد نورة بنقاري بنت بوعزة

مطلب رقم 51558 - 10

اسم امللك : احلمرية.

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو حمرية ايت املاجدي

نوعــه: ارض عارية.

مساحتـه : 01 آ 02 س.

اجملاورون :

شمــاال : ورثة احمد بنقاري؛

جنوبـا: نعيمة بنقاري؛

شرقــا : حمادي بنقاري . ؛

غربــا: ممر.

طالب التحفيظ : السيد الزوهرة بنقاري بنت بوعزة

مطلب رقم 51559 - 10

اسم امللك : حمرية .

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو حمرية ايت املاجدي

نوعــه: ارض عارية.

مساحتـه : 01آ .

اجملاورون :

شمــاال : ربحي حميد؛

جنوبـا: ورثة بوعزة بنقاري؛

شرقــا : الزنقة؛

غربــا: رسمني عقاريني عدد 65211 - 10 و65212 - 10. 

طالبة التحفيظ : السيدة الزوهرة بنقاري بنت بوعبيد

مطلب رقم 51560 - 10

اسم امللك : احلمرية.

ايعيشاحملل  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو حمرية ايت املاجدي

نوعــه: ارض عارية.

مساحتـه : 99 س.

اجملاورون :

شمــاال : ورثة بوعزة بن الطاهر؛

جنوبـا: حمادي بنقاري؛

شرقــا : عبد الرحيم بنقاري ؛

غربــا: ممر.

طالبة التحفيظ : السيدة الز هرة بنقاري بنت بوعزة ومن معها .
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مطلب رقم 55725 - 10

اسم امللك : الزهرة.

احملل  امبارك  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو اخلير دوار ايت ابراهيم

نوعــه: ارض عارية.

مساحتـه : 79 س.

اجملاورون :

شمــاال : ممر؛

جنوبـا: عبد العزيز رمضان؛

شرقــا : بشرى لعزيري ؛

غربــا: مصطفى لعزيري. 

طالب التحفيظ : السيد ة الزهرة لعزيري بنت الشرقي.

مطلب رقم 55713 - 10

اسم امللك : اسماعيل.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوربيع

نوعــه: ارض عارية بجزء منها دار للسكنى بها قبو ، سفلي ، طابق 

اول ومرافق .

مساحتـه : 02 آ 37 س.

اجملاورون :

شمــاال : العريان فطومة ومجاورين غير معروفني ؛

جنوبـا: رسم عقاري عدد 93335 - 10

شرقــا : رسم عقاري عدد 58764 - 10؛

غربــا: الزنقة . 

طالب التحفيظ : السيد املصطفى بروك بن امبارك .

مطلب رقم 55782 - 10

اسم امللك : ناسيم.

احملل  جابر  سيدي  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو أوالد سعيد دوار القراقب 

نوعــه: ارض فالحية.

مساحتـه : 01 هـ 07 آ 45 س.

اجملاورون :

شمــاال : ارتفاق الساقية ؛

جنوبـا: رسم عقاري عدد 67745 - 10؛

شرقــا : الطريق؛

غربــا: رسم عقاري عدد 73606 - 10 . 

طالب التحفيظ : السيد سعيد ناسيم بن اعلي ومن معه 

مطلب رقم 55826 - 10

اسم امللك : ريان رضى.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي الزعراطي اوربيع

نوعــه: ارض عارية.

مساحتـه : 58 س.

اجملاورون :

شمــاال : سعيد الناجي؛

جنوبـا: الزنقة؛

شرقــا : ممر؛

غربــا: احمد سفيان. 

طالب التحفيظ : السيد حلسن وداشي بن ميمون

مطلب رقم 55828 - 10

اسم امللك : عني احلوت.

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

القصيبة احملل املدعو اغرم العالم

نوعــه: ارض فالحية .

مساحتـه : 77 آ 57 س.

اجملاورون :

شمــاال : محمد اقبلي ومن معه وارتفاق الساقية؛

جنوبـا: الطريق؛

شرقــا : زاوية؛

غربــا: زاوية . 

طالب التحفيظ : السيد محمد وقبلي بن بلكاسم ومن معه 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 27382 - 10 

امللك املسمى: احملطة الطرقية اجلديدة.

الكائن: مبدينة بني مالل احملل املدعو زاوية شارع اجليش امللكي.

وقع حتديده في : 14 ديسمبر 1999

ومن  مالل  بني  املسافرين  الطرقية  احملطة  شركة  التحفيظ:  طالبوا 

معها

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 69 املؤرخة في 26 ابريل 2000

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل

       الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

إصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 41182 - 11 ، الذي نشر إعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1124 بتاريخ 15/07/2020 .

بدال من : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 هـ 47 ار 65 س .



2307 عدد 1162 - 24 شعبان 1442 )07 أبريل 2021(

اقـرأ:

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 44 ار 14 س .

والباقي بدون تغيير

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 43339 - 11 ، الذي نشر إعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1143 بتاريخ 25 - 11/2020 .

بدال من : 

طالب التحفيظ السيد: يوسف اسباعي بن صالح. 

اقـرأ:

طالب التحفيظ السيد: سفيان زياني بن محمد . 

والباقي بدون تغيير

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 

يسلم  أن  طلبت   ، معها  ومن  محمد  بنت  كملية  املساعد  السيدة 

لها نظير جديد للرسم العقاري عدد: 388 - ن املؤسس للملك املدعو: 

"عكوبية " الكائن بإقليم الناظور، قبيلة بني بويفرور ، فرقة أزغنغان، 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم سابقا.

وفي امكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

داخل أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

البشير دحوتي    

محافظة الرشيدية          

مطلب رقم 33267 - 14 

اسم امللك : السهب اجلديد املوالي الرض املسعودية.

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

املدعو: سهب اجلديد اوالد الطالب.

وقع حتديده في : 05 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 هـ 27 آر 73 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل واشجار الزيتون وثالث بنايات من سفلي 

اسمنتية وبناء آخر من تراب وبئر؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج عبد الرحمان واحلاج احمد يدان؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 20501/14 والطريق الوطنية رقم 13؛

جنوبا : طريق عمومية غير معبدة وورثة سالم بن قدور؛

غربا : ساقية واالنصاري عبد الرحمان؛

طالب التحفيظ السيد : بطرشي الصديق بن حمان.

          

مطلب رقم 39570 - 14 

اسم امللك : ملك العمراوي.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي احمليط.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : سعيد عبد الغني؛

جنوبا : سعيد الرتيبي؛

غربا : سعيد الرتيبي؛

طالبا التحفيظ السيدين :

1 - سيدي محمد العمراوي بن عالل 

2 -  مرمي اعبيبي بنت محمد بصفتهما شريكني على الشياع سوية 

بينهما.

          

مطلب رقم 39638 - 14 

اسم امللك : تزكغني 3 اكر اخبو.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 آر 31 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : مسلك؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39648 - 14 

اسم امللك : فاطمة.

بوتالمني  جتزئة  املدعو:  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة   : موقعه 

الشطر الثاني.

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 01 س.
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نوعه : ارض بها بناء عبارة عن فيال من سفلي وطابق اول وحديقة بها 

بئر؛

اجملاورون : 

شماال : امللك البلدي؛

شرقا : حلبيب شداد؛

جنوبا : امللك البلدي؛

غربا : امللك البلدي؛

طالب التحفيظ السيد : محمد بلوك بن عبد الرحمن.

          

مطلب رقم 39716 - 14 

اسم امللك : البور.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: املعدر في البور مبزرعة حرث كلميمة.

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 45 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ السيد : محمد اينري بن املعطي.

         

مطلب رقم 39720 - 14 

اسم امللك : ملك احساين.

اغرغر  بور  املدعو:  احملل  الرشيدية،  جماعة كلميمة،  اقليم   : موقعه 

التحتاني.

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي وطابق اول؛

اجملاورون : 

شماال : قرو حدو؛

شرقا : قرو حدو؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ السيد : احساين اسيدي بن حلسن.

          

مطلب رقم 39726 - 14 

اسم امللك : ملك بصري.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: البور حرث.

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر 30 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد االداري رقم 724؛

شرقا : طريق غير معبدة؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 724؛

غربا : الرسم العقاري عدد 11809/14؛

طالب التحفيظ السيد : عز الدين بصري بن محمد.

          

مطلب رقم 39767 - 14 

اسم امللك : صوفيا 1.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 09 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل واشجار الفواكه؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 39776/14؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 39769/14؛

غربا : مطلبي التحفيظ عدد 39768/14 و 39835/14؛

طالب التحفيظ السيد : حمداوي احمد بن محمد.

          

مطلب رقم 39768 - 14 

اسم امللك : صوفيا 2.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 09 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 78 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 39835/14؛

شرقا : مطلبي التحفيظ رقم 39767/14 و 39769/14؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 39829/14؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ السيد : حمداوي احمد بن محمد.

          

مطلب رقم 39769 - 14 

اسم امللك : صوفيا 3.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 09 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 آر.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل واشجار الفواكه؛
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اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 39767/14؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 39792/14؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 39768/14؛

طالب التحفيظ السيد : حمداوي احمد بن محمد.

        

مطلب رقم 39770 - 14 

اسم امللك : ملك مراد.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

احلي اجلديد.

وقع حتديده في : 09 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 28 س.

نوعه : ارض عارية صاحلة للبناء؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : محمد اجليم؛

جنوبا : محمد اجليم؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ السيد : مراد اجليم بن حلبيب.

         

مطلب رقم 39776 - 14 

اسم امللك : الرحمة 1.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 14 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل واشجار الفواكه؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 39813؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 39767/14؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 39835/14؛

طالب التحفيظ السيد : حمداوي فاطمة بنت محمد.

          

مطلب رقم 39781 - 14 

اسم امللك : املعدر في البور مبزرعة حرث.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: مزرعة حرث.

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 38 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ السيد : فياللي حلسن بن احلبيب.        

مطلب رقم 39782 - 14 

اسم امللك : املعدر في البور مبزرعة حرث.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: مزرعة حرث.

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 16 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مبارك مرزوقي؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 39786/14؛

طالب التحفيظ السيد : فياللي حلسن بن احلبيب.

          

مطلب رقم 39783 - 14 

اسم امللك : املعدر في البور مبزرعة حرث.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: مزرعة حرث.

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 09 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : شوقي جمال وشوقي سعيد وشوقي صالح وشوقس حميد؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ السيد : فياللي حلسن بن احلبيب.

          

مطلب رقم 39784 - 14 

اسم امللك : املعدر في البور مبزرعة حرث.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: مزرعة حرث.

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 92 س.
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نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق غير معبدة؛

شرقا : باسو اوختار؛

جنوبا : ايوبي احمد؛

غربا : الرسم العقاري عدد 11809/14؛

طالب التحفيظ السيد : فياللي حلسن بن احلبيب.

          

مطلب رقم 39785 - 14 

اسم امللك : املعدر في البور مبزرعة حرث.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: مزرعة حرث.

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 49 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : عكيش محمد؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : عكيش محمد؛

طالب التحفيظ السيد : فياللي حلسن بن احلبيب.

          

مطلب رقم 39786 - 14 

اسم امللك : املعدر في البور مبزرعة حرث.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: مزرعة حرث.

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 73 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل فياللي؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 39782/14؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ السيد : فياللي حلسن بن احلبيب.

          

مطلب رقم 39792 - 14 

اسم امللك : خولة.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 23 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 39769/14؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 39814/14؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 39829/14؛

طالب التحفيظ السيد : حمداوي امينة بنت محمد.

          

مطلب رقم 39812 - 14 

اسم امللك : منير 3.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 29 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 96 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقمي 39813/14 و 39835/14؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 39828/14؛

طالب التحفيظ السيد : حمداوي اللة اختي بنت محمد.

مطلب رقم 39250 - 14 

اسم امللك : تزروت.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة تنجداد، جماعة فركلة السفلى، احملل 

املدعو: بوشنضني.

وقع حتديده في : 05 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 54 آر 71 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : شعبة؛

شرقا : املاشي هرو وحجو سعيد؛

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 10؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 35124/14؛

طالب التحفيظ السادة : ايحي محمد بن محمد ومن معه 

          

مطلب رقم 39346 - 14 

اسم امللك : مينة حمو 3.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 31 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 35 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛
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اجملاورون : 

شماال : ساقية اسمنتية؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : ايت عقا نومجوط؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39358 - 14 

اسم امللك : ملك قريش.

بوتالمني  جتزئة  املدعو:  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة   : موقعه 

الشطر الثاني.

وقع حتديده في : 09 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 99 س.

نوعه : ارض بها بناء فيال من سفلي وطابق اول وحديقة بها بئر؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 23204/14؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 37441/14؛

غربا : ساحة والرسم العقاري عدد 31269/14؛

طالب التحفيظ السيد : قريش عبد اهلل بن احمد.

          

مطلب رقم 39360 - 14 

اسم امللك : متزكدة 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 06 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 72 س.

نوعه : ارض فالحية بها عشر نخالت؛

اجملاورون : 

شماال : صديقي سيدي علي ومسلك؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : منديل ملكي وعلي اوهرا؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39380 - 14 

اسم امللك : تيسرت 4.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 09 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ايت سيدي بودي محمد؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : زين محمد؛

غربا : مسلك؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39400 - 14 

اسم امللك : الفوتالت.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 09 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 آر 50 س.

نوعه : ارض فالحية بها ست نخالت؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : طريق عمومية غير معبدة؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مسلك؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39456 - 14 

اسم امللك : كرتركني اميي نريزكو 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة ، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 26 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 30 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية اسمنتية؛

شرقا : اوعربون حماد؛

جنوبا : مسلك ومصرف؛

غربا : مسلك؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39483 - 14 

اسم امللك : اكرض اولغم 8.

السفلي،  غريس  ، جماعة  كلميمة  دائرة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 04 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون : 

شماال : خطابي موالي عبد الرحمانوساقية اسمنتية؛

شرقا : مصرف وخطابي موالي عبد الرحمان؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مسلك وساقية اسمنتية؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39489 - 14 

اسم امللك : اكرض اولغم 14.

السفلي،  غريس  ، جماعة  كلميمة  دائرة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 آر 48 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف وورثة سكو جاوي؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39554 - 14 

اسم امللك : ملك خدي.

موقعه : اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو: احمي وكطا 

اوعثمان.

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر 05 س.

نوعه : ارض بها سكنى من سفلي وطابق اول وبنايات اخرى من سفلي 

وحديقة ومرآبني؛

اجملاورون : 

شماال : ازوناوي محمد وفاضل يوسف؛

شرقا : ورثة ايت حلسن؛

جنوبا : مسبك؛

غربا : طاوسي عبد احلق وطريق عمومية غير معبدة؛

طالب التحفيظ السيد : عزيز كيش بن خدي.

          

مطلب رقم 39752 - 14 

اسم امللك : خندك الراعي 1.

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

املدعو: خندك الراعي.

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 93 آر 74 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 39755/14؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 38915/14؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ السيد : الفقير مصطفى بن العربي.

          

مطلب رقم 39753 - 14 

اسم امللك : خندك الراعي 2.

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

املدعو: خندك الراعي.

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 81 آر 20 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الفقير عمر بن العربي؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 39755/14؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ السيد : الفقير مصطفى بن العربي.

          

مطلب رقم 39754 - 14 

اسم امللك : خندك الراعي 1.

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

املدعو: خندك الراعي.

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 27 آر 92 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الفقير عمر و شعبة؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 39753/14؛

غربا : مصرف وساقية؛

طالب التحفيظ السيد : الفقير عمر بن العربي.

          

مطلب رقم 39755 - 14 

اسم امللك : خندك الراعي 2.

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

املدعو: خندك الراعي.
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وقع حتديده في : 08 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 68 آر 65 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الفقير مصطفى بن العربي؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 39752/14؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ السيد : الفقير عمر بن العربي.

          

مطلب رقم 39750 - 14 

اسم امللك : ملك اجملد.

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

وقع حتديده في : 02 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 34 آر 64 س.

نوعه : ارض بور؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت بوعيد؛

شرقا : صديقي محمد والرسم العقاري عدد 342/14؛

جنوبا : ورثة ايت اونكبي وورثة ايت اوبا؛

غربا : ورثة هرة حادة؛

طالب التحفيظ السادة:

1 - محمد بامو ؛

2 - عبد الكرمي بن الغازي؛

3 - علي بالوك؛

4 - عمر باللوك بصفتهم شركاء  على الشياع سوية بينهم.

          

مطلب رقم 39780 - 14 

اسم امللك : ملك اعكي.

موقعه : اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو: مزرعة اغرغر 

احلي اجلديد.

وقع حتديده في : 16 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 50 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 32373/14 وهرو اوكمشي؛

شرقا : علي بن امحمد ؛

جنوبا : هبا حا علي ؛

غربا : ملك الرشرفة.

طالبي التحفيظ السيدين:

1 - احلسني اعكي بن اعراب 

سوية  الشياع  على  شريكني  بصفتهما  اعراب  بن  علي  اعكي   -  2

بينهما.

          

مطلب رقم 39788 - 14 

اسم امللك : توفيق.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 22 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 95 س.

نوعه : ارض عارية بها بئر؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : بكراوي فاطمة وبكراوي عبد هلل؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : ورثة حجاجي عاللي؛

طالب التحفيظ السيد : بكراوي محمد بن محمد.

          

مطلب رقم 39790 - 14 

اسم امللك : عادل.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 23 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 08 س.

نوعه : ارض بها معصرة قدمية و بئر؛

اجملاورون : 

شماال : حسناوي هشيمة وزنقة؛

شرقا : حسناوي فتيحة وزنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : حسناوي محمد وحسناوي هشيمة؛

طالب التحفيظ السيد : بكراوي محمد بن محمد.

          

مطلب رقم 39795 - 14 

اسم امللك : ارض عارية باوالد احلاج.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 آر 45 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية غير معبدة؛

شرقا : ارض اجلموع؛
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جنوبا : ارض اجلموع؛

غربا : مدرسة ابتدائية اوالد احلاج؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39816 - 14 

اسم امللك : زكية 1.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 29 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 57 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : حجاجي محمد؛

جنوبا : حجاجي محمد؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ السيد : حمداوي اللة امينة بنت محمد.

    

مطلب رقم 39493 - 14 

اسم امللك : اكرض اولغم 1.

السفلي،  غريس  جماعة  كلميمة،  دائرة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 آر 86 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مسلك ومصرف؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39827 - 14 

اسم امللك : فاطمة.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 04 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 01 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي وحديقة وبئر؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة مستميع الوزاني؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالبا التحفيظ السيد : مستميع مصطفى بن عبد اهلل ومن معه. 

          

مطلب رقم 39856 - 14 

اسم امللك : ملك يوسفي.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 13 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : شريف فاطمة؛

غربا : شريف فاطمة؛

طالب التحفيظ السيد : يوسفي وليد بن محمد ومن معه.

          

مطلب رقم 39870 - 14 

اسم امللك : السقيف.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 13 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 44 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي من تراب؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : ورثة جامد؛

جنوبا : ساحة؛

غربا : ورثة بكراوي؛

طالب التحفيظ السيد : حمداوي عبد السالم بن بريكي.

          

مطلب رقم 39871 - 14 

اسم امللك : القسمة لكبيرة.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 13 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 08 س.

نوعه : ارض عارية؛
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اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : ورثة حسناوي سيدي محمد؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ السيد : حمداوي عبد السالم بن بريكي.

          

مطلب رقم 39890 - 14 

اسم امللك : اكدال.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي احمليط.

وقع حتديده في : 18 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : الوزاني كهكا؛

غربا : الرسم العقاري عدد 11188/14؛

طالب التحفيظ السيد : مالل عبد احلميد بن علي.

          

مطلب رقم 39675 - 14 

اسم امللك : مفتوحة 1.

: اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: غابة  موقعه 

قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : فاحت نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 آر 51 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : شيشاوي حلو؛

غربا : شيشاوي حلو وشركي علي؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39678 - 14 

اسم امللك : مفتوحة 3.

: اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: غابة  موقعه 

قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 39 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : حدو اوحبيبي؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : جبران زايد؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39689 - 14 

اسم امللك : احلارة.

: اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: غابة  موقعه 

قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 56 س.

نوعه : ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون : 

شماال : هرى حلسن؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مسلك؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39691 - 14 

اسم امللك : مفتوحة 4.

: اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: غابة  موقعه 

قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 96 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : جبران زايد؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39692 - 14 

اسم امللك : ادبرى.

: اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: غابة  موقعه 

قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 آر 35 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : محمد برا بن حمو ومحمد برا بن حلسن وبرا حلبيب بن علي؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مسلك؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

         

مطلب رقم 39693 - 14 

اسم امللك : بوقلوب.

: اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: غابة  موقعه 

قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 04 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مشاك عراب ومشاك محمد؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

          

مطلب رقم 39696 - 14 

اسم امللك : بوقلوب.

: اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة كلميمة، احملل املدعو: غابة  موقعه 

قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 08 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 64 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : ورثة ايت باحدو؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

                  احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

                                عمر مو

محافظة سطات

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " بالد حضرية" 
مطلب رقم 41364 - 15 املنشور باجلريدة عدد : 1158 

املؤرخة في 10 مارس2021.
عوضا عن : 

اوالد  سعيد؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : امللك  موقع 
رحو؛فرقة اوالد مومن.

اقرأ : 
موقع امللك : اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد رحو؛ فرقة 

اوالد مومن.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " أرض احلطة" 
مطلب رقم 41365 - 15 املنشور باجلريدة عدد : 1158 

املؤرخة في 10 مارس2021.
عوضا عن : 

اوالد  سعيد؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : امللك  موقع 
رحو؛فرقة اوالد مومن.

اقرأ : 
موقع امللك : اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد رحو؛ فرقة 

اوالد مومن.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " أرض جعارنة" 
مطلب رقم 41367 - 15 املنشور باجلريدة عدد : 1158

 املؤرخة في 10 مارس2021.
عوضا عن : 

: اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد سعيد؛دوار اوالد رحو؛  موقع امللك 
فرقة اوالد مومن.

اقرأ : 
رحو؛فرقة  اوالد  احلوازة؛دوار  ودائرة سطات؛جماعة  اقليم   : امللك  موقع 

اوالد مومن.
والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 
     محمد الزرهوني

محافظة خريبكة

مطلب رقم 18810 - 18
إسم امللك : " بال الضعفاوي 1" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار اوالد علي.
نوعه : أرض فالحية. 
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مساحته : 05 هـ 50 آ 45 س .

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج بوعزة لكرميي، ورثة مليجي امليلودي؛

جنوبا : موصلي عبد القادر؛

شرقا : ورثة شتيوي احلاج أحمد، كرواتي احلاج احلسن؛

عدد  مطلب  احمد،  احلاج  ضعفاوي  محمد،  ضعفاوي  ورثة   : غربا 

.4077/18

طالبوا التحفيظ: سعيد ضعفاوي بن الكبير ومن معه. 

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 37265 - 18

امللك املسمى : » املرس«.

الكائن ب: بدائرة وادي زم، جماعة قصبة الطرش دوار اخلطاطبة موالني 

السهب، منطقة التحفيظ اجلماعي.

طالب التحفيظ: زهرة بيرجالي بنت صالح ومن معه.

 929 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 19 اكتوبر 2016. 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: " بالد سيدي العربي " 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 53455 - 18 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1155 

املؤرخـة فـي 17 فبراير 2020 وإصالح خطئه باجلريدة 

الرسمية عدد 1157 املؤرخة في 03 مارس 2021. 

عوضا عن :

1 - وتاب فاطمة بنت امحمد بنسبة 161700/9031680

2 - وتاب امليلودية بنت امحمد بنسبة 161700/9031680

3 - وتاب مليكة بنت امحمد بنسبة 161700/9031680

4 - وتاب خدوج بنت امحمد بنسبة 161700/9031680

5 - وتاب محمد بن امحمد بنسبة 323400/9031680

6 - وتاب عبد القادر بن امحمد بنسبة 323400/9031680

7 - وتاب حسن بن امحمد بنسبة 323400/9031680

8 - الزاهي امليلودية بنت املعطي بنسبة 35280/9031680

9 - وتاب عزيز بن بوشعيب 80640/9031680

10 - وتاب املصطفى بن بوشعيب 80640/9031680

11 - وتاب رشيدة بنت بوشعيب 40320/9031680

12 - وتاب الرافة بن بوشعيب 80640/9031680

13 - الناصري السعدية بنت صالح بنسبة 40430/9031680

14 - وتاب نعيمة بنت أحمد بنسبة 28297/9031680

15 - وتاب فتيحة بنت أحمد بنسبة 28297/9031680

16 - وتاب فاطمة بنت أحمد بنسبة 28297/9031680

17 - وتاب بوشتى بن أحمد بنسبة 56594/9031680

18 - وتاب محمد بن أحمد بنسبة 56594/9031680

19 - وتاب صالح الدين بن أحمد بنسبة 56594/9031680

20 - وتاب هاجر بنت أحمد بنسبة 28297/9031680

21 - وتاب املعطي بن صالح بنسبة 903168/9031680

22 - وتاب محمد بن صالح بنسبة 903168/9031680

23 - وتاب امباركة بن صالح بنسبة 451584/9031680

24 - محمد حمرو بن صالح بنسبة 83625/9031680

25 - محمد بخوتي بن بوشتى بنسبة 83625/9031680

26 - وتاب عائشة بنت محمد بنسبة 195132/9031680

27 - وتاب محمد بن محمد بنسبة 390264/9031680

28 - وتاب بوعزة بن محمد بنسبة 390264/9031680

29 - وتاب السعدية بنت محمد بنسبة 195132/9031680

30 - وتاب زروالة بنت جياللي بنسبة 167253/9031680

31 - وتاب خديجة بنت محمد بنسبة 150525/9031680

32 - وتاب نزهة بنت محمد بنسبة 150525/9031680

33 - وتاب عبد العزيز بن محمد بنسبة 150525/9031680

34 - وتاب حليمة بنت بوعزة بنسبة 150525/9031680

35 - وتاب ادريس بن بوعزة بنسبة 150525/9031680

36 - وتاب امليلودي بن املعطي بنسبة 790272/9031680

37 - وتاب رقية بنت املعطي بنسبة 395136/9031680

38 - حادة جرفاني بنت املعطي بنسبة 69100/9031680

39 - وتاب خديجة بنت بوشتى بنسبة 41282/9031680

40 - وتاب الزهرة بنت بوشتى بنسبة 41282/9031680

41 - وتاب امباركة بنت بوشتى بنسبة 41282/9031680

42 - وتاب فاطنة بنت بوشتى بنسبة 41282/9031680

43 - وتاب محمد بن بوشتى بنسبة 82563/9031680

44 - وتاب سعيد بن بوشتى بنسبة 82563/9031680

45 - وتاب املصطفى بن بوشتى بنسبة 82563/9031680

46 - وتاب اجلياللي بن بوشتى بنسبة 82563/9031680

47 - نورة بج بنت محمد بنسبة 56448/9031680

48 - وتاب فاطنة بنت محمد بنسبة 225792/9031680

49 - وتاب نادية بنت محمد بنسبة 75264/9031680

50 - وتاب زين الدين بن محمد بنسبة 150528/9031680

اقرأ : 

1 - وتاب فاطمة بنت امحمد بنسبة 161700/18063360

2 - وتاب امليلودية بنت امحمد بنسبة 161700/18063360

3 - وتاب مليكة بنت امحمد بنسبة 161700/18063360

4 - وتاب خدوج بنت امحمد بنسبة 161700/18063360
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5 - وتاب محمد بن امحمد بنسبة 323400/18063360

6 - وتاب عبد القادر بن امحمد بنسبة 323400/18063360

7 - وتاب حسن بن امحمد بنسبة 323400/18063360

8 - الزاهي امليلودية بنت املعطي بنسبة 35280/18063360

9 - وتاب عزيز بن بوشعيب 80640/18063360

10 - وتاب املصطفى بن بوشعيب 80640/18063360

11 - وتاب رشيدة بنت بوشعيب 40320/18063360

12 - وتاب الرافة بن بوشعيب 80640/18063360

13 - الناصري السعدية بنت صالح بنسبة 40430/9031680

14 - وتاب نعيمة بنت أحمد بنسبة 28297/18063360

15 - وتاب فتيحة بنت أحمد بنسبة 28297/18063360

16 - وتاب فاطمة بنت أحمد بنسبة 28297/18063360

17 - وتاب بوشتى بن أحمد بنسبة 56594/18063360

18 - وتاب محمد بن أحمد بنسبة 56594/18063360

19 - وتاب صالح الدين بن أحمد بنسبة 56594/18063360

20 - وتاب هاجر بنت أحمد بنسبة 28297/18063360

21 - وتاب املعطي بن صالح بنسبة 903168/18063360

22 - وتاب محمد بن صالح بنسبة 903168/18063360

23 - وتاب امباركة بن صالح بنسبة 451584/18063360

24 - محمد حمرو بن صالح بنسبة 83625/18063360

25 - محمد بخوتي بن بوشتى بنسبة 83625/18063360

26 - وتاب عائشة بنت محمد بنسبة 195132/18063360

27 - وتاب محمد بن محمد بنسبة 390264/18063360

28 - وتاب بوعزة بن محمد بنسبة 390264/18063360

29 - وتاب السعدية بنت محمد بنسبة 195132/18063360

30 - وتاب زروالة بنت جياللي بنسبة 167253/18063360

31 - وتاب خديجة بنت محمد بنسبة 150525/18063360

32 - وتاب نزهة بنت محمد بنسبة 150525/18063360

33 - وتاب عبد العزيز بن محمد بنسبة 150525/18063360

34 - وتاب حليمة بنت بوعزة بنسبة 150525/18063360

35 - وتاب ادريس بن بوعزة بنسبة 150525/18063360

36 - وتاب امليلودي بن املعطي بنسبة 790272/18063360

37 - وتاب رقية بنت املعطي بنسبة 395136/18063360

38 - حادة جرفاني بنت املعطي بنسبة 69100/18063360

39 - وتاب خديجة بنت بوشتى بنسبة 41282/18063360

40 - وتاب الزهرة بنت بوشتى بنسبة 41282/18063360

41 - وتاب امباركة بنت بوشتى بنسبة 41282/18063360

42 - وتاب فاطنة بنت بوشتى بنسبة 41282/18063360

43 - وتاب محمد بن بوشتى بنسبة 82563/18063360

44 - وتاب سعيد بن بوشتى بنسبة 82563/18063360

45 - وتاب املصطفى بن بوشتى بنسبة 82563/18063360

46 - وتاب اجلياللي بن بوشتى بنسبة 82563/18063360

47 - نورة بج بنت محمد بنسبة 56448/18063360

48 - وتاب فاطنة بنت محمد بنسبة 225792/18063360

49 - وتاب نادية بنت محمد بنسبة 75264/18063360

50 - وتاب زين الدين بن محمد بنسبة 150528/18063360

 AZIPETROS لشركة  ممثال  بصفته  اهلل  عبد  بن  الزماوي  عزيز   -  51

بنسبة 9031680/18063360. 

والبـاقي بـدون تغير مع إضافة عقد اتفاقية جتهيز مؤرخ في فاحت ذو 

احلجة 1435 موافق 26 سبتمبر 2014.

احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة 

بوسيف عبد الكرمي    

محافظة تطوان

مطلب رقم 55925 - 19

إسم امللك: " فدان الدهيشام 03-03-28247 ".

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

العشايش 

تاريخ التحديد: 24 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 09 ار 62 س.

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: عبد السالم الشريف احوييد، 

شرقا: عبد السالم الشريف احوييد، 

جنوبا : مفضل شلغام بن محمد 

غربا: خندق 

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55992 - 19

إسم امللك: " قرب دار بوعلي 03-03-28153 ".

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

تاريخ التحديد: 18 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 17 ار 28 س.
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نوعــه: أرض عارية وبها أشجار مثمرة مع بئر

اجملاورون:

شماال: بوشتة دياني ، عمر بطاوي بن حدو روين 

شرقا: رسم عقاري عدد: 66066 - 19، 

جنوبا : شعبة ، خندق ثم ورثة اخلضري عبد 

املالك 

غربا: رسم عقاري عدد: 96397 - 19 

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 71339 - 19

إسم امللك: " البركة 2 ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: محارث 

بني سالم 

تاريخ التحديد: 18 ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 10 ار 02 س.

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: ورثة محمد العربي كريكش، 

شرقا: عبد السالم كريكش 

جنوبا : هشام كريكش ومن معه 

غربا: ربيعة كريكش 

طالب )ة( : عبد الكرمي بن العربي كريكش

مطلب رقم 71331 - 19

إسم امللك: " محمد اخلراز ".

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

سيي عبد احلميد حي السوق

تاريخ التحديد: 17 ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 07 س.

نوعه: أرض عارية

اجملاورون:

شماال: طريق، 

شرقا: خندق 

جنوبا : مطلب عدد: 15055/19 بن احمد أبربيز 

غربا: فؤاد أحجام 

طالب )ة( : محمد بن محمد اخلراز

مطلب رقم 71311 - 19

إسم امللك: " ملك الشرشور ".

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة تلمبوط ، احملل املدعو: مزارع 

دوار القلعة.

تاريخ التحديد: 08 ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 46 س.

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي، 

شرقا: ورثة العمرتيني 

جنوبا : مفضل بن عبد السالم بناصر مزكان 

غربا: ممر عمومي 

طالب )ة( : املفضل بن محمد الشرشور ومن معه. 

مطلب رقم 71305 - 19

إسم امللك: " الدحيرة ".

املدعو:  احملل   ، لشفشاون  احلضرية  اجلماعة   ، شفشاون   : موقعه 

الدحيرة 

تاريخ التحديد: 04 ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 59 س.

نوعه: أرض عارية

اجملاورون:

شماال: نور الدين الرحموني ، أمان الرحموني، 

شرقا: أحمد عبد السالم برهون 

جنوبا : ممر عمومي 

غربا: ممر عمومي 

طالب )ة( : طارق بن عمرو أمختاري.

مطلب رقم 71273 - 19

إسم امللك: " الرحمة ".

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

السفلى شارع الوزاني زنقة البصرة رقم 42

تاريخ التحديد: 09 نوفمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 54 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناء يتكون من سفل وطابق علوي

اجملاورون:

شماال: زنقة، 

شرقا: عقوق محمد الشيباني 

جنوبا : زنقة 

غربا: محمد منصور 

طالب )ة( : جناة بنت محمد الغناي.

مطلب رقم 56179 - 19

إسم امللك: " رانيا ".

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

حميوش 
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تاريخ التحديد: 07 ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 25 س.

نوعه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي

اجملاورون:

شماال: محمد عقار، 

شرقا: زنقة 

جنوبا : زنقة 

غربا: محمد طالب 

طالب )ة( : فدوى بنت عبد الواحد حتايكت ومن معها.

مطلب رقم 56186 - 19

إسم امللك: " أمالو ".

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

حميوش

تاريخ التحديد: 07 ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 10 س.

نوعه: أرض عارية .

اجملاورون:

شماال: محمد الطالب، 

شرقا: محمد طالب 

جنوبا : زنقة 

غربا: عمر أغزال 

طالب )ة( : مصطفى بن محمد الفايق.

مطلب رقم 56185 - 19

إسم امللك: " ملك إلياس ".

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

حوزي

تاريخ التحديد: 17 ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 49 س.

نوعه: أرض عارية .

اجملاورون:

شماال: املفضل زكري، 

شرقا: جمال البقالي 

جنوبا : زهرة بن ادريس 

غربا: ممر 

طالب )ة( : إلياس بن عبد السالم البزيوي.

مطلب رقم 56072 - 19

إسم امللك: " الغابة اجلنان 190 التابع ألحباس قبيلة ودراس ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: دوار الشوبية

تاريخ التحديد: 02 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 47 ار 85 س 

نوعه: أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

القطعة األولى

اجملاورون:

شماال: عبد السالم سبمون، 

شرقا: خندق 

جنوبا : ممر عمومي 

غربا: رسم عقاري عدد: 110235/19

القطعة الثانية

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي، 

شرقا: ممر عمومي 

جنوبا : مختار سالم رفاس 

غربا: رسم عقاري عدد: 104416/19 

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1431 - 19

إسم امللك: " كوميانا اسبانو ماروكي ديل كاوتو ش م "

موقعه: تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: ظهر احملنش

طالب )ة( التحفيظ: سنديك التصفية القضائية 

للمقاولة اإلسبانية املغربية للمطاط ش م ذ م م .

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة 

الرسمية عدد 102 بتاريخ 13 ديسمبر 

2000. وكذا اإلعالن املنشور باجلرية الرسمية 

عدد 1156 بتاريخ 24 فبراير 2021

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى بوخال 

ذي مطلب التحفيظ عدد 40831 - 19 ، والذي نشرت خالصة 

مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 746 بتاريخ 17 أبريل 2013 

وكذا اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية 

عدد: 1063 بتاريخ 15 ماي 2019

عوضا عن :

طالبي التحفيظ : -محمد بوخال الزروالي بنسبة 2/6 سهام بوخال 

ابتسام   ،1/6 بنسبة  الزروالي  بوخال  مجدلني   ،  1/6 بنسبة  الزروالي 

بوخال الزروالي بنسبة 1/6

إقرأ:

طالبي التحفيظ : -محمد بوخال الزروالي بنسبة 2/6 ، سهام بوخال 

ابتسام   ،  1/6 بنسبة  الزروالي  بوخال  ، مجدلني   1/6 بنسبة  الزروالي 

بوخال الزروالي بنسبة 1/6 ، غزالن بوخال الزروالي بنسبة 1/6 .

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

          املصطفى طريفة



2321 عدد 1162 - 24 شعبان 1442 )07 أبريل 2021(

محافظة تازة

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "الدكان احلبسي عدد1313

عدد : 50988 - 21،الذي أدرج أدرج إعالنه عن التحديد باجلريدة الرسمية 

عدد 1158املؤرخة في : 10 مارس 2021

فبدال من : 

على   2021 ابريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية زواال

إقرأ : 

على   2021 ابريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

والباقي بدون تغيير

اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم  يتشرف احملافظ على األمالك 

أن السيد : أحمد الزاد بن علي ) أحد ورثة السيد علي الزاد املالك املقيد( 

تاهلة،  دائرة  تازة،  بإقليم  معه  للمخابرة  إقامته  محل  واجلاعل  الساكن 

أن  طلب   ، بومساي  عني   ، الغربية  وراين  بني  قيادة   ، مطماطة  جماعة 

يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم : 2628 - 21، املؤسس للملك 

املدعو : " أمغيل " الكائن بإقليم تازة، دائرة تاهلة ، جماعة آيت سغروشن، 

دوار سيدي رحال ، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا 

في أجل خمسة عشرة يــومـا ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم  يتشرف احملافظ على األمالك 

أن السيد : العربي بن الشيخ بن علي ) املالك املقيد ( الساكن واجلاعل 

شاطى   04 رقم  نصير  بن  موسى  معهبزنقة  للمخابرة  إقامته  محل 

كيفيل الهرهورة ، الصخيرات متارة ، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

 “  2-462 “املسيرة   : املدعو  للملك  املؤسس   ،21  -  21126  : رقم  العقاري 

الكائن مبدينة تازة حي املسيرة 2 ، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان 

قد سلم سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا 

في أجل خمسة عشرة يــومـا ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية والرهون بتازة

عبد الرحيم بنعمارة    

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28128 - 22

اسم امللك : " بقعة ادريس 2 "

جماعة  صنهاجة،  الصهريج  دائرة  السراغنة،  قلعة  اقليم   : موقعه 

سور العز، دوار سيدي ادريس.

وقع حتديده في : 06 اكتوبر 2020

نوعه : أرض فالحية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 أر 68 سنتيار

اجملاورون : 

شماال : شعبة ، الطاهر اإلدريسي وورثة بن عمر

شرقا : طريق عمومي بعرض متغير.

جنوبا : طريق عمومي بعرض متغير.

غربا : كبور بن اعريبة وورثة بن عمر. 

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف قلعة السراغنة.

مطلب رقم 28127 - 22

اسم امللك : " بقعة امحاصر "

جماعة  صنهاجة،  الصهريج  دائرة  السراغنة،  قلعة  اقليم   : موقعه 

سور العز، دوار سيدي ادريس.

وقع حتديده في : 06 اكتوبر 2020

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 أر 45 سنتيار

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بعرض متغير .

شرقا : األحباس ومصرف.

جنوبا : مصرف، ورثة احلاج حسن واملالكي عبد املالك. 

غربا : طريق عمومي بعرض متغير.وورثة حسن بن دريس.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف قلعة السراغنة.

مطلب رقم 28123 - 22

اسم امللك : " بقعة الزاوية بالركنة "

موقعه : اقليم قلعة السراغنة، باشوية سيدي رحال، جماعة مزارع الفقرة.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

نوعه : أرض فالحية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 90 أر 17 سنتيار.

اجملاورون : 

شماال : بوقنطار عبد الكرمي، ورثة رحال بوقنطار، رحال بوقنطار ومصرف.
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شرقا : مصرف وورثة حسن الزروالي.

جنوبا : الساقية التدالوية.

غربا : عبد اجلبار التباعي ومصرف.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف قلعة السراغنة.

مطلب رقم 28124 - 22

اسم امللك : " لكرنية"

موقعه : اقليم قلعة السراغنة، دائرة تاماللت، جماعة زمران، دوار لعميرات.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020.

نوعه : أرض فالحية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 52 أر 92 سنتيار.

اجملاورون : 

شماال : ساقيا كرنية.

شرقا : مصرف والرسم العقاري عدد 28171 - 22

جنوبا : مصرف وصالح مركول.

غربا : مصرف وصالح مركول.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف قلعة السراغنة.

مطلب رقم 28125 - 22

اسم امللك : " جنان بن عرش"

املدعو  احملل  السراغنة  قلعة  بلدية  السراغنة،  قلعة  اقليم   : موقعه 

جنان بن عرش. 

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25أر 12 سنتيار.

اجملاورون : 

شماال : مصرف، مهاجر محمد و الغراس اجلياللي.

شرقا : الطريق الرابطة بني بني مالل مراكش.

جنوبا : النفاتي عبد الرحيم.

غربا : طريق بعرض متغير.

طالب التحفيظ : محمد العربي عرش بن صالح.

مطلب رقم 3595 - 22

اسم امللك : " دار فاطمة"

اللة  شارع  السراغنة  قلعة  بلدية  السراغنة،  قلعة  اقليم   : موقعه 

أمينة رقم 89.

وقع حتديده في : 17 ماي 1995.

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق اول.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74 سنتيار.

اجملاورون : 

شماال : املودن اخملتارو فاطمة الرافعية. 

شرقا : املعطاوي رابحة.

جنوبا : العماري أحمد.

غربا : حي اللة أمينة.

طالبة التحفيظ : البوهالي فاطمة بنت كبور.

مطلب رقم 28120 - 22

اسم امللك : " شكاكة"

قيادة  صنهاجة،  الصهريج  دائرة  السراغنة،  قلعة  اقليم   : موقعه 

وجماعة سيدي عيسى ين سليمان، دوار أوالد الرامي.

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020.

نوعه : ارض فالحية تتكون من قطعتني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 29 ار 81 سنتيار.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : نظير مصطفى بن عالل.. 

شرقا : ورثة احلاج العدراوي.

جنوبا : طريق عمومي بعرض متغير.

غربا : طريق عمومي بعرض متغير ونظير مصطفى بن عالل.

القطعة الثانية : 

شماال : سارو.

شرقا : سارو وعبد الرحمان بل حسن.

جنوبا : عبد الرحمان بل حسن، بوسماح محمد بن لكبير، جياللي بن 

محمد، ورثة 

أيت خلال، ورثة أيت لفقيه وطريق عمومي بعرض متغير.

غربا : طريق عمومي. 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة.

مطلب رقم 28134 - 22

اسم امللك : " ملك العسولي".

املدعو  احملل  السراغنة  قلعة  بلدية  السراغنة،  قلعة  اقليم   : موقعه 

جنان بكار.

وقع حتديده في : 28 ديسمبر 2020.

نوعه : أرض عارية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 60 سنتيار.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 35406 - 22. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 55699 - 22.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 9380 - 22.

غربا : شارع.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم العسولي بن محمد.



2323 عدد 1162 - 24 شعبان 1442 )07 أبريل 2021(

مطلب رقم 28121 - 22

اسم امللك : " اجلنان الكدامي"

قيادة  صنهاجة،  الصهريج  دائرة  السراغنة،  قلعة  اقليم   : موقعه 

وجماعة عيسى بن سليمان، دوار أوالد الرامي.

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 أر 97 سنتيار.

اجملاورون : 

الهادي بن محمد، أحمد بن  : املكاوي يوسف بن احلاج املكي،  شماال 

امليلودي وممر عرضه متر.

شرقا : ورثة سموت أحمد، اللوزي محمد بن التهامي ومصرف.

جنوبا : ممر بعرض مترين.

غربا : مصرف، العبادي مبارك بن محمد ولكبير بن اجلياللي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة.

مطلب رقم 28126 - 22

اسم امللك : " اخملتار"

موقعه : اقليم قلعة السراغنة، بلدية القلعة، شارع اللى امينة رقم 89.

وقع حتديده في : 22 ديسمبر 2020.

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول ومرافق بالسطح.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 أر 08 سنتيار.

اجملاورون : 

العقاري عدد  الرسم  و  تابت محمد  ورثة  ورثة مودن مهدي،   : شماال 

.22 - 30017

شرقا : ورثة مودن مهدي وطريق غير نافد.

جنوبا : معطاوي رابحة ومطلب التحفيظ عدد 3595 - 22.

غربا : رافعي فاطمة – ورثة هزمري عبد الرحمان والرسم العقاري عدد 

.22 - 30017

طالبو التحفيظ : عبد الرحيم مؤدن بن اخملتار ومن معه.

مطلب رقم 13026/م

اسم امللك : " بحيرة عمر"

خليفة  اوالد  دوار  رحال،  سيدي  جماعة  السراغنة،  قلعة  اقليم   : موقعه 

الكزيط. 

وقع حتديده في : 21 يناير 1971.

نوعه : أرض فالحية بها التني الشوكي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 أر 77 سنتيار.

اجملاورون : 

شماال : محمد بن عمر احلدري.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 16586/م.

جنوبا : طريق بعرض خمسة أمتار.

غربا : طريق بعرض خمسة أمتر، حرم دوار أوالد خليفة الكزيط.

طالب التحفيظ : عمر بن حلسن. 

إصالح غلط

مطلب رقم 28126 - 22

التحفيظ  املتعلقة مبطلب  املطلب  إلى خالصة  تسرب  غلط  إصالح 

عدد : 28126 - 22 الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1129 بتاريخ : 19 

أغسطس 2020 : 

تقرأ :

املساحة : آران وخمسون سنتيارا )02 آر 50 س ( تقريبا.

بدال من :

املساحة : آران )02 آر ( تقريبا. 

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية قلعة السراغنة

فتح اهلل سراج.   

 

محافظة احلسيمة

إصالح خطأ يتعلق بامللك املسمى " بادي 4"

املطلب رقم 131428 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1160 املؤرخة في 24 مارس 2021

عوضا عن : 

طالبة التحفيظ : نهاد بنت محمد اخملوخي؛ 

إقرأ

طالبتا التحفيظ :

1 - نهاد بنت محمد اخملوخي ؛

2 - اسراء بنت سمير بادي مناصفة بينهما؛

و الباقي بدون تغيير

إصالح خطأ يتعلق بامللك املسمى " بادي 5"

املطلب رقم 131429 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1160 املؤرخة في 24 مارس 2021

عوضا عن : 

طالبة التحفيظ : نهاد بنت محمد اخملوخي ؛

إقرأ

طالبتا التحفيظ :

1 - نهاد بنت محمد اخملوخي؛ 

2 - محمد بنت سمير بادي مناصفة بينهما؛

و الباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    
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محافظة بنسليمان

مطلب رقم 806 - 25

اسم امللك : " الركوبة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد  دوار احملركة .

وقع حتديده في : 27 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 17 آ 72 س

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 1 هـ 13 آ 30 س

اجملاورون.

شماال : ورثة عبد الرحمان بن عبد الرحمان؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 5714/س ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق .

القطعة الثانية مساحتها : 4 آ 42 س.

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 5714/س؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق .

طالبو التحفيظ : السيد الصفراوي محمد ومن معه.

مطلب رقم 10090 - 25

اسم امللك : " هبة العدروج ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا  دوار اوالد سي داوود .

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 62 آ 12 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 48515 - 25؛

غربا : عدروج محمد.

طالب التحفيظ : السيد العدروج احمد بن محمد .

مطلب رقم 10092 - 25

اسم امللك : " اليسر ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار اوالد يعكوب .

وقع حتديده في : 02 ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 آ 01 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 10119 - 25، اجملدوبي حليمة، ملكندز احلاج ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : اجملدوبي امحمد ؛

غربا : خمليش احمد ومن معه .

طالب التحفيظ : السيد محمد والديش بن حلسن .

مطلب رقم 10097 - 25

اسم امللك : " بالد الوجدي 2 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار املشعريني .

وقع حتديده في : فاحت ديسمبر 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 15 آ 24 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 10099 - 25 ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة بن عامري العربي، محمد بن رامي ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 51555 - 25، 51554 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد قباج السعيد بن عبد الغني .

مطلب رقم 10099 - 25

اسم امللك : " أرض اخلير ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار املشعريني .

وقع حتديده في : فاحت ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 52 آ 32 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

 : رقم  العقاري  الرسم   ،25  -  43114  : رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

68365 - 25، الرسم العقاري رقم : 58982 - 25؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 10097 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 51554 - 25، الرسم العقاري رقم : 58902 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد بوشوارب احلبيب بن محمد .

مطلب رقم 10111 - 25

اسم امللك : " تويرسة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار اوالد يعكوب .

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98 آ 93 س .

نوعه : أرض فالحية بها 3 آبار.

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 20358 - 25، مطلب التحفيظ رقم : 

9900 - 25، الرسم العقاري رقم : 19597 - 25؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : اجملدوبي موالي عبد اهلل ؛

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة الفهم بنت محمد.

مطلب رقم 10118 - 25

اسم امللك : " بالد املرس ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار اوالد اجحيش .

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 آ 41 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق سفلي

وطابق اول واشجار وبئر.

اجملاورون.

شماال : ورثة احلاج الناجي بن احلاج احلسني؛

شرقا : ورثة احلاج الناجي بن احلاج احلسني ؛

جنوبا : ورثة احلاج الناجي بن احلاج احلسني ،

الناجي بوشعيب؛ 

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد رحال ناجي بن احلاج بن احلسني.

مطلب رقم 10119 - 25

اسم امللك : " الرملية 3"

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار اوالد يعكوب .

وقع حتديده في : 01 ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 20 آ 44 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق سفلي وحديقة وبئر واشجار.

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 14343 - 25 ؛

شرقا : اجملدوبي حليمة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 10092 - 25 ؛

غربا : كحيليش احمد ومن معه .

طالبة التحفيظ : السيدة جنية اجملدوبي بنت امليلودي.

مطلب رقم 10120 - 25

اسم امللك : "جلد اجلمل ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة  دوار العطاية .

وقع حتديده في : 21 ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 06 آ 52 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 13869 - 25؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم : 7043 - 25

جنوبا : الرسم العقار رقم : 64784 - 25 والرسم العقاري رقم : 13862 - 25 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 4178/ر .

طالبو التحفيظ : السيد بنعلي النعناعي ومن معه.

مطلب رقم 10139 - 25

اسم امللك : " ضيعة مكرم ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار حلرار .

وقع حتديده في : 06 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 25 آ 54 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 13914 - 25 - 25؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : املسعودي امبارك؛ 

غربا : الطريق .

طالبو التحفيظ : السيدة بسمة مكرم ومن معها.

مطلب رقم 10150 - 25

اسم امللك : "دار البوعزاوي".

موقعه : بنسليمان .

وقع حتديده في : 23 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 76 س .

نوعه : أرض فالحية بها طابق اضي وطابق اول

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 18702/س؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 8317 - 25، الرسم العقاري رقم : 14069/د ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 18702/س؛ 

غربا : زنقة القايد احمد .

طالب التحفيظ : السيد حيطان البوعزاوي بن احمد .

مطلب رقم 10163 - 25

اسم امللك : " أرض حورية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار اوالد يعكوب .

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 9 آ 78 س.
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نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : ايت القاديري فاطمة؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 7366 - 25؛

جنوبا : ورثة نخلي عبد السالم؛ 

غربا : ورثة نخلي عبد السالم .

طالبة التحفيظ : السيدة حورية بنغريط بنت عبد الغفور.

مطلب رقم 10171 - 25

اسم امللك : " العكبة احلمراء".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش  دوار اوالد شميشة حلالليف .

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 هـ 34 آ 17 س .

نوعه : أرض فالحية تتكون مقطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 1 هـ 46 آ 68 س

اجملاورون.

شماال : الواد؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 32925 - 25 ؛ 

غربا : شهيد محمد .

القطعة الثانية مساحتها : 5 هـ 87 آ 49 س

اجملاورون.

شماال : الواد، الشعبة؛

شرقا : السدراتي بنداود، السدراتي محمد، الشعبة، الرسم العقاري 

رقم : 32925 - 25؛

جنوبا : الشعبة ؛ 

غربا : الشعبة .

طالبة التحفيظ : السيدة يزة احلرمة بنت احلاج امبارك.

مطلب رقم 10180 - 25

اسم امللك : " الكبير".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار اوالد سي احمد .

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 29 آ 65 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق ؛

شرقا : عبد الرحيم حللو؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 17033/س؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم : 671 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد الكبير هاللي بن بنعاشير .

مطلب رقم 10181 - 25

اسم امللك : " املرس ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار اوالد سي احمد .

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 آ 95 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : احمد مشهيد؛

شرقا : مصطفى مشهيد ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : غروب مشهيد .

طالبو التحفيظ : السيد الكبير هاللي بن بنعاشير ومن معه.

مطلب رقم 10182 - 25

اسم امللك : " االخوان مولوع ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد سي احمد .

وقع حتديده في : 30 نوفمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 79 آ 47 س .

منسفلي  سكنى  بها   : قطعتني  من  تتكون  فالحية  أرض   : نوعه 

واشجار الفواكه، واسطبل ومخزن وبئر ومحرك للماء.

القطعة االولى مساحتها : 3 هـ 47 آ 04 س

اجملاورون.

شماال : الشعبة ؛

شرقا : عرابي بوعزة بن حماني؛

جنوبا : محمد بوعزة بن حماني ؛

غربا : ورثة جليل صديق، الرسم العقاري رقم : 58927 - 25 .

القطعة الثانية مساحتها : 32 آ 43 س

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 69110 - 25 ؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى مولوع بن بوعزة.

مطلب رقم 10196 - 25

اسم امللك : " اميرة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف دوار والد الشايب .

وقع حتديده في : 14 ديسمبر 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 49 آ 05 س .
نوعه : أرض فالحية بها سكنى في طور االجناز وبئر.

اجملاورون.
شماال : احلاج بوشعيب بن اجلياللي؛

شرقا : احلاج محمد بن العربي
جنوبا : محمد بن اجلياللي ؛

غربا : زهرة بنت احلاج بن العربي .
طالب التحفيظ : السيد نبيل يسير بن الزيتوني .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى “ حمرية “ 

ذي املطلب رقم 9078 - 25 الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 961 املؤرخـة فـي 23 ماي 2017.

عوضا عن :
املصطفى الشرعي 

14 - زهرة بنت العربي الشرعي
27 - منير بن العربي الشرعي بنسبة 2464/70400

اقـرأ :
املعطي الشرعي

1 - زهراء بنت العربي الشرعي
- منير بن العربي الشرعي بنسبة 2904/70400

والباقي بدون تغيير .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى “ محجوبة “ 

ذي املطلب رقم 10158 - 25 الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 1132 املؤرخـة فـي 09 سبتمبر 2020

عوضا عن :
حميد عاطيف بن احمد

اقـرأ :
حميد عاطف بن احمد

فاطمة احمامد بنت مصطفى 
بالتساوي بينهما .

والباقي بدون تغيير .

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

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية والرهون املمضي أسفله باإلعالم 
للعموم أن السيد كمال هشومي نيابة عن ابنتيه القاصرتني : زينب 
الهشومي وياقوت الهشومي الساكن برقم 2 زنقة االمن االجتماعي 
زاوية شارع موالي ادريس االول ط 02 ش 03 الدار البيضاء طلب أن يغير 
اسم امللك  املتعلق بالرسم العقاري عدد : 72752 - 25 امللك املدعو 
الزيايدة ليتم تعويضه  باقليم بن سليمان جماعة  الكائن  “الكبيرة“ 

باسم “لالفاطمة“ .
احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    

محافظة خنيفرة  

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة ''اكلموس"

اقليم خنيفرة

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 

باجلماعة  الكائنة   " "اكلموس  املدعوة  باملنطقة  الواقعة  اسفله 

بعد  ودلك  خنيفرة  اقليم  اكلموس،  ودائرة  قيادة  اكلموس  القروية 

الفصل  مبقتضيات  عمال  االعالن  هدا  نشر  من  ابتداء  مضي شهرين 

8 من الظهير الشريف عدد 1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 

لألمالك  اجلماعي  التحفيظ  1969بشان  يوليوز   25 املوافق   1389

القروية. املطالب هي كالتالي:

 

 36061 - 36047 - 36034 - 36024 - 36009 - 36007 - 35972 - 35989

 -  36091  -  36090  -  36070  -  36068  -  36067  -  36064  -  36063  -

 36137 - 36130 - 36123 - 36122 - 36120 - 36119 - 36112 - 36106

 -  36219  -  36218  -  36217  -  36213  -  36177  -  36176  -  36142  -

 36479 - 36477 - 36458 - 36332 - 36311 - 36303 - 36261 - 36260

 -  36628  -  36604  -  36603  -  36529  -  36488  -  36483  -  36480  -

 36701 - 36654 - 36648 - 36644 - 36643 - 36642 - 36638 - 36629

 -  36771  -  36770  -  36767  -  36713  -  36712  -  36706  -  36705  -

 36874 - 36859 - 36847 - 36835 - 36831 - 36816 - 36777 - 36773

 -  36960  -  36957  -  36956  -  36955  -  36952  -  36942  -  36881  -

 37311 - 37309 - 37085 - 37075 - 37073 - 36984 - 36966 - 36962

 -  37349  -  37345  -  37332  -  37328  -  37327  -  37323  -  37320  -

 37564 - 37550 - 37549 - 37515 - 37443 - 37414 - 37402 - 37364

 -  37699  -  37696  -  37689  -  37679  -  37678  -  37667  -  37609  -

 37912 - 37911 - 37910 - 37903 - 37883 - 37802 - 37796 - 37700

 -  38247  -  38242  -  38113  -  38073  -  37915  -  37914  -  37913  -

 38444 - 38438 - 38397 - 38262 - 38255 - 38254 - 38253 - 38248

 -  38567  -  38561  -  38553  -  38531  -  38528  -  38492  -  38490  -

 38679 - 38677 - 38630 - 38622 - 38620 - 38607 - 38600 - 38576

 -  38700  -  38699  -  38698  -  38692  -  38689  -  38686  -  38684  -

 38793 - 38783 - 38758 - 38753 - 38734 - 38722 - 38707 - 38705

 -  38857  -  38845  -  38842  -  38828  -  38821  -  38817  -  38814  -

 38974 - 38950 - 38936 - 38887 - 38875 - 38873 - 38867 - 38858
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 -  39001  -  39000  -  38999  -  38998  -  38994  -  38981  -  38980  -

 39074 - 39055 - 39029 - 39017 - 39015 - 39011 - 39003 - 39002

 -  39150  -  39143  -  39128  -  39106  -  39092  -  39091  -  39088  -

 39263 - 39258 - 39257 - 39248 - 39235 - 39215 - 39207 - 39161

 -  39353  -  39348  -  39314  -  39303  -  39301  -  39300  -  39295  -

 39468 - 39413 - 39411 - 39410 - 39409 - 39392 - 39391 - 39354

 -  39555  -  39554  -  39534  -  39514  -  39495  -  39494  -  39484  -

 39724 - 39704 - 39692 - 39690 - 39669 - 39577 - 39572 - 39570

 -  39769  -  39765  -  39758  -  39757  -  39751  -  39744  -  39743  -

 39870 - 39868 - 39839 - 39826 - 39801 - 39774 - 39772 - 39770

 -  39948  -  39931  -  39895  -  39894  -  39883  -  39874  -  39872  -

 40039 - 40034 - 40031 - 40000 - 39987 - 39972 - 39966 - 39955

 -  40097  -  40093  -  40070  -  40050  -  40048  -  40047  -  40046  -

 40336 - 40333 - 40332 - 40312 - 40165 - 40127 - 40099 - 40098

 -  40439  -  40405  -  40403  -  40387  -  40386  -  40363  -  40337  -

 40499 - 40487 - 40471 - 40462 - 40450 - 40444 - 40443 - 40442

 -  40623  -  40600  -  40580  -  40572  -  40511  -  40502  -  40500  -

 40703 - 40702 - 40701 - 40697 - 40696 - 40695 - 40664 - 40632

 -  40770  -  40764  -  40759  -  40716  -  40708  -  40707  -  40704  -

 40834 - 40829 - 40800 - 40793 - 40792 - 40789 - 40779 - 40778

 -  40862  -  40852  -  40851  -  40848  -  40844  -  40840  -  40837  -

 40973 - 40961 - 40953 - 40952 - 40947 - 40938 - 40937 - 40912

 -  40995  -  40994  -  40989  -  40982  -  40981  -  40978  -  40974  -

 41029- - 41028 - 41027 - 41026 - 41019 - 41013 - 41003 - 41000

والكل على الرمز /27.

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة، "لهري "

اقليم خنيفرة

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 

اسفله الواقعة باملنطقة املدعوة "لهري " الكائنة باجلماعة القروية 

مضي  بعد  ودلك  خنيفرة  اقليم  ازكزا  اكلمام  لهري  قيادة   ' 'لهري 

من   8 الفصل  مبقتضيات  عمال  االعالن  هدا  نشر  من  ابتداء  شهرين 

الظهير الشريف عدد 1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1389 

القروية  لألمالك  اجلماعي  التحفيظ  1969بشان  يوليوز   25 املوافق 

املطالب هي كالتالي: 

 -  23417 - 22810 - 21854 - 21666 - 21535 - 21244 - 21110 - 

 24658 - 24652 - 24589 - 24433 - 23716 - 23687 - 23678 - 23614

 -  24917  -  24847  -  24700  -  24675  -  24669  -  24666  -  24665  -

 25123 - 25121 - 25025 - 24956 - 24927 - 24921 - 24920 - 24918

 -  25531  -  25530  -  25529  -  25528  -  25527  -  25183  -  25126  -

 26623 - 25997 - 25875 - 25714 - 25643 - 25558 - 25533 - 25532

 -  27029  -  26979  -  26953  -  26839  -  26655  -  26647  -  26644  -

 27047 - 27044 - 27042 - 27037 - 27033 - 27032 - 27031 - 27030

 -  28278  -  28095  -  28001  -  27739  -  27399  -  27341  -  27223  -

 28653 - 28622 - 28621 - 28620 - 28619 - 28616 - 28476 - 28473

 -  28896  -  28803  -  28790  -  28789  -  28708  -  28704  -  28702  -

- 29207 - 29198 - 29078 - 28976

والكل على الرمز /27.

  احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة : 

    رمرام وسيم 

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 42463 - 28

اسم امللك : اميان

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تاجدة.

مسـاحتـه : ) 1 ار 46 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي ؛

حــدوده : 

شمــاال : طريق ؛

شـرقـا : مطلب حتفيظ عدد 41818 - 28 ؛

جـنـوبا : ايدار ايت القائد ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السـيد اقليلو حميد بن سعيد.

مطلب رقـم 50323 - 28

اسم امللك : الفياللي

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تكمي اجلديد.

مسـاحتـه : ) 05 ار 40 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : زنقة ؛

جـنـوبا : رسم عقاري عدد 45901-28 ؛

غـربـا : شعبة ؛

طالبو التحفيظ : السـيد توفيق فاضمة بنت محمد و من معها.
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مطلب رقـم 50470 - 28

اسم امللك : ملك أمغار

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تكمي اجلديد.

مسـاحتـه : ) 95 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي طابق اول ؛

حــدوده : 

شمــاال : بوستة بورحيم ؛

شـرقـا : امغار حلسن ؛

جـنـوبا : اخبوش مليكة ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السـيد هشام امغار بن عمر.

مطلب رقـم 50386 - 28

اسم امللك : ملك العسري

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : 

حي ايت كظيف.

مسـاحتـه : ) 53 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : بوطريق محمد ؛

جـنـوبا : جواد بلكبير ؛

غـربـا : اوحلرور محمد ؛

طالب التحفيظ : السـيد العسري عبد السالم بن احمد.

مطلب رقـم 50400 - 28

اسم امللك : دار رقم 315 سيدي داود

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : حي سيدي داود.

مسـاحتـه : ) 94 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول مبنية بالتراب ؛

حــدوده : 

شمــاال : فاطمة ارجوم و السباعي محمد ؛

شـرقـا : الساملي عيشة و الدكالي ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : سليمان القرطاوي و فاطمة ارجوم ؛

طالب التحفيظ : السـيد نبيل اتبير بن احلسني.

مطلب رقـم 49804 - 28

اسم امللك : امكني

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تلزخت.

مسـاحتـه : ) 04 ار 79 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 680 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49806 - 28

اسم امللك : تينقى

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تلزخت.

مسـاحتـه : ) 63 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49807 - 28

اسم امللك : اخليفاتن

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تلزخت.

مسـاحتـه : ) 01ار 70 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 680 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49808 - 28

اسم امللك : اللوح

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تلزخت.

مسـاحتـه : ) 01 ار 82 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛
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شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49833 - 28

اسم امللك : امدنيغ 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.

مسـاحتـه : ) 08 ار 59 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الساقية ؛

شـرقـا : ورثة ايت احلسن ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : البازيوي عمر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49991 - 28

اسم امللك : اكني زكزا

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : كوركدة.

مسـاحتـه : ) 04 هكتار 82 ار 46 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 680 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 و عبد اهلل بقسو ؛

جـنـوبا : طالب التحفيظ ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

طالب التحفيظ : السـيد احلسني بو الراحت بن محمد.

مطلب رقـم 49992 - 28

اسم امللك : املعدر

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : كوركدة.

مسـاحتـه : ) 11 هكتار 79 ار 13 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 680 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680 ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالب التحفيظ : السـيد احلسني بوالراحت بن محمد.

مطلب رقـم 49993 - 28

اسم امللك : املعدر

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : كوركدة.

مسـاحتـه : ) 13هكتار 42 ار 77 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالب التحفيظ : السـيد محمد بوالراحت بن محمد.

مطلب رقـم 49994 - 28

اسم امللك : املعدر

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : كوركدة.

مسـاحتـه : ) 01 هكتار 94 ار 59 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : لتحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : لتحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : لتحديد االداري رقم 685 ؛

طالبا التحفيظ السـيدين : 

1 - محمد بوالراحت بن محمد 

2 - عبد العزيز بوالراحت بن احلسن 

- على الشياع بنسبة 1/2 لكل واحد منهما.

مطلب رقـم 50239 - 28

اسم امللك : مسجد و مقبرة تسركات

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : تسركات.

مسـاحتـه : ) 86 ار 81 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض تتكون من قطعتني األولى عبارة عن مسجد و الثانية 

عبارة عن مقبرة ؛

حــدوده : 

شمــاال : شعبة. ممرعمومي ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : ممر عمومي. ارض جماعية ؛

غـربـا : الطريق الوطنية رقم 9 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
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مطلب رقـم 50281 - 28

اسم امللك : مجاط 2

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : حارة الفاسي.

مسـاحتـه : ) 06 ار 09 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : األحباس ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : األحباس ؛

غـربـا : رسم عقاري عدد 9990-28 و مطلب عدد 50354-28 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.  

 

مطلب رقـم 50307 - 28

اسم امللك : فم اكر الصغير

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : حارة الفاسي.

مسـاحتـه : ) 06 ار 87 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : مطلب حتفيظ عدد 3632-28 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقـم 50389 - 28

اسم امللك : دار عزيزي

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : تسركات.

مسـاحتـه : ) 67 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض بها بناية في طور البناء ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : ورثة بوتدغارت و رسم عقاري عدد 28 - 28619 ؛

جـنـوبا : رسم عقاري عدد 28 - 28619 ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالبو التحفيظ : السـيد عبد اجلواد بوتدغارت بن البشير و من معه.

مطلب رقـم 50459 - 28

اسم امللك : قصبة دوبود موند

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : مزارع 

بلدة العروميات.

مسـاحتـه : ) 01 ار 20 سنتيار(.

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

حــدوده : 

شمــاال : العزاوي محمد و زايد ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : الصاحلي يحيى ؛

غـربـا : الصاحلي يحيى ؛

طالب التحفيظ : السـيد سعيد ايت ونخار بن صالح.

مطلب رقـم 50466 - 28

اسم امللك : اكراوازو

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : حارة الفاسي.

مسـاحتـه : ) 01 ار 90 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : ورثة مليح محمد ؛

جـنـوبا : ورثة بوسدرة بن احملجوب ؛

غـربـا : كرمص حماد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقـم 50413 - 28

اسم امللك : املشيرع الكبير

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة اوالد يحيى لكراير، احملل املدعو 

: اوالد مساعد.

مسـاحتـه : ) 06 ار 91 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل مثمرة ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت احلاج ابراهيم ؛

شـرقـا : ايت احلاج ابراهيم ؛

جـنـوبا : ايت احلاج ابراهيم ؛

غـربـا : ايت مادي العربي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقـم 50415 - 28

اسم امللك : اخليج 2

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة اوالد يحيى لكراير، احملل املدعو 

: اوالد مساعد.

مسـاحتـه : ) 03 ار 53 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل مثمرة ؛
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حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ايت احلاج ابراهيم ؛

جـنـوبا : ايت احلاج ابراهيم ؛

غـربـا : ورثة سواكن ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة 

- اصحاب احلقوق العينية : حق السطحية عبارة عن نخلة لفائدة ايت 

احلاج ابراهيم - و نخلة أخرى لفائدة ورثة سواكن.

مطلب رقـم 50416 - 28

اسم امللك : اخليج 3

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة اوالد يحيى لكراير، احملل املدعو 

: اوالد مساعد.

مسـاحتـه : ) 01 ار 52 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة املداني بن محمد ؛

شـرقـا : عمر الناصيري ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : حلسن محمود ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقـم 50455 - 28

اسم امللك : اخليج 1

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة اوالد يحيى لكراير، احملل املدعو 

: اوالد مساعد.

مسـاحتـه : ) 05 ار 35 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل مثمرة ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ورثة احلاج املدني ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

مطلب رقـم 50412 - 28

اسم امللك : املشيرع الصغير

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة اوالد يحيى لكراير، احملل املدعو 

: اوالد مساعد.

مسـاحتـه : ) 02 ار 77 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل مثمرة ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت مادي العربي ؛

شـرقـا : ايت مادي العربي ؛

جـنـوبا : ايت مادي العربي ؛

غـربـا : الساقية املساعدية ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقـم 50456 - 28

اسم امللك : بقعة بن سالم

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة اوالد يحيى لكراير، احملل املدعو 

: اوالد مساعد.

مسـاحتـه : ) 02 ار 12 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل مثمرة ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : الفياللي علي ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

إصـالح خطـأ - يتعلق بامللك املسمى : " ازارن " .

مطلب رقـم 44987 - 28 الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية رقم : 1146 املؤرخة في : 16 ديسمبر 2020 

الذي طلب حتفيظه : محمد الزاهدي بن حلسن ومن معه.

بدال من : 

مطلب عدد : 45987 - 28 .

اقرأ : 

مطلب عدد : 44987 - 28 .

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

محافظة الرماني

مطلب رقم 5037 - 29.

اسم امللك : احفيرات السمن.

الزحيليكة، قبيلة  الرماني، جماعة  دائرة  اقليم اخلميسات،   : موقعه 

أوالد عمران، دوار أيت موسى.
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وقع حتديده في : 06 يونيو 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم : 30 هـ 31 آر 43 س.

نوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

القطعة األولى : مساحتها 15 هـ 10 آر 65 س.

شماال : امللك الغابوي.

شرقا : الرسم العقاري عدد 837 - 29.

جنوبا : القطعة الثانية بفصل طريق عمومي عرضه 20 متر.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 174 - 29.

القطعة الثانية : مساحتها 15 هـ 20 آر 78 س.

شماال : القطعة األولى بفصل طريق عمومي عرضه 20 متر.

شرقا : الرسم العقاري عدد 838 - 29.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1039 - 29.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 174 - 29.

طالبو التحفيظ : السيد محمد رياحي بن بوشعيب ومن معه.

مطلب رقم 5219 - 29

اسم امللك : راس احلمدية.

موقعه اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، احد البراشوة، دوار اوالد ليلى.

وقع حتديده في : 22 يناير 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 42 آر 60 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8185 - ر وورثة سليمان بن العربي.

شرقا : محمد قدوري بن بلحاج

جنوبا : الهودالي أحمد.

غـربـا : الرسمان العقاريان عدد 32605 - ر و2844 - 29.

: السيد عبد احلميد عفان بن عبد السالم بن عبد  طالبو التحفيظ 

القادر و من معه 

مطلب رقم 5252 - 29

اسم امللك : فدان الدير.

موقعه اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة عني السبيت، قبيلة 

أوالد علي، دوار اوالد بندية.

وقع حتديده في : 30 ابريل 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 07 آر 70 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 7009 - 29

شرقا : ورثة تامي بنداوي بن قدور بن علي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 25332 - ر.

غـربـا : الرسم العقاري عدد 6113 - 29.

طالبو التحفيظ : السيد بنعلي الذهبي بن بنحمو بن املعطي و من معه.

مطلب رقم 5298 - 29.

اسم امللك : االمسيخة.

موقعه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة موالي ادريس أغبال، 

أوالد عزيز، دوار أوالد مهدي.

وقع حتديده في : 27 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 48 آر 52 س.

نوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

شماال : امللك الغابوي.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 4343 - 29.

جنوبا : ورثة احلاج العياشي.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 4364 - 29.

طالب التحفيظ : السيد عزوز هيالن بن محمد بن مول البالد.

مطلب رقم 5341 - 29.

اسم امللك : مجمع الصاحلني.

موقعه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة حد البراشوة، قبيلة 

أوالد ميمون 1، دوار الشراشرة.

وقع حتديده في : 31 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 13 آر 20 س.

نوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5068 - 29.

شرقا : طريق عمومي عرضه 20 متر ومن ورائه الرسم العقاري عدد 19305 - ر.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 5282 - 29

غربا : الطريق العمومي رقم 4307 ومن ورائه امللك الغابوي

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر الطالبي بن بوعمر بن احلاج عبد القادر.

مطلب رقم 5362 - 29

اسم امللك : احلفيرة.

موقعه اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة البراشوة، دوار اوالد بوفايد.

وقع حتديده في : 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 14 آر 80 س.

نوعه : أرض فالحية.
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اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3626 - 29.

شرقا : الرسم العقاري عدد 11327 - ر.

جنوبا : ورثة سعيد بن امليلودي.

10 متر ومن ورائه الرسم العقاري عدد  : ممر عمومي عرضهى  غـربـا 

5318 - ر ومقبرة.

طالب التحفيظ : السيد احلسني احلمادي بن عبد العالي.

مطلب رقم 5367 - 29.

اسم امللك : النبوتي

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

أوالد عزوز.

وقع حتديده في : 30 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 95 آر 60 س.

نوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عرضه 10 متر ومن ورائه الرسم العقاري عدد 3186 - 29.

شرقا : الرسم العقاري عدد 1332 - 29.

جنوبا : صالح طاهيري بن محمد.

غربا : ممر عمومي عرضه 10 متر ومن ورائه الرسم العقاري عدد 1968 - 29.

طالبة التحفيظ : السيدة اللتهم عبد الفتاح بنت بوعزة.

مطلب رقم 7197 - 29

اسم امللك : املكيليخة.

موقعه اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة مرشوش، أوالد خليفة، 

دوار اوالد احلاج.

وقع حتديده في : 23 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 13 آر 52 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبناية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 16564 - ر.

شرقا : الطريق العمومية ومن ورائها الرسم العقاري عدد 16564 - ر.

جنوبا : بنراشد محمد.

غـربـا : بنراشد محمد.

طالب التحفيظ : السيد محمد بومهدي بن بوعمرو.

مطلب رقم 7202 - 29

اسم امللك : مدرسة احلوامد.

موقعه اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة جمعة مول لبالد، دوار الكواودة .

وقع حتديده في : 17 نوفمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 00 هـ 24 آر 65 س.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4362 - 29.

شرقا : الرسم العقاري عدد 5238 - 29.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 77 - ل أو 39035 - ر.

غـربـا : طريق عمومي.

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة باخلميسات نيابة عن 

الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 30244 - ر

اسم امللك : حلبيالت.

موقعه اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة مرشوش، أوالد خليفة، 

دوار أيت حمو الصغير.

وقع حتديده في : 15 فبراير 1967.

املساحة التي أظهرها التصميم : 16 هـ 95 آر 60 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : احلسني التومي.

شرقا : الرسم العقاري عدد 12911 - ر.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12964 - ر.

غـربـا : الرسم العقاري عدد 12297 - ر ومطلب التحفيظ عدد 5457 - ر أو 5567 - ر.

طالبو التحفيظ : السيد محمد بن اجلياللي املدعو ولد نطوس ومن معه.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 5234 - 29.

امللك املسمى : حمري الزحيحيف.

الكائن بدائرة الرماني، جماعة عني السبيت، أوالد علي، دوار احلساسنة.

طالبو التحفيـظ : محمد مسعاد بن إبراهيم ومن معه.

وقع حتديده في : 23 ماي 2018.

انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن عن 

الرسمية املؤرخة في : 21 نوفمبر 2018 عدد 1038.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "سبعة وعشرين" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد : 5289 - 29، الكائن بإقليم اخلميسات، 

دائرة الرماني، جماعة الغوالم،قبيلة الرواشد، دوار العزازبة. 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1040

املؤرخة في 05 ديسمبر 2018 واملتبوعة بإعالن عن انتهاء التحديد

نشر باجلريدة الرسمية عدد 1079 املؤرخة في 04 سبتمبر 2019.

فعوضا عن ما نشر بخالصة مطلب التحفيظ : 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 مارس 2018.
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2 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 2017.

3 - صورة شمسية مصادق على مطابقتها لألصل بتاريخ 05 سبتمبر 

2018 لشهادة إدارية عدد 197 بتاريخ 13 مارس 2018.

4 - تصميم املوقع.

إقرأ : 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 مارس 2018.

2 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 2017.

3 - صورة شمسية مصادق على مطابقتها لألصل بتاريخ 05 سبتمبر 2018 

لشهادة إدارية عدد 197 بتاريخ 13 مارس 2018.

4 - تصميم املوقع.

5 - نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2006.

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت اغسطس 2018.

7 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 04 يوليو 2018.

8 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 27 يونيو 2018.

9 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في فاحت ماي 2018.

شهادة توحيد االسم عدد 21 - 2018 بتاريخ 18 اكتوبر 2018.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "احلوميض" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 28730 - ر، الكائن بإقليم اخلميسات، 

دائرة الرماني، قبيلة الغوالم، دوار احلراكتة. الذي نشرت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 2347 املؤرخة في 18 اكتوبر 1957

واملتبوعة بإعالن عن انتهاء التحديد نشر باجلريدة الرسمية عدد 2987

املؤرخة في 28 يناير 1970 وبخالصة إصالحية نشرت باجلريدة الرسمية 

عدد 1157 املؤرخة في 03 مارس 2021 وبإعالن جديد عن انتهاء التحديد 

نشر باجلريدة الرسمية عدد 1157 املؤرخة في 03 مارس 2021

فعوضا عن ما نشر باإلعالن اجلديد عن انتهاء التحديد : 

مسطرة  فان   ،2021 فبراير   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 : رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع  "احلوميض"  املسمى  امللك  حتفيظ 

28730 - ر الكائن بدائرة الرماني، فرقة الكدادرة، دوار احلراكتة، أصبحت 

تتابع من اآلن فصاعدا على الشياع وحسب النسب التالية في اسم 

السادة والسيدات : 

1 - العالية بنت احلاج بن محمد بنسبة 12 - 384

2 - ميلود اخلياري بن الشافعي بنسبة 120 - 384 

3 - يامنة اخلياري بنت الشافعي بنسبة 60 - 384 

4 - حادة بلعناية بنت قدور بن احمد بنسبة 24 - 384 

5 - محمد اخلياري بن بلكبير بن احلاج بنسبة 42 - 384 

6 - بوعزة احلياري بن بلكبير بنسبة 42 - 384 

7 - آمنة اخلياري بنت بلكبير بنسبة 21 - 384 

8 - فتيحة اخلياري بنت بلكبير بنسبة 21 - 384 

9 - نزهة اخلياري بنت بلكبير بنسبة 21 - 384 

10 - حافظة اخلياري بنت بلكبير بنسبة 21 - 384 

وذلك بناء على العقود املودعة سابقا تاييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1 - حكم احملكمة االقليمية بالرباط بتاريخ 25 يونيو 1974 ملف 2654.

2 - قرار استئنافية الرباط رقم 2430 بتاريخ 25 ماي 1982 ملف رقم 

.1979 - 13

3 - شهادة عدم النقض بتاريخ 17 ديسمبر 1982. 

4 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 فبراير 1951.

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 يناير 1955.

6 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 05 ابريل 1991.

7 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 1982.

8 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 13 ابريل 2003.

إقرأ : 

املك املسمى : احلوميض.

الكائن بدائرة الرماني، فرقة الكدادرة، دوار احلراكتة.

طالبو التحفيـظ : العالية بنت احلاج بن محمد ومن معها.

وقع حتديده في : 24 يونيو 1964.

انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن عن 

الرسمية املؤرخة في : 28 يناير 1970 عدد 2987.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

حسن اخلالقي     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-18401

امللك املسمى : "ادرق امسغار "

املدعو  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  وقيادة  جماعة   : موقعه 

"ادرق امسغار "

مساحته : 01 هـ 10 آ ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر ، 

اجملاورون : 

 شماال : منصوري احلسني وورثة طاهر اوسعيد وممر،

شرقا : آيت موس ،

جنوبا : ممر وورثة آيت احلسن ،

غربا : عبد الكرمي بلمحفوظ ،

طالبو التحفيظ  السيد  احلسني برهمات ومن معه.
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مطلب رقم 31-127980

امللك املسمى : "بوزكار "

موقعه : اجلماعة الترابية بتافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو"حي اميان "

مساحته : 11 آ 84 س ،

نوعه : أرض عارية حجرية بها أشجار األركان ، 

اجملاورون : 

 شماال : بن يحيا قاسيمي محمد ،

شرقا : قاسيمي محمد بعضا وشعبة بعضا آخر ،

جنوبا : ممر عمومي ،

أحمد منصوري   ،  31-38506 31-125030 رقم  رع   ، اوتيزي  ايت   : غربا 

وورثة بلى ،

طالب التحفيظ : السيد  امحمد بوزكار بن عبد اهلل ،

مطلب رقم 31-145941

امللك املسمى : "تيزنيت الدولة 6755 قروي "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو"دوار ايغبوال "

مساحته : 08 هـ 54 آ 13 س ،

سفلية  وبناية  الزيتون  أشجار  بها  منها  بجزء  بورية  أرض   : نوعه 

ومحطة الضخ وبئر ويخترقها واد ، 

اجملاورون : 

 شماال : ممر عمومي ومطلب التحفيظ رقم 36615 وواد ،

شرقا : ملك الغير بعضا ومطلبي التحفيظ رقمي 34582-31 و 31-34562 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 34562-31 وواد ،

غربا : رع رقم 31-40054 ،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد    : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

مطلب رقم 31-145962

امللك املسمى : "ملك أمعيو "

باحملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  دائرة  أملن  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو"دوار اكلز"

مساحته : 01 آ 54 س ،

بها  وأخري  جزئيا  علويني  وطابقني  سفلية  بناية  بها  أرض   : نوعه 

مستودع وحديقة ، 

اجملاورون : 

 شماال : زنقة ،

شرقا : محمد املودن وعلي الفقيري ،

جنوبا : ممر،

غربا : ممر ،

طالب التحفيظ : السيد  بلعيد امعيو بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-145964

امللك املسمى : "ملك باشا "

املدعو"حي  باحملل  تيزنيت  اقليم  بتافراوت  الترابية  اجلماعة   : موقعه 

اغير نتركانت "

مساحته : 01 آ 94 س ،

واحد  علوي  وطابق  سفلية  بناية  بها  منها  بجزء  عارية  أرض   : نوعه 

وشجرة أركان ، 

اجملاورون : 

 شماال : أزاتيم ،

شرقا : عبد الرحمان الرحماني بعضا واحلسني بعضا آخر،

جنوبا : زنقة ،

غربا : احلسن الرامي ،

طالبة التحفيظ : السيدة رقية باشا بنت عبد اهلل ،

مطلب رقم 31-145995

امللك املسمى : "تيزنيت الدولة 1769 قروي "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو"مدرسة أكادير زكاغن "

مساحته : 14 آ 61 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ومرافقها واشجار االركان 

اجملاورون : 

 شماال : ملك الغير ،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير وطريق عمومي ،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد    : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

مطلب رقم 31-146034

امللك املسمى : "تيزنيت الدولة 1813 قروي مدرسة احملمادي"

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو"مدرسة احملمادي "

مساحته : 03 آ 53 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ومرافقها ويخترقها ممر 

اجملاورون : 

 شماال : ملك الغير ،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير وممر،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد    : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،
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مطلب رقم 31-146035

امللك املسمى : "تيزنيت الدولة 1814 قروي مدرسة ادبومنصور"

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو"مدرسة ادبومنصور "

مساحته : 03 آ 70 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ومرافقها ،

اجملاورون : 

 شماال : طريق عمومي ،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير ،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد    : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

مطلب رقم 31-146054

امللك املسمى : "تيزنيت الدولة 1807 قروي مدرسة ادوزونيض "

موقعه : جماعة سيدي بوعبدللي قيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت 

باحملل املدعو"مدرسة ادوزونيض "

مساحته : 18 آ 41 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

 شماال : ملك الغير،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : رع أرقام 58392-31  - 55333-31 و 31-57898 ،

غربا : ممر عمومي،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد    : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

مطلب رقم 31-146056

امللك املسمى : "تيزنيت الدولة 1806 قروي مدرسة ادسعيد "

موقعه : جماعة سيدي بوعبدللي قيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت 

باحملل املدعو"مدرسة ادسعيد "

مساحته : 11 آ 87 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

 شماال : بوهتو محمد ،

شرقا : سعدي محمد ،

جنوبا : سعدي محمد ،

غربا : بوهوش حفيظ ،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد    : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

مطلب رقم 31-146058

امللك املسمى : "تيزنيت الدولة 1808 قروي مدرسة تيفرضني "

موقعه : جماعة سيدي بوعبدللي قيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت 

باحملل املدعو"مدرسة تيفرضني "

مساحته : 10 آ 43 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

 شماال : ملك الغير،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : ممر عمومي،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد    : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

مطلب رقم 31-146059

امللك املسمى : "تيزنيت الدولة 1809 قروي مدرسة تابرباقت "

موقعه : جماعة سيدي بوعبدللي قيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت 

باحملل املدعو"مدرسة تابرباقت "

مساحته : 27 آ 94 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ومرافقها وأشجار الزيتون 

واخلروب ويخترقها خط كهربائي دي التوثر املنخفظ وعمود كهربائي ، 

اجملاورون : 

 شماال : ملك الغير،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : ملك الغير،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد    : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

مطلب رقم 31-146080

امللك املسمى : "تيزنيت الدولة 1822 قروي مدرسة متاكوست "

باحملل  تيزنيت  اقليم  أنزي  دائرة  اداكوكمار  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو"مدرسة متاكوست "

مساحته : 08 آ 15 س ،

يخترقها خط  ومرافقها  مدرسة  بها  منها  بجزء  عارية  أرض   : نوعه 

كهربائي دي التوثر املنخفظ وكذا ممر عمومي ، 

اجملاورون : 

 شماال : ملك الغير،

شرقا : ملك الغير وممر عمومي ،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : ملك الغير وممر عمومي ،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد    : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

مطلب رقم 31-146083

امللك املسمى : "تيزنيت الدولة 1825 قروي مدرسة كردوس"

املدعو"مدرسة  باحملل  تيزنيت  اقليم  اداكوكمار  وقيادة  جماعة   : موقعه 

كردوس"

مساحته : 11 آ 59 س ،
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يخترقها خط  ومرافقها  مدرسة  بها  منها  بجزء  عارية  أرض   : نوعه 

كهربائي دي التوثر املنخفظ وعمودين كهربائيني ، 

اجملاورون : 

 شماال : ملك الغير،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ملك الغير،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد    : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

مطلب رقم 31-146108

امللك املسمى : "تيزنيت الدولة 1842 قروي مدرسة افال واداي "

باحملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  دائرة  أملن  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو"مدرسة افال واداي "

مساحته : 09 آ 42 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ومرافقها يخترقها خطني كهربائيني 

دوي التوثر املنخفظ وعمودين كهربائيني وآخر دي التوثر املتوسط ، 

اجملاورون : 

 شماال : ملك الغير،

شرقا : الطريق،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد    : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

اعالنان جديدبن عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-2557

امللك املسمى : "النبدالي ".

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو"بوصنصار "،

طالبو التحفيظ : السيد  محمد اوبيهي بن العربي ومن معه ،

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4351 

املؤرخة في 20 مارس 1996 .

مطلب رقم 31-71160

امللك املسمى : "احمليط ".

موقعه : اجلماعة الترابية بسيدي ايفني باحملل املدعو"حي متحروشت "،

طالبو التحفيظ : السيد  ابراهيم كرمي بن أحمد ومن معه ،

 999 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 21 فبراير 2018 .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

محافظة تاونات

مطلب رقم 54802 - 37
اسم امللك : "العزيفات " ؛

املدعو  احملل  مديونة  عني  جماعة  تاونات  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 

العزيفات دوار أوالد موسى بوكنالة . 

وقع حتديده في : 18 ابريل 2019 ؛

مساحته : 05 ار 8 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : الزراري صالح الدين 

شرقا : الزراري العربي بن محمد . ؛ 

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 5314 عرضها 20 مترا ؛

غربا : الزراري صالح الدين . 

طالب التحفيظ : محمد زقاقي بن بلقاسم . 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات بالنيابة 

الكحل محمد     

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2739 - 38
اسم امللك : برنية 

املقاطعة   ، متارة  جماعة  جماعة  متارة،  الصخيرات  عمالة   : موقعه 

الثالثة احملل املدعو "برنية".

وقع حتديده في : 10  ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هـ 66 ير 65 س. 

نوعه : ارض فالحية بها سكنني من طوابق أرضية ، اربع اسطبالت ، 

مرحاض ، بئرين و مرآب.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد : 74503 - 38 و 92165 - 38 

ورثة  و   38 -  81304 و   38 -  92165  : العقاريني عدد  الرسمني   : شرقا 

حنكوري محمد ؛

جنوبا : الرسوم العقارية عدد : 81304 - 38 - 96517/03 - 96514/03 - 

القطعة رقم 2 من الرسم العقاري عدد 6130/ر ؛

ارتفاق  و  6130/ر  عدد  العقاري  الرسم  من   2 رقم  القطعة   : غربا 

مرورعرضه 4 امتار ؛.

طالبو التحفيظ : لعرج محمد و من معه.

- امللك محمل بارتفاق مرور عرضه 5 امتار و خط للتيار الكهربائي املنخفض. 

مطلب رقم 2742  - 38
اسم امللك : بوزيان 

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، دائرة متارة .

وقع حتديده في : 28 ديسمبر 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 94 س
نوعه : ارض محملة مبمر معبد عرضه 6 امتار .

اجملاورون : 
شماال : القطعة رقم 1 من الرسم العقاري عدد : 123478 - 38 

شرقا : القطعة رقم2 من الرسم العقاري 123478 - 38 و و مشروع 
طريق عرضه 20 مترا ؛

الرسم   -  38  -  123478 العقاري  الرسم  من  رقم2  القطعة   : جنوبا 
العقاري : 1257 - 38؛

الرسم  من   1 رقم  القطعة   -  38  -  1257  : العقاري  الرسم   : غربا 
العقاري عدد : 123478 - 38 ؛

طالبو التحفيظ : فاطمة فيكري و من معها.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" ربيعة "

مطلب عدد : 2171 - 38 الذي نشرت خالصة اصالحية فيه

باجلريدة الرسمية عدد : 1036 بتاريخ 07 نوفمبر 2018

عوضا عن : 
تتابع مسطرة حتفيظ امللك املذكور في اسم : بهو احلسن بن محمد 

بصفته طالب التحفيظ الوحيد
اقرا : 

- بهو احلسن بن محمد 
- احلسني بن احلو

بصفتهما طالبي التحفيظ بنسب متساوية فيما بينهما .
 2008 ديسمبر   04 بتاريخ  املضمن  احلسن  بهو  باسم  الصادر  التعرض   -  2

كناش 10 عدد 498 
مازال قائما.

3 - اخلالصة اإلصالحية املؤرخة في 07 نوفمبر 2018 حتت عدد 1036 
أصبحت بدون موضوع.

الكل استنادا الى : 
- قرار احملافظ املؤرخ في 2021-03-23 حتت عدد 267 القاضي بإلغاء قرار 

التشطيب عن التعرض.
2019 املؤرخة  31 مارس  - رسالة رئيس مصلحة كتابة الضبط عدد 

في21 نوفمبر 2019.
- رسالة احملافظ العام عدد 326 املؤرخة في 13 يناير 2021.

و الباقي بدون تغيير.
احملافظ على االمالك العقارية بتمارة 

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ملك عبيد" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31307 - 39 الكائن بحي الكرسي 

بلدية أوالد تامية إقليم تارودانت، الذي نشر اإلعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1126 بتاريخ 29 يوليو 2020.

حيث يقرا : 
طالب التحفيظ : عبد اهلل عبيد بن احلسني .

بدال من : 

طالب التحفيظ : عبد اهلل عبيد بن عبيد .

وذلك استنادا لنفس الوثائق املودعة سالفا تدعيما للمطلب املذكور 

أعاله و كذا : 

- تقرير احلضور مؤرخ في 26 مارس 2021.

والباقي بدون تغيير

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ملك اخلربة" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 32031 - 39 الكائن دوار أوالد امحلة 

جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية إقليم تارودانت،

الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1154

بتاريخ 10 فبراير 2021.

حيث يقرا : 

مطلب رقم 32031 - 39.

بدال من : 

مطلب رقم 31031 - 39.

والباقي بدون تغيير

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ملك امنية" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 32089 - 39 الكائن بعني سيدي بلدية 

أوالد برحيل إقليم تارودانت، الذي نشرت خالصته

باجلريدة الرسمية عدد 1160 بتاريخ 24 مارس 2021.

حيث يقرا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * ملك امنية *

بدال من : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : * ملك اهنية *

والباقي بدون تغيير

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 

باإلعالم للعموم أن : السيد اغيال ابراهام لفي بن سيمون، الساكن 

61 زنقة موسى ابن نصير إقامة الشاوية مدينة الدار البيضاء، طلب 

ان يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري عدد : 15565 - 39 املؤسس 

للملك املدعو : *القصيبة*، الكائن بدوار القصيبة جماعة الكفيفات 

قيادة عني شعيب دائرة أوالد تامية اقليم 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 األمالك العقارية بتارودانت

    عبد اهلل ارمو 
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محافظة بركان

مطلب رقم 7829 - 40

اسم امللك :  "حاسي ملودن".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال دوار اوالد بنعودة.

وقع حتديده في : 02 نوفمبر 2020.

: أرض فالحية بها اشجار مختلفة و بنايتني من طابق سفلي  نوعه 

واخريني مكونني من طابق سفلي وطابق اول. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 13 ار 04 سنتيار . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 35688 - 40؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 35688 - 40؛

جنوبا : واد سيدي عزوز

غربا : ممر عمومي معبد بعرض 7 او 8 امتار ؛

طالبة التحفيظ : ملودن البتول بنت محمد .

مطلب رقم 8114 - 40

اسم امللك :  " موالي بغداد ".

موقعه : دائرة اكليم جماعة رسالن دوار سوق االحد.

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01هـكتار 16 ار 66 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد o/11887؛

شرقا : الرسمني العقاريني عدد o/11887 و o/11802؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد o/11887 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد o/11887 ؛

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف والشؤون االسالمية وجدة .

مطلب رقم 8249  - 40

اسم امللك :  " حمللة 1".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد علي.

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020.

نوعه : أرض فالحية بها بئر وبناية من طابق سفلي واشجار مثمرة . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 27 ار 03 سنتيار . 

اجملاورون : 
شماال : ورثة مزيان عمري؛

شرقا : ممر عمومي من ورائه ملك محمد العمري؛
جنوبا : حسن العمري؛ العمري بنعيسى

غربا : واد.
طالب التحفيظ : محمد عامري بن حماد.

مطلب رقم 8259  - 40
اسم امللك :  " عركوب اللحم".

موقعه : إقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن دوار حركات.
وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2020.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار اللوز. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 49 ار 89 سنتيار . 

اجملاورون : 
شماال : جامعي نعيمة ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 16483/02؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 73010 - 40 ؛

غربا : بوجيدة عبد القادر ؛
طالبة التحفيظ : جامعي فاحتة بنت احمد.

مطلب رقم 8277 - 40
اسم امللك :  " ملعز".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.
وقع حتديده في : 13 اكتوبر 2020.

نوعه : ارض بها اشجار اللوز. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 04 ار 47 سنتيار. 

اجملاورون : 
شماال : ورثة مقروف موسى، 

شرقا : ممر عمومي بعرض 10 امتار
جنوبا : الرسم العقاري عدد 67532 - 40؛ طريق جهوية رقم 6020

غربا : ورثة غلوش محمد. 
طالب التحفيظ : موسى سويدي ابن سعيد.

مطلب رقم 8286 - 40
اسم امللك :  " شمالي".

موقعه : مدينة بركان حي العيون.

وقع حتديده في : فاحت اكتوبر 2020.
نوعه : منزل يتكون من سفلي وطابق اول 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 73 سنتيار. 
اجملاورون : 

شماال : مهرز احمد؛ 
شرقا : زلباب فاطمة؛

جنوبا : ممر بعرض 1.20 متر؛
غربا : شارع بعرض 4 امتار؛

طالبة التحفيظ : فتيحة شمالي بنت محمد.
احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

بنموسى محمد     
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محافظة صفرو

إعالن عن انتهاء أشغال التحديد جزئي

منطقة التحفيظ اجلماعي تازوطة

 قيادة تازوطة دائرة صفرو. 

إن السيد احملافظ على االمالك العقارية و الرهون بصفرو. يعلن للعموم 

عن اختتام أشغال حتديد األمالك دات مطالب التحفيظ اآلتية : 

 34799 - 34798 - 34797 - 34796 - 34795 - 34794 - 34793 - 34792

 -  34827  -  34826  -  34809  -  34805  -  34804  -  34803  -  34802  -

 34836 - 34835 - 34834 - 34832 - 34831 - 34830 - 34829 - 34828

 -  34843  -  34842  -  34841  -  34840  -  34839  -  34838  -  34837  -

 34851 - 34850 - 34849 - 34848 - 34847 - 34846 - 34845 - 34844

 -  34860  -  34859  -  34858  -  34855  -  34854  -  34853  -  34852  -

 34868 - 34867 - 34866 - 34865 - 34864 - 34863 - 34862 - 34861

 -  34875  -  34874  -  34873  -  34872  -  34871  -  34870  -  34869  -

 34883 - 34882 - 34881 - 34880 - 34879 - 34878 - 34877 - 34876

 -  34890  -  34889  -  34888  -  34887  -  34886  -  34885  -  34884  -

 34900 - 34899 - 34898 - 34897 - 34896 - 34894 - 34893 - 34891

 -  34908  -  34907  -  34906  -  34905  -  34903  -  34902  -  34901  -

 34916 - 34915 - 34914 - 34913 - 34912 - 34911 - 34910 - 34909

 -  34923  -  34922  -  34921  -  34920  -  34919  -  34918  -  34917  -

 34931 - 34930 - 34929 - 34928 - 34927 - 34926 - 34925 - 34924

 -  34938  -  34937  -  34936  -  34935  -  34934  -  34933  -  34932  -

 34946 - 34945 - 34944 - 34943 - 34942 - 34941 - 34940 - 34939

 -  34953  -  34952  -  34951  -  34950  -  34949  -  34948  -  34947  -

 34961 - 34960 - 34959 - 34958 - 34957 - 34956 - 34955 - 34954

 -  34968  -  34967  -  34966  -  34965  -  34964  -  34963  -  34962  -

 34976 - 34975 - 34974 - 34973 - 34972 - 34971 - 34970 - 34969

 -  34983  -  34982  -  34981  -  34980  -  34979  -  34978  -  34977  -

 34992 - 34991 - 34990 - 34989 - 34988 - 34987 - 34986 - 34985

 -  34999  -  34998  -  34997  -  34996  -  34995  -  34994  -  34993  -

 35007 - 35006 - 35005 - 35004 - 35003 - 35002 - 35001 - 35000

 -  35014  -  35013  -  35012  -  35011  -  35010  -  35009  -  35008  -

 35022 - 35021 - 35020 - 35019 - 35018 - 35017 - 35016 - 35015

 -  35029  -  35028  -  35027  -  35026  -  35025  -  35024  -  35023  -

 35038 - 35037 - 35036 - 35035 - 35034 - 35033 - 35032 - 35031

 -  35045  -  35044  -  35043  -  35042  -  35041  -  35040  -  35039  -

 35053 - 35052 - 35051 - 35050 - 35049 - 35048 - 35047 - 35046

 -  35060  -  35059  -  35058  -  35057  -  35056  -  35055  -  35054  -

 35068 - 35067 - 35066 - 35065 - 35064 - 35063 - 35062 - 35061

 -  35082  -  35081  -  35080  -  35079  -  35076  -  35072  -  35071  -

 35092 - 35091 - 35088 - 35087 - 35086 - 35085 - 35084 - 35083

 -  35100  -  35099  -  35098  -  35097  -  35096  -  35094  -  35093  -

 35109 - 35108 - 35107 - 35105 - 35104 - 35103 - 35102 - 35101

 -  35116  -  35115  -  35114  -  35113  -  35112  -  35111  -  35110  -

 35124 - 35123 - 35122 - 35121 - 35120 - 35119 - 35118 - 35117

 -  35133  -  35132  -  35131  -  35130  -  35129  -  35126  -  35125  -

 35141 - 35140 - 35139 - 35138 - 35137 - 35136 - 35135 - 35134

 -  35148  -  35147  -  35146  -  35145  -  35144  -  35143  -  35142  -

 35157 - 35156 - 35155 - 35154 - 35153 - 35152 - 35151 - 35149

 -  35166  -  35165  -  35164  -  35163  -  35162  -  35161  -  35158  -

 35174 - 35173 - 35172 - 35171 - 35170 - 35169 - 35168 - 35167

 -  35181  -  35180  -  35179  -  35178  -  35177  -  35176  -  35175  -

 35192 - 35191 - 35190 - 35189 - 35185 - 35184 - 35183 - 35182

 -  35199  -  35198  -  35197  -  35196  -  35195  -  35194  -  35193  -

 35207 - 35206 - 35205 - 35204 - 35203 - 35202 - 35201 - 35200

 -  35214  -  35213  -  35212  -  35211  -  35210  -  35209  -  35208  -

 35249 - 35248 - 35227 - 35225 - 35218 - 35217 - 35216 - 35215

 -  35256  -  35255  -  35254  -  35253  -  35252  -  35251  -  35250  -

 35264 - 35263 - 35262 - 35261 - 35260 - 35259 - 35258 - 35257

 -  35271  -  35270  -  35269  -  35268  -  35267  -  35266  -  35265  -

 35280 - 35279 - 35278 - 35276 - 35275 - 35274 - 35273 - 35272

 -  35287  -  35286  -  35285  -  35284  -  35283  -  35282  -  35281  -

 35295 - 35294 - 35293 - 35292 - 35291 - 35290 - 35289 - 35288

 -  35304  -  35303  -  35302  -  35300  -  35298  -  35297  -  35296  -

 35312 - 35311 - 35310 - 35309 - 35308 - 35307 - 35306 - 35305

 -  35319  -  35318  -  35317  -  35316  -  35315  -  35314  -  35313  -

 35327 - 35326 - 35325 - 35324 - 35323 - 35322 - 35321 - 35320

 -  35334  -  35333  -  35332  -  35331  -  35330  -  35329  -  35328  -

 35343 - 35342 - 35341 - 35340 - 35338 - 35337 - 35336 - 35335

 -  35350  -  35349  -  35348  -  35347  -  35346  -  35345  -  35344  -

 35358 - 35357 - 35356 - 35355 - 35354 - 35353 - 35352 - 35351

 -  35373  -  35370  -  35369  -  35367  -  35364  -  35360  -  35359  -

 35383 - 35381 - 35380 - 35379 - 35378 - 35376 - 35375 - 35374
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 -  35390  -  35389  -  35388  -  35387  -  35386  -  35385  -  35384  -

 35399 - 35398 - 35396 - 35395 - 35394 - 35393 - 35392 - 35391

 -  35406  -  35405  -  35404  -  35403  -  35402  -  35401  -  35400  -

 35418 - 35413 - 35412 - 35411 - 35410 - 35409 - 35408 - 35407

 -  35425  -  35424  -  35423  -  35422  -  35421  -  35420  -  35419  -

 35438 - 35437 - 35432 - 35431 - 35430 - 35428 - 35427 - 35426

 -  35445  -  35444  -  35443  -  35442  -  35441  -  35440  -  35439  -

 35456 - 35455 - 35454 - 35452 - 35451 - 35449 - 35447 - 35446

 -  35463  -  35462  -  35461  -  35460  -  35459  -  35458  -  35457  -

 35474 - 35473 - 35470 - 35469 - 35468 - 35467 - 35466 - 35465

 -  35481  -  35480  -  35479  -  35478  -  35477  -  35476  -  35475  -

 35494 - 35491 - 35489 - 35488 - 35487 - 35484 - 35483 - 35482

 -  35504  -  35503  -  35502  -  35501  -  35500  -  35499  -  35496  -

 35512 - 35511 - 35510 - 35509 - 35508 - 35507 - 35506 - 35505

 -  35520  -  35519  -  35518  -  35517  -  35515  -  35514  -  35513  -

 35536 - 35535 - 35534 - 35531 - 35530 - 35529 - 35527 - 35523

 -  35543  -  35542  -  35541  -  35540  -  35539  -  35538  -  35537  -

 35553 - 35552 - 35551 - 35550 - 35549 - 35548 - 35547 - 35544

 -  35560  -  35559  -  35558  -  35557  -  35556  -  35555  -  35554  -

 35568 - 35567 - 35566 - 35565 - 35564 - 35563 - 35562 - 35561

 -  35576  -  35575  -  35574  -  35573  -  35572  -  35570  -  35569  -

 35584 - 35583 - 35582 - 35581 - 35580 - 35579 - 35578 - 35577

 -  35593  -  35592  -  35591  -  35590  -  35589  -  35588  -  35585  -

 35605 - 35604 - 35603 - 35602 - 35601 - 35597 - 35596 - 35594

 -  35612  -  35611  -  35610  -  35609  -  35608  -  35607  -  35606  -

 35626 - 35625 - 35624 - 35620 - 35619 - 35618 - 35614 - 35613

 -  35637  -  35633  -  35632  -  35630  -  35629  -  35628  -  35627  -

 35653 - 35651 - 35645 - 35643 - 35641 - 35640 - 35639 - 35638

 -  35667  -  35666  -  35664  -  35659  -  35658  -  35657  -  35655  -

 35677 - 35676 - 35675 - 35673 - 35672 - 35671 - 35670 - 35668

 -  35687  -  35686  -  35685  -  35684  -  35681  -  35680  -  35678  -

 35697 - 35696 - 35695 - 35694 - 35693 - 35692 - 35689 - 35688

 -  35705  -  35704  -  35703  -  35702  -  35701  -  35699  -  35698  -

 35725 - 35724 - 35723 - 35717 - 35715 - 35710 - 35708 - 35706

 -  35748  -  35741  -  35740  -  35738  -  35737  -  35736  -  35727  -

 35763 - 35762 - 35761 - 35760 - 35758 - 35755 - 35753 - 35751

 -  35779  -  35778  -  35777  -  35775  -  35772  -  35769  -  35765  -

 35788 - 35787 - 35786 - 35785 - 35784 - 35783 - 35781 - 35780

 -  35795  -  35794  -  35793  -  35792  -  35791  -  35790  -  35789  -

 35808 - 35806 - 35803 - 35801 - 35800 - 35799 - 35798 - 35796

 -  35828  -  35827  -  35826  -  35823  -  35813  -  35812  -  35809  -

 35840 - 35839 - 35837 - 35836 - 35835 - 35833 - 35831 - 35830

 -  35851  -  35848  -  35847  -  35846  -  35843  -  35842  -  35841  -

 35861 - 35860 - 35859 - 35858 - 35857 - 35856 - 35854 - 35853

 -  35869  -  35868  -  35867  -  35866  -  35865  -  35863  -  35862  -

 35887 - 35886 - 35885 - 35884 - 35880 - 35879 - 35878 - 35877

 -  35897  -  35895  -  35894  -  35893  -  35890  -  35889  -  35888  -

 35907 - 35906 - 35905 - 35904 - 35903 - 35902 - 35899 - 35898

 -  35914  -  35913  -  35912  -  35911  -  35910  -  35909  -  35908  -

 35932 - 35927 - 35926 - 35925 - 35923 - 35920 - 35919 - 35916

 -  35950  -  35947  -  35946  -  35945  -  35938  -  35935  -  35933  -

 35965 - 35963 - 35962 - 35961 - 35960 - 35958 - 35957 - 35951

 -  35978  -  35977  -  35972  -  35971  -  35970  -  35967  -  35966  -

 36000 - 35999 - 35998 - 35996 - 35995 - 35984 - 35981 - 35980

 -  36022  -  36021  -  36019  -  36018  -  36016  -  36015  -  36012  -

 36030 - 36029 - 36028 - 36027 - 36026 - 36025 - 36024 - 36023

 -  36039  -  36038  -  36037  -  36036  -  36034  -  36033  -  36032  -

 36047 - 36046 - 36045 - 36044 - 36043 - 36042 - 36041 - 36040

 -  36054  -  36053  -  36052  -  36051  -  36050  -  36049  -  36048  -

 36062 - 36061 - 36060 - 36059 - 36058 - 36057 - 36056 - 36055

 -  36069  -  36068  -  36067  -  36066  -  36065  -  36064  -  36063  -

 36087 - 36086 - 36085 - 36084 - 36083 - 36082 - 36072 - 36070

 -  36094  -  36093  -  36092  -  36091  -  36090  -  36089  -  36088  -

 36103 - 36102 - 36101 - 36100 - 36098 - 36097 - 36096 - 36095

 -  36110  -  36109  -  36108  -  36107  -  36106  -  36105  -  36104  -

 36118 - 36117 - 36116 - 36115 - 36114 - 36113 - 36112 - 36111

 -  36126  -  36125  -  36124  -  36123  -  36122  -  36121  -  36120  -

 36134 - 36133 - 36132 - 36131 - 36130 - 36129 - 36128 - 36127

 -  36142  -  36141  -  36140  -  36138  -  36137  -  36136  -  36135  -

 36265 - 36264 - 36263 - 36262 - 36261 - 36260 - 36202 - 36144

 -  36299  -  36298  -  36275  -  36274  -  36269  -  36267  -  36266  -

 36309 - 36308 - 36307 - 36306 - 36305 - 36304 - 36303 - 36302

 -  36360  -  36323  -  36322  -  36321  -  36320  -  36312  -  36310  -

 36368 - 36367 - 36366 - 36365 - 36364 - 36363 - 36362 - 36361

 -  36375  -  36374  -  36373  -  36372  -  36371  -  36370  -  36369  -

 36384 - 36383 - 36382 - 36380 - 36379 - 36378 - 36377 - 36376

 -  36391  -  36390  -  36389  -  36388  -  36387  -  36386  -  36385  -

 36514 - 36513 - 36398 - 36397 - 36396 - 36394 - 36393 - 36392

 -  36533  -  36524  -  36522  -  36518  -  36517  -  36516  -  36515  -

 - 36544 - 36542 - 36540 - 36535 - 36534
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إعالن عن انتهاء أشغال التحديد جزئي

خاص مبنطقة التحفيظ اجلماعي إغزران

 قيادة إغزران دائرة املنزل صفرو. 

إن السيد احملافظ على االمالك العقارية و الرهون بصفرو. يعلن للعموم 

عن اختتام أشغال حتديد األمالك دات مطالب التحفيظ اآلتية : 

 -  30301  -  30300  -  30299  -  30297  -  30296  -  30294  -  30292  

 30313 - 30312 - 30311 - 30309 - 30307 - 30305 - 30303 - 30302

 -  30320  -  30319  -  30318  -  30317  -  30316  -  30315  -  30314  -

 30336 - 30335 - 30332 - 30331 - 30329 - 30323 - 30322 - 30321

 -  30343  -  30342  -  30341  -  30340  -  30339  -  30338  -  30337  -

 30351 - 30350 - 30349 - 30348 - 30347 - 30346 - 30345 - 30344

 -  30358  -  30357  -  30356  -  30355  -  30354  -  30353  -  30352  -

 30366 - 30365 - 30364 - 30363 - 30362 - 30361 - 30360 - 30359

 -  30373  -  30372  -  30371  -  30370  -  30369  -  30368  -  30367  -

 30385 - 30384 - 30381 - 30380 - 30379 - 30377 - 30376 - 30374

 -  30392  -  30391  -  30390  -  30389  -  30388  -  30387  -  30386  -

 30401 - 30400 - 30399 - 30398 - 30396 - 30395 - 30394 - 30393

 -  30408  -  30407  -  30406  -  30405  -  30404  -  30403  -  30402  -

 30418 - 30417 - 30416 - 30415 - 30412 - 30411 - 30410 - 30409

 -  30427  -  30425  -  30424  -  30423  -  30421  -  30420  -  30419  -

 30435 - 30434 - 30433 - 30432 - 30431 - 30430 - 30429 - 30428

 -  30444  -  30441  -  30440  -  30439  -  30438  -  30437  -  30436  -

 30457 - 30456 - 30454 - 30453 - 30452 - 30451 - 30450 - 30449

 -  30464  -  30463  -  30462  -  30461  -  30460  -  30459  -  30458  -

 30477 - 30476 - 30475 - 30474 - 30472 - 30471 - 30466 - 30465

 -  30492  -  30491  -  30490  -  30482  -  30480  -  30479  -  30478  -

 30516 - 30515 - 30510 - 30509 - 30501 - 30499 - 30498 - 30493

 -  30525  -  30524  -  30523  -  30522  -  30521  -  30520  -  30519  -

 30551 - 30549 - 30548 - 30546 - 30536 - 30532 - 30530 - 30527

 -  30563  -  30562  -  30561  -  30557  -  30556  -  30553  -  30552  -

 30575 - 30574 - 30573 - 30572 - 30569 - 30568 - 30565 - 30564

 -  30592  -  30591  -  30590  -  30589  -  30586  -  30584  -  30577  -

 30606 - 30604 - 30603 - 30601 - 30599 - 30597 - 30596 - 30594

 -  30620  -  30618  -  30615  -  30613  -  30612  -  30611  -  30608  -

 30635 - 30633 - 30632 - 30631 - 30629 - 30628 - 30624 - 30621

 -  30651  -  30647  -  30646  -  30645  -  30644  -  30638  -  30636  -

 30662 - 30661 - 30659 - 30658 - 30657 - 30656 - 30655 - 30652

 -  30679  -  30676  -  30669  -  30667  -  30666  -  30665  -  30663  -

 30709 - 30704 - 30699 - 30695 - 30693 - 30692 - 30691 - 30682

 -  30737  -  30736  -  30735  -  30732  -  30730  -  30715  -  30712  -

 30755 - 30754 - 30753 - 30747 - 30745 - 30744 - 30743 - 30738

 -  30803  -  30801  -  30800  -  30798  -  30795  -  30762  -  30758  -

 30831 - 30829 - 30828 - 30827 - 30826 - 30815 - 30814 - 30806

 -  30874  -  30846  -  30845  -  30844  -  30839  -  30835  -  30832  -

 30886 - 30884 - 30883 - 30882 - 30881 - 30880 - 30879 - 30876

 -  30899  -  30894  -  30893  -  30890  -  30889  -  30888  -  30887  -

 30911 - 30910 - 30909 - 30908 - 30906 - 30905 - 30902 - 30901

 -  30927  -  30919  -  30918  -  30917  -  30915  -  30914  -  30912  -

 30946 - 30941 - 30938 - 30936 - 30935 - 30934 - 30930 - 30929

 -  30958  -  30953  -  30952  -  30951  -  30950  -  30949  -  30948  -

 30994 - 30993 - 30975 - 30974 - 30973 - 30971 - 30969 - 30968

 -  31006  -  31005  -  31004  -  30998  -  30997  -  30996  -  30995  -

 31018 - 31016 - 31014 - 31013 - 31012 - 31009 - 31008 - 31007

 -  31027  -  31026  -  31024  -  31022  -  31021  -  31020  -  31019  -

 31035 - 31034 - 31033 - 31032 - 31031 - 31030 - 31029 - 31028

 -  31044  -  31043  -  31040  -  31039  -  31038  -  31037  -  31036  -

 31054 - 31053 - 31051 - 31050 - 31049 - 31048 - 31046 - 31045

 -  31061  -  31060  -  31059  -  31058  -  31057  -  31056  -  31055  -

 31082 - 31078 - 31075 - 31070 - 31066 - 31065 - 31063 - 31062

 -  31124  -  31123  -  31122  -  31115  -  31089  -  31084  -  31083  -

 31133 - 31132 - 31131 - 31130 - 31129 - 31128 - 31126 - 31125

 -  31142  -  31141  -  31140  -  31139  -  31136  -  31135  -  31134  -

 31761 - 31759 - 31745 - 31738 - 31737 - 31736 - 31177 - 31143

 -  32258  -  32254  -  32253  -  32252  -  32244  -  32242  -  32241  -

 32363 - 32362 - 32361 - 32360 - 32356 - 32355 - 32354 - 32260

 -  32374  -  32373  -  32370  -  32367  -  32366  -  32365  -  32364  -

 32395 - 32384 - 32383 - 32382 - 32381 - 32378 - 32377 - 32375

 -  32833  -  32815  -  32809  -  32808  -  32806  -  32798  -  32401  -

 32872 - 32869 - 32863 - 32862 - 32842 - 32841 - 32840 - 32839

 -  32949  -  32948  -  32947  -  32945  -  32941  -  32920  -  32904  -

 32977 - 32971 - 32965 - 32963 - 32962 - 32961 - 32960 - 32959

 -  33002  -  32999  -  32998  -  32997  -  32996  -  32995  -  32980  -

 33038 - 33037 - 33034 - 33033 - 33028 - 33026 - 33024 - 33005

 -  33048  -  33047  -  33046  -  33045  -  33044  -  33043  -  33040  -

 33127 - 33126 - 33125 - 33123 - 33119 - 33113 - 33109 - 33108
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 -  33265  -  33262  -  33261  -  33260  -  33164  -  33130  -  33128  -

 33275 - 33274 - 33273 - 33271 - 33270 - 33269 - 33268 - 33267

 -  33292  -  33285  -  33280  -  33279  -  33278  -  33277  -  33276  -

 33308 - 33307 - 33306 - 33305 - 33304 - 33303 - 33302 - 33296

 -  33319  -  33318  -  33317  -  33315  -  33313  -  33310  -  33309  -

 33336 - 33335 - 33334 - 33333 - 33332 - 33323 - 33321 - 33320

 -  33346  -  33345  -  33343  -  33342  -  33341  -  33340  -  33338  -

 33375 - 33372 - 33371 - 33370 - 33359 - 33357 - 33348 - 33347

 -  33385  -  33383  -  33382  -  33381  -  33380  -  33379  -  33378  -

 33406 - 33403 - 33402 - 33397 - 33396 - 33388 - 33387 - 33386

 -  33432  -  33414  -  33413  -  33412  -  33411  -  33410  -  33407  -

 33448 - 33447 - 33446 - 33441 - 33439 - 33438 - 33437 - 33436

 -  33461  -  33460  -  33459  -  33455  -  33454  -  33453  -  33452  -

 33485 - 33483 - 33482 - 33481 - 33480 - 33476 - 33473 - 33463

 -  33498  -  33497  -  33496  -  33493  -  33492  -  33488  -  33487  -

 33510 - 33509 - 33508 - 33507 - 33506 - 33504 - 33502 - 33501

 -  33520  -  33519  -  33517  -  33516  -  33514  -  33513  -  33511  -

 33531 - 33530 - 33529 - 33528 - 33527 - 33523 - 33522 - 33521

 -  33538  -  33537  -  33536  -  33535  -  33534  -  33533  -  33532  -

 33573 - 33572 - 33569 - 33568 - 33567 - 33565 - 33564 - 33563

 -  33580  -  33579  -  33578  -  33577  -  33576  -  33575  -  33574  -

 33592 - 33591 - 33590 - 33589 - 33588 - 33587 - 33586 - 33582

 -  33603  -  33602  -  33601  -  33600  -  33598  -  33597  -  33594  -

 33613 - 33611 - 33610 - 33609 - 33607 - 33606 - 33605 - 33604

 -  33621  -  33620  -  33619  -  33618  -  33617  -  33616  -  33614  -

 33629 - 33628 - 33627 - 33626 - 33625 - 33624 - 33623 - 33622

 -  33640  -  33638  -  33637  -  33635  -  33633  -  33632  -  33631  -

 33649 - 33648 - 33646 - 33645 - 33644 - 33643 - 33642 - 33641

 -  33662  -  33661  -  33659  -  33657  -  33656  -  33655  -  33654  -

 33672 - 33671 - 33670 - 33669 - 33666 - 33665 - 33664 - 33663

 -  33688  -  33685  -  33683  -  33680  -  33679  -  33675  -  33674  -

 33700 - 33697 - 33696 - 33695 - 33692 - 33691 - 33690 - 33689

 -  33709  -  33708  -  33707  -  33705  -  33704  -  33703  -  33701  -

 33721 - 33720 - 33718 - 33717 - 33715 - 33714 - 33713 - 33712

 - 33749 - 33741 - 33739 - 33732 - 33726 - 33723 - 33722 -

 33758 - 33757 - 33756 - 33755 - 33754 - 33753 - 33752 - 33750

 -  33769  -  33766  -  33765  -  33762  -  33761  -  33760  -  33759  -

 33805 - 33804 - 33803 - 33802 - 33793 - 33773 - 33772 - 33771

 -  33818  -  33817  -  33813  -  33810  -  33809  -  33807  -  33806  -

 33826 - 33825 - 33824 - 33823 - 33822 - 33821 - 33820 - 33819

 -  33837  -  33835  -  33834  -  33833  -  33831  -  33830  -  33829  -

 33845 - 33844 - 33843 - 33842 - 33841 - 33840 - 33839 - 33838

 -  33897  -  33886  -  33853  -  33850  -  33849  -  33847  -  33846  -

 33923 - 33919 - 33917 - 33910 - 33909 - 33903 - 33902 - 33899

 -  33937  -  33936  -  33935  -  33934  -  33932  -  33929  -  33928  -

 33950 - 33949 - 33947 - 33945 - 33941 - 33940 - 33939 - 33938

 -  33974  -  33973  -  33972  -  33971  -  33967  -  33965  -  33961  -

 33990 - 33989 - 33986 - 33983 - 33980 - 33979 - 33977 - 33975

 -  34004  -  34003  -  34000  -  33999  -  33996  -  33994  -  33991  -

 34201 - 34197 - 34193 - 34010 - 34008 - 34007 - 34006 - 34005

 -  34225  -  34222  -  34220  -  34211  -  34210  -  34205  -  34202  -

 34246 - 34245 - 34242 - 34231 - 34230 - 34229 - 34228 - 34227

 -  34260  -  34257  -  34255  -  34254  -  34252  -  34251  -  34250  -

 34278 - 34274 - 34273 - 34268 - 34266 - 34265 - 34264 - 34263

 -  34325  -  34324  -  34323  -  34322  -  34319  -  34281  -  34280  -

 34340 - 34337 - 34336 - 34352 - 34351 - 34350 - 34349 - 34348

 -  34357  -  34356  -  34355  -  34354  -  34353  -  34347  -  34345  -

 34375 - 34374 - 34373 - 34372 - 34363 - 34362 - 34360 - 34389

 -  34385  -  34384  -  34383  -  34382  -  34381  -  34379  -  34376  -

 34401 - 34400 - 34399 - 34396 - 34394 - 34393 - 34388 - 34387

 -  34411  -  34409  -  34407  -  34406  -  34405  -  34404  -  34402  -

 - 34415 - 34413
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محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9260 - 43

اسم امللك : "  واسيل".

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة حي القنارية درب بوطويل رقم 44؛ 

تاريخ التحديد : 11 فبراير 2020؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 25 سنتيار ؛

نوعه : دار للسكن من طابق ارضي ,طابق علوي اول و مرفق بالسطح؛ 

0.6 متر  : جدار مشترك عرضه  احلقوق العينية والتحمالت العقارية 

على حدود العالمات :1-8-7-6-5 ؛ 

اجملاورون  : 

شماال : درب بوطويل؛ 

شرقا  : مكتب املقدم واملسجد؛

جنوبا : ورثة جواية ابراهيم  ؛ 

غربا : الكحواني موالي عباس؛

طالب التحفيظ : واسيل عبدالرفيق بن محمد؛

مطلب رقم 9097  - 43

اسم امللك : "  ملك اخلير 1".

حتت  درب  بنصالح  حي  املدينة  مقاطعة  مراكش،  عمالة   : موقعه 

السقاية الصغير رقم 151؛ 

تاريخ التحديد : 04 أكتوبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 72 سنتيار ؛

نوعه : دار للسكن من طابق ارضي ,طابق علوي اول وسطح؛ 

0.5 متر  : جدار مشترك عرضه  احلقوق العينية والتحمالت العقارية 

على حدود العالمات : 7-6-5-4؛

حق الهواء لفائدة هدا املطلب واملثقل به الرسم العقاري 45931 - 43 

ابتداء من علو 3.25 متر مساحته 11 سنتيار .

اجملاورون : 

شماال : عبد الكرمي ايت واكرمي والرسم العقاري 26934 - 43؛ 

شرقا  : الرسم العقاري 45931 - 43؛

جنوبا : درب حتت السقاية الصغير ؛ 

غربا : الرسم العقاري 37115 - 43؛

طالب التحفيظ : محمد البهال ابن موالي رحال؛

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

ان  مالكة ابوخنيف، طلبت أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري 

مراكش  الكائن  "؛  ابوخنيف  املدعو"  للملك  املؤسس  م؛   33084 رقم 

خارج االسوار ، بسبب ضياع النظير الذي كان  قد سلم سابقا.

يدلى  ان  التسليم  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في  يبقى  وعليه، 
تاريخ   من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجل  في  قانونيا  عليه  بتعرضه 

نشر هذا االعالن..
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي بالنيابة.

                   عبد القادر الوردي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 69466 - 08
اسم امللك : الظهر. 

ودائرة  اقليم  بوحمام  وقيادة  بوطيب جماعة  أوالد سي  دوار   : موقعه 
سيدي بنور.

وقع حتديده في : 19 أبريل 2016.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 82 ارا 55 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : حميد سعيد، بوعميرة حلسن وبن خدمي محمد؛      
شرقا : قريب العربي وبلعود حليمة؛             

جنوبا : اجلياللي أحمني وحميد عالل؛
غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : الوراري عبدالقادر بن محمد.

إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 120863 - 44
امللك املسمى : "أرض بنجراري" 

الكائن : الكائن دوار العبدي إقليم ومدينة سيدي بنور. 
طالب التحفيظ : أحمد بنجراري بن محمد بن أحمد.

   ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1105 
بتاريخ 04 مارس 2020 في حدود املطلب املذكور أعاله.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.
                                     املصطفى بومهدي.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

مطلب رقم 7622 - 52
اسم امللك : سميدة 1.

دوار  ، جماعة الشوافع  ،دائرة اللة ميمونة  القنيطرة  اقليم   : موقعه 
اوالد بوعزة.
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وقع حتديده في : 09 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 91ار97 س.

نوعه : ارض فالحية بها  مباني وبئر.

اجملاورون :

شماال : امليموني املهدي – الصبيحي سعيد. 

شرقا : الصبيحي سعيد.

جنوبا : الطريق الثانوية رقم 4200 عرضها 20مترا الرابطة بني موالي 

بوسلهام وعرباوة.

غربا: ممر عمومي من 10امتار

طالب التحفيظ : ادريس كحيل بن عبدالقادر .

 

مطلب رقم 35606 ر

اسم امللك : بالد اخلمالي

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة سوق االربعاء ، قبيلة بني مالك  دوار 

اوالد عبداهلل  فوقرة

وقع حتديده في: 14 نوفمبر 1969

املساحة التي أظهرها التصميم : 04هـ33ار30 س.

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون :

شماال : محمد بن احمد الكوشي

شرقا : محمد بن احمد الكوشي

جنوبا : الرسم العقاري 12730ر – قاسم بن احمد الكوشي.

غربا : ورثة جلول بن خديجة.

طالب التحفيظ : محمد بن اخلمالي بن قاسم ومن معه.  

احملافظ على األمالك العقارية بسوق أربعاء الغرب.

                     محمد املقوم.

 

محافظة برشيد

 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 18828 - 53 

اسم امللك : ارض الرمل.

موقعه : إقليم برشيد الساحل دوار اخليايطة.

وقع حتديده في : 03 نوفمبر 2020.

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري : 09 آر 33 س.

نوعه : أرض فالحية.

طالب التحفيظ : السيد احمد درهمني بن محمد.

 1148 عدد  الرسمية  باجلريدة  صدر  الذي  االعالن  يلغي  االعالن  هذا 

بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

يوم  من  ابتداء  شهران  املذكور  امللك  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر 

إدراج هذا االعالن باجلريدة الرسمية و تقبل هذه التعرضات باحملافظة 

على االمالك العقارية .

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                                            فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 18205 - 54

اسم امللك : " الباقي من عركوب الدياب".

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

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2020.

مساحته : 35 آ 60 س.

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون 

شماال : معكس محمد؛

شرقا : معكس محمد؛

جنوبا  : معكس محمد؛

غربا  : رزوق محمد عبده.

طالبوا التحفيظ السادة :

 1 -  عالل بنحمو بن عبدالسالم ؛

2 -  عبدالعزيز بنحمو بن عبدالسالم؛

3 -  عادل بنحمو بن محمد؛

4 -  جواد بنحمو بن عبدالسالم؛

5 -  عبداجمليد بنحمو بن عبدالسالم؛

6 -  حميد بنحمو بن عبدالسالم

    احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

                                                        يوسف بوكنيفي.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 19811 - 55 

إسم امللك : تاورارت نايت احلسني 

موقعه : إقليم ازيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو تاورارت نايت احلسني 

تاريخ حتديده : 27 نوفمبر 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هكتار و 46ار و 12سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 
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شماال : ورثة معروف موحى و بنوري إبراهيم و شمراحي ابراهيم 

شرقا : ملك تسبيلت ايت حلوان و طالب التحفيظ 

جنوبا : ايت احلسني و فريد بنيس 

غربا : ورثة أوبناصر موحى و ورثة معروف موحى و الرسم العقاري رقم 744 - 55 

طالب التحفيظ : الرفاعي مروان بن عبد اهلل:

مطلب رقم 20013 - 55 

إسم امللك : فدان متنايت 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أكودي نلخير احملل املدعو مزارع متنايت 

تاريخ حتديده : 23أبريل 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5هكتار و 69ار و41سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة وبناية قدمية من سفلي وغرفة 

اجملاورون : 

شماال : ورثة التوامي التهامي 

شرقا : ورثة ايت علي والتوامي عائشة 

جنوبا : التوامي عائشة 

غربا : امللك الغابوي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حائط مشترك ما بني العالمات 

ب-12ب-13ب14

طالب التحفيظ : فاظمة توامي بنت سيدي صالح

مطلب رقم 20121 - 55 

إسم امللك : طبة مبسجد اكرض 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 06 أغسطس 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هكتار و 59ار و 37سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز

اجملاورون : 

شماال : شعبة و ورثة موحى املساعدي اوحسو و احلاج ناصر اوتسكي 

شرقا : ورثة علي اوتسكي 

جنوبا : الفاريسي املهدي و ملك األوقاف و مسلك عمومي 

غربا : ملك األوقاف 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23313 - 55 

إسم امللك : متسليت الغربية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده 15 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 52ار و 51سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية من قطعتني بها بعض أشجار اللوز والزيتون 

اجملاورون : 

القطعة االولى :

شماال : مسلك عمومي

شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : ورثة ايت عيسى 

غربا : شعبة واحلنصالي محمد

القطعة الثانية :

شماال : شعبة 

شرقا : مطلب 20121 - 55 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : احلنصالي محمد والشعبة

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23379 - 55 

إسم امللك : دار يونس 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو دوار ايت ماحي 

تاريخ حتديده : 28 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2ار و 85 سنتيار 

مشتمالته : أرض بها بناية قدمية من سفلي وحديقة

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي

شرقا : طالب التحفيظ و مسلك عمومي 

جنوبا : ورثة أيت جيجي علي وطالب التحفيظ

غربا : ورثة أيت جيجي علي 

طول  على  مشترك  حائط   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

العالمات ع-6ع-7ع-8ع8 مكرر-ع-9 -ع1

طالب التحفيظ : البكاوي أحمد بن صالح

مطلب رقم 33351 - 55 

إسم امللك : توريرت الغداش 2 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو دوار ايت بوشعو 

تاريخ حتديده 08 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 8ار و 8سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 12710 - 55 و أمهري احلسني و أمهري عائشة 

رقم  العقاري  الرسم  و   55  -  14454 رقم  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

12722 - 55 و الرسم العقاري رقم 12723 - 55 وأمهري صالح

جنوبا : امهري عائشة 

غربا : احلاكيمي محمد 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 33443 - 55 

إسم امللك : املشرك 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني عياط احملل املدعو مزارع تكمون 

تاريخ حتديده : 30 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92ار و 28سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة وبناية وبئر
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اجملاورون : 

شماال : ورثة تغدوين حمادي 

شرقا : ورثة صديق احلسني اوصالح ناوت اعزم و ورثة اجعباب موحى اوصالح 

جنوبا : ورثة صالح أو بن حدو أمزير 

غربا : ورثة املقدم موحى اوحلسن 

طالب التحفيظ : االمني هنية بنت صالح ومن معها

مطلب رقم 33444 - 55 

إسم امللك : واعس 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني عياط احملل املدعو مزارع تاكموت 

تاريخ حتديده : 30 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 63ار و 8سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة وبناية وبئر وخزان ماء

اجملاورون : 

شماال : بني عزة محمد بن موح بن علي وورثة املكي نايت السيد 

شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : ورثة فؤاد موحى بن صالح بن حمو 

غربا : امزان احمد اوسي صالح و جمولي محمد بن احساين

طالب التحفيظ : االمني هنية بنت صالح ومن معها

مطلب رقم 33516 - 55 

إسم امللك : تغبالوت 1 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل احملل املدعو حي البشير 

تاريخ حتديده : 18 فبراير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1ار و 49سنتيار 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : طريق 

شرقا : إدارة املقاومة وورثة سمير غالب

جنوبا : ورثة سمير غالب وامللك العام اجلماعي

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : غالب بديعة بنت محمد

مطلب رقم 33571 - 55 

إسم امللك : احماموش 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تشواريت 

تاريخ حتديده : 15 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4ار و 1سنتيار 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : شعبة وامللك العام اجلماعي

جنوبا : طريق 

غربا : جنمة التوامي 

طالب التحفيظ : جهني محمد بن سعيد.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "أرض رتاج" 

ذي مطلب التحفيظ رقم 33757 - 55 والذي أدرج إعالن إنتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1159 املؤرخة في 17 مارس 2021 

حيث مت شهر إجراءات حتديده خطأ في امللحقة اإلدارية االولى

 بأزيالل والصحيح أنه تابع لدائرة نفوذ امللحقة

 اإلدارية الثانية بأزيالل

"والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل بالنيابة.

                                      عبد العزيز احلاجبي.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22836 - 56

اسم امللك : ملك ابراهيم.

موقعه : احملل املدعو السهب جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 86 آر 06 سنتيار.

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : كام احلافظ؛

شرقا : الدهبي حسان

جنوبا : الرسم العقاري رقم 6837 - 56

غربا : بالواد احلسني و بوحريك

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم الذهبي بن مبارك. 

مطلب رقم 22947 - 56

اسم امللك  : اجلياللي.

موقعه : احملل املدعو  حي ابن رشد ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 

نوعه : أرض عارية بها منشأت؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 9660 - 56؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2615 - 31.

جنوبا : اللة بوحليت و من معها

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي وريق بن عبد اهلل.

مطلب رقم 22948 - 56

اسم امللك  : كويرة البيضة2.

موقعه : احملل املدعو  دوار واعرون جماعة و قيادة القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 هكتار 36 آر 47 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها نباتات برية و يخترق امللك ممرين؛

اجملاورون : 
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شماال : مطلب التحفيظ رقم 16226 - 56 بعضا و مطلب التحفيظ 

رقم 15688 - 56 في البعض األخر؛

شرقا : ورثة اهل اخلرشي.

جنوبا : الشعبة بعضا و واد بوكيال في البعض األخر

غربا : مطلب التحفيظ رقم 15426 - 56

طالب التحفيظ  : السيد بجمع حنيد بن محمد  

مطلب رقم 22919 - 56

اسم امللك  : احلسان

موقعه : احملل املدعو  حي تيرت السفلى، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 76  سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي و طابق علوي واحد؛

اجملاورون : 

شماال : الرك الطيب؛

شرقا : صالح العويسي.

جنوبا : زنقة اركانة

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : السيد احلسان اجلاللي بن احمد

مطلب رقم 22897 - 56

اسم امللك  : فدان اخلير.

موقعه : احملل املدعو  فدان يحي جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هكتار 90 آر 34سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق بعضا و ملك الطرفاني محمد في البعض األخر؛

شرقا : ملك الطرفاني بعضا و الطريق في البعض األخر.

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : السيد عبداهلل الكارمني بن احلسن و من معه.

مطلب رقم 22914 - 56

اسم امللك : ابراهيم .

موقعه : احملل املدعو  حي تيرت السفلى ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 01 سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي و طابق علوي واحد؛

اجملاورون : 

شماال : بن دريس محمد؛

شرقا : حلسن جياللي.

جنوبا : الزنقة

غربا : لباعلي عمر

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم بحايك بن محمد.

مطلب رقم 22871 - 56

اسم امللك  : 0119-130 مدرسة العني

موقعه : احملل املدعو  جماعة أفركط قيادة أسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار  37 سنتيار.

نوعه : مدرسة بها مجموعة من النشأت و البنايات و أشجار؛

اجملاورون : 

شماال : اهل بومزكان؛

شرقا : اهل بومزكان.

جنوبا : اهل بومزكان

غربا : اهل بومزكان

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بكلميم نيابة عن امللك 

اخلاص )الدولة املغربية(.

مطلب رقم 22837 - 56

اسم امللك : اخلير.

موقعه : احملل املدعو  حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : بسيون محمد؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 21355 - 56.

جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : السيد احلسن العراصي بن موالي احمد.

مطلب رقم 22838 - 56

اسم امللك : البركة.

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98 سنتيار.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : شكراد محمد بعضا و برد الليل الصادق في البعض األخر؛

شرقا : برد الليل الصادق.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 8513 - 56 بعضا و الزنقة في البعض األخر

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : السيد احلسن العراصي بن موالي احمد

مطلب رقم 22953 - 56

اسم امللك : احملجوب1.

موقعه : احملل املدعو  حي الرجاء في اهلل ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي و طابقني علويني 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة
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شرقا : علي بونقطة.
جنوبا : الواعر جاعا بعضا و حسن مجكر في البعض األخر

غربا : شموش مبارك
طالب التحفيظ : السيد محجوب بهنني بن احمد

مطلب رقم 22956 - 56
اسم امللك : أزافط2.

موقعه : احملل املدعو  حي تيرت العليا ، مدينة كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر.

نوعه : أرض عارية
اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛
شرقا : الزنقة.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 22957 - 56
غربا : خالل السعدية

طالب التحفيظ : السيد محمد ازافط بن اخملتار

مطلب رقم 22830 - 56
اسم امللك : اكنكجم.

موقعه : احملل املدعو  دوار تزكي جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم طاطا
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر  17 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل و حائط
اجملاورون : 

شماال : ورثة بلحسن اومبارك بعضا و املصرف في البعض األخر؛
شرقا : كبكات ابودرارن.

جنوبا : ورثة العلوي محمد
غربا : الساقية

عن  نيابة  ملحقاتها  و  تزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 
األوقاف العامة 

مطلب رقم 22855 - 56
اسم امللك : "ضمير ".

موقعه : احملل املدعو  حي وادنون ، مدينة كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :   01  آر 57 سنتيار 

نوعه : أرض عارية
اجملاورون : 

شماال  : باله حسن و يحيا بعضا و جاكوك احلسون في البعض األخر
شرقا : احمد توفيق بعضا و حسون محمد بعضا و مطلب التحفيظ 

رقم 8055 - 56 في البعض األخر                                          
8055 - 56 بعضا و شارع عالل الفاسي  جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 

في البعض األخر      
الرسم  و  بعضا  عبد اهلل كنداز  و  بعضا  الفاسي  : شارع عالل  غربا 

العقاري رقم  6525 - 56 بعضا و باله حسن و يحيا في البعض األخر
 طالب التحفيظ : السيد ضمير محمد بن احلسن

مطلب رقم 22949 - 56
اسم امللك : " كويرة البيضة   ".

موقعه : احملل املدعو دوار واعرون اجلماعة القروية القصابي إقليم كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 48 آر 18 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها نباتات بارية

اجملاورون : 

شماال : الشعبة

شرقا : ورثة اهل اخلرشي 

جنوبا : ورثة اهل الوناس 

غربا : واد بوكيال بعضا و الشعبة في البعض األخر 

طالب التحفيظ : بجمع حنيد بن محمد

مطلب رقم 22729 - 56

اسم امللك : " الرك الشرقي 4 ملريرة  ".

موقعه : احملل املدعو الرويسات اجلماعة القروية القصابي إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 41 هكتار 59 آر 98 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بورية غير مستوية بها نبات الصبار و بها شعبات 

و يخترقها ممرين

اجملاورون : 

شماال : واد ملريرة 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 22672 - 56

جنوبا : الكوري زيني بعضا و جالب عبد اهلل في البعض األخر 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 22715 - 56

طالب التحفيظ : السيد عبداهلل جالب بن صالح

مطلب رقم 22816 - 56

اسم امللك : " تدرن  ".

موقعه : احملل املدعو دوار تزكي جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 61 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل و يخترقه ممر

اجملاورون : 

شماال : مصرف

شرقا : ورثة اورايس احملفوظ 

جنوبا : ورثة عبد اهلل ؤحماد 

غربا : مصرف

عن  نيابة  ملحقاتها  و  تزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة

مطلب رقم 22828 - 56

اسم امللك : " تدرن1  ".

موقعه : احملل املدعو دوار تزكي جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 29 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل اجملاورون : 

شماال : ورثة متكلجت بعضا و بالل اوحماد اوسالم

شرقا : املصرف 

جنوبا : املصرف 

غربا : ورثة متكجلت

عن  نيابة  ملحقاتها  و  تزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة.
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مطلب رقم 22815 - 56

اسم امللك : " جتنت  ".

موقعه : احملل املدعو دوار تزكي جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 89 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل

اجملاورون : 

شماال : مصرف

شرقا : ورثة أوعيسى فاحت

جنوبا : ورثة أوعيسى فاحت

غربا : ورثة ايت الدوش

عن  نيابة  ملحقاتها  و  تزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة.

مطلب رقم 22818 - 56

اسم امللك : " تلوحت اكر احلبوس  ".

موقعه : احملل املدعو دوار تزكي جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 31 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل وحائط

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت بن زكور

شرقا : ورثة أوعيسى فاحت

جنوبا : ورثة أوعيسى فاحت

غربا : الساقية

عن  نيابة  ملحقاتها  و  تزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة.

مطلب رقم 22829 - 56

اسم امللك : " اكر اخلف  ".

موقعه : احملل املدعو دوار تزكي جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 49 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل 

اجملاورون : 

شماال : ورثة اد القايد

شرقا : ورثة ايت الدوش

جنوبا : زكري طيب

غربا : املصرف

عن  نيابة  ملحقاتها  و  تزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة.

مطلب رقم 22841 - 56

اسم امللك : " لبريزة  ".

موقعه : احملل املدعو لبريزة جماعة و قيادة الشاطئ األبيض إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هكتار 53 آر 86 سنتيار

التجهيز و طريق  بورية يخترقها طريق في طور  : أرض فالحية  نوعه 

معبدة و قناة تابعة للمكتب الوطني للماء و خط كهربائي

اجملاورون : 

و  21326 - 56 بعضا  التحفيظ رقم  : ولد بوعيطة و مطلب  شماال 
بوجمعة برباش في البعض األخر

شرقا : عمر حروش
جنوبا : عمر حروش بعضا و ملساعدي مسعود في البعض األخر

غربا : ولد بوعيطة و مطلب التحفيظ رقم 21326 - 56
طالب التحفيظ : السيد عمر هرواش بن امبارك

مطلب رقم 1056 - 56
اسم امللك : " جنان حلنينة  ".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أسرير إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 56 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل
اجملاورون : 

شماال : اهل مامي و الطريق و الساقية بعضا و الكوري مجيدري في 
البعض األخر

شرقا : الساقية و الكوري اجملدري
جنوبا : عبيد ولد مبارك و الطريق

غربا : اهل بوخاري و الطريق
عن  نيابة  ملحقاتها  و  تزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة.

مطلب رقم 22962 - 56
اسم امللك : " محمد موفيد  ".

موقعه : احملل املدعو حي املوحدين ، مدينة كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 10 سنتيار

نوعه : أرض عارية
اجملاورون : 

شماال : محمد سالم مغاربي
شرقا : الطريق
جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة
طالب التحفيظ : السيد محمد موفيد بن محمدعالي

مطلب رقم 22890 - 56
اسم امللك : " ميركيدو  ".

موقعه : احملل املدعو جماعة تلوين اسكا قيادة القصابي إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 10 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها اشجار النخيل و يخترقها ممر
اجملاورون : 

شماال : ورثة ابراهيم حرامش
شرقا : ورثة اهل حسان موسى

جنوبا : امزيان محمد
غربا : ممر

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم النصحي بن محمد.

مطلب رقم 22959 - 56
اسم امللك : " احلمدي  ".

موقعه : احملل املدعو جماعة تغجيجت إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 آر 89 سنتيار
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نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل و بناية بالسفلي و طابق علوي 

واحد و غرفة محرك و بئر و أنقاض حائط

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة بعضا و ورثة عبد اهلل بن صفية في البعض األخر

غربا : ورثة عبد اهلل بن صفية بعضا و الزنقة في البعض األخر

التحمالب التحفيظ : السيد محمد احلمدي بن احلاج محمد

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم يالنيابة.

                     عبد الصادق الوناس.

 

محافظة مكناس االسماعيلية  

مطلب رقم 4334 - 59

اسم امللك  : " بالعاللي1"؛

موقعه  : دوارباعمي جماعة عني كرمة ،واد الرمان قيادة عني اجلمعة  مكناس ؛ 

مساحته  : 4 هـ37 آ98 س؛

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون- اسطبل، حوض ومضخة؛

حدوده : 

شماال  : الرسم العقاري رقم 5117 - 59، 

شرقا : طريق عمومية - الرسم العقاري 25110 - 59؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 25110 - -59 واد؛ 

غربا : واد؛

طالب التحفيظ : بالعاللي عبد الناصر بن عبد العزيز؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

                       عبد الواحد البوراحي.

 

محافظة طنجة بني مكادة

إصالح  خطأ - يتعلق بامللك املسمى "االربعاء" 

مطلب التحفيظ رقم 18192 - 06 الكائن عمالة 

طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية اخللوة؛ احملل 

املدعو مدشر احلورش والذي أدرج اإلعالن عن 

خالصته باجلريدة الرسمية عدد  4426 

بتاريخ 27 أغسطس 1997

عوضا عن :

موقعه : والية طنجة؛ عمالة طنجة اصيلة ؛اجلماعة القروية أحد الغربية

احملل املدعو مدشر احلورش؛

اقرا :
اخللوة  القروية  اجلماعة  اصيلة؛  والية طنجة؛عمالة طنجة   : موقعه 

احملل املدعو مدشر احلورش؛
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "  البير اجلديد 06" 
موضوع مطلب التحفيظ رقم 28850 - 61 الكائن 

والية طنجة عمالة طنجة اصيلة اجلماعة احلضرية 
بطنجة احملل املدعو احلرارين والذي أدرج اإلعالن عن 

خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1157 
املؤرخة في 03 مارس 2021؛ 

فعوضا عن :
موقعه : والية طنجة؛عمالة الفحص اجنرة ؛اجلماعة احلضرية بطنجة، 

احملل املدعو احلرارين؛
اقرا :

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة اجلماعة احلضرية بطنجة، 
احملل املدعو احلرارين. 

و الباقي بدون  تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                             عبد احلي السباعي.

 

محافظة النواصر

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

املمضي  للنواصر  العقارية  األمالك  على  احملافظ  السيد  يتشرف 
أسفله باإلعالم للعموم أن السيد عمر الشاوي بن احلاج محمد احلامل 
زنقة   10 برقم  الساكن    .221772B الوطنية عدد   التعريف  لبطاقة 
بوملان  ابراهيم  السيدين  عنه  النائبني  آنفا  ليدو  زلوية شارع  النخيل 
  2021 مارس   08 في  مؤرخة  عرفية  وكالة  حسب  بنسعيد  وحمزة 
58085/س    العقاري عدد    طلب  أن يسلم له  نظيرا جديدا للرسم 
املؤسس للملك املدعو " الناصيري" الكائن  بإقليم النواصر جماعة 
بوسكورة العمامرة دوار الفقرة، وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم  

له سابقا.
    في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 
تاريخ نشر  ابتداء من  يوما  يتعدى  خمسة عشر  ال  أجل  قانونيا في 

هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر.

                                          مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلاجب

مطلب رقم 6102 - 67

اسم امللك : حلرش.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون دوار ايت ايدير.

وقع حتديده في : 16 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 88 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : علي األزرق.

شرقا : محسني الزويتني.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 19172 - 67.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : محمد حلرش بن بوجمعة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 17828 - 68

اسم امللك : "لهمالة"

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عبد اهلل. 

وقع حتـديده في : 13 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 43 آر 62 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : حلوم محمد و من معه.

شرقا :  طريق عمومية؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 8826 - 68 – طالب التحفيظ ومن معه؛ 

غربا : طالب التحفيظ ومن معه.

طالب التحفيظ : خليفة حلوم بن اجلياللي.

مطلب رقم 17903 - 68

اسم امللك : "املوحدين"

: اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو زنقة بنعاشور  موقعه 

حي النقابة. 

وقع حتـديده في : 18 مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 02 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة فاحت محمد.

شرقا :  ورثة أنيس املعطي؛

جنوبا : زنقة؛ 

غربا : زنقة محدودة. 

طالبو التحفيظ : أحمد الرداد بن املعطي ومن معه.

مطلب رقم 17972 - 68

اسم امللك : "أمينة"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي ابتسام. 

وقع حتـديده في : 08 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 01 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي به مرآب و ثالث طوابق و مرافق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا :  احمد املالكي.

جنوبا : محمد مرسال؛ 

غربا : زنقة. 

طالب التحفيظ : أحمد زكراطي بن صالح.

مطلب رقم 18013 - 68

اسم امللك : "فدان الدار"

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عبد اهلل. 

وقع حتـديده في : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 73 آر 60 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية مغروسة ب 650 شجرة رمان و 90 شجرة زيتون.

اجملاورون : 

شماال : أرض اجلموع اوالد عبد اهلل.

الرسم  و   68 -  23392 العقاري عدد  الرسم  :  طريق عمومية،  شرقا 

العقاري عدد 23540 - 68.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 23540 - 68 – الرسم العقاري عدد 19811/س – 

مطلب التحفيظ عدد 6191 - 68؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 6191 - 68؛ 

طالب التحفيظ : محمد العطاوي بن صالح.

مطلب رقم 18028 - 68

اسم امللك : "لينا"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي املصلى. 

وقع حتـديده في : 18 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 63 سنتيار.

نوعه : أرض جزء منها محاط بسور و جزء منها به بناية ذات سفلي.
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اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12175 - 10.

شرقا :  زنقة؛

جنوبا : مسجد؛ 

غربا : زنقة محدودة – الرسم العقاري عدد 12175 - 10. 

طالب التحفيظ : صالح نفذي بن احلاج ملفضل.

مطلب رقم 18057 - 68

اسم امللك : "بلمجوشة"

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد حسون.

وقع حتـديده في : 26 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 هكتار 21 آر 52 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : عالل شبيبة – ورثة ايت احلاج سالم – مطلب التحفيظ عدد 

10245 - 10 – العمريوي الشرقي.

شرقا :  الرسم العقاري عدد 6496 - 68؛

جنوبا : طريق عمومية؛ 

غربا : ورثة املعطي و املولودي مكروم. 

طالبو التحفيظ : صالح لقبيبي بن حمادي ومن معه.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى “بوسالك” 

ذي مطلب عدد 18068 - 68 واملنشور له خالصة املطلب

واعالن عن التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1101

بتاريخ 05 فبراير 2020 ، موقعه اقليم ودائرة الفقيه بن صالح

قيادة بني عمير الشرقية جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عيسى، 

وقع حتديده بتاريخ 16 سبتمبر 2020.

اقرأ :  

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : الرسم العقاري عدد 21754 - 68.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 23841 - 68.

غربا : الرسمني العقاريني عددي 6022 - 68 - 33972 - 68.

بدال من : 

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : الرسم العقاري عدد 68/18957.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 23841 - 68.

غربا : الرسمني العقاريني عددي 6022 - 68 33972- - 68.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية

مصطفى العمري     

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

مطلب رقم 35728 - 69

إسم امللك : " مسدورة القبلية". 

حمليل  بني  دوار  قنصرة  عني  يعقوب،جماعة  موالي  إقليم   : موقعه 

عني بومرشد

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019 .

مساحته : 01 هـ67آر و71س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : شعبة وامللك ذي الرسم العقاري عدد 131306 - 69؛ 

شرقا : وامللك ذي الرسم العقاري عدد 131306 - 69 و2692 - ف؛

جنوبا : ممر عمومي ؛

غربا : محمد بلقاضي بن عبد الرحمان؛ 

أمتار  ثالت  : ممر عمومي عرضه  العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

يخترق امللك

طالبو التحفيظ : سعيد ة ابن القاضي ومن معها 

مطلب رقم 35765 - 69.

إسم امللك : " جنان سي عبو". 

موقعه : إقليم موالي يعقوب، جماعة وقيادة سيدي داود 

وقع حتديده في : 21 ديسمبر 2020 .

مساحته : 72آر و16 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد اجملاهد ؛ 

شرقا : ورثة العبودي بن عبد السالم ؛

جنوبا : عبد الرحيم داودي ؛

غربا : عبد الرحيم داودي –ورثة احلسني احلواسي؛

منخفض  كهربائي  خط   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

الضغط يثقل امللك.

طالبو التحفيظ : حسن علمي مرقطاني ومن معه.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم  يتشرف احملافظ على األمالك 

إقامته للمخابرة معه  أن السيد يوسف احلنفي الساكن واجلاعل محل 

 69 - 5069 العقاري رقم  أن يسلم له نظير جديد للرسم  بفـاس طلب 
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املؤسس للملك املدعو " الفتح" الكائن بفاس، واد فاس احملل املدعو 

املرجة وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا 

في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب

زكرياء الدغمي    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30396 - 72

اسم امللك : " سانية التوزاني"

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلعافرة دوار أوالد حريز.

تاريخ حتديده : 18 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 هـ 88 آر 65 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية محاطة بصبار بها أشجار الزيتون وبئرين ومحل 

تقني وخزانني مائيني وبناية ومستودعني وخميني للدجاج؛

اجملاورون : 

شمـاال : طريق عمومية عرضها 10 أمتار، ،الرسم العقاري عدد 1044

شـرقا : ورثة احلاج عبد الكرمي،

جـنوبا : حماد لبريكي، حلبيب بن محمد، 

غـربا : امحمد فرطاس، العوني بن قدور، صالح بن كبور، امحمد فرطاس؛

طالب التحفيـظ : عبد احلق التوزاني بن اجلياللي.

مطلب رقم 30603 - 72

اسم امللك : " محمد"

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير حي األمل.

تاريخ حتديده : 29 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 13 آر 80 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شمـاال : الطريق اإلقليمية رقم 2118؛

شـرقا : طريق خاص عرضه 03 أمتار،

جـنوبا : عبد النبي السامي، 

غـربا : زينب السامي، رشيدة السامي؛

طالبة التحفيـظ : محمد زغنامة بنت بوطيب.

مطلب رقم 30769 - 72

اسم امللك : " ملك الدرقاوي أوال"

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار أوالد الكطيف.

تاريخ حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 13 آر 80 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شمـاال : الطريق اإلقليمية رقم 2118؛

شـرقا : طريق خاص عرضه 03 أمتار،

جـنوبا : عبد النبي السامعي، 

غـربا : زينب السامعي، رشيدة السامعي؛

طالب التحفيـظ : عمر الدرقاوي بن محمد.

مطلب رقم 30824 - 72

اسم امللك : " عماري"

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير احلي اجلديد.

تاريخ حتديده : 13 يناير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 45 سنتيار. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقيني علويني ومرافق بالسطح؛

اجملاورون : 

شمـاال : الزنقة؛

شـرقا : براهيم كزولة،

جـنوبا : ورثة ايت الهري محمد، 

غـربا : الزنقة؛

طالبة التحفيـظ : عائشة عماري بنت عمر.

مطلب رقم 30844 - 72

اسم امللك : " أوتول"

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير حي التقدم.

تاريخ حتديده : 12 يناير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 85 سنتيار. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح؛

اجملاورون : 

شمـاال : نور الدين زنيبر؛

شـرقا : عبد اهلل فدول، جياللي مريني،

جـنوبا : خالد خدوج، 

غـربا : الزنقة؛

طالبو التحفيـظ : محمد أوتول بن حمو ومن معه.

مطلب رقم 30846 - 72

اسم امللك : " بالد فنان"

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت دوار أوالد أحمد بن إبراهيم.

تاريخ حتديده : 18 يناير 2021.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هكتار 84 آر 82 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 5478 - 72، ورثة محمد بن الفقيه؛

شـرقا : الرسم العقاري عدد 13714 - 72، فاطمة لعنيق.

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 5983 - 72، 

غـربا : الرسمني العقاريني عدد 23387 - 72، 5478 - 72

طالب التحفيـظ : عبد الرحيم فنان بن محمد.

مطلب رقم 30848 - 72

اسم امللك : " فدان الكمون أوال"

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة سكورة احلدرة دوار أوالد موسى.

تاريخ حتديده : 27 يناير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 39 آر 32 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شمـاال : ورثة عباسي أحمد؛

شـرقا : ورثة عبد السالم

جـنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 30، 

غـربا : ورثة الصديق بن املعطي؛

طالب التحفيـظ : السعدية الوردي بنت أحمد.

مطلب رقم 30849 - 72

اسم امللك : " فدان الكمون ثانيا"

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة سكورة احلدرة دوار أوالد موسى.

تاريخ حتديده : 27 يناير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 25 آر 49 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شمـاال : الطريق اإلقليمية رقم 9؛

شـرقا : ورثة عبد السالم

جـنوبا : الطريق ، 

غـربا : ورثة الصديق بن املعطي؛

طالبة التحفيـظ : السعدية الوردي بنت أحمد.

اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

أن  بابن جرير باإلعالم للعموم  العقارية  يتشرف احملافظ على األمالك 

السيد : "محمد طارق التازي بن محمد" الساكن بتجزئة الفتح رقم 

55 طريق ازمور الدار البيضاء ، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

العقاري رقم 21518 - م املؤسس للملك املدعو : "كوريزيزات التازي"

،وذلك  ارميلي  دوار  اعكيل  اوالد  فرقة  الرحامنة  وقبيلة  بدائرة  الكائن 

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

باجلريدة  اإلعالن  هذا  نشر  من  يوما  عشر  خمسة  أجل  في  قانونيا 

الرسمية.

أن  بابن جرير باإلعالم للعموم  العقارية  يتشرف احملافظ على األمالك 

السيد : "محمد طارق التازي بن محمد" الساكن بتجزئة الفتح رقم 

55 طريق ازمور الدار البيضاء ، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

العقاري رقم 21519 - م املؤسس للملك املدعو : "طوال التازي" الكائن 

بدائرة وقبيلة الرحامنة فرقة اوالد عقيل ، وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

باجلريدة  اإلعالن  هذا  نشر  من  يوما  عشر  خمسة  أجل  في  قانونيا 

الرسمية. 

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1888 - 76

اسم امللك : " سالم" .

، احملل املدعو :  موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل 

حي االغراس.

وقع حتديده في : 23 نوفمبر 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 13 س .

نوعه : بناية من طابق ارضي و ثالث طوابق علوية و ملحق و سطح.

شماال : زنقة عرضها 08 امتار؛ 

شرقـا : زنقة عرضها 08 امتار ؛ 

جنوبا : محمد الشنتوف و عبد القادر الشنتوف ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 20299 - 19 و محمد علي و امحنت اوعلي.

طالب التحفيظ : سالم اكسوري بن احلاج عمر.

مطلب رقم 1893 - 76

اسم امللك : " بنعيسى" .

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل ، احملل املدعو 

: شارع موالي احلسن .

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 68 س .
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نوعه : أرض بها بناية من طابق ارضي و طابقني علويني و ساحة. 

شماال : عثمان الشعرة و من معه؛ 

شرقـا : زنقة اخلليج العربي؛ 

جنوبا : شارع احلسن الثاني ؛

غربا : ورثة عبد القادر العسريتي .

طالبو التحفيظ : زهير حبصاية بن بنعيسى و من معه.

مطلب رقم 1899 - 76

اسم امللك : " مايو " .

احملل   ، للمضيق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

املدعو : القرماديني احلوز.

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 ار 01 س .

نوعه : أرض عارية. 

شماال : رشيد اللبادي ؛ 

شرقـا : رشيد اللبادي ؛ 

جنوبا : رشيد اللبادي ؛

غربا : رشيد اللبادي.

طالبة التحفيظ : حفيظة مايو بنت املفضل .

مطلب رقم 9403 - 19

اسم امللك : " قرية الكهربائي بتطوان " .

احملل   ، للمضيق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

املدعو : طريق سبتة مسجد الكوف .

وقع حتديده في : 23 اكتوبر 2017 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 59 ار 64س 

نوعه : أرض عارية بها اشجارو القط شبكة هوائي . 

اجملاورين 

القطعة االولى : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8549 - 19 ؛ 

شرقـا : السكة احلديدية القدمية عرضها 20 متر ؛ 

جنوبا : طريق ؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 28 من تطوان نحو الفنيدق عرضها 30 متر 

القطعة الثانية : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8549 - 19 ؛ 

شرقـا : طريق عرضها 30 متر ؛ 

جنوبا : طريق ؛

غربا : السكة احلديدية القدمية عرضها 20 متر 

طالب التحفيظ : الصندوق التعاضدي التكميلي و العمل االجتماعي 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1238 - 76 

امللك املسمى "الزيتون".

الكائن بعمالة املضيق الفنيدق ، جماعة العليني احملل املدعو دوار حراقة.

طالبو التحفيظ : السيد رشيد الشعايري بن محمد و من معه.

وقع حتديده في : 09 يناير 2015.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

21 اكتوبر 2015 عدد 877. 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف    

محافظة وجدة اجناد

مطلب رقم 5048 - 77

اسم امللك : " ملك الرحمة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار بني يسبو ؛

مساحته : 02 هـ 20 ارا 15 س؛

نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة بعرض عشرة امتار ؛ 

شرقا : صاحلي خلضر ؛

جنوبا : صاحلي يامنة بنت اسليمان ؛

غربا : ممر عمومي بعرض خمسة امتار وبعده الرسم العقاري عدد 11166 - 77؛

طالبة التحفيظ : مليكة صاحلي بنت محمد ؛

مطلب رقم 5072 - 77

اسم امللك : " دار الزلوفي "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة وجدة ، حي سي خلضر، زنقة ب30 رقم 26 ؛

مساحته : 01 ارا 45 س؛

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ؛

اجملاورون : 

شماال : مهاجر محمد ؛

شرقا : ولد اشيخ ؛

جنوبا : زنقة رقم 915 بعرض 30 متر؛

غربا : ورثة امحمد ؛

طالب التحفيظ : التهامي زلوفي بن الطيب ؛

مطلب رقم 5074 - 77

اسم امللك : " احلمري 3 "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد السعيدي ؛

مساحته : 69 ارا 90 س؛
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نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية معبدة بعرض عشرة امتار ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 5075 - 77 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 26488 - 77 ؛

غربا : ورثة الزرعي فاطنة ؛ 

طالب التحفيظ : زرعي نور الدين بن احمد ؛

مطلب رقم 5075 - 77

اسم امللك : " احلمري 2 "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد السعيدي ؛

مساحته : 71 ارا 23 س؛

نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية معبدة بعرض عشرة امتار ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 5010 - 77 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 26488 - 77 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 5074 - 77 ؛ 

طالب التحفيظ : زرعي نور الدين بن احمد ؛

مطلب رقم 5076 - 77

اسم امللك : " سهب بوجمعة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اسقاينة ؛

مساحته : 36 ارا 04 س؛

نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : o/9841 ؛

شرقا : ورثة بوعبدالوي علي ؛

جنوبا : الطريق الرئيسية رقم 6017 بعرض 20 متر ؛

غربا : عبد الواحد بن سعيدي ؛

القطعة الثانية : 

شماال : الطريق الرئيسية رقم 6017 بعرض 20 متر ؛

شرقا : ورثة بوعبدالوي علي ؛

جنوبا : واد متضماضت ؛

غربا : عبد الواحد بن سعيدي ؛

طالب التحفيظ : محمد عبدالوي بن ادريس ؛ 

مطلب رقم 5081 - 77

اسم امللك : " تبرانت "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد مرمي ؛

مساحته : 01 هـــ 21 آرا 24 س؛

نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة بعرض 10 امتار ؛

شرقا : خاثري عكاشة ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 114804 - 02 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد : 15910 - 77 والشعبة ؛

طالب التحفيظ : يحيى الزروقي بن محمد؛ 

مطلب رقم 5082 - 77

اسم امللك : " تزيانني "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اعزيزاين ؛

مساحته : 86 ارا 50 س؛

نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 65752 - 02 ؛

شرقا : ورثة رابح عزيزي ؛

جنوبا : طريق معبدة بعرض 30 متر ؛

غربا : عزيزي محمد ؛

القطعة الثانية : 

شماال : طريق معبدة بعرض 30 متر ؛

شرقا : ورثة رابح عزيزي واحلاج وعلي ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 70738 - 02 ؛

غربا : عزيزي محمد ؛

طالب التحفيظ : عبد القادر بنعبو بن العيد ؛

مطلب رقم 5085 - 77

اسم امللك : " ورثة بلعربي احمد "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد احلمام ؛

مساحته : 44 آرا 72 س؛

نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : الوادي وورثة الصنابي اخملتار ؛

شرقا : بلعربي الطيب ومطلب التحفيظ عدد : 22844 - 02؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 18604 - 77 ؛

غربا : ورثة العربي خلضر 

طالبو التحفيظ : بلعربي ابراهيم بن احمد ومن معه ؛ 

مطلب رقم 5088 - 77

اسم امللك : " بالد يحياوي "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار لغالليس ؛

مساحته : 13 آرا 88 س؛
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نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 32618 - 77 ؛

شرقا : التحديد االداري عدد337 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 28543 - 77 ؛

غربا : مسلك خاص بعرض اربعة امتار و بعده واد؛ 

طالب التحفيظ : محمد ناصري بن رابح ؛ 

مطلب رقم 5109 - 77

اسم امللك : " بالد ناصري "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار لبرارشة ؛

مساحته : 22 آرا 70 س؛

نوعه : أرض فالحية مغروسة ببعض اشجار الزيتون ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 31006 - 77 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد : 31006 - 77 ؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

غربا : الرسم العقاري عدد : 39050 - 77 ؛

طالب التحفيظ : الكبير ناصري بن عبد اهلل ؛ 

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 77-2732

اجلزء األول : 

اسم امللك : “ امللك العام اجلماعي 1”

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، جماعة وجدة ، دوار الدرافيف ، حي اللوز ؛

طالب التحفيظ : جماعة وجدة – امللك العام البلدي - ؛ 

وقع حتديده التكميلي بتاريخ 13 ديسمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 آرات 73 س.

اجلزء الثاني : 

اسم امللك : “مكروط “

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، دوار الدرافيف ، حي اللوز ؛

طالب التحفيظ : مكروط عبد الرحمان بن محمد ؛

وقع حتديده التكميلي بتاريخ : 13 ديسمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتارات 76 آرا 08 س.ت ؛

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 823 بتاريخ 08 اكتوبر 2014 

مطلب رقم 77-2733

اجلزء األول : 

اسم امللك : “ امللك العام اجلماعي 2”

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، جماعة وجدة ، دوار الدرافيف ، حي اللوز ؛

طالب التحفيظ : جماعة وجدة – امللك العام البلدي - ؛ 

وقع حتديده التكميلي بتاريخ 13 ديسمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 آرا 93 س. 

اجلزء الثاني : 

اسم امللك : “مكروط 2”

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، دوار الدرافيف ، حي اللوز ؛

طالب التحفيظ : مكروط عبد الرحمان بن محمد ؛

وقع حتديده التكميلي بتاريخ : 13 ديسمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتارات 69 آرا 93 س. ؛

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 823 بتاريخ 08 اكتوبر 2014 

مطلب رقم 77-2734

اجلزء األول : 

اسم امللك : “ امللك العام اجلماعي 3”

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، جماعة وجدة ، دوار الدرافيف ، حي اللوز ؛

طالب التحفيظ : جماعة وجدة – امللك العام البلدي - ؛ 

وقع حتديده التكميلي بتاريخ 13 ديسمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آرات 59 س.

اجلزء الثاني : 

اسم امللك : “مكروط 1”

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، دوار الدرافيف ، حي اللوز ؛

طالب التحفيظ : مكروط عبد الرحمان بن محمد ؛

وقع حتديده التكميلي بتاريخ : 13 ديسمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتارات 42 آرا 59 س. ؛

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 823 بتاريخ 08 اكتوبر 2014 

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة أجناد : 

كمال عونة    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 971 - 78

اسم امللك : "كمش ايدو"

موقعه : عمالة الصخيرات-متارة ، جماعة عني عتيق، دوار أوالد سالمة الشرقية .

وقع حتديده في : 09 اكتوبر 2020. 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 82 ار 59 س.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي وبئر وحضيرة. 

التحمالت : ممر عرضه 4 أمتار. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 47246 - 78.

شرقا : الرسم العقاري عدد 4693 - 38، ورثة شامة و الرسم العقاري 

عدد 15140 - 78 وممر عرضه 03 أمتار على طول العالمات ب3 و ب 7.

جنوبا : طريق معبدة عرضها 20 متر.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 760 - 78

طالب التحفيظ : السيد امحمد احلميري بن الشريف.

مطلب رقم 977 - 78

اسم امللك : "ظهر الركراكي"

موقعه : عمالة الصخيرات-متارة ، جماعة الصخيرات دوار السمار.

وقع حتديده في : 21 اكتوبر 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 52 ار 98 س

نوعه : أرض فالحية 

التحمالت : الشيء 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بلعناية بن موسى والرسم العقاري عدد : 16579 - راء.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 24935 - 38. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 32431 - راء

غربا : ورثة املتقي أحمد بن فاطمي.

طالبو التحفيظ : السيد اجلياللي املتقي بن أحمد ومن معه.

مطلب رقم 980 - 78

اسم امللك : "ظهر اليهودي"

موقعه : عمالة الصخيرات-متارة ، جماعة عني عتيق، دوار الركابيني.

وقع حتديده في : 10 نوفمبر 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 ار 61 س

نوعه : أرض فالحية

التحمالت : الشيء  

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 2229 - 38 ومطلب عدد 2393 - 38.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 39739 - راء. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 2104 - 38 وحماموش عبد القادر ومن معه.

غربا : الرسم العقاري عدد 38003 - 38.

طالبة التحفيظ : السيدة زينب رامحي بنت إبراهيم.

مطلب رقم 873 - 78

اسم امللك : "رملية"

موقعه : عمالة الصخيرات-متارة ، جماعة الصخيرات، دوار الشياحنة 

أوالد عميرة.

وقع حتديده في : 01 اكتوبر 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 16 س.

نوعه : أرض فالحية 

التحمالت : الشيء

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 3 أمتار والرسم العقاري عدد 57397 - 78.

شرقا : الرسم العقاري عدد 59004 - 78.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 27908 - 78

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 966 - 78.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة ختة.

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخبرات

عبد احلكيم عرفي    

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4604 - 79

اسم امللك : البوار 1.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية " .

تاريخ حتديده : 09 أكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آ 48 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طرطور حسن؛

شرقا : ملساعف محمد؛

جنوبا : ملساعف محمد وأوليز محمد؛

غربا : طرطور حسن.

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

مطلب رقم 4605 - 79

اسم امللك : البوار 2.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية " .

تاريخ حتديده : 09 أكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 85 س.

نوعه : أرض فالحية.



2361 عدد 1162 - 24 شعبان 1442 )07 أبريل 2021(

اجملاورون : 

شماال : حقوق عبد القادر؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : ملساعف محمد؛

غربا : ملساعف حلسن وملساعف محمد.

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

مطلب رقم 4606 - 79

اسم امللك : البوار3.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار مسكارات تايدة الغربية " .

تاريخ حتديده : 09 أكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 31 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : رياني محمد؛

شرقا : ملساعف أحمد؛

جنوبا : ملساعف بلقاسم؛

غربا : القون عبد القادر.

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

مطلب رقم 4672 - 79

اسم امللك : الكناندة 5.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار الكناندة " .

تاريخ حتديده : 11 نوفمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 45 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : سالك محمد؛

شرقا : سالك عبد الرحمان وسالك محمد؛

جنوبا : سالك محمد؛

غربا : سالك محمد.

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

مطلب رقم 4674 - 79

اسم امللك : الكناندة 10.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار الكناندة " .

تاريخ حتديده : 20 نوفمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 00 آ 59 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : سالك محمد؛

شرقا : املهاوي حلسن؛

جنوبا : األحباس واملهاوي محمد؛

غربا : سالك أحمد.

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

مطلب رقم 4675 - 79

اسم امللك : الكناندة 11.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار الكناندة " .

تاريخ حتديده : 20 نوفمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 46 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي، سالك محمد واملهاوي حلسن؛

شرقا : املهاوي حلسن؛

جنوبا : املهاوي حلسن؛

غربا : املهاوي حلسن.

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

مطلب رقم 4680 - 79

اسم امللك : الكناندة 8.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار الكناندة " .

تاريخ حتديده : 24 نوفمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 40 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : املهاوي علي واألحباس؛

شرقا : املهاوي حلسن والوزاني محمد؛

جنوبا : سالك شهيد؛

غربا : املهاوي عبد اهلل.

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

مطلب رقم 4681 - 79

اسم امللك : الكناندة 9.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار الكناندة " .

تاريخ حتديده : 24 نوفمبر 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 00 آ 61 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4674 - 79 واملهاوي حلسن؛

شرقا : املهاوي حلسن؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4680 - 79؛

غربا : املهاوي محمد واملهاوي علي.

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

مطلب رقم 4691 - 79

اسم امللك : وجلة شقرة 1

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار امعيشات تايدة الغربية " .

تاريخ حتديده : 02 ديسمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 59 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : سالو عبد اهلل؛

شرقا : األحمدي بوزيان؛

جنوبا : واد بونصار؛

غربا : شمالل محمد بن الطاهر.

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

مطلب رقم 4693 - 79

اسم امللك : وجلة شقرة 3.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار تاماست " .

تاريخ حتديده : فاحت ديسمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 22 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ولعيز محمد؛

شرقا : األحمدي بوزيان؛

جنوبا : شهيد عاشور؛

غربا : برشان بناصر.

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

مطلب رقم 4694 - 79

اسم امللك : وجلة شقرة 4.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار امعيشات تايدة الغربية " .

تاريخ حتديده : فاحت ديسمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 74 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : أوفقير ابراهيم؛

شرقا : برشان حلسن وزكاغ عبد اهلل؛

جنوبا : برشان حلسن؛

غربا : ممر عمومي، ولعزيز محمد وأوفقير ابراهيم.

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

مطلب رقم 4695 - 79

اسم امللك : وجلة شقرة 5.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار تاماست " .

تاريخ حتديده : فاحت ديسمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 23 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : زكاغ عبد اهلل؛

شرقا : الزرياحي عبد الرحمان؛

جنوبا : كركيط محمد بن ميمون؛

غربا : تيداوي محمد.

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

مطلب رقم 4696 - 79

اسم امللك : تامريشت 1.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار امعيشات تايدة الغربية " .

تاريخ حتديده : 02 ديسمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 25 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : تيداوي محمد بن طالب؛

شرقا : شعبة وعقار جماعي؛

جنوبا : سالو محمد بن علي؛

غربا : تيداوي محمد بن طالب.

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

مطلب رقم 4697 - 79

اسم امللك : تامريشت 3.

القصر،  راس  القروية  اجلماعة  تادرت،  دائرة  إقليم جرسيف،   : موقعه 

احملل املدعو : " دوار امعيشات تايدة الغربية " .
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تاريخ حتديده : 02 ديسمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 80 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : برشان أحمد؛

شرقا : آيت عمر بن مسعود؛

جنوبا : معالوي محمد؛

غربا : سالو عبد اهلل.

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

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

ادريس املصلح     

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 5628 - 80

اسم امللك : " ملك البوهالي"

موقعه : حي بوعالكة، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 11 نوفمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 02 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : عبد اهلل اومليل؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 10934 - 80 بعضا عبد اهلل اومليل؛

غربا : احلسني الفاريسي.

طالب التحفيظ : محمد البوهالي.

مطلب رقم 5635 - 80

اسم امللك : " ملك شفايري"

موقعه : حي بوعالكة، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 17 نوفمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 66 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5444 - 80؛

شرقا : مصطفى الكيوي؛ 

جنوبا : الشرقي بن داوود؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : ابراهيم شفايري بن الطيب.

مطلب رقم 5651 - 80

اسم امللك : " الزهور 3"

موقعه : دوار امجاض، اجلماعة الترابية انشادن، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 24 نوفمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هكتار 43 آر 88 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10843 - 80؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 12297 - 80؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12297 - 80 بعضا عبد مطلب التحفيظ 

عدد 2957 - 80؛

2957 - 80 بعضا الرسم العقاري عدد  غربا : مطلب التحفيظ عدد 

.80 - 12464

طالب التحفيظ : احليان رشيد بن احلسن.

مطلب رقم 5678 - 80

اسم امللك : " ملك زنقة الصيدلية"

أشتوكة  إقليم  بيوكرى،  الترابية  اجلماعة  الصيدلية،  زنقة   : موقعه 

أيت باها.

وقع التحديد في 14 ديسمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 25 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايتني سفليتني في جزء منها محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج محمد كديرة؛

العقاري عدد  الرسم  - 80 بعضا   3401 العقاري عدد  الرسم   : شرقا 

13253 - 80؛ 

جنوبا : الرسم ورثة سالم اضفار؛

غربا : الطريق.

طالبو التحفيظ : فاطمة ايت عبو ومن معها.

مطلب رقم 5698 - 80

اسم امللك : " ملك عبد اللطيف اتبير"

موقعه : دوار اخلربة، اجلماعة الترابية واد الصفاء، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 12 يناير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : سعيد حتمادين؛

شرقا : سعيد حتمادين؛ 
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جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف اتبير بن محمد.

مطلب رقم 5706 - 80

اسم امللك : " تيكمي ادازن"

موقعه : دوار ادازن، اجلماعة الترابية واد الصفاء، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 19 يناير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 37 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي جتاري وطابقني علويني في جزء منها 

حديقة وأرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : محند بزاق؛ 

جنوبا : اورايس محمد؛

غربا : مصطفى ايت بنصيال.

طالب التحفيظ : احمد اورايس بن سعيد.

مطلب رقم 5710 - 80

اسم امللك : " عبد الغفور"

موقعه : دوار التوامة، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 19 يناير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بنت ابراهيم علي؛

شرقا : ورثة لباهو حلسن؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : عبد الغفور عبوز بن الكبير.

مطلب رقم 3960 - 60

اسم امللك : " أمادل وارير بيفنضي "

موقعه : دوار افنتار، اجلماعة الترابية ماسة، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 05 فبراير 2013.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 هكتار 20 ار 39 سنتيار.

نوعه : أرض للرعي بها اركان وشجر احللفاء والدغموس وملعب كرة 

القدم.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 7752 - س بعضا الشعبة بعضا ورثة اد لشكر؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الشعبة بعضا املقبرة بعضا نواضير؛

غربا : التحديد االداري 448.

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية بصفته الوضي على اجلماعات 

الساللية وباسم ونيابة عن جماعة افنتار.

تغيير اسم عقار محفظ

ادارية  وشهادة   2021 مارس   26 في  مؤرخ  تقييد  مطلب  مبقتضى 

مؤرخة في 27 يناير 2021 ثم طلب تغيير اسم امللك املسمى "جتزئة 

الكائن   80 -  12633 العقاري عدد  الرسم  دريوش وشركاؤه" موضوع 

بدوار تيحيا اجلماعة الترابية انشادن ، إقليم اشتوكة ايت باها، حيث 

بدال من   "15 البقعة  دريوش وشركاؤه  امللك هو " جتزئة  أصبح اسم 

االسم القدمي.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها

محمد بلقايد    

محافظة بتيفلت

مطلب رقم 4804 - 81

اسم امللك : "سدرة الرمى".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت بلعربي.

وقع حتديده في : 12 مارس 2020.

في  98 س  آر   17 هـ   01  : العقاري  التصميم  اظهرها  التي  املساحة 

ثالثة قطع.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 34 آر 33 س.

شماال : الرسم العقاري رقم 18986 - 16 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 41705 - 16 ؛

جنوبا : الطريق العمومية ؛

غربا : بوعزيز بناصر ؛

القطعة الثانية : 06 آر 16 س.

شماال : الطريق العمومية ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 41705 - 16 ؛

جنوبا : الطريق العمومية ؛

غربا : بوعزيز بناصر ؛

القطعة الثالثة : 77 آر 49 س.

شماال : الطريق العمومية ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 41705 - 16 ؛
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جنوبا : ورثة قري بن علي ؛

غربا : بوعزيز بناصر ؛

طالبو التحفيظ : بلوى العربي بن بوعزيز ومن معه .

مطلب رقم 4812 - 81

اسم امللك : "الرمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

وقع حتديده في : 09 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 26 آر 16 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص عرضة ثالثة امتار ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 4825 - 81 ؛

جنوبا : حلسن اوعيسى ؛

غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 1411 - 81 و 4722 - 81؛

طالب التحفيظ : محمد اسقيفاتي بن محمد .

مطلب رقم 4928 - 81

اسم امللك : "نبوية".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار أوالد سعد.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 42 آر 98 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها مطلب التحفيظ رقم 4929 - 81؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2726 - 16؛

جنوبا : الرسم العقاري 7359 - ر؛ الرسم العقاري 23702 - ر؛ 

غربا : قناة املاء الصالح للشرب من ورائها طريق عمومية.

طالب التحفيظ : محمد تزنكت بن ادريس.

مطلب رقم 4929 - 81

اسم امللك : "نبوية".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار أوالد سعد.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 01 آر 77 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر ومسكن واسطبلني ومسبح وخزان ماء.

اجملاورون : 

عزوز؛  بن  ادريس  السعدي  امبارك؛  بنت  عائشة  النعاسي   : شماال 

محمد تزنكت بن ادريس؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 15231 - 16؛ قناة املاء الصالح للشرب 

من ورائها طريق عمومية؛

غربا : الرسم العقاري 7359 - ر؛ محمد تزنكت بن ادريس.

طالب التحفيظ : محمد تزنكت بن ادريس.

مطلب رقم 4950 - 81

اسم امللك : "بن زيتون".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 10 آر 13 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حمادي الشنوري؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 221 - 81 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 33966 - 16؛

غربا : ممر عرضه مترين من ورائه ورثة حمادي الشنوري؛ الرسم العقاري 

رقم 4581 - 81.

طالبة التحفيظ : نزيهة اليعقوبي بنت عبد القادر.

مطلب رقم 4973 - 81

اسم امللك : "مليكة".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي االندلس اجلنوبي رقم 14.

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 84 س.

نوعه : ارض بها دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الزوهري احلسني ؛

شرقا : الكريف الباتول ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 49422 - 16 ؛

غربا : الزنقة ؛

طالبة التحفيظ : مليكة جرمني بنت املهدي .

مطلب رقم 5033 - 81

."k83 اسم امللك : "الرشاد

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد.

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 64 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 5034 - 81؛
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جنوبا : عبد الرحمان اجا؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 5032 - 81؛ الرسم العقاري رقم 13123 - 81.

طالب التحفيظ : عائشة بنشريفة بنت الرياحي .

مطلب رقم 5038 - 81

اسم امللك : "احلرشاوي وسميحة".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو احلي اجلديد رقم 223.

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 63 س.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : همة عقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : عبد اجمليد عالوي؛

غربا : عزيز سعيد؛

طالبو التحفيظ : احمد احلرشاوي بن بن جلول ومن معه .

مطلب رقم 27568 - 16

اسم امللك : "لودي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت اعمر اوعيسى.

وقع حتديده في : 15 نوفمبر 2011.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 83 آر 88 س في قطعتني.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناية من سفلي.

اجملاورون : 

القطعة االولى مساحتها : 01 هـ 65 آر 40 س.

شماال : احليمر حسن؛ احليمر عبد السالم؛ شراج عبد اهلل بن العربي؛ 

مطلب التحفيظ رقم 27399 - 16؛

شرقا : شراج عبد اهلل؛ شراج احمد؛

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقم 23493 - 16 ورقم 23494 - 16؛

غربا : الطريق العمومية؛

القطعة الثانية مساحتها : 18 آر 48 س.

شماال : شراج عبد اهلل بن العربي؛ 

شرقا : واد لودي؛ الرسم العقاري رقم 55582 - 16؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 27399 - 16؛

غربا : شراج عبد اهلل بن العربي.

طالب التحفيظ : لكبير شراج بن محمد.

مطلب رقم 37164 - ر

اسم امللك : "أبو القاسم".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو عني موكة.

وقع حتديده في : 24 مارس 1976.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 آر 49 س.

نوعه : ارض عارية وأرض بها ثالث بنايات من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : احلراك اجلياللي؛

جنوبا : سي الهاشمي؛ الرسم العقاري رقم 32386 - ر؛

غربا : الرسم العقاري رقم 37238 - ر؛

طالبو التحفيظ : محمد أبو القاسم ومن معه.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 3433 - 81

اسم امللك : " فدان الغابة ".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت موسى 

واعمر منطقة التحفيظ اجلماعي "عني اجلوهرة سيدي بوخلخال"

طالبو التحفيظ : معاد حديوي بن امحمد ومن معه.

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1137 بتاريخ 14 اكتوبر 2020.

تغيير اسمني عقاريني محفظني

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية بتيفلت املمضي أسفله بإعالم 

العموم أن السيد األستاذ أمني زنيبر موثق بسال - اجلاعل محل اخملابرة 

معه مكتبه بشارع لال أسماء تابريكت رقم 05 سال نيابة عن السيد 

 81 - 12879 محمد البوشعايبي املالك املقيد بالرسم العقاري رقم 

مبوجب تفويض عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 28 ديسمبر 2020 تقدم 

امللك موضوع  تغيير إسم  2020 قصد  28 ديسمبر  بطلب مؤرخ في 

خميس  جماعة  تيفلت  بدائرة  الكائن   81  -  12879 العقاري  الرسم 

تسميته  بجعل  الكامل.  سيدي  تعاونية  املدعو  احملل  يحيى  سيدي 

اجلديدة "البوشعايبي 3" عوض االسم احلالي "الكاف".

بإعالم  بتيفلت املمضي أسفله  العقارية  يتشرف احملافظ على األمالك 

العموم أن السيد األستاذ مصطفى زروال موثق بتيفلت - اجلاعل محل 

الطابق   22 رقم  اخلامس  الفرح شارع محمد  اخملابرة معه مكتبه بحي 

 2021 مارس   10 في  مؤرخ  بطلب  تقدم  تيفلت   2 رقم  الشقة  الثاني 

قصد تغيير إسم امللك موضوع الرسم العقاري 15360 - 81 الكائن 

ايت حمو زكري.  دوار  املدعو  احملل  بلقاسم  ايت  تيفلت جماعة  بدائرة 

بجعل تسميته اجلديدة "عـيـاد" عوض االسم احلالي "ملك زوهرة 1".

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

      شكري الوزاني
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محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2092 - 82 

اسم امللك : " احلسنية" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت احملل املدعو "حي الرجاء".

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 61 سنتيارا.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول.

شماال : الرسم العقاري عدد 23195 - 10؛

شرقا : ممر؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : الرسم العقاري عدد 15126 - 68. 

طالبة التحفيظ : فاطمة يعقوبي بنت العرابي.

مطلب رقم 2110 - 82 

اسم امللك : " فدان الطوب" ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو" أوالد امراح".

وقع حتديده في : 12 اكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 آر 26 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية. 

شماال : محمد احلسناوي؛ عبد العزيز الذهبي؛

شرقا : طريق عمومي؛ 

؛ الرسم العقاري عدد   68 - 747 ؛ الرسم العقاري عدد  : زنقة  جنوبا 
16564 - 68 ؛ الرسم العقاري عدد 14338 - 68؛ رمزي محمد؛ الرسم 

العقاري عدد 753 - 82؛ زنقة؛
غربا : زنقة؛ 

طالب التحفيظ : الكبير رمزي بن صالح.

مطلب رقم 2118 - 82 
اسم امللك : " عمر" ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "اوالد زمام".

وقع حتديده في : فاحت ديسمبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 32 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية.
شماال : زنقة؛

شرقا : علي أيت بنحمو؛ 
جنوبا : ممر؛

غربا : زنقة. 
طالب التحفيظ : رشيد مرزوقي بن بوزكري.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 5011 - ب 
اسم امللك : "حصيدات " ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح قسم الضم املدعو " بوموسى 2".
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتارات 66 آر 97 سنتيار.

طالبو التحفيظ : احلسن املكاوي بن احمد ومن معه.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

17 أكتوبر 1973 عدد 3181.
احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة 

كرمي ناجيم    


