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األمالك العقارية

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

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

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

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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2 - وكالة عرفية مؤرخة في 23/01/2020 ) جماعة فجيج(.

على   2020 نوفمبر   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26883 - 02

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيدة: جناة الرماني بنت محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الرماني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الرماني.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي.

موقعه: وجدة، زنقة موالي رشيد، رقم 10/1.

مساحته : 01 آر 27 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : أوفقير محمد؛

شرقا: دار الصابوني؛ 

جنوبا : ممر موالي رشيد عرضه 1.85 متر؛

غربا: الرماني محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :رسم ملكية عدلي عدد 44 صحيفة 52 كناش رقم 170 

للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2019 ديسمبر   31 بتاريخ 

االبتدائية بوجدة(.

على   2020 نوفمبر   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26884 - 02

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: ميلودة دحو بنت عمرو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: توشانني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: توشانني.

نوعه : أرض فالحية بورية.

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

القروية، دوار لهراصلة.

مساحته : 01 هكتار 00 آر 00 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا: ورثة عبد القادر بن سالم؛ 

جنوبا : ورثة عيسى بن عمرو؛

غربا: مصباح محمد بن امبارك.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي عدد 130 صحيفة 177 كناش رقم 135 بتاريخ 

االبتدائية  للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2016 نوفمبر   04

بوجدة(.

محافظة وجدة

مطلب رقم 26882 - 02

تاريخ االيداع : 04 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

1 - املصطفى هبال بن احمد، بنسبة 1/12؛

2 - محمد محمدي بن حمو، بنسبة 1/12؛ 

3 - محمد علي فضل بن حموداد، بنسبة 1/12؛

4 - بوزيان كروض بن احمد، بنسبة 1/12؛

5 - احمد اجلياللي بن حمزة، بنسبة 1/12؛

6 - املصطفى بوكيرو بن محمد، بنسبة 1/12؛

7 - محمد بوزيان بن احمد، بنسبة 1/12؛

8 - احمد عيسى بن احمد، بنسبة 1/12؛

9 - عبد الرحمان كرزازي بن كرزازي، بنسبة 1/12؛

10 - بومدين فضالوي بن موالي احلسني، بنسبة 1/12؛

11 - محمد ابشي بن بناصر، بنسبة 1/12؛

12 - بوفلجة بنفضل بن محمد، بنسبة 1/12؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بغداد بابا اعمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بغداد الشرقية.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه: إقليم فجيج، قصر زناقة احملل املدعو: بغداد بابا اعمر.

مساحته : 18 هكتار 00 آر 00 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : أوالد مسعود وبيت احلراسة؛

شرقا: جبل تاغال، غرس أوالد ابراهيم؛ 

جنوبا : السد الكبير؛

غربا: الطريق الرئيسية املؤدية إلى بني ونيف .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي عدد 333 صحيفة 396 كناش رقم 02 بتاريخ 16 

اكتوبر 2017 )قسم قضاء االسرة بوعرفة التابع للمحكمة االبتدائية 

لفجيج ببوعرفة(.
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2 - نظير رسم بيع عدلي عدد 54 صحيفة 56 كناش رقم 163 بتاريخ 

31 مايو 2019 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

3 - رسم إراثة عدلي عدد 220 صحيفة 317 كناش رقم 114 بتاريخ 07 

فبراير 2017 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

4 - رسم شراء عدلي عدد 42 صحيفة 46 كناش رقم 174 بتاريخ 28 

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

على   2020 نوفمبر   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

             عمر أزرقان

محافظة الرباط - حسان

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " لوتسمان رودي كاب" 

مطلب التحفيظ رقم 18853 - راء الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1756 

املؤرخة في21/06/1946 واملتبوعة بأربع خالصات إصالحية

 نشرت على التوالي باجلريدة الرسمية املؤرخة في

 15/04/1949 عدد 1903، 14/09/1951 عدد 2029، 03/10/1958 

عدد 2397 و 09/06/1999 عدد 23.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 03/09/2020 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو "لوتيسمان رودي كاب" تتابع جزئيا فيما يخص القطعة 

رقم 6 مقسمة إلى جزئني:

I - 1حتت التسمية اجلديدة "اليتريب" فيما يخص القطعة 6 أ البالغة

مساحتها 01آر 07 س املتكونة من بناية ذات طابق سفلي و طابق 

أول و مرافق في اسم السيد اليتريبي عبد الواحد بن احمد،

2 - حتت التسمية القدمية " لوتيسمان رودي كاب" لباقي القطعة 6 

البالغة مساحتها 01 آر 1108 س تقريبا في اسم السيدة امينة بنت 

احمد السويسي. 

وذلك بناء على العقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ و كذلك 

بناء على: 

1 -عقد عدلي مؤرخ في 05 ذي احلجة 1369 موافق )18/09/1950(

2 -عقد عدلي مؤرخ قي 18 ذي احلجة 1369 موالفق )11/10/1950(

3 - عقد عدلي مؤرخ في 26 ربيع الثاني 1372 موافق )13/01/1953(

4 -عقد عدلي مؤرخ في 26 ربيع الثاني 1372 موافق )13/01/1953(

5 -عقد عدلي مؤرخ في 13 ذي القعدة 1372 موافق )04/08/1953(

العلمي موثق بسال مؤرخ في  ياسر  توثيقي محرر من طرق  6 -عقد 

14/06/2003 سبق إيداعه )الكناش 49 عدد 194(.

 )25/03/2008  ( موافق   1429 االول  ربيع   17 في  مؤرخ  عدلي  -عقد   7

2003 سبق إيداعه )الكناش 49 عدد 196(.

 احملافظ على األمالك العقارية بالرباط - حسان

اجلياللي احلليمي     

محافظة  مراكش – املنارة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بالد زروال " 

مطلب رقم 44378 - 04 و الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

 في اجلريدة الرسمية عدد 1107 بتاريخ 18/03/2020 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 04/09/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى *بالد زروال* موضوع مطلب التحفيظ رقم44378 - 04 

الكائن مبراكش جماعة سعادة دوار فياللة، ستتابع من االن فصاعدا 

حتت نفس التسمية في اسم : السيد محمد حسناوي بن حلبيب.

وذلك مبقتضى نفس العقود املودعة سالفا وكذا عقد توثيقي مؤرخ 

في 31/08/2020 مضمنه ان السيد احمد زروال ، طالب التحفيظ باع 

له كافة امللك .

 احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - املنارة

عبد الباسط عزاوي     

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 152220 - 08

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : العياشي نقير بن حميد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض اجلنان

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض اجلنان 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار الشايب.

مساحته : 08 آ 47 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : وضاح التباري بن محمد.

شرقا : العياشي نقير بن حميد . 

جنوبا : ورثة محمد وضاح بن عبد اهلل . 

غربا : وضاح عائشة .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: -1 رسم ملكية عدلي مضمنع بعدد 254 ص 222 كناش 

االمالك 17 مؤرخ في 05 ربيع اا 1418 موافق)10 - 08/1997(.

على   2020 نوفمبر   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 9 صباحا. 

مطلب رقم 152221 - 08

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : العياشي نقير بن حميد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الباشا
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الباشا

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار الشايب.

مساحته : 52 آ 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : وضاح العياشي بن مبارك.

شرقا : ممر عمومي . 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2386/د . 

غربا : وضاح التباري بن محمد والعياشي نقيربن حميد وورثة محمد 

وضاح بن عبد اهلل .

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: -1 رسم ملكية عدلي مضمنع بعدد 254 ص 222 كناش 

االمالك 17 مؤرخ في 05 ربيع اا 1418 موافق)10 - 08/1997(.

على   2020 نوفمبر   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

عبد الرحمان دريوش      

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 55766 - 10 

تاريخ اإليداع : 17 أغسطس 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 السيد احمو حسن بن اخلف بنسبة 01/2

2 -احمو مصطفى بن محمد بنسبة 01/2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بويزضم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بويزضم". 

مشتمالته: أرض عارية . 

: اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر  موقعه 

احملل املدعو بويزضم. 

مساحته : 52 آ 37 س تقريبا. 

حدوده

شماال: خال اصالح 

شرقا: فاضمة علي 

جنوبا: احملروم

غربا: سعيد اخال 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق لـ9 ربيع  24فبراير 2010  1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 

األول 1431

2 -رسم عدلي موضوعه اصالح بتاريخ 26مارس 2017  املوافق لـ27 

جمادى اآلخرة 1438 .

3 - شهادة إدارية عدد 04 بتاريخ 27يوليوز 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 نوفمبر 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55767 - 10

تاريخ اإليداع : 17 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد الغزواني مصطفى بن صالح. 

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

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

مشتمالته: ارض عارية بجزء منها دار للسكن دات سفلي . 

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

املدعو ايت اودي اسكا 

مساحته : 01 آ 76 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: السعدي عبد الرحمان و طالب التحفيظ 

شرقا : ورثة رحو ابو عبيد 

جنوبا: فاطنة فرحاتي و فرحاتي رابحة و وكالة احلوض املائي 

الم الربيع بني مالل 

غربا: اجمللس اجلماعي تاكزيرت 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 25ماي 1996 املوافق

لـ7 محرم 1417 

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 أكتوبر 1999 املوافق

لـ25 جمادى اآلخرة 1420 

3 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19أكتوبر 2010 املوافق 

لـ10 ذو القعدة 1431

4 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 19 اكاوبر 2010  املوافق 

لـ10 ذو احلجة 1431 

5 -شهادة إدارية عدد 12 بتاريخ 3 يوليوز 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 نوفمبر 2020 على الساعة 13 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55768 - 10

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد ايت وحلو احلسني بن صالح. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "جنمة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "جنمة". 

مشتمالته: أرض عارية . 
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موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك احملل  املدعو 

امقدار. 

مساحته : 01 آ 24 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي باوالد امبارك 

شرقا: طريقي مصطفى و فتيحة بوضريف 

جنوبا: زين الدين موالي عباس 

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

 2020 23يناير  بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم   : التملك  سند 

املوافق لـ27 جمادى األولى 1441 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 10  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55769 - 10

تاريخ اإليداع : 19 أغسطس 2020.

طالبةالتحفيظ : السيدة ابن مجيد حنان ينت الكبير. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حنان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حنان". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي القاسمي . 

مساحته : 91 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: بوقريش 

غربا: مولودي صالح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

20أغسطس 1987 املوافق  1 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 

لـ24 ذو القعدة 1407 

 2016 23أغسطس  بتاريخ  وفريضة  إراثة  رسم عدلي موضوعه   .-  2

املوافق لـ19 ذو القعدة 1437

3 - رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 17يناير 2020 املوافق 

لـ20 جمادى األولى 1441 .

4 - رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 3 يونيو 2020 املوافق 

لـ8 ذو القعدة 1441

5 -رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 29يونيو 2020 املوافق 

لـ7 ذو القعدة 1441

6 -شهادة إدارية عدد 149بتاريخ 10 أغسطس 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 10  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55770 - 10

تاريخ اإليداع : 24 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : ا السيدة العلمي بديعة بنت محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بديعة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بديعة". 

مشتمالته: سفلي به مراب . 

موقعه : اقليم بني مالل بلدية قصبة تادلة . 

مساحته : 36 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة .

شرقا : طالبة التحفيظ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 54603 / 10 

غربا : الرسم العقاري رقم 54603 / 10

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 11أكتوبر 2019 

املوافق لـ12 صفر 1441 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 12  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55771 - 10

تاريخ اإليداع : 24 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : ا السيدة لعلمي بديعة بنت محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بديعة"2.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بديعة2". 

مشتمالته: سفلي به مراب . 

عباد  زنقة  املدعو  احملل  تادلة  قصبة  بلدية  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

اجملاطي 

مساحته : 20 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة .

شرقا : الرسم العقاري عدد 68092 - 10 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 68092 / 10 

غربا : طالبة التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 11أكتوبر 2019 

املوافق لـ12 صفر 1441 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 أكتوبر 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة.
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مطلب رقم 55772 - 10

تاريخ اإليداع : 24 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : ا السيدة بديعة العلمي بنت محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بديعة"3.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ديعة3". 

مشتمالته: سفلي به مراب . 

عباد  زنقة  املدعو  احملل  تادلة  قصبة  بلدية  مالل  بني  قليم   .: موقعه 

اجملاطي,

مساحته : 42 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة .

شرقا : ورثة هجري عبد الرحمان 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 68092 / 10 

غربا : اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 11أكتوبر 2019 

املوافق لـ12 صفر 1441 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 أكتوبر 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55773 - 10

تاريخ اإليداع :24أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيدة ارحيلة عتيقة بنت محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محمد امني".

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

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد زهرة

البوكارية 

مساحته : 54 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: محمد اقوزار 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: الرسم العقاري رقم 91890 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29يناير 2008 املوافق

لـ20 محرم 1429 

.2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14يونيو 2020 املوافق

لـ22 شوال 1441

3 -شهادة إدارية عدد 156 بتاريخ 13أغسطس 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 13  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55774 - 10

تاريخ اإليداع :26أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد العنبري احمد بن موحى. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "العنبري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "العنبري". 

مشتمالته: أ رض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو الصومعة. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: رحمة الرويسة 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: الرسم العقاري رقم 48747 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 أكتوبر 2011 املوافق

لـ7 ذو القعدة 1432

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22أكتوبر 2019 املوافق 

لـ23 صفر 1441

3 - شهادة إدارية عدد 157 بتاريخ 17أغسطس 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 26  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

12 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55775 - 10

تاريخ اإليداع :26أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد السويبة عبد احلكيم ابن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك اخلير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك اخلير". 

مشتمالته: أرض بها بناية دات طابقني . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة ايت صالح. 

مساحته : 95 س تقريبا. 

حدوده

شماال: فقودي احمد 

شرقا: احمد بن محمد 

جنوبا: ا جمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك

املوافق    2009 نوفمبر   30 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ12 ذو احلجة 1430 

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10ديسمبر 2009 املوافق  لـ22 ذو 

احلجة 1430 

3 -شهادة إدارية عدد 93 بتاريخ 8 يونيو 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 20 نوفمبر2020على الساعة 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55776 - 10

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة خنوج عبد العزيز بن موحى. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "لينا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لينا". 

مشتمالته: ارض عارية بها د ار للسكنى دات سفلى . 

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

القصيبة احملل املدعو اغرم العالم. 

مساحته : 03 آ 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة عمر اموح 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك 

لـ25  املوافق   1996 15مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

شوال1416 

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19أغسطس 2001 املوافق لـ29 

جمادى األولى 1422 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 19  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55777 - 10

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 -السيد صالح احمد بن محمد بنسبة 01/2

2 -السيد ة بوحى زهرة بنت محمد بنسبة 01/2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "االسراء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "االسراء". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي طابق اول ومرافق . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي فوغال. 

مساحته : 60 س تقريبا. 

حدوده

شماال : ناظر اوقاف بني مالل و اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: مايضرق العربي 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29يوليوز 2000 املوافق

ل26 ربيع 2 1421

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20 نوفمبر 2006 املوافق

لـ28 شوال 1427 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 17  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55778 - 10

تاريخ اإليداع :فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد مربي بوشعيب بن امعمر 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بوشعيب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بوشعيب". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

مساحته : 50 س تقريبا. 

حدوده

شماال: شكيب بهيجة 

شرقا: شكيب زهرة 

جنوبا: مزيان محمد 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

 2020 بتاريخ 15مارس  : رسم عدلي موضوعه ملكية  التملك  سند 

املوافق لـ20 رجب 1441 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 25  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55779 - 10

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 -السيد املعزوز عبد العزيز بن عبد الرحمان بنسبة 01/2.

2 - السيد املعزوز عبد االله بن عبد الرحمان بنسبة 01/2

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

مشتمالته: أرض بها بناية متالشية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو العامرية 2. 

مساحته : 01 آ 9 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل و برنوطي املهدي 

شرقا: الرسم العقاري رقم 66103 / 10 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : برناطي وردية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ7  املوافق   1973 سبتمبر   6 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

شعبان 1393 

لـ7  املوافق   1973 سبتمبر   6 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

شعبان 1393 

 2002 21ديسمبر  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  3

املوافق لـ16 شوال 1423

4 -رسم عدلي موضوعه تركة بتاريخ 21ديسمبر 2002 املوافق

لـ6 شوال 1423

 2002 21ديسمبر  بتاريخ  تركة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  5

املوافق لـ16 شوال 1423 

6 -رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 26ابريل 2011 املوافق لـ22 

جمادى األولى 1432

املوافق  بتاريخ فاحت نوفمبر 2018  7 - رسم عدلي موضوعه استمرار 

لـ22 صفر 1440 

8 -. شهادة إدارية عدد 142 بتاريخ 27يوليوز 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر   24 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55780 - 10

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 -السيد رزقي صالح بنسبة 01/2

2 -السيدة املودان جنية بنسبة 01/2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنية". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو امهواش , . 

مساحته : 01 هـ 53 آ 48 س تقريبا. 

حدوده : شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا: اوشني الطيبي 

جنوبا: عريش باسو و ورثة عريش ايت ولعيد علي. 

غربا: عريش باسو و ورثة عريش ايت ولعيد علي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق لـ12  بتاريخ 19فبراير 1989  1 -رسم عدلي موضوعه ملكية 

رجب 1409 

لـ14  املوافق   2013 26مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

جمادى األولى 1434 

3 - رسم عدلي موضوعه ملحق لرسم عدلي بتاريخ 13يوليوز 2013 

املوافق لـ4 رمضان 1434 

4 -رسم عدلي موضوعه إشهاد باحلاق باحلدود بتاريخ 13أكتوبر 2014 

املوافق لـ18 ذو احلجة 1435 

4 -شهادة إدارية عدد 776 بتاريخ 6 يوليوز 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر  املؤقت 25  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم  55781 - 10

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020.

طالبو التحفيظ السيدات والسادة

1 -بودوان املصطفى بن خليفة بنسبة 02/9

2 -بودوان حفيظة بنت خليفة بنسبة 01/9

3 -بودوان محمد بن خليفة بنسبة 02/9

4 -بودوان نعيمة بنت خليفة بنسبة 01/9

5 -بودوان فاحتة بنت خليفة بنسبة 01/9.

6 -بودوان لطيفة بنت خليفة بنسبة 01/9

7 -بودوان فاطمة بنت خليفة بنسبة 01/9. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرجة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرجة". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر احملل 

املدعو املرجة اوالد سعيد . 

مساحته : 75 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: محمد بن عدي 

شرقا: ورثة بودوان حسن 

جنوبا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

غربا: الرسم العقاري رقم 88790 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : 

 1963 أغسطس   10 بتاريخ  تركة  لرسم عدلي موضوعه  -نسخة   1

املوافق لـ19 ربيع األول 1383

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 8 ماي 1972  املوافق 

لـ24 ربيع األول 1392 

3 -رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 2 يوليوز 2012 املوافق 

لـ12 شعبان 1433

4 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 أكتوبر 2012 املوافق

لـ18 ذو القعدة 1433

5 -شهادة إدارية بتاريخ 29ماي 2020 . 

الساعة  2020 على  نوفمبر   24 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

13 و30 دقيقة.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " مكاوي" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 28201 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 73 

املؤرخة في 24 مايو 2000.

فإن مسطرة   2020 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 03 سبتمبر 

حتفيظ امللك املدعو"مكاوي" ذي مطلب التحفيظ 28201 - 10 الكائن 

مبدينة بني مالل احملل املدعو " القصبة الكبيرة تتابع في اسم طالبة 

التحفيظ االصلية وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 

55 س عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطللب التحفيظ 

ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا .

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " اخلير" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 51113 - 10 الذي أدرجت

 خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد1052 

املؤرخة في 27 فبراير 2019

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 13 أغسطس 2020 فإن مسطرة 

 10  -  51113 التحفيظ  مطلب  موضوع  اخلير"  املدعو"  امللك  حتفيظ 

ناوور  ايت ويرة جماعة  دائرة القصيبة قيادة  الكائن باقليم بني مالل 

يونس  السيد  اسم  في  ان فصاعدا  من  تتابع  "مكولت"  املدعو  احملل 

امزيا ن بن باسو ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا. وكدا :

-عقد موثق بتاريخ 13 أغسطس 2020

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " اخلير" 

ذي مطلب التحفيظ 51411 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد1092 

املؤرخة في 04 ديسمبر 2019

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 31 أغسطس 2020 فإن مسطرة 

 10  -  51411 التحفيظ  مطلب  موضوع  اخلير"  املدعو"  امللك  حتفيظ 

مسطرة  تتابع   " سينا  ابن   " املدعو  احملل  مالل  بني  مبدينة  الكائن 

حتفيظه من االن فصاعدا في اسم السيد طارق اللوزي بن صالح ودلك 

بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا. وكدا 

-رسم شراء موثق مؤرخ في 23 ديسمبر2019

-رسم شراء موثق مرخ في 23 ديسمبر 2020

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " الروسي" 

ذي مطلب التحفيظ 51420 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد1093

 املؤرخة  في 04 ديسمبر 2019

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 31 أغسطس 2020 فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو" الروسي" موضوع املطلب التحفيظ 51420 - 10 

الكائن باقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة وجماعة أوالد سعيد 

الواد احملل املدعو " أوالد اسماعيل " تتابع مسطرة حتفيظه في اسم 

طالب التحفيظ األصليي وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري 

إيداع  اثناء  بها  املصرح  املساحة  عن  عوضا  س   00 آ   52 هـ   04 وهي 

مطلب التحفيظ ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " جناة" 

ذي مطلب التحفيظ 51467 - 10 الذي أدرجت

 خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد1098 

املؤرخة في 15 يناير 2020

فإن مسطرة   2020 02 سبتمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

 10  -  51467 التحفيظ  مطلب  موضوع  جناة"  املدعو"  امللك  حتفيظ 

الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو زنقة األمير موالي عبد اهلل تتابع 

مسطرة حتفيظه في اسم طالب التحفيظ األصلي وباملساحة التي 

اظهرتها اخلريطة العقارية وهي 01 آ 24 س عوضا عن املساحة املصرح 

بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة 

سالفا تدعيما ملطلب التحفيظ. 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

         الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 43772 - 11

تاريخ اإليداع: 31 أغسطس 2020.

طالب, التحفيظ: ميمونت العمري بنت احلاج ميمون.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " العمري". 
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نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول. 

موقعه: مدينة الناظور، حي اوالد حلسن.

مساحته: 00 آر 78 س تقريبا.

حدوده: 

شماال:الشارع.

شرقا: عزيز الروجي.

جنوبا: املدني عبد الرحمان.

غربا: العثماني عبد الرحمان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 28/01/2009.

طرف  من  مسلمة  عرفي  وشراء  بيع  عقد  من  االصل  طبق  صورة   -

مديرية الضرائب بتاريخ 19/08/2020.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 28/02/2011.

- صورة مطابقة لالصل من عقد بيع وشراء عرفي مسلم من طرف 

مديرية الضرائب بتاريخ 19/08/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43773 - 11

تاريخ اإليداع: 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مدرسة زاوية ورك". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني شيكر، احلل املدعو: دوار زاوية ورك.

مساحته: 15 آر 12 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: احلاج محمد القاديري.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة احلاج عبد القادر.

غربا: ورثة احلاج احمد عمر الفحصي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43774 - 11

تاريخ اإليداع: 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مدرسة دويرية". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

املدعو:  احملل  محند،  اوالد  وكيل  بني  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

دويرية.

مساحته: 26 آر 36 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: معاش محمد.

جنوبا: احليتوري حماد.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا

مطلب رقم 43775 - 11

تاريخ اإليداع: 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مدرسة افكرين". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني وكيل اوالد محند.

مساحته: 12 آر 26 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة رحموني حميدة

غربا: ورثة حوماد رحاوي

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:10 صباحا.

مطلب رقم 43776 - 11

تاريخ اإليداع: 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مدرسة اطريشات". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني وكيل اوالد محند، احملل املدعو: دوار 

أطريشات.
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مساحته: 17 آر 66 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق والرحاوي عبد القادر.

شرقا: الواد.

جنوبا: دويري حماد

غربا: بيبي حماد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 نوفمبر 2020 على 

الساعة 00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43777 - 11

تاريخ اإليداع: 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مدرسة بوعالتيني". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اركمان، احملل املدعو: دوار بوعالتيني.

مساحته: 32 آر 34 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة ازوكاغ.

جنوبا: رحوا فضيلة.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43778 - 11

تاريخ اإليداع: 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

" مدرسة موالي علي  للملك:  التحفيظ  أعطاه طالبي  الذي  االسم 

شريف". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اركمان.

مساحته: 19 آر 72 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ملك االوقاف.

غربا: ملك اجلماعة الساللية.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:10 صباحا.

مطلب رقم 43779 - 11

تاريخ اإليداع: 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مدرسة باروكال". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني سيدال، احملل املدعو: باروكال.

مساحته: 20 آر 03 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: ملك اخلاص للدولة.

جنوبا: ملك اخلاص للدولة.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 نوفمبر 2020 على 

الساعة 00:12 زواال.

مطلب رقم 43780 - 11

تاريخ اإليداع: 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مدرسة احلويصة". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني وكيل اوالد محند، احملل املدعو: دوار 

العويصة.

مساحته: 26 آر 25 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: لعربي عزوز.

جنوبا: الطريق.

غربا: بعمارة اخملتار.
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احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 نوفمبر 2020 على 

الساعة 00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43781 - 11

تاريخ اإليداع: 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- رشيد زياني بن عب السالم.

- صليحة العياشي بنت عمرو.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الزياني". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار، احملل املدعو: اغماريا.

مساحته: 01 آر 09 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الشارع.

شرقا: الطريق.

جنوبا: صبيحة العمراني.

غربا: مليكة يحيى.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- بسخة من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 18/11/2003.

- نسخة من رسم قسمة عدلي مؤرخ في 21/09/2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11/08/2016.

- نسخة من رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 23/12/2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 نوفمبر 2020 على 

الساعة 00:15 بعد الزوال. 

مطلب رقم 43782 - 11

تاريخ اإليداع: فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: عمر بوعرورو بن شعيب

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " بوعرورو". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: مدينة الناظور، حي بوعرورو.

مساحته: 03 آر 54 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: بوعرورو احمد.

جنوبا: بوعرورو عباد

غربا: بوعرورو شعيب.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11/12/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43783 - 11

تاريخ اإليداع: فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

سيدي  مدرسة   " للملك:  التحفيظ  طالبي  أعطاه  الذي  االسم 

موسى". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار.

مساحته: 26 آر 80 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43784 - 11

تاريخ اإليداع: فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " املركز الصحي موالي 

بغداد". 

نوعه: ارض بها مركز صحي. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار.

مساحته: 05 آر 59 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: السوق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: فاطمة كيشوح والناصيري كلثوم.

غربا: بوصابون جمال.
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احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:12 بعد الزوال.

مطلب رقم 43785 - 11

تاريخ اإليداع: فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مدرسة تيزة ترارة". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني شيكر.

مساحته: 08 آر 95 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق 

شرقا: الطريق.

جنوبا: بريكيش عبد العزيز.

غربا: امللك اخلاص للدولة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43786 - 11

تاريخ اإليداع: فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مدرسة تيبوذا". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني شيكر.

مساحته: 13 آر 67 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة الواعليتي بوعرفة.

جنوبا: مرزوق الواعليتي.

غربا: ورثة مصطفى احمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 نوفمبر 2020 على 

الساعة 00:11 صباحا.

مطلب رقم 43787 - 11

تاريخ اإليداع: فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: "مدرسة ادريس2 صبرة". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت.

مساحته: 99 آر 08 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ملك االوقاف.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: التعاونية الفالحية.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا

مطلب رقم 43788 - 11

تاريخ اإليداع: فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مدرسة ايبوحجران". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني سيدال لوطا.

مساحته: 15 آر 90 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: احمد اسباعي.

غربا: احمد اسباعي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:12 زواال.

مطلب رقم 43789 - 11

تاريخ اإليداع: فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: مديرية امالك الدولة بالناظور ) ملك الدولة اخلاص (.

االسم الذي يعرف به امللك : 
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االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مدرسة بورطوال". 

نوعه: ارض بها مدرسة. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني سيدال لوطا.

مساحته: 12 آر 65 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: محمد حدو.

شرقا: محمد حدو.

جنوبا: الطريق

غربا: محمد حدو.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:11 صباحا.

مطلب رقم 43790 - 11

تاريخ اإليداع: 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: اخملتار شيكر بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " شيكر". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 01 آر 60 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: امجاهد احمد.

شرقا: جنيم الفرحاوي.

جنوبا:الشارع

غربا: محمد بن سعيد الفرحاوي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24/12/2013.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06/03/2020.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 20/06/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 نوفمبر 2020 على 

الساعة 00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43791 - 11

تاريخ اإليداع: 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: فاطمة بلمقدم بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " دار للسكنى". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 01 آر 57 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: البوعيادي.

شرقا: الشارع.

جنوبا: عبدالوي عبد اهلل

غربا: محمد الريفي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/02/2020.

- رسم تنازل بدون مقابل مؤرخ في 15/10/2018.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16/08/1985.

- صورة طبق االصل من عقد وكالة عرفي مصححة االمضاء بتاريخ 

.11/04/2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 نوفمبر 2020 على 

الساعة 00:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43792 - 11

تاريخ اإليداع: 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: عبد الصمد اسباغي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : " اسباغي"

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " اسباغي". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة ازغنغان، احملل املدعو: جعدار.

مساحته: 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: فضمة اسباعي.

جنوبا: ميمن الزموري.

غربا: محمد العالوي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 17/05/2012.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05/03/2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/01/2020.

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 08/05/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 نوفمبر 2020 على 

الساعة 00:15 بعد الزوال.
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مطلب رقم 43793 - 11

تاريخ اإليداع: 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: فضمة اسباعي بنت محمادي.

االسم الذي يعرف به امللك : " اسباعي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اسباعي". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول. 

اجلوهرة  حي  املدعو:  احملل  ازغنغان،  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

السفلى.

مساحته: 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: بودو صالح.

جنوبا: ميمن الزموري.

غربا: ابراهيم السباغي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق االصل من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 17/05/2012.

- صورة شمسية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/01/2020.

في  مؤرخ  عدلي  عوض  بدون  تنازل  رسم  من  االصل  طبق  صورة   -

.08/05/2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43794 - 11

تاريخ اإليداع: 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: عمرو لفرندي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " لفراندي". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة ايت مايت.

مساحته: 02 ه 67 آر 72 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الشرقاوي مصطفى.

شرقا: الشرقاوي مصطفى.

جنوبا: احمد عمرو احمد، الشرقاوي مصطفى.

غربا: احلاج موح حدوش.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12/02/2020.

بتاريخ  عليه  مصادق  عرفي  وكالة  عقد  من  االصل  طبق  صورة   -

.01/09/2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43795 - 11

تاريخ اإليداع: 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: طارق مالكي بن عبد العزيز.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " طارق". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

مساحته: 04 آر 00 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: خشان.

شرقا: بوفصيل عمرو.

جنوبا: عبد العزيز املالكي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم الشرء عدلي مؤرخ في 27/06/2016.

- نسخة من رسم املقاسمة عدلي مؤرخ في 13/07/2016.

- صورة طبق االصل من سم شراء عدلي مؤرخ في 05/02/1982.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43796 - 11

تاريخ اإليداع: 04 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: ميمون فوطة بن الشاوش.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فوطة". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اركمان.

مساحته: 01 آر 26 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: الشارع.

جنوبا: الشارع.

غربا: جمعية الزاوية.



4085 عدد 1133 - 27 محرم 1442 )16 سبتمبر 2020(

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20/11/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 نوفمبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

         البشير دحوتي

محافظة الرشيدية

مطلب رقم 40050  -  14

تاريخ اإليداع: فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: احلسن السرغيني ابن عبد اهلل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تنكبيت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك السرغيني. 

نوعه: ارض فالحية؛

اخلنك،  جماعة  اخلنك،  مدغرة  قيادة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

احملل املدعو: تنكبيت.

مساحته:  16 ار 42 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ورثة محمد باقدير؛

شرقا: موحى والعياشي؛

جنوبا: الطريق؛

غربا: الطريق؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - عقد عرفي مصحح االمضاء في 20/04/2009؛ 

بتاريخ   1791 عدد  حتت  اصله  مضمن  قسمة  عقد  من  نسخة   -  2

20/07/1992؛

بتاريخ   1539 عدد  حتت  أصله  مضمن  فريضة  عقد  من  نسخة   -  3

 .14/07/1992

على   2020 نوفمبر   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 صباحا.

مطلب رقم 40051  -  14

تاريخ اإليداع: 02 سبتمبر 2020.

طالبي التحفيظ:

1 -  محمد عبد البار بلحسان بن محمد بنسبة 1/2؛

2 -  سعد بلحسان بن محمد بنسبة 1/2. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: فدان السهب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الواحة. 

نوعه: ارض فالحية؛

موقعه: اقليم الرشيدية دائرة أرفود قيادة وجماعة عرب الصباح زيز، 

احملل املدعو: فدان بالسهب.

مساحته:  04 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: مجرى ماء؛

شرقا: ورثة سيدي محمد بن احلاج؛

جنوبا: مجرى ماء؛

غربا: اوالد التايك؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 289 سجل االمالك 50 بتاريخ 

03/09/2013؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04/01/1988؛

بتاريخ   154/92 عدد  حتت  اصلها  مضمن  اراثة  رسم  من  نسخة   -  3

26/08/1992؛

4 - وكالة عرفية مصححة االمضاء في 19/06/2013؛

5 -   صورة شمسية لرسم اراثة مضمن حتت عدد 109 كناش التركات 

09 بتاريخ 18/01/2010.

على   2020 نوفمبر   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

احلسن ايت العرج     

    

محافظة سطات

مطلب رقم 41132 - 15

تاريخ االيداع:25 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ:السيد عادل هرادي بن املصطفى . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض العقيبة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض العقيبة"

نوعه:أرض بها سكنى.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة كيسر املركز.

مساحته: 01 آ 70 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة هرادي خديجة؛
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شرقا: مطلب عدد 15957/15؛

جنوبا:احمد بن القايد؛

غربا:مورثة هرادي مصطفى.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 29 موافق   1441 الثاني  ربيع   02 في  مؤرخ  استمرار  رسم   -  1

ديسمبر2019؛

2 - شهادة ادارية بتاريخ 29 نوفمبر 2019.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:27  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41133 - 15

تاريخ االيداع:27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد وداد بن رحال . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"دار احلمير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"بالد الرحمة "

نوعه:أرض فالحية.

الرحامي  اوالد امراح، دوار  ابن أحمد، بلدية  دائرة  موقعه:اقليم سطات، 

أوالد عياد.

مساحته: 02 هـ 14 آ و57 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة بلقاسم بن علي وورثة املعطي ولد هنية؛

شرقا: محمد مرني بن عمر؛

جنوبا:ورثة محمد بن أحمد املدعو األزرق؛

غربا:احملروم.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخ في 17 ذي احلجة 1406 موافق 23 اغسطس1986؛

2 - رسم استدراك مؤرخ في 09 ربيع االول 1407 موافق 12 نوفمبر1986؛

3 - رسم شراء مؤرخ في 17 ذي احلجة 1406 موافق 23 اغسطس1986؛

4 - رسم استدراك مؤرخ في نفس التاريخ؛

5 - رسم ملكية مؤرخ في 08 محرم 1407 موافق 13 سبتمبر 1986؛

6 - رسم شراء مؤرخ في نفس التاريخ؛

7 - رسم ملكية مؤرخ في 13 رمضان 1408 موافق 30 ابريل 1988؛

8 - رسم شراء مؤرخ في نفس التاريخ؛

9 - رسم شراء مؤرخ في 17 محرم 1437 موافق 31 أكتوبر 2015؛

10 - رسم استدراك مؤرخ في نفس التاريخ؛

11 - شهادة إدارية بتاريخ 19 يونيو 2020.

على   2020 نوفمبر  املؤقت:03  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41134 - 15

تاريخ االيداع:27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد وداد بن رحال . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"لعوينة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"لعوينة "

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات، دائرة ابن أحمد، بلدية اوالد امراح ، دوار الرحامي 

أوالد عياد.

مساحته: 84 آ و87 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:احملروم؛

شرقا: ورثة احلاج محمد بن احلاج؛

جنوبا:محمد مرني بن عمر؛

غربا:ورثة املعطي ولد هنية.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخ في 17 ذي احلجة 1406 موافق 23 اغسطس1986؛

2 - رسم استدراك مؤرخ في 09 ربيع االول 1407 موافق 12 نوفمبر1986؛

3 - رسم شراء مؤرخ في 17 ذي احلجة 1406 موافق 23 اغسطس1986؛

4 - رسم استدراك مؤرخ في نفس التاريخ؛

5 - رسم ملكية مؤرخ في 08 محرم 1407 موافق 13 سبتمبر 1986؛

6 - رسم شراء مؤرخ في نفس التاريخ؛

7 - رسم ملكية مؤرخ في 13 رمضان 1408 موافق 30 ابريل 1988؛

8 - رسم شراء مؤرخ في نفس التاريخ؛

9 - رسم شراء مؤرخ في 17 محرم 1437 موافق 31 أكتوبر 2015؛

10 - رسم استدراك مؤرخ في نفس التاريخ؛

11 - شهادة إدارية بتاريخ 19 يونيو 2020.

على   2020 نوفمبر  املؤقت:03  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41135 - 15

تاريخ االيداع:27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عزيز مراد بن بوعزة . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"بالد احلاج "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"ملك مراد "

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات، دائرة ابن أحمد، جماعة سيدي عبد الكرمي، دوار 

بني سكنت.

مساحته: 97 آ و81 س تقريبا. 
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حدوده:

شماال:الطريق من 5 م؛

شرقا: مطلب رقم 8019/15؛

جنوبا:ورثة امحمد فرح؛

غربا: طريق من 10 م.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخ في 11 رجب 1439 موافق 29 مارس 2018؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 16 رجب 1439 موافق 02 ابريل 2018؛

3 - وكالة بتاريخ 24 اغسطس 2020؛

4 - شهادة إدارية بتاريخ 29 مارس 2018.

على   2020 نوفمبر  املؤقت:03  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41136 - 15

تاريخ االيداع:28 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى جوقال بن عبد اهلل . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"أرض التويزة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"محمد رضا "

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات، جماعة احلوازة ، دوار اوالد مومن بن قاسم.

مساحته: 50 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:موعافي سعيد؛

شرقا: طريق من 10 م؛

جنوبا:موعافي بوشعيب؛

غربا: احلاج خالد.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم استمرار مؤرخ في 24 شوال 1441 موافق 16 يونيو 2020؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 04 ذي القعدة 1441 موافق 26 يونيو 2020؛

3 - شهادة إدارية بتاريخ 15 يونيو 2020.

على   2020 نوفمبر  املؤقت:04  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41137 - 15

تاريخ االيداع:31 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد هشام حلية بن حسن . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"احلفرة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"هشام "

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات، جماعة احلوازة، دوار اوالد علي.

مساحته: 80 آ و32 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:محمد الشعبي بن احلاج؛

شرقا: ر.ع رقم: 6046 د؛

جنوبا:الطريق الوطنية رقم 9؛

غربا: الشعبي البشير والشعبي محمد بن احلاج.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخ في 28 صفر 1441 موافق 27 اكتوبر 2019؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 07 ربيع الثاني 1441 موافق 04 ديسمبر2019؛

3 - شهادة إدارية بتاريخ 17 اكتوبر 2019.

على   2020 نوفمبر  املؤقت:05  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41138 - 15

تاريخ االيداع:فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد صغرون بن عبد السالم . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"جنيبات "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"جنيبات "

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات، دائرة ابن أحمد، جماعة سيدي عبد الكرمي، دوار 

الصغارنة.

مساحته: 52 آ و55 س تقريبا. 

حدوده:

شماال: مجرى املاء؛

شرقا: ورثة احمد بن بوشعيب؛

جنوبا:البهلول بن احلاج بن بوعزة؛

غربا: ورثة احمد بن بوشعيب والبوعزاوي بن علي بن لشهب.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 09 موافق   1440 الثانية  جمادى   03 في  مؤرخ  ملكية  رسم   -  1

فبراير2019؛

2 - صورة شمسية لشهادة إدارية بتاريخ 01 فبراير 2019.

على   2020 نوفمبر  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41139 - 15

تاريخ االيداع:فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد صغرون بن عبد السالم . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"دار النخلة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"دار النخلة "

نوعه:أرض فالحية.
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موقعه:اقليم سطات، دائرة ابن أحمد، جماعة سيدي عبد الكرمي، دوار 

الصغارنية.

مساحته: 42 آ و80 س تقريبا. 

حدوده:

شماال: ورثة بوشعيب بن عبد السالم؛

شرقا: طريق من 3 م؛

جنوبا:ورثة أحمد بن بوشعيب؛

غربا: ورثة أحمد بن بوشعيب والبهلول بن احلاج بن بوعزة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخ في 03 جمادى الثانية 1440 موافق 09 فبراير 

2019؛

2 - شهادة إدارية بتاريخ 01 فبراير 2019.

على   2020 نوفمبر  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41140 - 15

تاريخ االيداع:فاحت سبتمبر 2020.

طالبتا التحفيظ :

السيدة رقية احلاجمي بنت احمد . 

السيدة عتيقة ملون بنت املفضل. بالتساوي بينهما. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"بالد عمر بن اجلياللي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"بالد عمر بن اجلياللي "

نوعه:أرض بها بناية.

دوار  حجاج،  سيدي  جماعة  أحمد،  ابن  دائرة  سطات،  موقعه:اقليم 

العرابة أوالد عياد.

مساحته: 02 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال: العريسي محمد؛

شرقا: حسون املصطفى، حسون أحمد وحسون بلقاسم؛

جنوبا:كذلك؛

غربا: الطريق املارة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخ في 12 شعبان 1440 موافق 18 ابريل 2019؛

2 - استدراك بياني لرسم ملكية مؤرخ في 07 ربيع االول 1441 موافق 

05 نوفمبر 2019؛

3 - شهادة إدارية بتاريخ 18 ابريل 2019.

على   2020 نوفمبر  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 41141 - 15

تاريخ االيداع:02 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

السيد سمير اجديد بن محمد. 

السيد عبد القادر ضو بن حلسن بالتساوي بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"عني اجرودة وعني اجرودة 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد اخلير"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات، جماعة امزورة، دوار الكرامي.

مساحته: 02 هـ 23 آ و26 س تقريبا. 

حدوده:

شماال: خالد لعفر بن رحال، ورثة ابراهيم بن اخملتار وورثة كرار عبد اهلل؛

شرقا: خالد لعفر بن رحال؛

جنوبا: عباس الهول، الطريق اجلهوية رقم 316 ولبرج العربي؛

غربا: العماري صالح، برج العربي، عائشة كرار بنت أحمد وولد الطاهر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 02 موافق   1441 األولى  جمادى   06 في  مؤرخ  استمرار  رسم   -  1

يناير2020؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 08 جمادى االولى 1441 موالفق 04 يناير2020؛

3 - رسم استمرار مؤرخ في 06 رجب 1441 موافق 01 مارس 2020؛

4 - رسم شراء مؤرخ في 08 رجب 1441 موافق 03 مارس 2020؛

5 - التزام مصحح اإلمضاء بتاريخ فاحت سبتمبر 2020؛

6 - صورة شمسية لشهادة ادارية بتاريخ 28 فبراير 2020.

على   2020 نوفمبر  املؤقت:10  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41142 - 15

تاريخ االيداع:02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن األحمر بن بوشعيب . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"أرض الصفاح 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"أرض بن األحمر 1 "

نوعه:أرض فالحية.

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

مساحته: 14 آ و41 س تقريبا. 

حدوده:

شماال: بن فاحت خديجة؛

شرقا: بن األحمر محمد بن العربي؛

جنوبا:ممر من 10 م؛

غربا: بن فاحت جديجة.
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احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخ في 27 جمادى االولى 1441 موافق 23 يناير2020؛

2 - شهادة إدارية بتاريخ 22 يناير 2020.

على   2020 نوفمبر  املؤقت:10  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41143 - 15

تاريخ االيداع:02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن األحمر بن بوشعيب . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"أرض الصفاح 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"أرض بن األحمر 2 "

نوعه:أرض فالحية.

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

مساحته: 68 آ و98 س تقريبا. 

حدوده:

شماال: ممر من 10م؛

شرقا: قانون حميد؛

جنوبا: ورثة الكبير بن محمد بن املعطي وورثة قانون عبد القادر؛

غربا: بن األحمر عائشة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخ في 27 جمادى االولى 1441 موافق 23 يناير2020؛

2 - شهادة إدارية بتاريخ 22 يناير 2020.

على   2020 نوفمبر  املؤقت:10  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دار ادريس" 

مطلب رقم 31186 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1042 املؤرخة في 19 ديسمبر2018.

مسطرة  فإن  يوليو2020،   15 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" مريوت" ذي املطلب رقم 31186 - 15، تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم طالب التحفيظ االصلي ملساحة تبلغ: 01هـ 96 

آ و50 س بدال من 01 هـ و60 آ تقريبا املصرح بها في مطلب التحفيظ. 

وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا 

رسم ملكية مؤرخ في 09 ذي القعدة 1441 موافق 30 يونيو 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دار ادريس" 

مطلب رقم 31836 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1042 املؤرخة في 19 ديسمبر2018.

مسطرة  فإن  يونيو2020،   16 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" دار ادريس" ذي املطلب رقم 31836 - 15، تتابع 

من اآلن فصاعدا في اسم طالب التحفيظ االصلي وذلك لكون امللك 

وليس  اجلنوبية  املزامزة  جماعة  القدادرة  لدوار  الترابي  بالنفوذ  يقع 

بدوار اوالد مومن بن قاسم جماعة احلوازة دائرة سطات وذلك مبقتضى 

العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا: 

شهادة ادارية عدد 189/2020 بتاريخ 13/03/2020.

تصميم رقم 123 بتاريخ 10 نوفمبر2006.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض السدرة" 

مطلب رقم 31880 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1045 املؤرخة في 19 يناير2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 25 اغسطس2020، فإن مسطرة 

 ،15  -  31880 رقم  املطلب  ذي  السدرة"  أرض  املسمى"  امللك  حتفيظ 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم طالب التحفيظ االصلي وذلك لكون 

سيدي  بجماعة  وليس  سطات  جلماعة  الترابي  بالنفوذ  يقع  امللك 

ملطلب  تدعيما  إيداعها  السابق  العقود  مبقتضى  وذلك  العايدي 

التحفيظ وكذا: 

شهادة ادارية عدد 46/2020 بتاريخ 05/03/2020.

التصميم املؤقت للتحديد.

محضر التحديد املؤرخ في 28 فبراير2019.

تصميم العقار املنجز من طرف مصلحة املسح العقاري.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

                   محمد الزرهوني 

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38498 - 16

تاريخ االيداع : 28 اغسطس 2020.

طالبوا التحفيظ : 

1/ ولكرشال اسماء بنسبة 125/840.

2/ احلسني ولكرشال بنسبة  250/840

3/ زكية ولكرشال بنسبة  125/840.

4/ حمزة ولكرشال بنسبــة  250/840.

5/ محمد الناجي بنسبة  036/840.

6/ احمد الناجي بنسبــة 036/840.

7/ عالية الناجي بنسبـة 018/840.

بصفتهم طالبي التحفظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

." C 17 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ضاية نزهة بقعة رقم

بقعة  نزهة  "ضاية   : للملك  التحفيظ  طالبا  اعطاه  الدي  االسم 

." C 17رقم

نوعه : ارض عارية .
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موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة .

مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : عبد القادر بن بوسلهام؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : لوزي حسن؛

غربا : الهردوز محمود؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 14 1441موافق  القعدة  ذي  من   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم 

يوليو2020؛

 8 1441موافق  القعدة  ذي  من   16 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -

يوليو2020؛

-  اشهاد عرفي مؤرخ في 26/08/2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 09 نوفمبر 2020 الساعة 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 38499 - 16

تاريخ االيداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : لطيفة بنت سيدي العربي بوفكران .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمادي الغازي ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " حمادي الغالزي ".

نوعه : ارض عارية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة املعازيز املركز.

مساحته : 01 آ 80 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة؛

جنوبا : حواش محمد؛

شرقا : حجي احمد؛

غربا : زينب البودالي ن امبارك لعريبة؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 من شعبان 1440 موافق 5 ماي2019؛

-  رسم اشهاد ملحق مؤرخ في 11 من رجب 1441 موافق 6 مارس2020؛

-  شهادة ادارية مؤرخة في 28 نوفمبر 2019 عدد 43/ ق م / م ش ق؛

-رسم وكالة عدلي مؤرخ في 7 ذو احلجة1439موافق 19 اغسطس2018؛

-  شهادة ادارية مؤرخة في 24/10/2019 عدد 54/19/ م ت؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 02 نوفمبر 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38500 - 16

تاريخ االيداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : حمو العثماني بن بوعزة.

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

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت اومناصف.

مساحته : 01 هـ 58 آ 50 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : العثماني عاشور؛

جنوبا : الشعبة؛

شرقا : العثماني عاشور؛

غربا : ورثة عثمان احمد ، املقبرة؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 من شوال 1441 موافق 20 يونيو2020؛

-  وكالة عرفي مؤرخ في 10 اكتوبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 02 نوفمبر 2020 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 38501 - 16

تاريخ االيداع : 2 سبتمبر 2020.

طالبوا التحفيظ : 

1/ لهناوي ادريس بن احلسن بنسبـة1/3. 

2/ مولود ابلكوشن بن بناصر بنسبة1/3.

3/ نور الدين ابلكوشن بن بناصر بنسبــة1/3 بصفتهم طالبي التحفيظ 

على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان بئر عساس ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان بئر عساس ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل ايت علي بوهو.

مساحته : 01 هـ  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق؛

جنوبا : بنشاغي حميد؛

شرقا : طالبي التحفيظ؛

غربا : بوزيدي حسن ، العباسي نعيمة؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1441 احلجة  ذي  في17من  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم 

7اغسطس2020؛

 18 موافق   1441 احلجة  ذو  من   28 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم    -

اغسطس 2020؛

-  شهادة ادارية مؤرخة في 27/08/2020 عدد 09/ م ت؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 02 نوفمبر 2020 الساعة 

التاسعة الواحدة بعد الزوال.
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مطلب رقم 38502 - 16

تاريخ االيداع : 3 سبتمبر 2020.

طالبوا التحفيظ : 

1/ ايت عقة واحلاج حليمة بنسبـة 08/64.

2/ صادقي ليلى بنت سليمان بنسبــة 07/64.

3/ صادقي جميلة بنت سليمان بنسبة07/64.

4/ صادقي محمد بن سليمان بنسبــة14/64.

5/ صادقي صباح بنت سليمان بنسبــة 07/68.

6/ صادقي كرمية بنت سليمان بنســة 07/64.

7/ صادقي حلسن بن سليمان بنسبــة 14/64.

املذكورة  النسب  حسب  الشياع  على  التحفيظ  طالبي  بصفتهم 

اعاله.

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

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت مكزار.

مساحته : 35 آ 50 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة صادقي محمد ، ورثة حمادي بن سكور؛

شرقا : ورثة اودريس ادريس؛

غربا : ورثة اجوااحمد ، ورثة ايت سودان حمادي؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في  15 من صفر 1432 موافق 20 يناير2011؛

 24 موافق   1437 القعدة   ذي  من   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم    -

اغسطس 2016؛

-  شهادة ادارية مؤرخة في 19/08/2020 عدد 04/ ق ت؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 03 نوفمبر 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38503 - 16

تاريخ االيداع : 8سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : علي الطلحي بن محمد بن بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " واحتيت ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " واحتيت ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت طلحة 

ايت عبو.

مساحته : 48 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ممر عمومي؛

جنوبا : مطلب 5245/16؛

شرقا : الرسم العقاري 32693/16؛

غربا : ممر عمومي؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت ذو القعدة 1441 مواق 

23 يونيو2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 09 نوفمبر 2020 الساعة 

الثالثة بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

      عزالدين شاكر

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53194 - 18

تاريخ اإليداع: 25 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :السعيد مرزوقي بن الشرقي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الكهف البيض «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة أبي اجلعد ،جماعة أوالد اكواوش،دوار آيت بن هكو.

مساحته: 01هـ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الشرقي مرزوقي بن العربي؛

شرقـا: واد؛ 

جنوبـا: ورثة احلديوي عبد القادر؛

غربـا:ورثة احلديوي عبد القادر بن املكي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 جمادى األولى 1425 موافق 

8 يوليو2004.

مطلب رقم 53195 - 18

تاريخ اإليداع: 25 اغسطس 2020.

طالبوا التحفيظ : 

1( طلحة الشرقاوي بن املعطي بنسبة 14/24

2(الشرقاوي عائشة بنت الفقيه محمد بنسبة 3/24
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3(الشرقاوي بوشرى بنت املعطي 7/24

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حوض بير الكاف «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة أبي اجلعد ،جماعة تاشرافت دوار أوالد غنوشة.

مساحته: 03هـ 60 آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق؛

شرقـا: األمالك اخملزنية للغابة؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: املكرط.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 08 موافق   1383 شوال   23 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

مارس1964.

04 ربيع األول 1402 موافق 31  - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 

ديسمبر 1981.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 ربيع الثاني 1418 

موافق 23 اغسطس 1997.

مطلب رقم 53196 - 18

تاريخ اإليداع: 26 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :السعدي نورالدين بن اجلياللي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » اضبيطة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة أبي اجلعد ،جماعة بني بتاو دوار آيت غامن.

مساحته: 01هـ 58آر89س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة آيت حمادي عبو، مطلب التحفيظ 24208/18؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: ورثة احلاج أحمد ، واحلاج بوعزة، مطلب التحفيظ 3966/18؛

غربـا: مطالب التحفيظ 24207 /18، 24204/18، 24203/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار ملكية عدلي مؤرخ في 23 ذو القعدة 1440 موافق 

26 يوليو 2019.

 18 موافق   1441 األولى  جمادى   22 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

يناير2020.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 ذو القعدة 1440 موافق 17 يوليو2019.

- رسم اراثة فريضة مؤرخ في 18 ذو احلجة 1437 موافق 20سبتمبر2016.

مطلب رقم 53197 - 18

تاريخ اإليداع: 27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : امليلودي بوطويل بن حمو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »بياض «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: أرض فالحية.

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

مساحته: 20آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة فكهان حمادي؛

شرقـا: اليمول رشيد؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: ورثة فكهان حمادي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ذي القعدة 1441 موافق 

25 يونيو 2020.

مطلب رقم 53198 - 18

تاريخ اإليداع: 27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :

1(فوزية مساعدي بنت العربي بنسبة 1/2

2(جنية مساعدي بنت العربي بنسبة1/2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حوض الكزار «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » دار فوزية وجنية«.

نوعــه: دار للسكنى من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة وادي زم زنقة سيدي صالح.

مساحته: 40 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: يوسف عزوي؛ 

جنوبـا: بصيلة محمد؛

غربـا:الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 رجب 1430موافق 09 يوليو2009.

 07 موافق   1441 احلجة  ذي   17 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم   -

اغسطس2020.

 29 موافق   1429 الثاني  ربيع   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

ابريل2008.

- تنازل عرفي مؤرخ في 23 ابريل 2007. 
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مطلب رقم 53199 - 18

تاريخ اإليداع: 27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :محمد مومان بن الكبير. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »سيدي عبد اخلالق «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة ،جماعة أوالد عبدون،دوار أوالد مسعود.

مساحته: 15آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: حقابي عبد العزيز؛

شرقـا: حقابي عبد العزيز؛ 

جنوبـا: مطلب التحفيظ 13772/18؛

غربـا:حقابي عبد العزيز.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

04 جمادى الثانية 1435موافق  - صورة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 

04 ابريل2014.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 صفر 1435 موافق 06 ديسمبر 2013.

 03 موافق   1429 شبان   02 في  مؤرخ  عدلي  تنازل  رسم  صورة   -

اغسطس 2008.

- صورة طبق األصل رسم اراثة عدلي مؤرخ في 11 شوال 1427 موافق 

03 نوفمبر 2006.

- صورة طبق األصل رسم اراثة عدلي مؤرخ في 08 رجب 1424 موافق 

05 سبتمبر2003.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 02 صفر 1435 موافق 06 ديسمبر2013.

مطلب رقم 53200 - 18

تاريخ اإليداع: 27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :محمد لعبيد بن الكبير. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الرمل «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة ،جماعة الكفاف،دواراملشاهرة.

مساحته: 01هـ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الكبيرة لعبيد؛

شرقـا: لعبيد الصديق؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: محمد لعبيد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 محرم 1438 موافق 24 اكتوبر 2016.

- نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 11 جمادى الثانية 1425 

موافق 29 يوليو 2004.

مطلب رقم 53201 - 18

تاريخ اإليداع: 27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :عبد اجلليل مجيد بن امبارك. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » احالم «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: دار للسكنى بها سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة وادي زم،زنقة احلدادة.

مساحته: 95 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة املولودي لعراجي ؛

شرقـا: زنقة احلدادة، ملك عمومي؛ 

جنوبـا: لوكيلي محمد الدحماني ، ولكلشي محمد؛

غربـا:الرسم العقاري 11192/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 شعبان 1430 موافق17 اغسطس2009.

 01 موافق   1441 القعدة  ذو   09 في  مؤرخ  عرفي  صدقة  رسم   -

يوليو2020.

مطلب رقم 53202 - 18

تاريخ اإليداع: 27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :احلبيب العرش بن بوعزة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » حيان «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم ،جماعة املعادنة،دوارالبراهمة.

مساحته: 35آر 04 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة اوالد سي ابراهيم؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: ادريس العرش؛

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 محرم 1421 موافق 

08 ابريل 2000.

مطلب رقم 53203 - 18

تاريخ اإليداع: 31 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :السادة والسيدات :

1(حمامة بوشرى بنت الشرقي بنسبة 07/112
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2(حمامة حياة بنت الشرقي بنسبة 07/112

3(حمامة حمامة بنت الشرقي بنسبة 07/112

4(فاطنة طيابي بنت الكبير بنسبة 14/112

5(حمامة الزهرة بنت الشرقي بنسبة 07/112

6(حمامة احمد بن الشرقي بنسبة 14/112

7(حمامة حلسن بن الشرقي بنسبة 14/112

8(حمامة جواد بن الشرقي بنسبة 14/112

9(حمامة فوزية بنت الشرقي بنسبة 07/112

10(حمامة مالكة بنت الشرقي بنسبة 07/112

11(حمامة املصطفى بن الشرقي بنسبة 14/112

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »ملك حمامة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: مدينة وادي زم ،زنقة سيدي عبد العزيز.

مساحته: 95 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة حمامة احلاج امحمد؛

شرقـا: املسعودي محمد؛ 

جنوبـا: هرادة عبد العزيز؛

غربـا: الزنقة سيدي عبد العزيز.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 04 موافق   1425 شعبان   19 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  صورة   -

أكتوبر2004.

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 16 سبتمبر1992.

مطلب رقم53204 - 18

تاريخ اإليداع: 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :محمد السماوي بن الكبير. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حرباشة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حرباشة«.

أغراس  و  للماء  خزان  و  بئر  و  قروي  سكن  بها  فالحية  أرض  نوعــه: 

متنوعة.

موقعـه: دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار الدحامنة.

مساحته: 60ار تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: محمد كافيح؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: محمد البصيري؛

غربـا:ورثة احلاج بن العربي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1430 موافق 

16 يونيو2009.

مطلب رقم 53205 - 18

تاريخ اإليداع: 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : اجملبر احلسني بن العربي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشعبة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشعبة«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار حلدادنة.

مساحته: 5هـ 57آر 37س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: فالح محمد، اجملبر بوشتى؛

شرقـا: اجملبر بوعزة،اجملبر عبد الكبير؛ 

جنوبـا: ولد السالمية احلاج محمد؛

غربـا: فالح التامي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 1412 شعبان   04 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم  لنسخة  صورة   -

موافق 09 فبراير 1992.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 رجب 1441 موافق 06 مارس 2020.

مطلب رقم 53206 - 18

تاريخ اإليداع: 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :عبد اهلل العرشي بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بالد سكن طويل «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بالد الرجاء«.

نوعــه: أرض فالحية بها بناية خفيفة و بئر.

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار املراهنة.

مساحته: 05هـ 03ار 09س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة العرشي احمد؛

شرقـا: أرض اجلموع IC198/C ؛ 

جنوبـا: ورثة حيزون احلاج عبد القادر ؛

غربـا: حيزون رحمة، ورثة أحمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

 22 موافق   1433 شوال  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

اغسطس2012.
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مطلب رقم 53207 - 18

تاريخ اإليداع: 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :عبد اهلل العرشي بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » حوض بوعريف «.

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

نوعــه: أرض فالحية .

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار املراهنة.

مساحته: 01هـ 42ار 76س تقريبا.

حـدوده:

 ،17354/18  ،26941/18  ،29287/18 العقارية  الرسوم  شمـاال: 

.4127/18 ،22189/18 ،12088/18

شرقـا: ورثة العرشي فاطنة، العرشي امباركة. 

جنوبـا: ورثة العرشي احمد؛

غربـا: مطلب التحفيظ 18747/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

 22 موافق   1433 شوال  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

اغسطس2012.

مطلب رقم 53208 - 18

تاريخ اإليداع: 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السعدية بالل بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء «.

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

نوعــه: دار للسكنى من سفلي وطابق أول .

موقعـه: مدينة وادي زم زنقة سيدي صالح.

مساحته: 44 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة الشعيبي بوشعيب؛

شرقـا: ورثة الشعيبي بوشعيب؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا:احلسناوي بوعزة بن زروال.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 05 موافق   1431 األول  ربيع   01 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

سبتمبر2005 

 07 موافق   1426 رجب   30 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

اغسطس 2020.

القعدة 1429 موافق 26  اراثة عدلي مؤرخ في 27 ذو  - نسخة رسم 

نوفمبر 2008.

- نسخة رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في 28 محرم 1431 موافق 

14 يناير 2010.. 

مطلب رقم 53209 - 18

تاريخ اإليداع: 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :طارق حراكة بن حمادي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »احلرشية «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » احلرشية«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم ،جماعة أوالد بوغادي سوق االثنني املركز.

مساحته: 50ار تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: املليح دحو،املليح جمعة؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: امللك اجلماعي؛

غربـا:ورثة منصور محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- محضر إرساء املزاد العلني بتاريخ 16 مارس .2020

- محضر جلسة املزاد العلني بتاريخ 12 مارس 2020.

- نسخة حكم ابتدائي بتاريخ 24 ديسمبر 2018.

- صورة شمسية لقرار محكمة االستئناف بتاريخ 12 نوفمبر 2019.

- نسخة تقرير اخلبرة بتاريخ 07 يوليو 2011.

- دفتر التحمالت بتاريخ 03 يناير 2020

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى » احلبل الطويل« 

مطلب التحفيظ رقم 9057 - 18 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 4411 املؤرخة في14/05/1997.

2020، فان مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخة في 11 غشت 

 18  -  9057 التحفيظ  مطلب  الطويل«  »احلبل  املدعو  امللك  حتفيظ 

الكائن بدائرة خريبكة ،جماعة بئر مزوي املركز تتابع في اسم طالب 

التحفيظ األصلي مبساحة قدرها 05 آر 45 سنتيار الناجتة عن التصميم 

العقاري وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

      بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

خالصة إصالحية - تتعلق مبطلب التحفيظ رقم 13912 - ط

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 3557 بتاريخ: 01 ديسمبر 1980 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه حتت إسم 

*طريطا* ، وذلك بناء على تقرير احلضور مؤرخ في 02 سبتمبر 2020.

 احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

      املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 21264 - 21

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مجموعة مدرسة النشاير ملك 

عدد 769/قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة النشاير ملك 

عدد 769/قروي".

نوعه : ارض بها مدرسة .

، احملل  ، قيادة وجماعة بوشفاعة  واد أمليل  تازة،دائرة  اقليم   : موقعه 

املدعو : النشاير . 

مساحته : 12 ار 40 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة بوكرين،

شرقا : ورثة بوكرين.

جنوبا : رسم عقاري عدد 25828 - 21 .

غربا : شوى اجلاللي.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 769/ قروي

2020 على  05 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10.30 صباحا. 

مطلب رقم 21265 - 21

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة اهل الواد ملك عدد 11/قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة أهل الواد ملك 

عدد 11/قروي".

نوعه : ارض بها مدرسة .

موقعه : اقليم تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة ، احملل املدعو : اهل الواد . 

مساحته : 11 ار 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس ،

شرقا : الطريق.

جنوبا : األحباس .

غربا : ورثة محمد الورداني.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 11/ قروي

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 نوفمبر 2020 على 

الساعة 14.30 بعد الزوال .

مطلب رقم 21266 - 21

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة ملصاحلة ملك عدد 27/قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة ملصاحلة ملك 

عدد 27/قروي".

نوعه : ارض بها مدرسة .

، قيادة وجماعة بوشفاعة، احملل  واد أمليل  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

املدعو : ملصاحلة . 

مساحته : 08 ار 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلسني عرياب،

شرقا : احلسني عرياب.

جنوبا : احلسني عرياب وعبد السالم بن زليحة .

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 27/ قروي

2020 على  05 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09.00 صباحا. 

مطلب رقم 21267 - 21

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة سيدي احمد بورمية ملك 

عدد 714/قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة سيدي أحمد 

بورمية ، ملك عدد 714/قروي".

نوعه : ارض بها مدرسة .

موقعه : اقليم تازة، جماعة مكناسة الشرقية، احملل املدعو : سيدي 

احمد بورمية . 

مساحته : 08 ار 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق،

شرقا : طريق.

جنوبا : عبد الرحمان شال.

غربا : عبد الرحمان شال.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 714/ قروي

2020 على  11 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10.00 صباحا. 
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مطلب رقم 21268 - 21

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة ايغيل ملك عدد 822/قروي".

: " مدرسة ايغيل ملك  االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك 

عدد 822/قروي".

نوعه : ارض بها مدرسة .

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة ، قيادة و جماعة مطماطة، احملل املدعو : ايغيل. 

مساحته : 14 ار 36 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 18125 - 21،

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : مطلب عدد 18125 - 21 .

غربا : مطلب عدد 18125 - 21.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 822/ قروي

2020 على  12 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10.00 صباحا. 

مطلب رقم 21269 - 21

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة سيدي مغيت ملك عدد 

734/قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة سيدي مغيت 

ملك عدد 734/قروي".

نوعه : ارض بها مدرسة.

موقعه : اقليم تازة، قيادة و جماعة غياتة الغربية، احملل املدعو : سيدي مغيت . 

مساحته : 15 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد السالم لبزيزي،

شرقا : محمد كرش.

جنوبا : ورثة عبد السالم لبزيزي .

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 734/ قروي

2020 على  09 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09.00 صباحا. 

مطلب رقم 21270 - 21

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة بني مكارة ملك عدد 732/قروي".

بني مكارة  " مدرسة   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

ملك عدد 732/قروي".

نوعه : ارض بها مدرسة .

موقعه : اقليم تازة، قيادة و جماعة غياتة الغربية، احملل املدعو : بني مكارة . 

مساحته : 30 ار و 70 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق،

شرقا : العواني عبد القادر وعزوز

جنوبا : العواني عبد القادر.

غربا : مطلب عدد 4175 - 21.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 732/ قروي

2020 على  09 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13.00 بعد الزوال.

مطلب رقم 21271 - 21

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة القصبة ملك عدد 1124 /قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة القصبة ملك 

عدد 1124/قروي".

نوعه : ارض بها مدرسة .

موقعه : اقليم تازة، دائرة تايناست ، قيادة باب ملروج ، جماعة الطايفة، 

احملل املدعو : قصبة بني ورياغل . 

مساحته : 12 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احمد الفقير،

شرقا : طريق.

جنوبا : األحباس.

غربا : األحباس .

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 1124/ قروي

2020 على  11 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12.30 بعد الزوال.
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مطلب رقم 21272 - 21

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص .

عدد  ملك  القدمي  احلد  "مدرسة   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

1013/ حضري ".

القدمي  احلد  " مدرسة   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

ملك عدد 1013/ حضري ".

نوعه : ارض بها مدرسة .

موقعه : اقليم تازة، دائرة تايناست ، قيادة وجماعة أحد امسيلة ، احملل 

املدعو : احلد القدمي . 

مساحته : 27 ار29 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق،

شرقا : طالب التحفيظ .

جنوبا : الطريق .

غربا : طالب التحفيظ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 1013/حضري

2020 على  12 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12.30 بعد الزوال

مطلب رقم 21273 - 21

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص 

ابراهيم ملك عدد  : "مدرسة أوالد  االسم الذي يعرف به امللك حاليا 

16/قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة اوالد ابراهيم 

ملك عدد 16/قروي".

نوعه : ارض بها مدرسة .

موقعه : اقليم تازة، دائرة تايناست ، قيادة وجماعة كاف الغار ، احملل 

املدعو : اوالد ابراهيم 

مساحته : 06ار80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس ،

شرقا : اوالد حلسن.

جنوبا : الطريق باجتاه كاف الغار.

غربا : األحباس 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة 

تخص امللك عدد 16/قروي

2020 على  04 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09.00 صباحا.

مطلب رقم 21274 - 21

تاريخ اإليداع : 03 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : فريد احملرزي بن عبد السالم .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كعدة األربعاء 2 فوق الطريق .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غيثة 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم تازة، دائرة تايناست ، قيادة وجماعة أحد امسيلة . 

مساحته : 13 ار58 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوجنرة احلسن ومن معه،

شرقا كاحلسناوي عبد القادر ومن معه.

جنوبا : احلسناوي عبد القادر ومن معه.

غربا : الطريق 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : 

 1440 رجب   10 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  األصل  طبق  نسخة 

املوافق ل بتاريخ 17 مارس 2019

رسم شراءعدلي مؤرخ ب 04 شعبان 1440 موافق ل 10 ابريل 2019

شهادة إدارية عدد 08/2020 مؤرخة في 08 يوليو 2020

2020 على  16 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09.00 صباحا

مطلب رقم 21275 - 21

تاريخ اإليداع : 06 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : محمد السيني بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أشرف سلمى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أشرف سلمى

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي .

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة ، حي الفتح . 

مساحته : 01 ار20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة

شرقا : فاطمة بنت أحمد الشرع علي.

جنوبا : بوطيب بوكرين علي .

غربا : زحزوح حلسن ومن معه 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : 

صورة طبق األصل من رسم ملكية عدلي مؤرخ ب 13 ذي احلجة 1429 

موافق ل 12 ديسمبر 2008

 06 ل  املوافق   1430 10 صفر  في  مؤرخ  نسخة من رسم شراءعدلي 

فبراير 2009

شهادة طبق األصل من رسم شراءعدلي مؤرخ بتاريخ 06 ذي احلجة 1411 

املوافق ل 27 يوليو 2020
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صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 21 ابريل 2016

نسخة لوكالة عرفية مؤرخة في 19 يوليو 2016

شهادة إدارية عدد 40 ج / م.ت مؤرخة في 22 يوليو 2020

2020 على  12 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10.00 صباحا

مطلب رقم 21276 - 21

تاريخ اإليداع : 26 اغسطس 2020

طالبو التحفيظ : 

عالل سبيع بن محمد بنسبة 2/12 جزء 

محمد سبيع بنسبة 2/12 سهم 

أحمد سبيع بنسبة 2/12

بوجمعة سبيع بنسبة 2/12

عبد الوهاب سبيع بنسبة 2/12

فتيحة سبيع بنسبة 1/12

حبيبة سبيع بنسبة 1/12

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تامسنة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تامسنة

نوعه : ارض فالحية بها أسجار الزيتون.

موقعه : اقليم ودائرة تازة ، مدينة تازة، احملل املدعو : تامسنة

مساحته : 85ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : طريق.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 44004 - 21.

غربا : طالب التحفيظ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل التملك : 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 جمادى التانية 1386 موافق 

ل 07 اكتوبر 1966

رسم إراتة عدلي مؤرخ في 26 محرم 1414 موافق ل 17 يوليو 1993 

رسم إراتة عدلي مؤرخ في 13 جمادى األولى 1415 موافق ل 19 اكتوبر 1994

رسم إراتة عدلي مؤرخ في 22 رجب 14301430 موافق ل 15 يوليو 2009 .

رسم إراتة عدلي مؤرخ في 11 جمادى األولى 1441 موافق ل 07 يناير 2020. 

نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 21 جمادى األولى 1441 

موافق ل 17 يناير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 اكتوبر 2020 على 

الساعة 10.00 صباحا

مطلب رقم 21277 - 21

تاريخ اإليداع : 27 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : عالل الغفولي ابن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بياضة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بياضة

نوعه : ارض عارية

موقعه : اقليم و دائرة تازة ، مدينة تازة، احملل املدعو : دوار امللحة.

مساحته : 01 ار19 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : هواري عبد الكرمي و بن قمرة ربيعة

شرقا : الرسم العقاري عدد 34662 - 21

جنوبا : أدروج محمد.

غربا : طريق 

احلقوق العينية : حق إرتفاق عدم البناء مبساحة قدرها 24 متر

اصل التملك : 

عقد بيع عرفي مؤرخ في 29 ماي 2000. 

نسخة لرسم إراتة عدلي مؤرخ في في 25 ذي احلجة 1419 املوافق ل 

12 ابريل 1999

نسخة لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 25 ذو احلجة 1419 موافق ل 12 

ابريل 1999

19 صفر1407  نسخة طبق األصل لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 

املوافق ل 14 اكتوبر 1986 

نسخة طبق االصل برسم تسليم واجب في بالد بني الورثة مؤرخ في 

19 ذي القعدة 1418 املوافق ل 18 مارس 1998 18 مارس 1998

شهادة إدارية عدد 1100 ج. ت/ ق. ت.ت. م مؤرخة في 15 يونيو 2020

عقد وكالة عرفي مؤرخة في 24 يوليو 2020

2020 على  اكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09.30 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بتازة بالنيابة

خيي شكري    

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 125811 - 23

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020 

طالب التحفيظ : عبد الهادي بناني ابن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك عبد الهادي بناني" 

الهادي  عبد  ملك   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

بناني" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : اقليم آسفي، فرقة املغاوير، قيادة خط ازكان ، دوار احلميدات 

مساحته : 96 آر 12 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 111924 - 23
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جنوبا : ورثة عبد لعبيضلي 

غربا : مطلب عدد 103730 - 23 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 01 يونيو 2012

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2012 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 اغسطس 2018 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يناير 2019 

على   2020 أكتوبر   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125812 - 23 

تاريخ اإليداع : 28 اغسطس 2020 

طالبة التحفيظ : زالغ مديحة بنت الطيب بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد ابرويكة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد ابرويكة" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي،قيادة سيدي التيجي ، مزارع اوالد حمودة 

مساحته : 05 هك 41 آر 74 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : محمد ابن احمد

شرقا : السكة احلديدية

جنوبا : عبد اهلل ابن احمد 

غربا : نعومي عمر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم استمرارعدلي مؤرخ في 12 مارس 1989 

عقد وكالة عرفي مؤرخ في 03 يوليو 2015

على   2020 أكتوبر   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 125813 - 23 

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020 

طالب التحفيظ : املردي أحمد ابن عبد الرحمان بن عبد السالم 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك أحمد املردي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك أحمد املردي" 

نوعـه : دار لسكنى تكون من سفلي وطابق أول 

موقعه : اليوسفية، حي الداخلة، الزنقة رقم 62 

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : نور الدين البركاوي 

شرقا : زنقة البوسطن

جنوبا : نور احلسني عالمة

غربا : مبارك

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ابريل 1982 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 اغسطس 1984 

شهادة ادارية مؤرخة في 03 اغسطس 2020

عقد وكالة عرفي مؤرخ في 04 اغسطس 2020

على   2020 نوفمبر   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 125814 - 23 

تاريخ اإليداع : 02 شتنبر 2020 

طالب التحفيظ : حمزة هشام ابن حافيظ بن كبور

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حمزة 2" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمزة 2" 

نوعـه : دار لسكنى تكون من سفلي وطابق اول وطابق ثاني بهوائها

موقعه : اقليم اليوسفية،الشماعية، حي حلرش، طريق شيشاوة

مساحته : 02 آر 03 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : بوكبير عزيزي- والعدناني احمد ، وحتوت عبدالرحيم 

غربا : انوار عائشة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 2008 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يناير 2012

شهادة ادارية مؤرخة في 21 اغسطس 2020 

على   2020 نوفمبر   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا . 

مطلب رقم 125815 - 23 

تاريخ اإليداع : 02 شتنبر 2020 

طالب التحفيظ : حمزة هشام ابن حافيظ بن كبور

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حمزة 2" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمزة 2" 

نوعـه : أرض عارية

موقعه : اقليم اليوسفية،الشماعية، حي حلرش، طريق شيشاوة

مساحته : 01 آرتقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عد 5705 - 23

شرقا : طريق شيشاوة.
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جنوبا : امليسي كبور 

غربا : طالب التحفيظ

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يناير 2012 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2008

شهادة ادارية مؤرخة في 31 اغسطس 2020 

على   2020 نوفمبر   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال . 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ملك املعروفي" 

مطلب رقم 104283 - 23 الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلـريدة الرسميـة عدد 1063 املؤرخة في 15 ماي 2019

فان مسطرة   2018 03 سبتمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املدعو " ملك املعروفي" مطلب عدد 104283 - 23 الكائن 

اسم  في  قدرها  مبساحة  يومه  تتابع   ، اجزولة  بلدية  أسفي،  باقليم 

طالب التحفيظ عبد املولى املعروفي ومبساحة قدرها 06 آر 26 س بدال 

من 06 آر املصرح بها عند ايداع طلب التحفيظ.

وذلك مبقتضى الرسوم السابق إيداعها سندا ملطلب التحفيظ 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ملك املعروفي" 

مطلب رقم 104284 - 23 الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلـريدة الرسميـة عدد 1063 املؤرخة في 15 ماي 2019

مبقتضــى مطلب إصالحي مؤرخ في 03 سبتمبر 2018 فان مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو " ملك املعروفي" مطلب عدد 104284 - 23 الكائن 

اسم  في  قدرها  مبساحة  يومه  تتابع   ، اجزولة  بلدية  أسفي،  باقليم 

طالب التحفيظ عبد املولى املعروفي ومبساحة قدرها 02 آر 06 س  بدال 

من 02 آر املصرح بها عند ايداع طلب التحفيظ.

وذلك مبقتضى الرسوم السابق إيداعها سندا ملطلب التحفيظ 

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي 

شكيب حيمود     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131209 - 24

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : فتيحة بنت املهدي بنقدور.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنقدور".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : لوطا ازغار

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ممر؛

شماال : الرسم العقاري عدد 5076 - 24؛ 

جنوبا : مازوز ايدير؛

غربا : حورية حيمود؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 150 صحيفة 72 

عدد 63 بتاريخ 23 ماي 2020. 

رسم تسليم باجملان عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 150 

صحيفة 10 عدد 09 بتاريخ 04 مارس 2020.

صورة طبق األصل لرسم قسمة رضائية عدلي أصلها مضمن بسجل 

األمالك العقارية رقم 86 صحيفة 80 عدد 81 بتاريخ 01 اكتوبر 2012.

صورة لرسم إثبات املوت وعدة الورثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 16 صحيفة 164 عدد 100 بتاريخ 19 ديسمبر 2001.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 03 ديسمبر 2007.

صورة لرسم ملكية عدلي أصلها مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 3 

صحيفة 329 عدد 239 بتاريخ 31 مارس 1995

صورة طبق األصل لرسم وكالة مفوضة أصلها مؤرخ في 25 ديسمبر 2019.

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

 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131210 - 24

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : ارحيمو البستريوي بنت حمو.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارحيموا".

نوعـه : أرض بها بناية من سفلي. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي صباديا سمار

مساحته : 01 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : البستريوي حبيبة؛ 

جنوبا : ممر؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة من عقد املقاسمة عدلي مؤرخة في 12 اغسطس 2020. 

نسخة من عقد القسمة عدلي مؤرخة في 12 اغسطس 2020.

رسم وكالة عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 84 صحيفة 433 

عدد 381 بتاريخ 12 سبتمبر 2018.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 28 اغسطس 2020.

 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا
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مطلب رقم 131211 - 24

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : مصطفى بن عبد السالم الرايس.

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

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : لوطا ازغار

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : مصطفى الرايس؛

شماال : الطريق؛ 

جنوبا : مولودة بنقدور، علي بنقدور، احمد بنقدور؛

غربا : محمد الرايس؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي أصلها مؤرخ في 14 مارس 2007. 

صورة لرسم ملكية عدلي أصلها مؤرخ في 03 يونيو 2010..

رسم هبة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 85 صحيفة 480 

عدد 440 بتاريخ 21 يناير 2013.

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

العقارية رقم 86 صحيفة 216 عدد 211بتاريخ 12 نوفمبر 2012.

صورة طبق األصل لرسم قسمة رضائية عدلي أصلها مضمن بسجل 

األمالك العقارية رقم 86 صحيفة 80 عدد 81 بتاريخ 01 اكتوبر 2012.

صورة طبق األصل لرسم إثبات املوت وعدة الورثة عدلي أصلها مضمن بسجل 

التركات والوصايا رقم 16 صحيفة 164 عدد 100 بتاريخ 19 ديسمبر 2001.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 03 ديسمبر 2007.

صورة لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 11 ديسمبر 1987.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 11 مارس 2013.

 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131212 - 24

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : مصطفى بن عبد السالم الرايس.

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

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : لوطا ازغار

مساحته : 01 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ملودة بنقدور؛

شماال : الشارع؛ 

جنوبا : احمد بنقدور؛

غربا : احمد بنقدور؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 85 صحيفة 333 

عدد 310 بتاريخ 30 نوفمبر 2012. 

صورة طبق األصل لرسم قسمة رضائية عدلي أصلها مضمن بسجل 

األمالك العقارية رقم 86 صحيفة 80 عدد 81 بتاريخ 01 اكتوبر 2012.

صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي أصلها مؤرخ في 14 مارس 2007.

صورة طبق األصل لرسم إثبات املوت وعدة الورثة عدلي أصلها مضمن بسجل 

التركات والوصايا رقم 16 صحيفة 164 عدد 100 بتاريخ 19 ديسمبر 2001.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 11 ديسمبر 1987.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 03 ديسمبر 2007.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 13 فبراير 2013.

 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131213 - 24

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عماد البركاني بن حسن.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تفراست ".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : حي بوغرمان.

مساحته : 01 آر 07 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : أسية اجلوطي، محمد بنعلي، ؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : لطيفة العمري؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 97 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  ثبوت  رسم 

صحيفة 13 عدد 10 بتاريخ 06 مارس 2020. 

شهادة إدارية مؤرخة في 06 يوليو 2020.

 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 14 بعد الزوال

مطلب رقم 131214 - 24

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد بنتهاني بن علي.

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

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح. 

جبل  زنقة   : املدعو  احملل  امزورن،  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

تدغني رقم 54.

مساحته : 01 آر 65 س تقريبا.
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حدوده : 

شرقا : ورثة احلاج حمو احلاج حدو؛

شماال : ورثة بنعلي؛ 

جنوبا : الشارع؛

غربا : ورثة حمادي بنتهامي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 119 صحيفة 298 

عدد 265 بتاريخ 08 سبتمبر 2016. 

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 21 اغسطس 2013.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 1997.

صورة طبق األصل لرسم توكيل عرفي أصلها ثابت التاريخ في 17 يوليو 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 22 يوليو 2020.

 2020 نوفمبر   03 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131215 - 24

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد بنتهامي بن علي.

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

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني. 

: إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : شارع امزورن  موقعه 

لعزيب

مساحته : 01 آر 10 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : سعيد السريخي؛

شماال : الشارع؛ 

جنوبا : العال عبد العالي؛

غربا : ورثة فكري فاطيمة؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 25 صحيفة 327 عدد 259 

بتاريخ 22 ديسمبر 1997. 

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخة في 28 اغسطس 2020.

صورة طبق األصل نسخة من رسم قسمة عدلي أصلها مؤرخة في 

09 ماي 2014.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 12 اغسطس 1978.

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها مصحح اإلمضاء في 17 يوليو 2020.

شهادة املطابقة مؤرخة في فاحت سبتمبر 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 22 يوليو 2020.

 2020 نوفمبر   03 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131216 - 24

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد بنتهامي بن علي.

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

نوعـه : أرض عارية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : لعزيب

مساحته : 01 آر 13 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : بشيري رابح؛

شماال : افاسي مليكة؛ 

جنوبا : الشارع؛

غربا : ورثة حسن؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 114 صحيفة 215 

عدد 184 بتاريخ 26 نوفمبر 2015. 

صورة طبق األصل لنسخة ملكية عدلي أصلها مؤرخ في 28 اغسطس 2020.

صورة طبق األصل لنسخة من عقد قسمة أصلها مؤرخ في 09 ماي 2014.

شهادة املطابقة مؤرخة في فاحت سبتمبر 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 22 يوليو 2020.

 2020 نوفمبر   03 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 131217 - 24

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد بنتهامي بن علي.

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

نوعـه : أرض عارية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : لعزيب

مساحته : 01 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : فاطيمة فكري؛

شماال : شارع؛ 

جنوبا : ورثة فكري عمر؛

غربا : ورثة احمد؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 115 صحيفة 165 

عدد 134 بتاريخ 27 نوفمبر 2015. 

صورة طبق األصل لنسخة من رسم ملكية عدلي أصلها مؤرخ في 

28 اغسطس 2020.

صورة طبق األصل لنسخة من رسم قسمة أصلها مؤرخ في 09 ماي 2014.

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 17 يوليو 2020
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شهادة املطابقة مؤرخة في فاحت سبتمبر 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 22 يوليو 2020.

 2020 نوفمبر   03 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 12 زواال

مطلب رقم 131218 - 24

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد مطرفي بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مطرفي".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي . 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي ايجار ازوكاغ

مساحته : 01 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : فاطمة حدو علوش؛ 

جنوبا : اليزيد احلاج علي؛

غربا : فاطمة حدو علوش، محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 234 عدد   252 صحيفة   1 رقم  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 25 فبراير 1984. 

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 08 يونيو 2020.

 2020 نوفمبر   03 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 14 بعد الزوال 

مطلب رقم 131219 - 24

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

- سفيان املطوسي بن محمد بنسبة 1/2.

- أنيسة خطابي بنت محمد بنسبة 1/2.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كالبونيطا اجلديدة".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : كالبونيطا

مساحته : 01 آر 22 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : اكرام اعيشرمي؛

شماال : َمحمد اعيشرمي؛ 

جنوبا : َمحمد اعيشرمي؛

غربا : الشارع؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 123 صحيفة 482 عدد 404 

بتاريخ 27 ابريل 2017. 

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مضمن أصلها بسجل التركات 

والوصايا رقم 46 صحيفة 95 عدد 61 بتاريخ 19 يوليو 2016.

صورة طبق األصل لنسخة من رسم شراء عدلي أصلها مؤرخ 

في 12 اغسطس 2008.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 06 سبتمبر 2018.

 244 عدد  باحلسيمة  االبتدائية  احملكمة  حلكم  األصل  طبق  نسخة 

الصادر في امللف رقم 128/15 بتاريخ 24 مارس 2016.

صورة طبق األصل حملضر خبرة أصلها مؤرخ في 01 فبراير 2016.

صورة حملضر تنفيذ أصلها مؤرخ في 27 يوليو 2016.

شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 27 اغسطس 2018. 

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 02 سبتمبر 2020.

 2020 نوفمبر   05 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131220 - 24

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الواحد قايقاي بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عبد الواحد".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي سيدي عابد تورض انكمارن

مساحته : 01 آر 18 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : حسني بوغابة؛

شماال : محمد بوغابة، ربيعة بوغابة ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 30056 - 24؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 192 62 صحيفة  العقارية رقم  رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك 

عدد 167 بتاريخ 24 ابريل 2007. 

 141 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  قسمة  رسم 

صحيفة 017 عدد 017 بتاريخ 08 فبراير 2019..

نسخة طبق األصل من محضر تنفيذ يتعلق بالقسمة أصلها مؤرخ 

في 15 ديسمبر 1988.

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

 2020 نوفمبر   05 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131221 - 24

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : سعيد افالح بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أفالح 1".
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نوعـه : أرض بها بناء من سفلي و ثالث طوابق علوية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : حي أكادير.

مساحته : 01 اَر 80 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 125 صحيفة 107 

عدد 78 بتاريخ 08 فبراير 2017.

صورة طبق األصل لرسم وكالة خاصة عدلي أصلها مؤرخ في 

23 اكتوبر 2019.

 94 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  وكالة  تأكيد  رسم 

صحيفة 210 عدد 200 باريخ 24 يونيو 2020. 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 120 صحيفة 409 

عدد 349 بتاريخ 21 سبتمبر 2016.

 119 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  مقاسمة  رسم 

صحيفة 241 عدد 215 بتاريخ 30 اغسطس 2016.

نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 23 ديسمبر 2019.

نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 23 ديسمبر 2019.

نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة في 16 يناير 2020.

نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 16 يناير 2020.

صورة طبق األصل لعقد وكالة عامة عرفي أصلها مصحح اإلمضاء 

بتاريخ 03 سبتمبر 2008.

نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 16 يناير 2020.

نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 16 يناير 2020.

نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 16 يناير 2020.

نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 16 يناير 2020.

نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 25 فبراير 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 24 ديسمبر 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 24 ديسمبر 2019.

 2020 نوفمبر   09 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131222 - 24

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : سعيد افالح بن محمد.

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

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : حي أكادير.

مساحته : 01 اَر 35 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : سعيد أفالح؛ 

جنوبا : الشارع؛

غربا : سعيد أفالح؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 82 صحيفة 150 

عدد 145 بتاريخ 29 ابريل 2012.

صورة طبق األصل لعقد وكالة عامة عرفي أصلها مصحح اإلمضاء 

بتاريخ 03 سبتمبر 2008.

صورة طبق األصل لرسم شراء عرفي أصلها مصحح اإلمضاء بتاريخ 

03 سبتمبر 2008.

نسخة من رسم قسمة عدلي مؤرخة في 23 ديسمبر 2019.

نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة في 16 يناير 2020.

نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة 16 يناير 2020.

نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 16 يناير 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 24 ديسمبر 2019.

 2020 نوفمبر   09 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131223 - 24

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : سعيد افالح ابن محمد.

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

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي و ثالث طوابق علوية و مرفق بالسطح. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : حي أكادير.

مساحته : 01 اَر 24 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : سعيد أفالح؛

شماال : بنسعلي فريد؛ 

جنوبا : الشارع؛

غربا : الشارع؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 83 صحيفة 172 

عدد 190 بتاريخ 08 ماي 2012.

صورة طبق األصل لعقد وكالة عامة عرفي أصلها مصحح اإلمضاء 

بتاريخ 03 سبتمبر 2008.

شهادة إدارية مؤرخة في 24 ديسمبر 2019.

 2020 نوفمبر   09 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 11 صباحا
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مطلب رقم 131224 - 24

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : سعيد افالح ابن محمد.

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

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : حي أكادير.

مساحته : 01 اَر تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : اخلندق؛ 

جنوبا : سعيد أفالح؛

غربا : سعيد أفالح؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 16 رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 104 صحيفة 

عدد 12 بتاريخ 18 يونيو 2014.

صورة طبق األصل لعقد وكالة عامة عرفي أصلها مصحح اإلمضاء 

بتاريخ 03 سبتمبر 2008.

 94 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  خاصة  وكالة  رسم 

صحيفة 041 عدد 047 بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 24 ديسمبر 2019.

 2020 نوفمبر   09 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 12 زواال

مطلب رقم 131225 - 24

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : سعيد االدريسي اليحياوي بن اخلمار.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سعيد".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة آيت قمرة، احملل املدعو : افراس دوار اعذارن.

مساحته : 01 اَر 10 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 27903 - 24؛

شماال : خدوج احلامتي؛ 

جنوبا : خدوج احلامتي ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 147 صحيفة 327 

عدد 250 بتاريخ 18 يونيو 2020.

نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة في 29 يوليو 2020.

نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 29 يوليو 2020.

نسخة من رسم اثبات القسمة مؤرخة في 29 يوليو 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 24 يونيو 2020.

 2020 نوفمبر   10 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41476 - 27

تاريخ االيداع : 04 سبتمبر 2020. 

طالب التحفيظ : حلسن عزيز بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اسماء "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

مو  ايت   : املدعو  املكان   ، مريرت  مدينة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

مساحته : 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد ملود ؛

شرقا : فروخ علي ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : محمدبن عال .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 1299/90 مؤرخ في 17 اكتوبر 1990 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 11/2020 مؤرخة في 12 اغسطس 2020 .

 2020 نوفمبر   16 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 09 و30 د .

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " االء " 

مطلب رقم 41112 - 27 الذي أدرج االعالن عن خالصته

باجلريدة الرسمية عدد 1070 املؤرخة في 03 يوليو 2019 . 

فان   2020 04 سبتمبر  مبقتضى مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

 27 - 41112 مسطرة حتفيظ امللك املسمى " االء " ذي املطلب رقم 

الكائن باقليم خنيفرة ، دائرة اكلموس ، جماعة ام الربيع، املكان املدعو 

مزارع تانفنيت ، تتابع في اسم السيدة مونية اجلزمي وذلك باملساحة 

للعقود  استنادا  س   58 ار   79 وهي  العقاري  التصميم  اظهرها  التي 

املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة

رمرام وسيم     
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محافظة ورزازات

مطلب رقـم 53423 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  09  سبتمبر 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد احلسني بنعلي بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : سليمان.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : سليمان. 

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق سفلي و اخر علوي ؛

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

حي السالم ايت كظيف.

مسـاحتـه : 01 ار 26 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : احلسن بنعلي .

غـربـا : محمد بنعلي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 يونيو 2019 

- نسخة مصادق عليها من شهادة ادارية مؤرخة في 19 يونيو 2019 

- رسم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  11  نوفمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

و النصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146144

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة كنان بنت ابراهيم

االسم الذي يعرف به امللك " فدان اوبالض "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "فدان ابالض"

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  اقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيرت 2 " ،

مساحته : 59 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زنقة 10 امتار، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 30365 31 - ،

جنوبا : ابلخير فاطمة،

غربا : ورثة ادبواليم،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

صورة مصادق عليها لرسم بيع عدلي مؤرخ في 30 يناير 2019 ،

صورة مصادق عليها لعقد قسمة رضائية عرفية مؤرخ في 03 يوليو 2003

صورة مصادق عليها لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 1980.

صورة مصادق عليها لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2000.

صورة طبق االصل الشهاد عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر 2019.

صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 02 ابريل 2013.

صورتني لوكالتني عرفيتني مؤرختني على التوالي في 29 ديسمبر 2016 

و 21 مارس 2003. 

صورة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 16 يناير 2019 حتت عدد 09/2019.

على   2020 نوفمبر   01 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146145

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد خالد بن زيدان

االسم الذي يعرف به امللك " جنان بيه "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "جنان بيه "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة الركادة قيادة اوالد جرار اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

دوار تخزوت " ،

مساحته : 03 ار 70 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : طريق عمومي 05 امتار، 

شرقا : عبد الرحمان بن زيدان ،

جنوبا : ورثة رحو،

غربا : محمد بن زيدان ،

احلقوق العينية : الشيء : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2020 ،

نسخة مصادق عليها لعقد بيع عرفي مؤرخ في 30 ابريل 2018.

شهادة ادارية مؤرخة في 12 فبراير 2020 حتت عدد 05/2020.

على   2020 نوفمبر   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146146

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة وفاء بنرامي بنت محمد

االسم الذي يعرف به امللك " ملك الرامي "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" ملك الرامي"

نوعه : أرض عارية بورية،

موقعه : جماعة وقيادة تيغمي دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو 

" مزارع اد الطوار " ،

مساحته : 19 آ 47 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الواد ، 

شرقا : الطيب بنعمر والفقيه ابراهيم ند سيدي همو وكذا ادوهمو،

جنوبا : عبد اهلل اوباكي،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم بيع عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2011 ،

رسم ملكية عدلي مؤرخة في 17 مارس 2011.

صورة شمسية لعقد بيع مؤرخ في 26 نوفمبر 2009

على   2020 نوفمبر   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146147

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد خليل مبرير

االسم الذي يعرف به امللك "اكرزول دوتازولت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" اكرزول دوتازولت "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة تيزوغران قيادة اداوكوكمار دائرة انزي واقليم تيزنيت 

احملل املدعو " مركز جمعة ادوسمالل" ،

مساحته : 03 آ 19 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق اجلهوية رقم 104، 

شرقا : حسن اقدمي،

جنوبا : الطريق رقم 6،

غربا : علي بومزوغ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2016،

على   2020 نوفمبر   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146148

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ السادة  : 

1 -محمد اعزري بن احمد

2 - زينة احتينت بنت علي

3 -فاطمة اعزري بنت احمد

4 - يامنة اعزري بنت احمد

5 -بوجمعة اعزري بن احمد

6 -عائشة اعزري بنت احمد

7 -احلسني اعزري بن احمد

8 -النجمة بنت عمر

االسم الذي يعرف به امللك " ابي الغزالن حي بوتيني افراك"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" ابي الغزالن"

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية سفلية واخرى سفلية وطابق اول 

وبئر وبرج توزيع املاء،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" ابي الغزالن حي بوتيني افراك " ،

مساحته : 33 ار 49 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 19976 - 31 وملك الغير، 

شرقا : مسلك عمومي عرضه 10 امتار،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 29465 - 31،

غربا : ادوسالم واواكا،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2018،

نسخة مصادق عليها من رسم ميراث عدلي مؤرخ في 28 اغسطس 2019.

19 اغسطس 2015 حتت عدد 1830

التاريخ املقرر إلجراء عملية

التحديد املؤقت 02 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146149

تاريخ اإليداع 03 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان الفاقير بن احلسن

االسم الذي يعرف به امللك "ملك متكراض"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"متكراض "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار متكراض " ،

مساحته : 02 ار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ورثة حلسن بن احلسني،

غربا : زهرة بنت حلسن ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2020 ،

على   2020 نوفمبر   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 00 صباحا .



4109 عدد 1133 - 27 محرم 1442 )16 سبتمبر 2020(

مطلب رقم 31-146150

تاريخ اإليداع 11 سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة السعدية بيرو بنت حماد

االسم الذي يعرف به امللك "بوتسرفني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"بوتسرفني "

نوعه : أرض بها بناية من طابق واحد ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  اربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " سيدي بوالفضايل" ،

مساحته : 01 ار 15 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة بن علوي احلسن، 

شرقا : ورثة الطيفور احلسن ،

جنوبا : الطريق،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 مارس 2016 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 13 يناير 2011 عدد 04

على   2020 نوفمبر   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146151

تاريخ اإليداع 11 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسني كيني بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك "فوق النادر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"فوق النادر"

نوعه : أرض عارية ،

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

مساحته : 01 ار 50 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ممر عمومي، 

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : فاطمة اد الرايس،

غربا : كيني احلسني ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 اغسطس 2020 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 22 نوفمبر 2019 عدد 224

على   2020 نوفمبر   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146152

تاريخ اإليداع 11 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسني كيني بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك "فوق النادر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"فوق النادر"

نوعه : أرض عارية ،

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

مساحته : 01 ار 40 سنتيار تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ممر عمومي، 

شرقا : احلسني كيني ،

جنوبا : فاطمة اد الرايس،

غربا : حلسن بوجنوي ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 اغسطس2020،

شهادة ادارية مؤرخة في 22 نوفمبر 2019 عدد 223

على   2020 نوفمبر   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30 صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "زموك" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 304 

بتاريخ 07 اكتوبر 2004 

مسطرة  فإن   2019 مارس   19 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

 31  -  13863 رقم  التحفيظ  مطلب  زموك"  املسمى"  امللك  حتفيظ 

الكائن باحملل املدعو" اد حموش" جماعة وقيادة ميراللفت دائرة واقليم 

التالي  الشكل  على  مجزأة  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  ايفني  سيدي 

اجلديد"  االسم  حتت  سنتيار   21 ار   01 مساحتها  االولى  القطعة   :

اخياط" ذات الرقم االستداللي رقم 3 على التصميم العقاري للملك 

اعاله في اسم السيد محمد اخياط. 

التحفيظ  اسم طالب  في  امللك  من  تبقى  ما  وهي  الثانية  القطعة 

االصلي السيد  : عبد اهلل زموك، وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

-احلكم االبتدائي عدد 38 بتاريخ 19 فبراير 2013 ملف التحفيظ رقم 

، 30/2009

ملف   2014 ماي   27 بتاريخ  الصادر   272 عدد  االستئنافي  القرار   -

التحفيظ عدد 13/423 ،

- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 20 سبتمبر 2017،

- عقد صلح عرفي ثابت التاريخ مؤرخ في 17 يناير 2014،

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت 

عبد القادر بوحامد     
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محافظة الصويرة

مطلب رقم 62289 - 35

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

: املديرية اجلهوية للمكتب الوطني للكهرباء واملاء  طالبة التحفيظ 

الصالح للشرب " قطاع املاء" جلهة تانسيفت – مراكش-.

واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب   : امللك سابقا  به  يعرف  الذي  االسم 

الصالح للشرب "قطاع املاء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب "قطاع املاء" البقعة رقم 1.

نوعه : أرض.

علي  سيدي  جماعة  أقرمود،  قيادة  الصويرة،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

الكراتي ، بالد املكينة. 

مساحته : 03 آ 33 س تقريبا.

حدوده

شماال : عبد الرحمان حلمر. 

شرقا : عمر العيدي – ورثة بوجمعة عمر. 

جنوبا : طريق عمومية. 

غربا : الطريق رقم 2207.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- محضر اتفاق بالتراضي مصحح اإلمضاء بتاريخ 03 سبتمبر 2019 

واملسجل بتاريخ 19 ديسمبر 2019.

الرسمية  باجلريدة  املنشور  العامة  املنفعة  إلعالن  شمسية  صورة   -

عدد 5475 بتاريخ 04 اكتوبر 2017.

- صورة شمسية لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2017.

تصميم جتزيئي.

تاريخ التحديد 03 نوفمبر 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62290 - 35

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : منى خويا بنت عمر.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك توفيق.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : منى خويا 1.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة إداوتغوما، جماعة إداوكلول، 

دوار اداحيا. 

مساحته : 30 آ رتقريبا.

حدوده

شماال : ورثة محمد بن محند خويا. 

شرقا : طريق عمومي بعرض متغير .

جنوبا : توفيق خويا بن سعيد.

غربا : منى خويا .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يوليو 2015.

- رسم استمرار عدلي 23 يوليو 2015.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 19 سبتمبر 2016.

- تصريح بالشرف مصحح اإلمضاء بتاريخ 19 سبتمبر 2016.

- صورة شمسية لتصميم موقعي.

تاريخ التحديد 03 نوفمبر 2020 مع 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62291 - 35

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : موالي هشوم الصادق بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : لوطا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لوطا لعني ثانيا.

نوعه : أرض فالحية بها شجرة الزيتون.

موقعه : اقليم الصويرة، جماعة احلنشان، ، دوار الزاوية. 

مساحته : 10 آ ر تقريبا.

حدوده

شماال : الطريق. 

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : عبد الكمال.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 1984.

- رسم شراء عدلي 03 سبتمبر 2001.

- شهادة إدارية عدد 04 سبتمبر ب.ح/ق.ت مؤرخة 19 نوفمبر 2009.

- صورة شمسية لتصميم موقعي.

تاريخ التحديد 03 نوفمبر 2020 مع 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 62292 - 35

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد العالي أولكبير بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أورتي معو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أورتي معو.

نوعه : أرض فالحية.

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

دوار آيت ياسني. 

مساحته : 07 آ ر تقريبا.
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حدوده : 

شماال : لطيفة أولكبير – عائشة أولكبير . 

شرقا : املصطفى أولكبير – فاطمة امجاهدي.

جنوبا : محمد الكورة بن عبد الكرمي .

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 يناير 2019.

- نسخة لرسم استمرار عدلي 22 يونيو 2016.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 137/ ق ق ج مؤرخة في 17 يونيو 2016.

- شهادة إدارية رقم 33/2020 مؤرخة في 18 اغسطس 2020.

- صورة شمسية لشهادة إدارية رقم 1/2019 مؤرخة في 09 يناير 2019.

- صورة شمسية لتصميم موقعي.

تاريخ التحديد 05 نوفمبر 2020 مع 09 : 30 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : الريش. 

مطلب رقم 61875 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1069 املؤرخة في 26 يونيو 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 13 اغسطس 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " الريش " ذي مطلب التحفيظ عدد 61875 - 35 الكائن 

اقليم ودائرة الصويرة، موالي بوزرقطون، دوار تالت أركان ، ستتابع من 

الرحمان  عبد  بن  عشير  الرحيم  عبد  السيد  اسم  في  فصاعدا  اآلن 

وذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا، وكذلك رسم شراء عدلي 

مؤرخ في 22 اغسطس 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : رقوان البيض.

مطلب رقم 62213 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1101 املؤرخة في 05 فبراير 2020.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 25 اغسطس 2020، فإن مسطرة 

عدد  التحفيظ  مطلب  ذي   " البيض  رقوان   " املسمى  امللك  حتفيظ 

62213 - 35 الكائن إقليم الصويرة دائرة احلنشان، قيادة امرامر، جماعة 

سيدي محمد اومرزوق، دوار القرية، ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم 

09هـ و29 آر و34 س تقريبا، بدال من  نفس طالب التحفيظ مبساحة 

العقود  بناء على نفس  07 هكتار تقريبا، وذلك  املساحة املصرح بها 

املودعة سابقا، وكذا ملحق لعقد بيع عقار ثابت التاريخ محرر بتاريخ 

ومسجل   ،2020 يوليو   16 بتاريخ  عليه  مخاطب  و   2020 يوليو   15

بتاريخ 24 اغسطس 2020، وصورة شمسية لتصميم موقعي.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة 

ربيع الشركي     

محافظة العرائش

مطلب رقم 32824 - 36

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كرمون 2-- 250140"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كرمون 2-- 250140"

نوعه : ارض فالحية

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

املدعو : "كرمون 2-- 250140"

مساحته : 20ار 02 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة التابت ؛

جنوبا : عبد العزيز اخلراز؛

شرقا : ورثة السبيطري

غربا : ورثة التابت

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 02 نوفمبر 2020 على 

الساعة 10 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32825 - 36

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كرمون 1-- 250140"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كرمون 1-- 250140"

نوعه : ارض فالحية

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

املدعو : "كرمون 1-- 250140"

مساحته : 02ار 95 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احمد احلسوني ؛

جنوبا : احباس و الغزاوي السبيطري؛

شرقا : ورثة علوش

غربا : طريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 02 نوفمبر 2020 على 

الساعة 11 و النصف صباحا ؛
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مطلب رقم 32826 - 36

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كرمون 3-- 250140"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كرمون 3-- 250140"

نوعه : ارض فالحية

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

املدعو : "كرمون 3-- 250140"

مساحته : 03 ار 92 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق ؛

جنوبا : التابت مصطفى؛

شرقا : السبيطري احمد

غربا : ورثة التابت

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 02 نوفمبر 2020 على 

الساعة 12 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32827 - 36

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وجلة الغارق اجلوفي 247585 "

اجلوفي  الغارق  "وجلة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

" 247585

نوعه : ارض فالحية

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

املدعو : "وجلة الغارق اجلوفي 247585 "

مساحته : 01 هـ 28 ار 33 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احباس ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد -21888 36؛

شرقا : ورثة الشدادي

غربا : احباس

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 03 نوفمبر 2020 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32828 - 36

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وجلة بن سليمان 250145 "

سليمان  بن  "وجلة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

" 250145

نوعه : ارض فالحية

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

املدعو : "وجلة بن سليمان 250145 "

مساحته : 01 هـ 18 ار 53 س تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد السبيطري و ورثة القصري ؛

جنوبا : الهاني احمد؛

شرقا : الزعنوني الغزاوي

غربا : ورثة الشاوي و عبد السالم احلسوني و القيدي محمد

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 03 نوفمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا ؛

مطلب رقم 32829  - 36

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حتويلة بواد الغراف 247636"

الغراف  بواد  "حتويلة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

"247636

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة بني جرفط ، احملل املدعو : "حتويلة 

بواد الغراف 247636"

مساحته : 01 ار 10 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احباس ؛

جنوبا : احباس؛

شرقا : واد

غربا : احباس

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 09 نوفمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا ؛
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مطلب رقم 32830  - 36

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوقصيبات 1-- 247558"

 --1 "بوقصيبات   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

"247558

نوعه : ارض فالحية

موقعه : موقعه : اقليم العرائش ، جماعة بني جرفط ،احملل املدعو : 

"بوقصيبات 1-- 247558"

مساحته : 84 ار 49 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة السي املفضل؛

جنوبا : ورثة احمد بن عبد السالم ؛

شرقا : شعبة

غربا : احباس

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 09 نوفمبر 2020 على 

الساعة 12 و النصف زواال ؛

مطلب مطلب رقم 32831  - 36

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرجعان بانية 247629"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرجعان بانية 247629"

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة بني جرفط ، احملل املدعو : "مرجعان 

بانية 247629"

مساحته : 01 هـ 19 ار 41 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21996 - 36 ؛

جنوبا : ورثة عليلو؛

شرقا : ورثة احلراق

غربا : احباس

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 09 نوفمبر 2020 على 

الساعة 14 بعد الزوال صباحا ؛

مطلب مطلب رقم 32832  - 36

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "امليثاقيني 247652"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امليثاقيني 247652"

نوعه : ارض فالحية

"امليثاقيني   : املدعو  احملل   ، جرفط  بني  جماعة   ، العرائش  اقليم   : موقعه 

"247652

مساحته : 62 ار 71 س تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد الوردي و الرسم العقاري عدد 44364 - 36 ؛

جنوبا : احباس و طريق؛

شرقا : محمد الفقيه

غربا : ورثة الغزواني

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 09 نوفمبر 2020 على 

الساعة 15 بعد الزوال صباحا ؛

مطلب رقم 32833  - 36

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "النكور 6 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النكور 6 "

نوعه : ارض فالحية

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة بني جرفط ، احملل املدعو : "النكور 6 "

مساحته : 87 ار 43 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد السالم اجلباري ؛

جنوبا : عبد السالم اجلباري؛

شرقا : عبد اهلل غيالن و محمد الصروخ و ورثة العلمي الصروخ

غربا : محمد حجاجة

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 10 نوفمبر 2020 على 

الساعة 14 بعد الزوال ؛

مطلب رقم 32834  - 36

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة عالل بن احمد "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة عالل بن عبد اهلل "

نوعه : مقبرة

موقعه : مدينة العرائش ، احملل املدعو : "مقبرة عالل بن عبد اهلل "

مساحته : 02هـ 40 ار 50 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21186 - 36 و مطلب التحفيظ عدد 1358 - 36 ؛

جنوبا : شارع؛

شرقا : كريق و الرسم العقاري عدد 889 - 36

غربا : طريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 10 نوفمبر 2020 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32835  - 36

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة بن كيسان اجلديدة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة بن كيسان اجلديدة "

نوعه : مقبرة

موقعه : إقليم العرائش ، جماعة الساحل ، احملل املدعو : "مقبرة بن 

كيسان اجلديدة "

مساحته : 02 هـ 02 ار 43 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق ؛

جنوبا : طريق؛

شرقا : طريق

غربا : طريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 10 نوفمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا ؛

مطلب رقم 32836  - 36

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة بن كيسان القدمية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة بن كيسان القدمية "

نوعه : مقبرة

موقعه : إقليم العرائش ، جماعة الساحل ، احملل املدعو : "مقبرة بن 

كيسان القدمية "

مساحته : 12 ار 50 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق ؛

جنوبا : طريق؛

شرقا : محمد غيالن

غربا : طريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 10 نوفمبر 2020 على 

الساعة 12 زواال ؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى” العشيوش “

ذي املطلب رقم 32663 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1086 املؤرخة في 23 اكتوبر 2019

بوكالة  املرفق   2020 اغسطس   27 في  املؤرخ  احلضور  تقرير  مبقتضى 

مفوضة تابتة التاريخ في 15 يوليو 2019 ،فإن اجملاور غير املعروف بني 

العالمتني : العالمة رقم 14 و العالمة رقم 15 الذي أبان عنه محضر 

التحديد املؤرخ في 16 ديسمبر 2019 و التصميم العقاري املرفق به هو 

السيد محمد الرواص حسب تصريح املعني باالمر.

املطلب  “ذي  العشيوش  املسمى”  امللك  فإن مسطرة حتفيظ  عليه  و 

، الواقع مبدينة العرائش،احملل املدعو “ رقم 21 زنقة   36 - 32663 رقم 

طنجة “ أصبحت تتابع من األن فصاعدا وفق ما ذكر أعاله .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بالد الشرقاوي " 

ذي املطلب رقم 6615 - 19، الواقع مبنطقة ضم األراضي

املدعوة "سهل وادي اخملازن الشمالي " بحوض اللوكوس ،

إقليم العرائش، دائرة وادي اخملازن .

مسطرة  ،فإن   2020 يونيو   26 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،  19 - 6615 امللك املسمى" بالد الشرقاوي "ذي املطلب رقم  حتفيظ 

أصبحت تتابع من األن فصاعدا في اسم السيد : 

- احمد العباسي بن احلسني بن عبد القادر.

و ذلك بناءا على الوثائق التالية : 

- اشهاد بالتنازل عرفي تابت التاريخ مؤرخ في 05 مارس 2020.

- عقد بيع عرفي تابت التاريخ مؤرخ في 16 نوفمبر 1990.

- احلكم االبتدائي عدد 44 ملف رقم 73 يناير 3 بتاريخ 24 يونيو 2003 .

- قرار استئنافي رقم 852 ملف 03-119 بتاريخ 15 نوفمبر 2007

- قرار محكمة النقض عدد 4830 مؤرخ في 05 نوفمبر 2012 

- قرار استئنافي رقم 14 ملف رقم 1404-2013-13 مؤرخ في 08 يناير 2015 

- قرار محكمة النقض عدد 300/1 مؤرخ في 28 يونيو 2016.

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

الظريف العربي    
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محافظة تاونات

مطلب رقم 77600 : 37 
تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020 .

السيد  ميثلها  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 
ناظر اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عرصة الكرامي بأكيو " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عرصة الكرامي بأكيو " ؛

مشتمالته : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون ؛ 
موقعه : اقليم ودائرة جماعة عني مديونة احملل املدعو املرابطني ؛ 

مساحته : 04 ار تقريبا. 
حدوده  : 

شماال : صابور عبد اهلل ؛ 
شرقا : ورثة الوافي منهم محمد الوافي؛ 

جنوبا : ورثة سي محمد بن سي علي منهم بوشتى بن محمد ؛ 
غربا : صابور عبد اهلل .؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : حيازة هادئة علنية ومستمرة دائمة .

الساعة  2020 على  نوفمبر   03 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
11 صباحا .

مطلب رقم 77601 - 37 
تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020 .

السيد  ميثلها  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 
ناظر اوقاف تاونات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قاع البير " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قاع البير " ؛

مشتمالته : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون ؛ 
موقعه : اقليم ودائرة جماعة عني مديونة احملل املدعو أوالد بوحسني؛ 

مساحته : 22 ار تقريبا. 
حدوده  : 

شماال : ورثة بوشفة اخلمار ؛ 
شرقا : الطريق؛ 
جنوبا : احلبوس؛ 

غربا : الكرواحي عبد السالم واجلرديني محمد .؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية ومستمرة دائمة .
الساعة  2020 على  نوفمبر   03 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

12 زواال .

مطلب رقم 77602 - 37 
تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020 .

السيد  ميثلها  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 
ناظر اوقاف تاونات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " النقيل 2 " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النقيل 2 " ؛

مشتمالته : ارض فالحية ؛ 

موقعه : اقليم ودائرة جماعة مزراوة احملل املدعو أوالد بوسلطان؛ 

مساحته : 55 ار تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الشعبة ، ورثة محمد عبد السالم القصري منهم احمد ؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة احمد عبد القادر منهم محمد النحيلي ؛ 

غربا : الشعبة ، عبد اهلل بن ادريس واليازدي العصري .؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية ومستمرة دائمة .

الساعة  2020 على  نوفمبر   05 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 صباحا .

مطلب رقم 77603 - 37 

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020 .

السيد  ميثلها  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " النقيل 3 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النقيل 3 " ؛

مشتمالته : ارض فالحية ؛ 

موقعه : اقليم ودائرة جماعة مزراوة احملل املدعو أوالد بوسلطان؛ 

مساحته : 01 هـ 70 ار تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : البراهمي محمد بن عبد السالم ؛ 

شرقا : ورثة علي بن محمد العوني؛ 

جنوبا : مالقي الشعبة ، النقيل، الشعبة و العوني عبد السالم ؛ 

غربا : الشعبة، البراهمي محمد بن عبد السالم ، ورثة احمد الطاهر 

النحيلي ، اقبيش بوشتى بن محمد والعربي العوني . .؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية ومستمرة دائمة .

الساعة  2020 على  نوفمبر   05 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 صباحا .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بتاونات 

محمد الكحل     

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2740 - 38 

تاريـخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : بوعمرو الكبوري بن عبد القادر.

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

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة املنزه، دوار أوالد بوطيب.

نوعه : ارض فالحية . 

مساحته : 02 هـ 20 آر 36 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد : 52411 - 38 و 64662 - 38؛

شرقا : طريق عرضها 10 امتار ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 92134 - 38؛

غربا : طريق عرضها 5 امتار.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 جمادى التانية 1441 املوافق ل : 16 

فبراير 2020 ضمن بعدد 348 صحيفة 404 سجل األمالك 151 بتاريخ 

03 رجب 1441 املوافق ل : 27 فبراير 2020.

2 -نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 207 بتاريخ05/ مارس 2015 

و مصححة االمضاء بتاريخ 14 يوليو 2020.

امللك  ( غير مؤرخ مفاده كون  )محام  فريد عواد  - تصريح لألستاذ   3

يشهد و به نزاعات قضائية .

رسم  صحة  من  التحقق  حول  اخلميسات  مبدينة  التوثيق  قاضي  جواب   -  4

ملكية عدلي مؤرخ في 21جمادى التانية 1441 مؤرخ في 15 يوليو 2020.

5 - تصميم موقعي. 

 2020 : 04 نوفمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 

على الساعة : العاشرة صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31806 - 39

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني غالب بن عبيد.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار وجماعة تازمورت قيادة تازمورت اقليم تارودانت.

مساحته : 58 ار 29 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : زهير الوردي؛ 

جنوبا : محمد الوردي؛

غربا : صفية وفاطمة الوردي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 20 يونيو 2020.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 يوليو 2020.

تاريخ التحديد : 09 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31807 - 39

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020.

طالب ةالتحفيظ : السيدة ايت بخليق عائشة بنت حماد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي عني الشيخ بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 02 ار 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : عبد اهلل بوخليق؛ 

جنوبا : الزهرة الليتي؛

غربا : ايت وريك؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 مارس 2019.

تاريخ التحديد : 05 نوفمبر 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31808 - 39

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد العماني عبد السالم بن علي

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار اكادير العرب جماعة ايكودار امنابها قيادة سيدي عبد 

اهلل اوموسى دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 07 هـ 20 ار 41 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 32419 - 39؛ 

شرقا : احلبيب الهواري ومطلب التحفيظ عدد 4183 - 39؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 4183 - 39؛

غربا : علي العمان، خليفة العمان، بوحسني فرجي وممر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2020.

تاريخ التحديد : 05 نوفمبر 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31809 - 39

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الواحد عقاوي بن احمد. 

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار عني شعيب جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 80 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : ادميخة حماد؛ 

شرقا : ادميخة حماد؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : العربي العالي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي تابث التاريخ مؤرخ في 12 نوفمبر 2014.

- نسخة طبق األصل لعقد مخارجة عرفي مؤرخ في 10 نوفمبر 2014.

- شهادة ادارية مؤرخة في 12 يناير 2017.

تاريخ التحديد : 09 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31810 - 39

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد العوادة مبارك بن رشيد. 

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : حي الشليوات بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 14 ار 28 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ومطلب التحفيظ عدد 17571 - 39؛ 

شرقا : ورثة ايت عنيب مبارك؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1231 - 39 وطالب التحفيظ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 12391 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 مارس 2016.

تاريخ التحديد : 10 نوفمبر 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31811 - 39

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم العلوي بن محمد اخلليفة . 

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

نوعـه : دار للسكن سفلية.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 04 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابريكة عبد الهادي؛ 

شرقا : ابويشة بنت عياد؛ 

جنوبا : ايت سي ابويه؛

غربا : منوفي مهدية؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 ديسمبر 2003.

- صورة شمسية لقسمة رضائية عرفية مؤرخة في 19 يونيو 1995.

تاريخ التحديد : 10 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31812 - 39

تاريخ اإليداع : 09 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك سيدي الضاوي «.    

نوعـه : ارض فالحية بها أشجار االركان.

موقعه : دوار الركادة جماعة و قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 04 هـ 19 ار 19 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت اورياض؛ 

شرقا : ورثة ايت عبو؛ 

جنوبا : الروح؛

غربا : ورثة ايت اورياض، ورثة اوباني، الطريق وورثة موالي اسماعيل؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

 - اشهاد عدد 2150 مؤرخ في 08 سبتمبر 2020.

 - احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 11 نوفمبر 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31813 - 39

تاريخ اإليداع : 09 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مصلى الركادة «.    

نوعـه : مصلى.

موقعه : دوار الركادة جماعة و قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 10 ار 35 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : مدرسة ابتدائية؛ 

جنوبا : جمعية الهناء؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

 - اشهاد عدد 2155 مؤرخ في 08 سبتمبر 2020.

 - احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 11 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » فدان العصلة « 

مطلب رقم 31745 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 1123 املؤرخة 08 يوليو 2020.

العصلة " موضوع مطلب  امللك املسمى" فدان  ان مسطرة حتفيظ 

التحفيظ عدد 31745 - 39 الكائن بدوار الفيضة جماعة املهادي قيادة 

أوالد امحلة دائرة اوالد تامية إقليم تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا 

في اسم السادة : 

-عبد اهلل السوداني بن عبد السالم بنسبة 1/3.
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-عبد املالك السوداني بن عبد السالم بنسبة 1/3.

- موسى السوداني بن عبد السالم بنسية 1/3.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- عقد صدقة موثق مؤرخ في 13 اغسطس 2020.

 احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30202 - 41

تاريخ االيداع : 04 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حسن بن حلسن اعسيلة.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تاكنايت.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "تاكنايت". 

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو : "تاكنايت".

مساحته : 04 آ 03 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق اجلهوية رقم 714؛

شرقا : اعليلو حلسن ؛

جنوبا : الهاشمي محمد،ولد حمو سم؛

غربا : ساقية عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : عقد ملكية عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019؛ 

 2020 نوفمبر   04 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30203 - 41

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اإلله بن ادريس بناني.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بني ماللة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "بني ماللة". 

نوعـه : أرض فالحية بها 30 شجرة من الزيتون؛

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة آيت يوسي،جماعة 

كندر سيدي خيار،احملل املدعو : "فدان بني ماللة".

مساحته : 31 آ 74 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : زهراء بنت محمد بن عسو بودشيش؛

جنوبا : حدو بن عمر؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 7003 - 41؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 235 صحيفة 154 كناش 

األمالك رقم 93 مؤرخ في 21 أغسطس 1975؛

2 - نسخة لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 236 صحيفة 155 كناش 

األمالك رقم 93 مؤرخ في 21 أغسطس 1975؛

3 - نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 19 أكتوبر 2017؛

4 - نظير عقد مخارجة عدلي مؤرخ في 02 يناير 2018؛

5 - أصل عقد شراء عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2020؛

6 - عقد مقاسمة عدلي مؤرخ في 24 يونيو 2020؛

 2020 نوفمبر   09 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30204 - 41

تاريخ االيداع : 08 سبتمبر 2020.

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - فاطمة بنت عبد السالم مصطفى؛

2 - محمد بن محمد لوح؛

3 - حسن بن محمد لوح؛

4 - عبد الواحد بن محمد لوح؛

5 - سعيد بن محمد لوح؛

 05 6 - رشيد بن محمد لوح،بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 

أجزاء من أصل 40 جزء لألولى و 07 أجزاء من أصل ذلك لكل إبن ذكر.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : اخلربة.

االسم الدي اعطاه طالبوالتحفيظ للملك : "اخلربة". 

مغروسة  و  علوي  وطابق  سفلي  من  بناية  بها  أرض   : نوعـه 

باشجارالزيتون؛

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

احمد،صنهاجة،احملل املدعو : "اخلربة"

مساحته : 50 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : ساقية عمومية؛

غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - عقد ملكية عدلي مؤرخ في 16 مارس 1985؛

2 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 مارس 2019؛

3 - نسخة موجزة من رسم الوفاة بتاريخ 20 فبراير 2020؛ 

 2020 نوفمبر   09 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي    
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محافظة ميدلت       

مطلب رقم 35768 - 42

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : مامة اورير بنت حلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بيت بومية

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك زهير. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي أول وبيت بالسطح؛

موقعه : اقليم ميدلت، دائرة وقيادة وجماعة بومية، احملل املدعو شارع املسيرة.

مساحته : 90 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اقبلي الهواري؛

شرقا : امبارك بناصر؛

جنوبا : خالد ازون ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 652 كناش االمالك رقم 23 بتاريخ 10 

أكتوبر 1990

 70 رقم  االمالك  كناش   275 ص   709 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 18 سبتمبر 2012

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 429 كناش االمالك 

رقم 22 بتاريخ 11 يونيو 1990

سجل   219 ص   195 بعدد  ضمن  عدلي  بسند  تركة  احصاء  رسم 

التركات رقم 26 بتاريخ 16 يوليو 2012

 26 رقم  التركات  كناش   162 ص   149 بعدد  ضمن  عدلي  أراثة  رسم 

بتاريخ 25 ماي 2012

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 651 كناش االمالك 

23 بتاريخ 10 أكتوبر 1990

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 280 ص 163 كناش االمالك 8 بتاريخ 30 

مارس 1979

2020 على  أكتوبر   28  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم  35769 - 42

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : اسماعيلي علوي موالي علي بن سيدي محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : متدي نزري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زينب. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو ايت الربع.

مساحته : 01آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : عبد اهلل بوجندار؛

جنوبا : أيوب اعماريش ؛

غربا : حسن بن حلسن؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 97 ص 117 كناش االمالك عدد 68 بتاريخ 

20 ماي 2016

صورة شمسية لنسخة من رسم قسمة عدلي ضمن بعدد229 ص 

209 كناش التركات 11 بتاريخ 10 أكتوبر 1981

2020 على  أكتوبر   28  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 15 : 00 بعد الزوال.

    

مطلب رقم 35770 - 42

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : موالي عبد اهلل السبعي ابن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اخرمجيون

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك السبعي. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو اخرمجيون.

مساحته : 02آ76س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق مع بلفاطمي موالي علي؛

شرقا : بلفاطمي موالي علي؛

جنوبا : وانزى علي وحمو ابشتاتة ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 25 بتاريخ كناش عدد 314 سنة 1958

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 37 ص 189 مذكرة رقم 4بتاريخ 19 أبريل 1990

 60 230 كناش االمالك عدد  201 ص  رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 08 ديسمبر 2014

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 09 : 00 صباحا.

    

مطلب رقم 35771 - 42

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - موالي عبد اهلل الهاشمي بن موالي علي بنسبة 2/5

2 - لال فضيلة الهاشمي بنت موالي علي بنسبة 1/5

3 - لال سعاد الهاشمي بنت موالي علي بنسبة 1/5
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4 - نعيمة الهاشمي بنت موالي علي بنسبة 1/5

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : املوتن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الباتول 1. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو اخرمجيون.

مساحته : 04آ 40س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : لال فطوم بنت موالي املصطفى؛

جنوبا : بن سالم ؛

غربا : لال لكبيرة علوي عزيز؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم قسمة بنظائر عدلي توصيل عدد 341/14 مذكرة رقم 07 ص 39 

عدد 341بتاريخ 31 سبتمبر 1987

157 كناش  100 ص  اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد  نسخة موجب 

التركات رقم 26/19 بتاريخ 13 يونيو 2019

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

    

مطلب رقم 35772  -  42

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :

1 - موالي عبد اهلل الهاشمي بن موالي علي بنسبة 2/5

2 - لال فضيلة الهاشمي بنت موالي علي بنسبة 1/5

3 - لال سعاد الهاشمي بنت موالي علي بنسبة 1/5

4 - نعيمة الهاشمي بنت موالي علي بنسبة 1/5

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : املوتن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الباتول 2. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو اخرمجيون.

مساحته : 01آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : موالي علي عزيز؛

شرقا : ايت معمر منهم محمد؛

جنوبا : لال لعزيزة علوي عزيز ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم قسمة بنظائر عدلي توصيل عدد 341/14 مذكرة رقم 07 ص 39 

عدد 341بتاريخ 31 سبتمبر 1987

157 كناش  100 ص  اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد  نسخة موجب 

التركات رقم 26/19 بتاريخ 13 يونيو 2020

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

    

مطلب رقم 35773  -  42

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : صالح لبعيوي بن قدور

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تغزا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : افود ازكاغ. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة وقيادة بومية وجماعة تيزي نغشو، احملل 

املدعو مزرعة ايت غامن.

مساحته : 01 هـ 32آ53س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : أحمو محمد؛

شرقا : االحباس العامة والساقية؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : محمد بن أحمد مع ورثة الغزواني غازي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 463 ص 84 سجل االمالك 80 بتاريخ 09 

أكتوبر 2015

 96 االمالك  سجل   87 ص   71 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  ثبوت  عقد 

بتاريخ 09 يوليو 2020

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 182 ص 368 سجل االمالك 87 بتاريخ 

17 أبريل 2018

 95 رقم  االمالك  131 سجل  115 ص  بعدد  عقد صدقة عدلي ضمن 

بتاريخ 27 أغسطس 2020

2020 على  03 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

    

مطلب رقم 35774  -  42

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : يطو واحي بنت بلعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك ايطو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك ايطو. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو املو.

مساحته : 90 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حدو وسعيد؛

شرقا : الطريق؛
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جنوبا : محمد العكري ؛

غربا : خالفة البوعامي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 02 بتاريخ   7 االمالك  كناش   4 ص   5 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

نوفمبر 1995

كناش   49 ص   85 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  لرسم  شمسية  صورة 

االمالك رقم 30 بتاريخ في 12 نوفمبر 1977

2020 على  09 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "اليغن"

مطلب رقم 33553 - 14الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية رقم : 596 املؤرخة في  02 يونيو 2010

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 05 أغسطس 2020، فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " اليغن" ذي املطلب رقم 33553 - 14، الكائن 

الني،  املدعو  احملل  الريش، جماعة كرس تعاللني،  دائرة  بإقليم ميدلت، 

تتابع من اآلن فصاعدا في إسم طالبي التحفيظ :

1 -  يطو ايت بن عال بنت موحى

 2 - باحة ايت بن عال بنت موحى

 3 - محمد ايت بن عال بن موحى

 4 -  يامنة ايت بن عال بنت موحى

 5 - سعيد ايت بن عال بن موحى

 6 - بدة ايت بن عال بنت موحى

 7 - حسن ايت بن عال بن موحى ، على الشياع بنسبة 2/10 للذكور 

و1/10 لالناث بدال من طالبي التحفيظ :

1 - عائشة جوبير بنت عمر 2 - يطو ايت بن عال بنت موحى

 3 - باحة ايت بن عال بنت موحى

 4 - محمد ايت بن عال بن موحى

 5 -  يامنة ايت بن عال بنت موحى

 6 - سعيد ايت بن عال بن موحى

 7 - بدة ايت بن عال بنت موحى

 8 - حسن ايت بن عال بن موحى

 على الشياع بنسبة 10/80 لالولى و7/80 للذكور و14/80 لالناث وذلك 

بناء على الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :

كناش   24 ص   14 بعدد  ضمن  عدلي  "بنظير"  وفريضة  اراثة  -رسم 

التركات عدد 44 بتاريخ 30يونيو 2020.

 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الياس"

مطلب رقم 24837 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 990 املؤرخة في 20 ديسمبر 2017

2020، فإن مسطرة  11 سبتمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى "الياس" ذي املطلب عدد: 24837 - 42، الكائن 

ايت مزرعة  املدعو  احملل  بومية  وجماعة  قيادة  ميدلت،  ودائرة  بإقليم 

سعيد احسني، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ، 

من  بدال  العقاري  التصميم  أظهرها  التي  34س   91آ  01هـ  مبساحة 

مساحة 01آ 87س تقريبا املصرح بها وذلك بناء على الوثائق املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                            حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9410 - 43

تاريخ اإليداع : 07  سبتمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب في 

شخص مديره اجلهوي مبراكش نيابة عن مديره العام.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " م و ك م ص ش " قطاع 

املاء " البقعة رقم 1."

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه :  عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار قرقر احملل املدعو الباشا 2؛  

مساحته : 01 آر 66 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : الساقية الشعيبية و الطريق الوطنية رقم 9؛

شرقا : حسن املومن وعبد الرحيم املومن؛

جنوبا : حسن املومن وعبد الرحيم املومن؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

طلب مؤرخ في 03 فبراير 2020؛

محضر االتفاق بالتراضي مثبت االمضاء بتاريخ 25 اكتوبر 2019 و02 

يناير 2020؛

صورة رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 185 صحيفة 233 كناش رقم 10 

بتاريخ 15 مارس 2016 توثيق ايت اورير ؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 130 صحيفة 140 ش ل رقم 197 ب 

21 يونيو 2013؛

وكالة تابثة االمضاء بتاريخ 21 مارس 2019؛

مقتطف من اجلريدة الرسمية عدد 5408 بتاريخ 22 يونيو 2016 ؛ 

تصميم جتزيئي للبقعة رقم 1؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 11 نوفمبر 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9411 - 43

تاريخ اإليداع : 07  سبتمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

يامنة مهداش بنت ابراهيم بنسبة 10/80؛
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امنة خربش بنت محمد بنسبة 7/80؛

لطيفة خربش بنت محمد بنسبة 7/80؛

حسن خربش بن محمد بنسبة 14/80؛

عبد اللطيف خربش بن محمد بنسبة 14/80؛

الصديق خربش بن محمد بنسبة 14/80؛

نعيمة خربش بنت محمد بنسبة 7/80؛

فتيحة خربش بنت محمد بنسبة 7/80؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خربش"

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

موقعه :  مراكش املدينة، الباهية، درب السعديني، رقم 37؛  

مساحته : 01 آر 37 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : زنقة عرضها مترين؛

شرقا : الرسم العقاري رقم  11920 م؛

جنوبا : زنقة السعديني؛

غربا : محمد بن عالل و عبد الرحيم بن عبد القادر؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشيء؛

أصل امللك : 

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 141 صحيفة 204 كناش التركات رقم 8 

بتاريخ 06 مارس 2014؛

رسم استمرار عدلي حفظ حتت عدد 1885 بتاريخ 22 يونيو 1986؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1845 بتاريخ 17 يوليو 1986 ؛

مقرر الترخيص بالبناء رقم92/1168 م ت س ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 11 نوفمبر 2020 على الساعة 09:00.

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

                    جواد شريفي.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18825 - 53

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( محمد اكرميج بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اكرميج . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اكرميج .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار البراهمة .

مساحتها : 16 آر 67 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : الرسم العقاري رقم 52987 - 53 و الرسم العقاري رقم 31780 - 53 

وورثة مستعيد احمد ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 57602 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 57602 - 53 و ورثة مستعيد احمد ؛

غربا : طريق من 3 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 581 صحيفة 464 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 22 أبريل 2019.

 - شهادة ادارية عدد 06 مؤرخة في 24 فبراير 2020.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في يوليو 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 03 نوفمبر 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 18826 - 53

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

مصطفى اشنان بن محمد بنسبة 1/3 . 

ابراهيم امنون بن احلسني بنسبة 1/3 

عدنان املصوري بن محمد بنسبة 1/3 

االسم الذي كان يعرف به امللك : كدية سيدي املكي . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كدية سيدي املكي .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بنحمدون دوار حمرودة .

مساحتها االجمالية : 05 هك 81 آر 60 س تقريبا.

القطعة االولى : مساحتها 02 هك 40 آر 90 س يحدها : 

شماال : احمد مسرار ؛

شرقا : مسلك من مترين و واد ؛

جنوبا : ورثة زوكير احلاج امليلودي ؛

غربا : مسلك من 5 امتار ؛

القطعة الثانية : مساحتها 03 هك 40 آر 70 س يحدها : 

شماال : مسلك من مترين و واد ؛

شرقا : ورثة مداد عبد اهلل ؛

جنوبا : ورثة زوكير احلاج امليلودي ؛

غربا : مسلك من مترين و واد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 142 صحيفة 193 

كناش األمالك عدد 141 بتاريخ 02 فبراير 2018.

 97 صحيفة   91 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 05 فبراير 2020.

235 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  - رسم   

190 كناش اخملتلفة عدد 74 بتاريخ 09 يونيو 2020.

 - شهادة ادارية عدد 26/2019 مؤرخة في 31 ديسمبر 2019.
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 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 05 مؤرخة في 05 يناير 2018.

العامة  بالقنصلية  مضمن  عدلي  وكالة  لرسم  شمسية  صورة   -  

للمملكة املغربية ليون بعدد 295 صحيفة 295 كناش عدد 33 بتاريخ 

16 يونيو 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 03 نوفمبر 2020 على الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم 18827 - 53

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( نبيل بلدي بن ابراهيم . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض القرية . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض القرية .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد عمر .

مساحتها : 01 هك 11 آر 78 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : طريق عمومي من 5 امتار ؛

شرقا : عبد اهلل بكار ؛

جنوبا : عبد القادر ساقي ؛

غربا : ورثة احلاج املكي ساقي و ورثة احلاج عبد اهلل ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 - نظير لرسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 124 صحيفة 

94 كناش األمالك عدد 98 بتاريخ 15 أبريل 2010.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 847 مؤرخة في 17 مارس 2010.

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 164 صحيفة 178 

كناش األمالك عدد 148 بتاريخ 29 يناير 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 07 مؤرخة في 24 يناير 2019.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 560 صحيفة 401 

كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 25 فبراير 2019.

 56 صحيفة   69 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 17 أغسطس 2020.

 - تصريح بالضياع مؤرخ في 02 سبتمبر 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 03 نوفمبر 2020 على الساعة الثالثة زواال .

مطلب رقم 18828 - 53

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( احمد درهميني بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرمل . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الرمل .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار اخليايطة .

مساحتها : 09 آر 32 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : الرسم العقاري رقم 80680 - 53 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 49509 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 57432 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 15313 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 258 صحيفة 206 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 11 ديسمبر 2019.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 376 صحيفة 299 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 09 يناير 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 03 نوفمبر 2020 على الساعة الرابعة زواال .

مطلب رقم 18829 - 53

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( الظاريف الهاشمي بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض دار رمى . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد رامي .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

مساحتها : 33 آر 54 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : الرسم العقاري رقم 43502 س ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 43502 س و مطلب رقم 7971 - 15 ؛

جنوبا : مطلب رقم 5180 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 5180 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 170 صحيفة 130 

كناش األمالك عدد 94 بتاريخ 01 أبريل 2009.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 129 صحيفة 169 

كناش األمالك عدد 121 بتاريخ 28 أغسطس 2014.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 04 نوفمبر 2020 على الساعة التاسعة .

مطلب رقم 18830 - 53

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( الظاريف الهاشمي بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الرمى 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الرمى 2 .

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

مساحتها : 7 آر 14 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : الرسم العقاري رقم 77765 - 53 ؛
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شرقا : الرسم العقاري رقم 25492 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 67329 - 53 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 61000 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 16 20 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 23 أبريل 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 03 مؤرخة في 03 مارس 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 04 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                       فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد

إعالن عن إيداع البيان والتصميم التجزيئيني املتعلق 
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املسماة " بوشابل"

جماعة بوشابل قيادة شراكة دائرة قرية با محمد
 اقليم تاونات

طبقا ملقتضيات الفصل 4 من الظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ 

في 10 جمادى األولى 1389 املوافق 25 يوليو 1969(،  ينهي احملافظ على 

األمالك العقارية بقرية با محمد الى علم العموم أنه مت إيداع البيان 

القروية  لألمالك  اجلماعي  التحفيظ  ملنطقة  التجزيئيني  والتصميم 

املسماة"بوشابل"، جماعة بوشابل، دائرة قرية با محمد، إقليم  تاونات 

موضوع مطالب التحفيظ من 7262 - 54 الى 17077 - 54 ومن 18279 - 54 

الى 18386 - 54.

وفي وسع كل من يهمه األمر أن يطلع مجانا على هذه الالئحة وهذا 

التصميم في مقر السلطة احمللية  )قيادة شراكة( ومبصلحة احملافظة 

العقارية  لقرية با محمد عمال مبقتضيات  الفصل 11 من الظهير املذكور.

                            احملافظ على األمالك العقارية قرية بامحمد.

                               يوسف بوكنيفي.

 

محافظة مكناس اإلسماعيلية

مطلب رقم 4582 - 59
تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ  : كرام املصطفى بن عبد اهلل بصفته مالكا حلق الزينة

اما حق الرقبة فهو للدولة املغربية) امللك اخلاص( ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "النقبة" االسم الذي أعطاه طالب 

التحفيظ للملك : "النقبة"

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي و طابقني علويني؛

موقعه : احملل املدعو النقبة توالل مكناس؛

مساحته : 93 سنتيار تقريبا ؛

حدوده :  

 شماال : الزنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا : الزنقة )ملك عمومي( ؛

جنوبا : رزي عبد اهلل ؛ 

غربا  : الكري احلسني ؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 جمادى االولى 1426 موافق 07 يوليو 2005.

2020 الساعة  02 نوفمبر   : التحديد هو  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

10 صباحا.

مطلب رقم 4583 - 59

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : لقصابي محمد بن محمد بصفته مالكا حلق الزينة 

اما حق الرقبة فهو للدولة املغربية) امللك اخلاص( ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل 01 زنقة 55 شارع 1" االسم 

الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لقصابي"

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

موقعه : شارع 1 زنقة 55رقم 1 توالل مكناس؛

مساحته : 01 ار39 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : الزنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا : ورثة بورحيم محمد؛

جنوبا : ورثة ابجالل حلسن؛ 

غربا  : ورثة الرابحي محمد ؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

-رسم ملكية مؤرخ في 23 ذو احلجة 1438 موافق 14 سبتمبر 2017.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 

02 نوفمبر 2020 الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية بالنيابة.

             زكية الدكالي.

 

محافظة إنزكان أيت ملول

مطلب رقم 21124 - 60

تاريخ االيداع : 17 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : الفلعوصي سعيد.

اسم للملك : دار الفلعوصي 

نوع امللك : ارض بها دار سفلية 
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موقعه : حي توهمو جماعة ايت ملول عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شـرقا : مومد حلسن؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الرباح محمد علي.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 02 مارس 2007

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 19 أكتوبر 2020 الساعة 11:00 صباحا.

مطلب رقم 21125 - 60

تاريخ االيداع : 17 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : بوميشا محمد

اسم للملك : اوريكة

نوع امللك : بناية من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : دوار العطار جماعة القليعة عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : السبعي عمر؛

شـرقا : السبعي عمر ؛

جنـوبا : ابلخير احلسني؛

غربـا : طريق.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك:

- رسم عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 2007

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 19 أكتوبر 2020 الساعة 10:00 صباحا

مطلب رقم 21126 - 60 

تاريخ االيداع : 18 يونيو 2020

طالب التحفيظ : بنزهرة عائشة بنت سليمان 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك ايت ميمون

نوع امللك : دار سكنية من سفلي وطابقني 

موقعه : حي ازرو ، جماعة ايت ملول ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : بوشبوك محمد ؛

شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : مطلب التحفيظ 13849 - 60؛

غربـا : علي بن محمد؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

-رسم بيع عرفي مؤرخ في 20 نوفمبر 2001.

- وكالة عرفية مؤرخة في 11 ماي 2000؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 19 أكتوبر 2020 الساعة 12:00 صباحا

مطلب رقم 21127 - 60

تاريخ االيداع : 18 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : عائشة مومان

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : مومان .

نوع امللك : ارض عارية

عمالة  الدشيرة،  جماعة  عشاق  حمام  قرب  واحلوري  حي   : موقعه 

إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 آر 41 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : اروهال حلسن ؛

شـرقا : طريق ؛

جنـوبا : الرسم العقاري 34416 - 09 و 29320 - 09؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 69948 - 09؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

صدقة عدلية مؤرخ في 20 أبريل 2018

- شراء عدلي مؤرخ في 16 فبراير 2016

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 يونيو 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 19 أكتوبر 2020 الساعة 09:00 صباحا

 

مطلب رقم 21128 - 60

تاريخ االيداع : 26 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : الرداد العرش بن بوشعيب 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : العرش

نوع امللك : أرض بها بناية من سفلي وطابق .علوي.

موقعه : حي تراست، اجلماعة احلضرية انزكان ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : حفيظة زبروك؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الساحة ؛

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك

- تسليم عرفي مؤرخ في 28 يونيو 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 27 أكتوبر 2020 الساعة 09:00 صباحا

مطلب رقم 21129 - 60

تاريخ االيداع : 25 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : 

-دليلة ابزيوة و خديجة ابزيوة والهام ابزيوة ونوال ابزيوة .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك:ملك ابزيوة

نوع امللك : دار من سفلي وطابقني علويني 

موقعه : زنقة 550 املسدورة، جماعة انزكان ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : علي احربيل ؛

شـرقا : عبداهلل اوحلاج؛

جنـوبا : احمد حسون

غربـا : طريق

احلقوق العينية:حق االنتفاع لفائدة محمد ابزيوة و بن عبداهلل رغية 

بنت احلسن مدى احلياة.

اصل امللك :

صدقة عدلية مؤرخة في 12 يناير 2017؛

عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 يوليو 2010. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 26 أكتوبر 2020 الساعة 09:00 صباحا

مطلب رقم 21130 - 60 

تاريخ االيداع : 25 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : علي بويقني .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : بويقني

نوع امللك : دار سكنية من سفلي وطابقني علويني

موقعه : احواز ايت ملول جماعة التمسية ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : مطلب 14281 - 60 ؛

شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : رسم عقاري 27355 - 60؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية:الشئ.

اصل امللك:

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 09 ديسمبر 2003

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 26 أكتوبر 2020 الساعة 10:00 صباحا

مطلب رقم 21131 - 60

تاريخ االيداع : 31 أغسطس 2020

و  خديجة  و  مليكة  و  احمد  و  البشير  و  عبداهلل   : التحفيظ  طالب 

حبيبة و فاطمة و مينة و زهرة اسمهم العائلي بوكننا 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك بوكننا 
نوع امللك : بناية سكنية من سفلي وطابق اول .

موقعه : جماعة الدشيرة اجلهادية ، عمـالة إنزكان أيت ملول.
مساحته : 01 آر 49 س تقريبا.

حدوده : 
شمـاال : زنقة ؛

شـرقا : ورثة بوكننا ؛
جنـوبا : عمر بوكننا؛

غربـا : بوكننا احلسني؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك 
-استمرار عدلي مؤرخ في 23 يناير 2020

- اراثة مؤرخ 21 أغسطس 2004،
- اراثة مؤرخة في 14 يناير 2020 

- فريضة مؤرخة في 18 فبراير 2020،
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 نوفمبر 2020 الساعة 09:00 صباحا

مطلب رقم 21132 - 60 
تاريخ االيداع  : 31 أغسطس 2020
طالب التحفيظ : فاطمة الطلبي 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : الطلبي .
نوع امللك : دار سكنية من سفلي وطابق اول

موقعه : جماعة الدشيرة ، عمـالة إنزكان أيت ملول.
مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 
شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : ممر ؛
جنـوبا : اعطار محمد ؛

غربـا : بوكننا عمر ؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك
-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 يناير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 نوفمبر 2020 الساعة 10:00 صباحا

مطلب رقم 21133 - 60
تاريخ االيداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : جوغى عبدالكرمي
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : عبدالكرمي 1

نوع امللك : دار من سفلي وطابقني 
موقعه : جتزئة مكدر ، جماعة القليعة ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 82 س تقريبا.
حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛
شـرقا : رشيد مكدر ؛

جنـوبا : طريق؛
غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك:
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-عقد بيع عرفي مؤرخ في 31 يوليو 2007
- ملحق عقد عرفي في 16 أغسطس 2007

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 نوفمبر 2020 الساعة 11:00 صباحا

مطلب رقم 21134 - 60
تاريخ االيداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد الكرمي جوغى
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : عبدالكرمي 2

نوع امللك : بناية من سفلي وطابقني
موقعه : جماعة القليعة، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 79 س تقريبا.
حدوده : شمـاال : النشيط حلسن ؛

شـرقا : طريق ؛
جنـوبا : احماد اخلوش ؛
غربـا : مكدار عائشة ؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك:

-بيع عرفي مؤرخ في 10 نوفمبر 2010
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 نوفمبر 2020 الساعة 12:00 زواال

مطلب رقم 21135 - 60 
تاريخ االيداع : 2 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عمر أسوس بن ابراهيم
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : اسوس

نوع امللك : سكن من سفلي وطابقني 
موقعه : جماعة القليعة، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 78 س تقريبا.
حدوده : شمـاال : علي باشو ؛

شـرقا : محمد بلفقيه؛
جنـوبا : الطريق ؛

غربـا : خديجة تبعمرانت ؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك:
- شراء عدلي مؤرخ في 20 ماي 2014 

- شراء عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2010
- هبة عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2010 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 03 نوفمبر 2020 الساعة 10:00 صباحا
احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول

                                 عبد احلليم فتح اهلل.

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 5583 - 63
تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد رشيد العراقي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البحيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مبروكة "

نوعه : أرض فالحية

موقعه :  عمالة اقليم النواصر جماعة  النواصر دوار اوالد دقاق .

مساحته :  18 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : العقار احملفظ رقم 39207/د

شرقا : العقار احملفظ رقم 39207/د

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشيء.

   أصل امللك :

األول  ربيع   04 بتاريخ   116 647 كناش عدد  بعدد  رسم ملكية ضمن 

1440 هـ موافق 12  نوفمبر 2018

شهادة ادارية عدد 15/2018 مؤرخة في 08 يوليو 2020

2020 على  04 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11:30 .

مطلب رقم 5584 - 63

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد احلفيان بن سعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد السدرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد السدرة "

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  بوسكورة دوار احلوامي لكليتة .

مساحته : 06 ار 75 سنتيار تقريبا.

حدوده  : 

شماال : ممر عرضه 04 م – نادية احلفيان – ممر من 02 م – املطلب رقم  854 - 63.

شرقا : الرسم العقاري رقم 109474 - 63 والرسم العقاري 4361 - 47

جنوبا : الرسم العقاري رقم  109474 - 63 – احلفيان احملفوظ – احلفيان فاطنة.

غربا : ممر عرضه 03 متر – ورثة الكحلة.

احلقوق العينية : الشيء.

   أصل امللك :

رسم ملكية ضمن بعدد 226 كناش عدد 127 بتاريخ 17 رمضان 1441 

هـ موافق 11 ماي 2020.

شهادة ادارية عدد 12/2019 مؤرخة في 16 ماي 2019

على   2020 نوفمبر   04 املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر .  

                                           مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12895 - 65 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز املزيان بن احلسني .

اإلسم الذي يعرف به امللك ". امي اسافن "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امي اسافن ".

مشتمالته : أرض فالحية. 

موقعه : اقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة دار اجلامع مزارع دوار الفيط .

مساحته : 77آر 33 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حميد املزيان . 

شرقا : الساقية . 

جنوبا : احمد املزيان . 

غربا : الشعبة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 06 مارس 2020 املوافق ل 11 

رجب 1441. 

- صورة شمسية لشهادة ادرية مؤرخة في 23 فبراير 2018 .

الساعة  2020 على  نوفمبر   11 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء  التاريخ 

12 و 30 دقيقة. 

مطلب رقم 12896 - 65 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز املزيان بن احلسني .

اإلسم الذي يعرف به امللك ". اروراض "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اروراض ".

مشتمالته : أرض فالحية بها دار للسكن . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة دار اجلامع مزارع دوار الفيط ايت عال .

مساحته : 27 آر 63 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احمد املزيان . 

شرقا : طريق عمومية عرضها 10 امتار . 

جنوبا : احلسني كرموش . 

غربا : الشعبة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 06 مارس 2020 املوافق ل 11 

رجب 1441. 

- صورة شمسية لشهادة ادرية مؤرخة في 23 فبراير 2018 .

الساعة  2020 على  نوفمبر   11 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء  التاريخ 

13 و 30 دقيقة. 

مطلب رقم 12897 - 65 

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد املزيان بن احلسني .

اإلسم الذي يعرف به امللك ". اروراض "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اروراض ".

مشتمالته : أرض فالحية بها دار للسكن . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة دار اجلامع مزارع دوار الفيط ايت عال .

مساحته : 26 آر 91 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ايت عال عمر بن ايدار . 

شرقا : ساقية ازيالل نسليمان . 

جنوبا : ايت احماد محماد . 

غربا : الطريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 06 مارس 2020 املوافق ل 11 

رجب 1441. 

- صورة شمسية لشهادة ادرية مؤرخة في 23 فبراير 2018 .

الساعة  2020 على  نوفمبر   11 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء  التاريخ 

10 و 00 دقيقة.

مطلب رقم 12898 - 65 

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد املزيان بن احلسني .

اإلسم الذي يعرف به امللك ". ازيالل نسليمان "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ازيالل نسليمان ".

مشتمالته : أرض فالحية. 

موقعه : اقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة دار اجلامع مزارع دوار ازيالل نسليمان .

مساحته : 01 هكتار 78 آر 91 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ايت موعة محمد . 

شرقا : احمد املزيان . 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 6 امتار . 

غربا : احمد املزيان و محمد بن حلسن اوحلاج و ورثة ايت عال .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 06 مارس 2020 املوافق ل 11 

رجب 1441. 

- صورة شمسية لشهادة ادرية مؤرخة في 23 فبراير 2018 .

الساعة  2020 على  نوفمبر   11 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء  التاريخ 

11 و 00 دقيقة.
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الصداقة"

مطلب رقم 12872 - 65

مسطرة  فان   2020 سبتمبر   07 في  مؤرخ  تقييد  مطلب  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  "الصداقة"  املسمى  امللك  حتفيظ 

اغمات،  جماعة  اورير،  ايت  دائرة  احلوز  بإقليم  الكائن   65  -  12872

طالبي  نفس  اسم  في  حتفيظه  مسطرة  تتابع  بويحيا،  سيدي  دوار 

التحفيظ، وحتت اسم امللك املسمى " اسكا "و ذلك بناء على نفس 

الوثائق و الرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور. 

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

 

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17608 - 66 

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : حسني ايت بلعيد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : « ابحير نايت صالح«

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : «ابحير نايت صالح«.

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط قيادة افروكة جماعة مجاط دوار 

زاوية مجاط.

مساحته : 21 ار 42 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني اوسعيد،عمر جرميم؛

شرقا : طريق،حكيمة ايت بلعيد ودنيا ايت بلعيد؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : طريق،طالب التحفيظ.

أصل امللك : رسم إستمرار عدلي مضمن بعدد 168 كناش األمالك 33 

بتاريخ 27 مارس 2018 شيشاوة.

2020 على  12 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17609 - 66 

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : ابراهيم امعشو بن مبارك.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : «إكي أوخريب إمي نحياض«

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : « إكي أوخريب إمي نحياض ».

نوعـه : أرض عارية بها دار للسكن من طابق سفلي وطابقني علويني.

اروهالن  تزتونت  عني  قيادة  امينتانوت  دائرة  شيشاوة  إقليم   : موقعه 

جماعة عني تزتونت دوار اسراتو.

مساحته : 18 ار 48 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امعشو احلسني بن امبارك؛

عبد  علي،العطار  بن  محمد  احملجوب  ايت  احلسني،  امعشو   : شرقا 

الرحيم بن علي؛

جنوبا : ورثة بيهي بن عمر؛

غربا : ايت اباية ينوب عنهم احلسن اباية، ورثة ايت موالي ينوب عنهم 

جامع بن موالي.

أصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي مضمن بعدد 522 صحيفة 490 كناش األمالك 

رقم 8 بتاريخ 25 فبراير 2015.

- اشهاد عدلي مضمن بعدد 388 كناش اخملتلفة رقم 23 بتاريخ 29 يونيو 2020.

- اشهاد إصالح رسم إستمرار عدلي محرر بتاريخ 17 ديسمبر 2019.

2020 على  13 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بشيشاوة

عبد اإلله البدوي    

 

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30823 - 72

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : سعيد استيتو بن العربي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني الشعير"؛

نوعه  : أرض فالحية بها بناية من سفلي وثالث ابار وحوض مائي وخزان 

مائي واشجار الزيتون وصبار.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة الصخور، دوار البكارة الشعاب.

مساحته : 02 هـ 84 آر 08 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : ورثة استيتو العربي؛

شرقا : استيتو رشيد بن العربي؛

جنوبا : طريق؛
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غربا : عائشة احلينوني.

أصل امللك ׃ رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 30 صحيفة 23 سجل 

األمالك رقم 95 في 13 اكتوبر 2011 توثيق ابن جرير.

 2020 09 نوفمبر  يـوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30824 - 72 

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : عماري عائشة بنت عمر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عماري"

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وطابقيني علويني ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، احلي اجلديد.

مساحته : 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون׃

شماال : الزنقة؛

شرقا : إبراهيم بن محمد؛

جنوبا : ورثة محمد ايت لهري؛

غربا : الزنقة.

أصل امللك׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 680 صحيفة 420 كناش األمالك رقم 44 

في 14 يوليو 1982 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 484 صحيفة 380 كناش األمالك رقم 38 

في 18 مايو 1980 توثيق ابن جرير.

 2020 11 نوفمبر  يـوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

  

خالصة إصالحـية - تتعلق بامللك املسمى "أطلس"

مطلب رقم 30647 - 72 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 1078 املؤرخة في 28 أغسطس 2019  

فإن   ،2020 سبتمبر   08 بتاريخ  االمضاء  مصحح  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  موضوع  "أطلس"  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة 

دوار  بوشان،  جماعة  الرحامنة،  باقليم  الكائن   ،72  -  30647 رقم 

اسم  وفي  التسمية  نفس  حتت  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  النويدرات، 

نفس طالبة التحفيظ، و مبساحة نهائية قدرها 39 آر 45 سنتيار، بدل 

املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ والبالغة 33 آر 32 س تقريبا، 

وذلك بناء على نفس العقود املودعة سلفا تدعيما ملطلب التحفيظ.

  احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير.

                                     محمد عطشة. 

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5091 - 77

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد الكرمي بونوة بن عمرو ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » امراس 1 - 2 «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » امراس 1 2- «؛ 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار العيدان ؛ 

مساحته االجمالية : 69 ارا 44 سنتيار تقريبا ؛  

حدوده : 

القطعة االولى : 

شماال : ورثة العربي شنوفي ؛

شرقا : الطريق رقم 6 ؛

جنوبا : محمد مستاري ؛

غربا : ورثة عمرو بوراس؛

القطعة الثانية : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 10602 - 02 ؛

شرقا : الطريق رقم 6 ؛

جنوبا : محمد مستاري ؛

غربا : الطريق رقم 6 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدد 184 صحيفة 201 كناش 48 بتاريخ 16 فبراير 2006 ؛

2 - رسم اراثة عدد 230 صحيفة 279 بتاريخ 15 اغسطس 2005 ؛

3 - رسم اراثة عدد 199 صحيفة 245 كناش 58 بتاريخ 12 ماي 2008 ؛

4 - رسم اراثة عدد 182 صحيفة 263 كناش 110 بتاريخ 18 يوليو 2016 ؛

5 - رسم شراء عدد 333 صحيفة 389 كناش 169 بتاريخ 27 ديسمبر 2019 ؛

6 - رسم وكالة عدد 131 صحيفة 103 كناش 201 بتاريخ 27 ديسمبر 2019 ؛

7 - رسم وكالة عدد 269 صحيفة 244 كناش 169 بتاريخ 24 يونيو 2016 ؛

8 - رسم وكالة عدد 494 صحيفة 392 كناش 197 بتاريخ 07 اكتوبر 2019 ؛

9 - رسم وكالة عدد 555 صحيفة 555 كناش 24 بتاريخ 09 دجنبر 2019 ؛

 25 كناش   1240 صحيفة   1240 عدد  حتت  ضمن  بنظير  وكالة   –  10

بتاريخ : 05 ديسمبر 2019 ؛

2020 على الساعة احلادية  09 نوفمبر   : تاريخ إجراء عملية التحديد 

عشر صباحا. 

مطلب رقم 5092 - 77

تاريخ اإليداع : 04 سبتمبر 2020

طالبا التحفيظ : 

1 - اقويدر صاحلي بن عيسى بنسبة ½ ؛

2 - البكاي صاحلي بن عيسى بنسبة ½ ؛
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » خياسة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » خياسة «؛ 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار لعراعرة احتاتة ؛ 

مساحته االجمالية : 01 هــ 24 ارا 53 سنتيار تقريبا ؛  

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 24199 - 77 ؛

شرقا : ممر حدودي ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 28903 - 77 ؛

غربا : طريق عمومية عرضها عشرة امتار؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدد 312 صحيفة 350 كناش 173 بتاريخ 20 اغسطس 2020 ؛

2 – شهادة ادارية عدد 35 بتاريخ : 19 اغسطس 2020 ؛

الثانية  الساعة  على   2020 نوفمبر   09  : التحديد  إجراء عملية  تاريخ 

عشر زواال . 

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد : 

كمال عونة     

 

محافظة اشتوكة ايت باها

مطلب رقم 5620 - 80 

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عمر حاسيس بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك حاسيس 1"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ،

موقعه : حي الشالي 2 اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اوصالح محمد ؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الصافي احلسن بعضا احلسن الزيزوي ؛ 

غربا : التيفاوي احلبيب ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 نوفمبر 1999.

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 يونيو 2000.

-صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 21 نوفمبر 1974.

-اذن اداري قصد التحفيظ مؤرخة في 23 يونيو 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 09 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5621 - 80 

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عمر حاسيس بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك حاسيس 2"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ،

موقعه : حي الشالي 2 اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اوصالح محمد ؛

شرقا : تيفاوين احلبيب؛ 

جنوبا : عمر حاسيس ؛ 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 05 يناير 1996.

-صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 21 نوفمبر 1974.

-اذن اداري قصد التحفيظ مؤرخة في 23 يونيو 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 09 نوفمبر 2020 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 5622 - 80 

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : الدريسية بلحاج حدو بنت احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك الدريسية"

نوعه : أرض عارية ،

إقليم  بيوكرى  الصفاء  واد  اجلماعة  بوالصابون  ايت  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 90 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوسالم ايت وفقير ؛

شرقا : ولباز املدني؛ 



عدد 1133 - 27 محرم 1442 )16 سبتمبر 2020(4132

جنوبا : امزيل ؛ 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

-عقد بيع ثابت التاريخ مؤرخ في 22 مارس 2019.

-صورة شمسية لعقد بيع عرفي مؤرخ في 05 سبتمبر 2014.

-صورة طبق األصل لعقد قسمة عرفية مؤرخة في 24 نوفمبر 1989.

-صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في 22 نوفمبر 2011.

تاريخ التحديد املؤقت 09 نوفمبر 2020 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 5623 - 80 

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : كبيرة احلماني بنت محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " قبلة تلفهارت"

نوعه : أرض محاطة بسور ،

الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة- : دوار تلفهارت اجلماعة  موقعه 

أيت باها

مساحته : 07 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : ورثة ايت اوالعجاج؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : كبيرة احلماني ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

-عقد قسمة رضائية ثابتة التاريخ مؤرخة في 05 يونيو2018.

-شهادة ادارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2013.

-صورة طبق األصل لعقد بيع عدلي مؤرخ في 03 يناير 1964.

-صورة طبق األصل لعقد بيع عدلي مؤرخ في 03 يناير 1964.

-وكالة عرفية مؤرخة في 09 يونيو 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 09 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 5624 - 80 

تاريخ اإليداع : 07 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : مينة الشيشاوي بنت العربي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك الشيشاوي"

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : دوار ايت احمد اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 10 ار 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ايت البركي ؛

شرقا : ورثة العربي بن سعيد بعضا كلثومة بنت بيهي؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : ورثة مبارك بن محمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

-عقد بيع ثابت التاريخ مؤرخ في 10 يوليو 2020.

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 08 يونيو 2010.

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 24 مارس 2008.

-عقد بيع ثابت التاريخ مؤرخ في 10 يوليو 2020.

-وكالة عرفية مؤرخة في 27 فبراير 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 09 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5625 - 80 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : فدان تيتي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " فدان تيتي"

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : فدان تيتي اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 56 ار 18 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : علي هكليل؛ 

جنوبا : ورثة سعيد اضرضور ؛ 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

 334 451 ص  أصل امللك : نسخة تسليم عدلي مضمن اصله بعدد 

سجل األمالك 14 بتاريخ 21 يناير 2009.

تاريخ التحديد املؤقت 09 نوفمبر 2020 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 5626 - 80 

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : سمية بولفاف بنت عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " سمية"
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وبنايتني  أول  بناية من سفلي وطابق  : أرض محاطة بسور بها  نوعه 

من سفلي ،

موقعه : دوار اسحنان اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 16 ار 30 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : كلثومة ابوهام ؛

شرقا : محمد نايت احلاج حمدنا؛ 

جنوبا : لطيفة وفاطمة أبوهام ؛ 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

-عقد بيع عريف مؤرخ في 13 ماي 2012.

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 ماي 2012.

-رسم هبة عرفية مؤرخة في 19 اغسطس 2011.

تاريخ التحديد املؤقت 09 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 30

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة ايت باها 

محمد بلقايد   

 

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5027 - 81

تاريخ اإليداع : 08 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.هند حمي بنت حلسن بنسبة 1/2.

2.حلسن حمي بن حلسن بنسبة1/2.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك هند". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت بلعربي.

مساحته : 01 هـ 21 آر 70 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : نعيمة بلوى؛ مونى بلوى؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : ورثة بنعيسى بن حمادي؛ حمو بلوى 

غربا : الشعبة من ورائها ورثة عموري عسو. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 54 رقم  العقار  327 كناش  339 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 21 فبراير 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 424 ص 374 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 04 ديسمبر 2019 توثيق تيفلت. 

3.شهادة إدارية عدد 26/2020 عن جماعة ايت بلقاسم مؤرخة في 13 

يوليو 2020.

2020 على  09 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

محمد زافو    

 

محافظة ازمور

مطلب رقم 1 - 84

تاريخ اإليداع : 8 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : محمد اشقيف بن اخملتار

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الفقير

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الفقير 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى سفلية و مطفية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار خمليش.

مساحته : 55 آ 93 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة لسان الدين.

شرقا : مطلب عدد 60430 - 08 و مطلب عدد 61426 - 08. 

جنوبا : طريق عمومي. 

غربا : مطلب عدد 60427 - 08 و مطلب عدد 60428 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

 1440 الثانية  19 جمادى  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق )25 فبراير 2019(.

2020 على  09 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور

املعطي زديد     



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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غربا: موالي العربي العلوي و زبيدة بلكناوي، 
طالبة التحفيظ : رحمة سيف بنت عبد الكبير.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 18853 - راء
امللك املسمى: لوتسمان دي كاب

الكائن ب: الكائن بالرباط، اجلماعة احلضرية حلسان، حي احمليط زنقة 
فرسوفيا

طالب التحفيظ : عبد الواحد اليثريبي 
وقع حتديده في: 09 /11 /2015

 911 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 
املؤرخة في 15 /06 /2016

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط - حسان
اجلياللي احلليمي     

محافظة فاس 

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
 )12 غشت 1913( 

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيد املفضل الناجم املالك املسجل، طلب أن يسلم له 
نظير جديد للرسم العقاري رقم 17599 - ف ، املؤسس للملك  املدعو 
303" والكائن بفاس ،طريق عني الشقف، وذلك بسبب ضياع  "زازا - 

النظير الذي سلم له سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن .
           احملافظ على األمالك العقارية بفاس 

                   حدو او حلسن

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 107006 - 08
اسم امللك :أرض الكور . 

دوار   ، اخدمي  امحمد  سيدي  جماعة  اجلديدة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 
احلضارة.

محافظة الدارالبيضاء - أنفا

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
 )12 غشت 1913( 

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

املمضي  أنفا  بالدارالبيضاء  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

الساكن  اليعقوبي  أحمد  موالي  السيد  أن  للعموم  باإلعالم  أسفله 

أن  15، احلي احملمدي، طلب  الرقم   ،1 الزنقة  بالدارالبيضاء، حي مينو، 

املؤسس   01  -  47704 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم 

بسبب  وذلك  أنفا  بالدارالبيضاء،  الكائن   "17 "وفاء  املدعو  للملك 

تالشي النظير الذي كان قد سلم له 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

فؤاد أفغـان     

محافظة الرباط - حسان

مطلب رقم 41212 - 03

اسم امللك: رحمة"

موقعه: الرباط، اجلماعة احلضرية حلسان، املدمية القدمية حمام اكديرة. 

تاريخ حتديده : 17/12/2018

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آ 43 س.

نوعه: أرض بها بناية من طابق أرضي و طابق واحد . 

احلقوق العينية: حائط مشترك مع الرسم العقاري 7104/راء. 

اجملاورون:

شماال: اكديرة، 

شرقا: الرسم العقاري 7104 - راء ،

جنوبا: بلكناوي و مصطفى السوسي 
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وقع حتديده في : 15 يناير2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :02 ه 41 آ 14 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : ورثة مغتنم بوشعيب . 

شرقا : طريق عمومية عرضها 05 امتار .

جنوبا : ورثة مغتنم بوشعيب .

غربا : الرسم العقاري عدد 100758 - 08 املارة طريق السيار من اجلديدة 

الى اسفي .

طالب التحفيظ: امحمد الصديقي بن محمد .

مطلب رقم 118831 - 08

اسم امللك :أرض تفطنة . 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار الوادات.

وقع حتديده في : 15 يناير2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :01 ه 16 آ 53 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : الدغالي محمد والدغالي عبد اهلل . 

عقاري  ورسم  الدوار  حرم   – امتار   10 : طريق عمومية عرضها  شرقا 

عدد 8043/ز.

جنوبا : حرم الدوار وورثة بريق .

غربا : ورثة الدهاج عبد اهلل والدغالي محمد.

طالب التحفيظ: اسماعيل فليل بن احمد .

مطلب رقم 118967 - 08

اسم امللك :أرض الغابة. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، دوار الغزوة.

وقع حتديده في : 13 يناير 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 16 آ 37س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون:

شماال : ورثة محمد احسان . 

شرقا : برطاز بوشعيب .

جنوبا : عبد القادر محراز .

غربا : ورثة مينة راشد .

طالب التحفيظ: محمد فليل بن احمد 

مطلب رقم 118991 - 08

اسم امللك :أرض سليم . 

الركاكدة  دوار   ، غامن  اوالد  جماعة   ، اجلديدة  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

العزيزات.

وقع حتديده في : 27 يناير 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آ 80 س.

نوعه : دار للسكن سفلية . 

اجملاورون:

شماال : عبد الهادي ضلف .

شرقا : حمدان محمد.

جنوبا : طريق عرضها 06 امتار .

غربا : عبد الهادي ضلف .

طالب التحفيظ: سليم احلتوبي بن عبد اهلل 

مطلب رقم 132803 - 08

اسم امللك :أرض الكرم . 

الركاكدة  دوار   ، غامن  اوالد  جماعة   ، اجلديدة  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

العزيزات.

وقع حتديده في : 02 غشت 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 10 آ 15 س.

نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون:

شماال : جريد فاطمة .

شرقا : مطلب عدد 65029 - 08 .

جنوبا : رسم عقاري عدد 46964 - 08 .

غربا : ورثة لشهب جريد .

طالب التحفيظ: جعفر فليل بن محمد .

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

     عبد الرحمان دريوش

 

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 28201 - 10

اسم امللك :.مكاوي 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو "زنقة لقصب ".

مساحته : 55 س .

نوعه : سفلي به متجر

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : فاطيم احلاج؛

شرقا : مدخل خاص؛

غربا :. ورثة ايت احلداد 

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة مكاوي بنت احلاج محمد. 
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مطلب رقم 51420 - 10

اسم امللك : الروسي. 

موقعه : الكائن باقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة وجماعة أوالد 

سعيد الواد احملل املدعو " اوالد إسماعيل"

مساحته : 04 هـ 52 آ 00 س .

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت بن موسى ورسم عقاري عدد 77228 - 10،

جنوبا : ممر؛

شرقا : رسم عقاري عدد 50528 - 10 ، البرهمي احلاج العربي 

واحلاج امبارك بن عالل ؛

غربا : ورثة ايت بن موسى.

طالب التحفيظ : السيد الكبير والروسي بن حمادي . 

مطلب رقم 51467 - 10

اسم امللك : جناة. 

اهلل  عبد  موالي  األمير  زنقة  املدعو  احملل  مالل  بني  مدينة   : موقعه 

املدينة القدمية

مساحته : 01 آ 24 س .

نوعه : بناية دات سفلي ومرافق 

اجملاورون : 

شماال : بوكردة نعيمة ، ملعلم صالح واحلرب أوالد احلرات،

جنوبا : محمد بن اخلراز وايت الناعمي؛

شرقا : محمد بن اخلراز ومن معه ومدخل؛

غربا :. البوهراوي احمد

طالبة التحفيظ : السيد.ة جناة سعيدي بنت احمد 

مطلب رقم 51477 - 10

اسم امللك : نور الدين . 

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

كطاية احملل املدعو ".مزارع ايت مزالط"

مساحته : 02 هـ 39 آ 46س

نوعه : ارض مغروسة باشجار الليمون والزيتون

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 69454 - 10،

جنوبا : ايت امحمد الزوهرة؛

شرقا : ؛مطلب عدد 24936 - 10

غربا :. رسم عقاري عقاري عدد 65163 - 10

طالب التحفيظ : السيد نور الدين الصاديري بن اسعيد . 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

         الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 41167 - 11
اسم امللك:. لعبي1

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة متسمان.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 12 ار 33 سنتيار.

حديقة،  بئر،  علوي،  وطابق  سفلي  من  مكونة  بناية  بها  ارض  نوعه: 
اشجار الزيتون واشجار اخرى متنوعة.

اجملاورون
شماال: مطلب التحفيظ عدد: 40794/11.

شرقا: ورثة حسني احمادو.
جنوبا: مسلك عمومي.3

غربا: ورثة الهواري محمد.
طالب التحفيظ السيد: فضمة عنكوري بنت محمد ومن معها.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور
         البشير دحوتي

محافظة سطات

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"الصداقة" 
مطلب رقم 32039 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1057 املؤرخة في 04 ابريل2019.
عوضا عن :

طالبو التحفيظ:
السيد الرابحي احلاج

الرابحي املصطفى
السيد الرابحي ادريس

السيد الرابحي محمد
السيد الرابحي اجلياللي

اقرأ : 
طالبو التحفيظ:

السيد الرابحي احلاج
الرابحي املصطفى

السيد الرابحي ادريس
السيد الرابحي محمد

السيد الرابحي اجلياللي )سوية بينهم(.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض املرس" 
مطلب رقم 32071 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1059 املؤرخة في 17 ابريل2019.
عوضا عن :

نوعه:أرض فالحية.
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اقرأ : 

نوعه:أرض فالحية بها بئران وأشجار زيتون وسكن واسطبالن.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض عوادة 1" 

مطلب رقم 32075 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1059 املؤرخة في 17 ابريل2019.

عوضا عن :

طالب التحفيظ:السيدة فتيحة السبطي بنت ادريس.

اقرأ : 

طالب التحفيظ:السيدة فتيحة السبيطي بنت ادريس.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض عوادة 2" 

مطلب رقم 32076 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية

 عدد 1059 املؤرخة في 17 ابريل2019.

عوضا عن :

طالب التحفيظ:السيدة فتيحة السبطي بنت ادريس.

اقرأ : 

طالب التحفيظ:السيدة فتيحة السبيطي بنت ادريس.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض الشعبة" 

مطلب رقم 40584 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1064 املؤرخة في 22 ماي 2019.

عوضا عن :

طالب التحفيظ: السيد عبدالوهاب الشرايبي بن بوبكر 

2959488/89579520

نوعه:أرض فالحية.

اقرأ :

السيد عبدالوهاب الشرايبي بن محمد 1970990/89579520

نوعه: أرض عارية.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"بالد احلاج بوعزة" 

مطلب رقم 40611 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1070 املؤرخة في 03 يوليو2019.

عوضا عن :

طالب التحفيظ:

السيد بوعزة بلعيدية بن املعطي

السيدة فاطنة بلعيدية بنت املعطي)بالتساوي بينهما(.

اقرأ : 

طالبا التحفيظ:

السيد بوعزة بلعبدية بن املعطي

السيدة فاطنة بلعبدية بنت املعطي)بالتساوي بينهما(.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"الكريان" 

مطلب رقم 40614 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1070 املؤرخة في 03 يوليو2019.

عوضا عن :

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة عني نزاغ؛دوار اوالد الفقيه القدامرة.

شرقا:بلحفيظ حسن.

جنوبا:الطريق.

غربا:علي كواش.

اقرأ : 

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اوالد الفقيه 

القدامرة.

شرقا:بلحفيظ حسن؛املقبرة.

جنوبا:بلحفيظ حسن.

غربا:الطريق.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"ظهر احلمار" 

مطلب رقم 40615 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1070 املؤرخة في 03 يوليو2019.

عوضا عن :

شرقا:امليلودي بن اجلياللي البرغيني.

اقرأ : 

شرقا:امليلودي بن اجلياللي السرغيني.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض احلوض" 

مطلب رقم 40617 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1070 

املؤرخة في 03 يوليو2019.

عوضا عن :

مساحته:70 آ 51 س تقريبا.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 17 شعبان 1440 موافق 23 ابريل209

اقرأ : 

مساحته: 02 هـ 70 آ 51 س تقريبا.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 17 شعبان 1440 موافق 23 ابريل 2009. 

والباقي بدون تغيير.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

                   محمد الزرهوني 
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محافظة خريبكة

مطلب رقم 2828 - 18 

إسم امللك : " الصابريات " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة الكناديز دوار لغنانشة.

نوعه : أرض فالحية بها بناية وأشجار. 

مساحته : 4هـ 23آر 26س.

اجملاورون : 

القطعة األولى :

شماال : الواد؛

جنوبا : محمد بن احمد بن لبداوي؛

شرقا : الدحماني العربي، محمد بن احلاج حلسن سعدي؛

غربا :اخلوثري بوشتى.

القطعة الثانية:

شماال : مطلب التحفيظ 2829/18؛

جنوبا : الواد؛

شرقا : اخلوثري بوشتى؛

غربا : مطلب التحفيظ 2829/18

طالب التحفيظ :اخلوتري امحمد بن محمد. 

مطلب رقم 38963 - 18 

إسم امللك : " بير اصطيلة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد سعد.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 4هـ 58آر 71س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 23831/18؛

جنوبا : عبد اهلل الفادي بن محمد، احمد الفادي بن محمد ؛

شرقا : الطريق؛

غربا :الطريق.

طالب التحفيظ :الطاهر الفادي بن محمد. 

مطلب رقم 38977 - 18 

إسم امللك : " الشعبة احلمراء" .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة الرواشد دوار آيت قاسم أوالد كروم.

نوعه : أرض فالحية بها سكن وأشجار مختلفة. 

مساحته : 3هـ 39آر 97س.

اجملاورون : 

القطعة األولى :

شماال : الطريق؛

جنوبا : الشعبة احلمراء؛

شرقا : رشيدي العربي؛

غربا : مطلب التحفيظ 31505/18.

القطعة الثانية :

شماال : ورثة رشيدي احمد؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : مقاس الشرقي بن املولودي، الغبرة الشرقي؛

غربا :مطلب التحفيظ 31505/18.

طالب التحفيظ :شهبون رشدي بن أحمد. 

مطلب رقم 39022 - 18 

إسم امللك : " دار جماح " .

موقعه :مدينة خريبكة حي اخلوادرية جداد.

نوعه : دار للسكنى بها سفلي ومرافق بالسطح. 

مساحته : 1آر 58س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 8504/18؛

جنوبا : الرسم العقاري 868/خ؛

شرقا : الزنقة؛

غربا :الرسمني العقاريني 11184/18، 9955/18.

طالب التحفيظ :لطيفة جماح بنت محمد ومن معها. 

مطلب رقم 39051 - 18 

إسم امللك : " املرس 2" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار أوالد العاتي.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الصبار 

مساحته : 56آر 59س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة احلاج احمد حريبة، ورثة احلاج محمد حريبة؛

شرقا : ورثة وريثي حماد العربي، ورثة خرفاتي الشرقي بن اجلياللي؛

غربا :ورثة احلاج احمد حريبة، ورثة الشرقي حريبة.

طالب التحفيظ :صالح حريبة بن العربي. 
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مطلب رقم 52872 - 18 

إسم امللك : " أرض الزبري " .

موقعه :مدينة بوجنيبة دوار بناصر.نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 01آر 01س.

اجملاورون : 

شماال : بقعة رقم 4؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

غربا :الرسمني العقاريني 92220/18، 88508/س، الزنقة.

طالب التحفيظ :نورالدين الزبيري بن البصير ومن معه. 

احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة

           بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

مطلب رقم 55840 - 19

إسم امللك: " فدان تخنة 03-03-26793".

 موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة بني دركول ، جماعة بني صالح ، احملل 

املدعو: السقيفة

تاريخ التحديد: 20 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 35 ار 01 س.

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: ورثة العديلة

شرقا: ورثة العديلة 

جنوبا : ورثة العيلة

غربا: خندق.

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون. 

مطلب رقم 55841 - 19

إسم امللك: " فدان احلجر الواقف/2 03-03-26473".

 موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة و جماعة بني دركول ، احملل املدعو: 

تالخالد

تاريخ التحديد: 20 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 61 ار 12 س.

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: عبد السالم املرابط ، مطلب عدد: 44651/19

شرقا: قاسم الشريف 

جنوبا : مكي حمدون

غربا: طريق.

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون. 

مطلب رقم 55937 - 19
إسم امللك: " الناصر 5".

 ، بوجراح  املدعو:  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   :  موقعه 
جنان الناصر

تاريخ التحديد: 27 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 34 س.

نوعــه: أرض عارية
اجملاورون:

شماال: زنقة 
شرقا: ام كلثوم شهبونة 

جنوبا : محمد األشهب
غربا: أم كلثوم شهبونة.

طالب )ة( : أحمد بن محمد الناصر. 

مطلب رقم 55938 - 19
إسم امللك: " الناصر 4".

 موقعه : تطوان اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: بوجراح جنان 
الناصر

تاريخ التحديد: 27 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 20 س.

نوعــه: أرض عارية
اجملاورون:

شماال: أحمد ناصر
شرقا: أحمد ناصر

جنوبا : زنقة
غربا: زنقة.

طالب )ة( : أحمد بن محمد الناصر. 

مطلب رقم 55849 - 19
إسم امللك: " فدان د كوريش 99 التابع ألحباس ضواحي املدينة".

 موقعه : تطوان اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: مزارع سمسة 
جامع مزواق

تاريخ التحديد: 02 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 19 ار 96 س.

نوعــه: أرض فالحية
اجملاورون:

شماال: عبد الغفور بقالي
شرقا: ممر عمومي

جنوبا : رسم عقاري عدد: 107586/19
غربا: ممر عمومي ، .

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان. 

مطلب رقم 55867 - 19
إسم امللك: " بوجيدة".

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

تاريخ التحديد: 08 يناير 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم: 04 ار 60 س.
نوعــه: أرض عارية.

اجملاورون:
شماال: زنقة

شرقا: رسم عقاري عدد: 94945/19 بن محمد الهبطي ، نادية الشاعر
جنوبا : ممر عمومي،

غربا: زنقة ، .
طالب )ة( : مصطفى بن محمد بوجيدة. 

مطلب رقم 55871 - 19
إسم امللك: " أرض اخلنوس".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة عني احلصن احملل املدعو: مدشر 
غرس العليق ارزازن

تاريخ التحديد: 07 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 21 ار 06 س.

نوعــه: أرض فالحية
اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 38520/19 ، االحباس
شرقا: الطريق

جنوبا : رسم عقاري عدد: 38631/19
غربا: رسم عقاري عدد: 38668/19.

طالب )ة( : املصطفى بن احمد اخلنوس ومن معه. 

مطلب رقم 55913 - 19
إسم امللك: " خرباش".

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

تاريخ التحديد: 20 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 21 س.

نوعــه: أرض عارية
اجملاورون:

شماال: مصطفى العاجي
شرقا: زنقة

جنوبا : رسم عقاري عدد: 79342/19
غربا: زنقة

طالب )ة( : عبد الرحمان بن أحمد خرباش ومن معه

مطلب رقم 55916 - 19
إسم امللك: " وسيمة".

، اجلماعة احلضرية لشفشاون احملل املدعو: عني   موقعه : شفشاون 
احلوزي شارع عرباوة

تاريخ التحديد: 23 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 57 س.

نوعــه: أرض بها فيال من سرداب وسفل وطابق علوي 
اجملاورون:

شماال: زنقة
شرقا: املفضل ويدان

جنوبا : خندق

غربا: سعيدة بن سعيد
طالب )ة( : عبد السالم بن عبد السالم سعدون.

مطلب رقم 55940 - 19
إسم امللك: " الفتوح".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي احملل 
املدعو: مدشر الشوبية

تاريخ التحديد: 29 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 08 ار 34 س.

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون 
اجملاورون:

شماال: ممر
شرقا: ممر ثم سي علي الوادي

جنوبا : ورثة اخلياط ، اخملتار بقالي
غربا: ممر ثم مطلب عدد: 51082/19

طالب )ة( : عبد الرؤوف بن عبد السالم الفتوح

مطلب رقم 55942 - 19
إسم امللك: " دار الريحان".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة املالليني احملل املدعو: دوار بني 
سالم

تاريخ التحديد: 29 يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 05 ار 35 س.

نوعــه: أرض فالحية . 
اجملاورون:

شماال: عبد الواحد نقور
شرقا: عبد السالم الباشا

جنوبا : ممر عمومي
غربا: ادريس الباشا

طالب )ة( : سعيد بن محمد الباشا ومن معه.

مطلب رقم 55965 - 19
إسم امللك: " جنان زروق 489 التابع ألحباس قبيلة ودراس".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ،جماعة السوق القدمي ، احملل 
املدعو: مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد: 11 فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 20 ار 61 س.

نوعــه: أرض فالحية . 
اجملاورون:

شماال: أحمد الوالنتي
شرقا: بن عيسى احمد

جنوبا : مطلب عدد: 50102/19
غربا: مطلب عدد: 50100/19

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55966 - 19
إسم امللك: " بني الويدان 477 التابع ألحباس قبيلة ودراس ج 1".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ،جماعة السوق القدمي احملل 
املدعو: مزارع دوار الهرا
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تاريخ التحديد: 11 فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 07 ار 74 س.

نوعــه: أرض فالحية . 
اجملاورون:

شماال: محمد عبد اهلل حمدوش
شرقا: ممر عمومي

جنوبا : محمد األندلوسي
غربا: محمد عبد اهلل حمدوش

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55970 - 19
إسم امللك: " ساحل الفاسي ج 2 473 التابع ألحباس قبيلة ودراس".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ،جماعة السوق القدمي احملل 
املدعو: مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد: 11 فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 09 ار 37 س.

نوعــه: أرض فالحية . 
اجملاورون:

شماال: أحباس ليلة القدر
شرقا: ورثة خدوج االندلوسي
جنوبا : عبد السالم الهراس

غربا: ممر عمومي
طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55984 - 19
إسم امللك: " اجلزيرة د الكدية 468 ج 8 التابع ألحباس قبيلة ودراس".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ،جماعة السوق القدمي احملل 
املدعو: مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد: 14 فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 06 ار 77 س.

نوعــه: أرض فالحية . 
اجملاورون:

شماال: عبد الغفور األندلوسي
شرقا: طاهر األندلوسي، ورثة عبد السالم الروندي

جنوبا : عبد اهلل املقدم
غربا: مطلب عدد: 50256/19

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55985 - 19
إسم امللك: " اجلزيرة د الكدية 468 ج 9 التابع ألحباس قبيلة ودراس".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ،جماعة السوق القدمي احملل 
املدعو: مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد: 14 فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 72 س.

نوعــه: أرض فالحية . 
اجملاورون:

شماال: ورثة عبد الغفور األندلوسي
شرقا: ورثة مختار حمدوش

جنوبا : ورثة مختار حمدوش

غربا: ورثة اخملتار بن عيسى

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55986 - 19

إسم امللك: " اجلزيرة د الكدية 468 ج 13 التابع ألحباس قبيلة ودراس".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ،جماعة السوق القدمي احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد: 14 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 03 ار 23 س.

نوعــه: أرض فالحية . 

اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 102792/19

شرقا: رسم عقاري عدد: 102792/19

جنوبا : رسم عقاري عدد: 102792/19

غربا: حبس ليلة القدر

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55987 - 19

إسم امللك: " اجلزيرة د الكدية 468 ج 10 التابع ألحباس قبيلة ودراس".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ،جماعة السوق القدمي احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا

تاريخ التحديد: 14 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 19 ار 17 س.

نوعــه: أرض فالحية . 

اجملاورون:

شماال: أحباس ليلة القدر

شرقا: ورثة أحمد الطيب الوزاني

جنوبا : مطلب عدد: 50303/19

غربا: حسن بوعراب مطلب عدد: 50281/19

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 13912 - ط

إسم امللك: "طريطا"

موقعه: تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: طريطة 

طالب )ة( التحفيظ: مصطفى بن امحمد الهروشي ومن معه.

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناء يتكون من 

سفل وطابقني علويني مع حديقة : من قطعتني

مساحتها اإلجمالية: 36 ار 24 س

القطعة األولى:

مساحتها: 25 ار 20 س

اجملاورين :

شماال: ورثة عبد اهلل الوزاني،

شرقا: ورثة عبد اهلل الوزاني، خندق
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جنوبا: كارسياس بوطبول،

غربا: مطلب عدد: 13968/19

القطعة الثانية:

مساحتها: 11 ار 04 س

اجملاورين :

شماال: مطلب عدد: 20588/19

شرقا: السوسي،  زنقة

جنوبا: العروسي،

غربا: خندق

 4167 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ 09 سبتمبر 1992. 

 احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

      املصطفى طريفة

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 46064 - 24

اسم امللك : " الدمنة 3"

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : الدمنة حي ابلوكن.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2019.

مساحته : 03 آر 36 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 22109 - 24، ملك الغير؛

جنوبا : ملك الغير؛

غربا : واد؛

طالب التحفيظ : عبد الكرمي اخلطابي بن محمد.

مطلب رقم 46597 - 24

اسم امللك : "جاب اهلل"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو : لعالش.

وقع حتديده في : 28 اكتوبر 2019

مساحته : 01 آر 59 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق علوي و حديقة. 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير، ملك الغير؛

شرقا : عادل، ملك الغير؛

جنوبا : شارع؛

غربا : املوساوي احلاج عمر؛

طالب التحفيظ : محمد جاب اهلل بن ميمون.

مطلب رقم 54692 - 24
اسم امللك : "حي مكوح"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة امزورن، احملل املدعو : شارع بركان.
وقع حتديده في : 03 يونيو 2019

مساحته : 96 س.
نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابقني علويني و مرفق بالسطح.

اجملاورون : 
شماال : شارع 

شرقا : شارع
جنوبا : الرسم العقاري عدد 3838 - 24

غربا : بومعلوف محمد.
طالب التحفيظ : احلسن بومعلوف بن محمد .

مطلب رقم 71685 - 24
اسم امللك : " مستوصف لوطا"

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة لوطا، احملل املدعو 
: مستوصف لوطا.

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019
مساحته : 23 آر 93 س.

نوعه : أرض بها ثالث بنايات من سفلي ومستوصف.
اجملاورون : 

شماال : ورثة مسعود بنعلي؛
شرقا : محمد امغار؛

جنوبا : ورثة مسعود بنعلي؛
غربا : ورثة محمد الغلبزوري، ورثة مسعود بنعلي، فطومة بلحاج حمادي؛

طالب التحفيظ : ملك الدولة اخلاص.

مطلب رقم 131101 - 24
اسم امللك : " احلمداوي"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي مرموشة.
وقع حتديده في : 16 مارس 2020

مساحته : 76 س.
نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح

اجملاورون : 
شماال : ممر؛

شرقا : رشيد الغدال؛
جنوبا : ملك الغير؛

غربا : شارع
طالب التحفيظ : اليماني احلمداوي بن املكي.

مطلب رقم 131079 - 24
اسم امللك : " ازرقان"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي سيدي عابد.
وقع حتديده في : 02 مارس 2020

مساحته : 64 س.
نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني وطابق ثالث بالتراجع

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 24-28204 : 
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شرقا : الرسم العقاري عدد 24-6609 : 
جنوبا : املكي
غربا : الشارع

طالب التحفيظ : مصطفى أزرقان بن عبد اهلل.

مطلب رقم 131080 - 24
اسم امللك : " الرداد"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة امزورن.
وقع حتديده في : 02 مارس 2020.

مساحته : 01 آر 20 س.
نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 
شماال : محمد لعجب

شرقا : ملك الغير
جنوبا : طريق عمومية

غربا : محمد لعجب
طالب التحفيظ : املصطفى الرداد بن محمد.

مطلب رقم 131083 - 24
اسم امللك : "العزوزي "

موقعه : إقليم احلسيمة،مدينة بني بوعياش، احملل املدعو : حوز ازكيران 
وقع حتديده في : 03 مارس 2020

مساحته : 01 آر 41 س.
نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول وطابق ثاني بالتراجع

اجملاورون : 
شماال : عبد احلفيظ النزكي : 

شرقا : والعالي محمد، احلاج حمادي : 
جنوبا : شارع : 

غربا : شارع : 
طالبو التحفيظ : محمد العزوزي بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 131089 - 24
اسم امللك : "كتروط1"

موقعه : مدينة احلسيمة، حي بوجيبار
وقع حتديده في : 09 مارس 2020

مساحته : 07 آر 18 س.
نوعه : أرض عارية بها حائط.

اجملاورون : 
شماال : ورثة توهامي 

شرقا : الرسم العقاري عدد 24-31385 : 
جنوبا : ورثة كتروط محمد : 

غربا : ورثة كتروط مرزوق : 
.GIBOBA SARL طالبة التحفيظ : شركة

مطلب رقم 131090 - 24
اسم امللك : "كتروط2"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : امورا
وقع حتديده في : 09 مارس 2020

مساحته : 01 آر 13 س.

نوعه : أرض عارية
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 45654-24، عبيد عبد الرحمان.
شرقا : الشارع

جنوبا : عبيد عبد الرحمان
غربا : الرسم العقاري عدد : 33510-24، الرسم العقاري  24-33511.

.GIBOBA SARL طالبة التحفيظ : شركة

مطلب رقم 131093 - 24
اسم امللك : "الرواضي"

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

وقع حتديده في : 09 مارس 2020
مساحته : 01 آر 01 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابقني علويني و طابق ثالث بالتراجع.
اجملاورون : 

شماال : عبد السالم شبوت : 
شرقا : قدوح علي، عبد السالم شبوت : 

جنوبا : الشارع : 
غربا : رشيد قدوح : 

طالب التحفيظ : مصطفى العباس بن محند.

مطلب رقم 131097 - 24
اسم امللك : "امعارون"

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ايت يوسف وعلي، 
احملل املدعو : امعارون.

وقع حتديده في : 11 مارس 2020.
مساحته : 02 آر 98 س.

نوعه : أرض عارية.
اجملاورون : 

شماال : عائشة اخلطابي : 
شرقا : عائشة اخلطابي : 
جنوبا : عائشة اخلطابي : 

غربا : عائشة اخلطابي : 
طالب التحفيظ : رشيد خلي بن مصطفى.

مطلب رقم 131098 - 24
اسم امللك : "كرمي"

موقعه : مدينة احلسيمة، حي بوجيبار .
وقع حتديده في : 11 مارس 2020

مساحته : 01 آر 59 س.
نوعه : أرض بها بناية من سفل، وكراج.

اجملاورون : 
شماال : الطريق؛

شرقا : مونات والد توهامي؛
جنوبا : مونات والد توهامي؛

غربا : محمد حملولي : 
طالب التحفيظ : كرمي الشيخ بن عمر.
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دمنث بومنقذ "

املطلب رقم 31080 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 975 املؤرخة في 06 سبتمبر 2017

املتبوع باعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1006

بتاريخ 11 ابريل 2018.

عوضا عن : 

طالب التحفيظ : محمد لهطار بن حمو؛

اقرأ : 

طالبو التحفيظ : محمد لهطار بن حمو ومن معه؛

و الباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "تال يحيى "

املطلب رقم 46604 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1043 املؤرخة في 26 ديسمبر 2018

املتبوع باعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1080

بتاريخ 11 سبتمبر 2019.

عوضا عن : 

طالبة التحفيظ : مغنية الزراد بنت عمر بنسبة 9/144

اقرأ : 

طالبة التحفيظ : مغنية امغار بنت محمد بنسبة 9/144

و الباقي بدون تغيير

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أن  للعموم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  ينهي 

السيد جنيب بوتقباش احلامل للبطاقة الوطنية رقم R304745 نيابة 

عن السيد عبد الكرمي احملراوي احلامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

: S67589 الساكن ب 20 زنقة صفرو حي مروبيوخو احلسيمة، طلب 

أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد : 7730 - 24 املؤسس 

 : املدعو  احملل  احلسيمة،  مبدينة  الكائن   "  2 فردوس   "  : املدعو  للملك 

كالبونيطا، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم سابقا للسيد 

عبد الكرمي احملراوي ، وانه في امكان كل شخص يهمه هذا التسليم 

ان يدلي بتعرضه عليه قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من 

نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 1717 - 27

اسم امللك : "تغزوت نشرك01 ".

موقعه : اقليم خنيفرة اجلماعة القروية احلمام احملل املدعو دوار تانفنيت . 

وقع حتديده في : 22 مارس 1989.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 55 ار 78 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عرضه 08 امتار .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 545 - 27

جنوبا : واد ام الربيع

غربا : ممر عمومي عرضه 08 امتار .

طالبو التحفيظ : العزمي بوبكر بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 9893 - 27

اسم امللك : " اعدادية ايت حجو 4 ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة احلضرية ملريرت املكان املدعو ايت حجو. 

وقع حتديده في : 07 يونيو 2004.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 87 س

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 9894 - 27

شرقا : الطريق الوطنية رقم 24

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 9892 - 27 و مطلب التحفيظ عدد 9900 - 27

غربا : الرسم العقاري عدد 17554 - 27

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص للدولة( .

مطلب رقم 14820 - 27

اسم امللك : "البركة ".

حلسن  ايت  مزارع  الزياني  اوحمو  موحى  جماعة  خنيفرة  اقليم   : موقعه 

اوسعيد . 

وقع حتديده في : 29 ديسمبر 2014.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 ار 50 س

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن بناية بالسفلي .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : نورة اناصر .

طالبة التحفيظ : فاطمة امادي بنت بن احمد .
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مطلب رقم 15467 - 27

اسم امللك : "الشريفة ".

موقعه : اقليم خنيفرة،دائرة القباب قيادة و جماعة تيغسالني املكان 

املدعو مزارع ايت مسانة . 

وقع حتديده في : 12 اكتوبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 54 ار 33 س

نوعه : ارض فالحية بها بناية و بعض اشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : الشعبة

شرقا : ورثة الراشيدي

جنوبا : سيدي موحى

غربا : سعيد بن موحى او حلسن 

طالب التحفيظ : الشريف شيخاوي بن البكاي

مطلب رقم 15844 - 27

اسم امللك : "امالو بوكروش ".

موقعه : اقليم خنيفرة، جماعة اجلموس املكان املدعو مزارع محيجيبة . 

وقع حتديده في : 01 يونيو 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هـ 93 ار 82 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 12608 - 27 .

شرقا : امحزون موحى اوعقى

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 15160 - 27 .

غربا : . مطلب التحفيظ عدد 15160 - 27 .

طالب التحفيظ : عبد الرزاق الشرايبي بن محمد .

مطلب رقم 29518 - 27

اسم امللك : " ملك بلعيد ".

موقعه : اقليم خنيفرة، جماعة موحى اوحمو الزياني املكان املدعو تاعبيت . 

وقع حتديده في : 04 اكتوبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 32 س

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة

جنوبا : التيجاني الزملاط و السواقي فاطمة بنت حلسن

غربا : السواقي يامنة .

طالب التحفيظ : بلعيد برددوش بن محمد .

مطلب رقم 31191 - 27

اسم امللك : " ملك فاطمة ".

مزارع  املدعو  املكان  رحو  ايت  اقليم خنيفرة، جماعة سبت   : موقعه 

ايت بوخيو . 

وقع حتديده في : 06 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 52 ار 07 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

القطعة 01 : 

شماال : احلاج كرمي و طالبة التحفيظ و ممر 06 امتار 

شرقا : سمير بدوي

جنوبا : ورثة بدوي بلقايد

غربا : ممر 06 امتار.

القطعة 02 : 

شماال : ممر 04 امتار 

شرقا : ممر 06 امتار

جنوبا : غير معروف

طالبة التحفيظ : فاطمة كرمي بنت احلاج بوعزة .

مطلب رقم 31330 - 27

اسم امللك : " كالفورنية".

موقعه : اقليم خنيفرة مدينة مريرت ، املكان املدعو اوت اوزكار. 

وقع حتديده في : 21 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 ه 14 ار 68 س

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13863 - 27

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 19038/ك

جنوبا : موالي ادريس االدريسي

غربا : الشعبة.

طالبو التحفيظ : حسن مبراك بن الشرقي ومن معه .

مطلب رقم 31345 - 27

اسم امللك : " تغزوت ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية ملوحى اوحمو الزياني املكان 

املدعو تاعبيت . 

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 ار 81 س

نوعه : ارض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : الشعبة

شرقا : الرسم العقاري عدد 20724 - 27

جنوبا : الطريق اجلهوية 

غربا : الرسم العقاري عدد 14522 - 27 و الرسم العقاري عدد 26199 - 27

طالب التحفيظ : احلسني ابراوي بن احماد .

مطلب رقم 41148 - 27

اسم امللك : " تيتار ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية الجلموس املكان املدعو دوار 

ايت بومزوغ سيدي احلسني. 

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 33 ار 73 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق املعبدة املؤدية الجلموس

شرقا : الطريق املعبدة املؤدية الجلموس

جنوبا : محمد الياس ومن معه و رماني محمد بن سيدي لكبير 

غربا : رماني محمد بن سيدي لكبير

طالبو التحفيظ : والياس محمود بن احمد ومن معه .

مطلب رقم 41173 - 27

اسم امللك : " ملك املصطفى ".

موقعه : اقليم و مدينة خنيفرة، املكان املدعو حي الكورس . 

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 48 س

نوعه : بناية تتالف من سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : اوملو فاضمة

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : جاري عائشة

طالب التحفيظ : املصطفى داد بن محمد .

مطلب رقم 41179 - 27

اسم امللك : " ايطو ".

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

وقع حتديده في : 11 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 س

نوعه : ارض بها بناية تتالف من سفلي وطابقني .

اجملاورون : 

شماال : بويفلوسن توتو

شرقا : الزنقة

جنوبا : جمال عقاوي

غربا : اكعبوش عبد اهلل و بوخريص محمد

طالبة التحفيظ : يطو شروق بنت صالح .

مطلب رقم 41195 - 27

اسم امللك : " يامنة ".

موقعه : اقليم و مدينة خنيفرة، املكان املدعو حي املسيرة. 

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 02 س

نوعه : ارض بها بناية تتالف من سفلي .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : طالب التحفيظ

جنوبا : الزنقة و رحمون محمد

غربا : ايبور العربي.

طالبو التحفيظ : حوزي يامنة بنت لكبير ومن معها .

مطلب رقم 41196 - 27

اسم امللك : " رشيد ".

موقعه : اقليم و مدينة خنيفرة، املكان املدعو فارة. 

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 66 س

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : امحزون محمد

جنوبا : موالي عبد اهلل 

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : رشيد اجلوهري بن احمد .

مطلب رقم 41198 - 27

اسم امللك : " سعدون ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية الجلموس املكان املدعو حي النهضة. 

وقع حتديده في : 05 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 19 س

نوعه : منزل يتالف من سفلي وطابق علوي واحد .

اجملاورون : 

شماال : رابحة
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شرقا : الزنقة

جنوبا : حتوت الغازي 

غربا : الزنقة

طالبة التحفيظ : فاطمة سعدون بنت بابا .

مطلب رقم 41208 - 27

اسم امللك : " املومني ".

القروية اليت اسحاق املكان املدعو  : اقليم خنيفرة، اجلماعة  موقعه 

حي ااملسيرة. 

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 31 س

نوعه : بناية تتالف من سفلي و طابقني.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الصحراوي امبارك

شرقا : طالب التحفيظ

جنوبا : الزنقة

غربا : املومني محمد و اشباب جياللي.

طالب التحفيظ : عبد النبي املومني .

مطلب رقم 41210 - 27

اسم امللك : " تاغزوت اغبالو ازكاغ ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية للهري املكان املدعو اغرم اخاتار. 

وقع حتديده في : 11 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 48 ار 88 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 28890 - 27 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 28891 - 27

جنوبا : ممر عمومي

غربا : مطلب التحفيظ عدد 28893 - 27.

القطعة الثانية : 

شماال : ممر عمومي 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 28916 - 27

جنوبا : ساقية

غربا : مطلب التحفيظ عدد 28918 - 27.

طالب التحفيظ : بن سعيد اشرف .

مطلب رقم 41215 - 27

اسم امللك : " رانا ".

حي  املدعو  املكان  لتيغسالني  القروية  اجلماعة  خنيفرة،  اقليم   : موقعه 

النهضة. 

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 71 س

نوعه : بناية تتالف من سفلي

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : الرسم العقاري عدد 16016 - 27

جنوبا : الزنقة

غربا : ورثة اشنكور موحى

طالب التحفيظ : لطفي ضيف بن محمد .

مطلب رقم 41220 - 27

اسم امللك : " بويكنوزن ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية الجلموس املكان املدعو اهبارن. 

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 88 ار 62 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : متوش موحى

شرقا : متوش موحى

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : ممر عمومي

طالب التحفيظ : محمد طموش بن موحى .

مطلب رقم 41227 - 27

اسم امللك : " عبوشان 01 ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية الكلمام ازكزا املكان املدعو 

دوار اسول ايت عمو عيسى . 

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 ار 52 س

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 18338 - 27

شرقا : ممر عرضه 04 امتار

جنوبا : الرسم العقاري عدد 18529 - 27

غربا : الرسم العقاري عدد 18338 - 27.

طالب التحفيظ : عبد االله عبوشان بن محمد .

مطلب رقم 41257 - 27

اسم امللك : " ايدير ".

موقعه : اقليم و مدينة خنيفرة، املكان املدعو امالو اغرينب. 

وقع حتديده في : 17 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 س

نوعه : ارض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : بوقادي فاضمة 

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : الرسم العقاري عدد 14298 - 27 و ايت برج فاطمة.

طالبو التحفيظ : يدير عالبو بن علي ومن معه .

مطلب رقم 41262 - 27

اسم امللك : " سعيد ".

موقعه : اقليم و مدينة خنيفرة، املكان املدعو حي املسيرة العليا. 

وقع حتديده في : 17 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 س

نوعه : بناية ذات سفلي وطابقني .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 24777 - 27

شرقا : بوهالي محمد

جنوبا : الزنقة 

غربا : خرباش محمد

طالب التحفيظ : سعيد خوالن بن بن عزوز .

مطلب رقم 41275 - 27

اسم امللك : " بوخبزة 02 ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية لواومنة املكان املدعو تازكارت. 

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 37 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 41277 - 27

شرقا : الطريق الوطنية رقم 08

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 41276 - 27

غربا : احمار احلسني.

طالب التحفيظ : بوخبزة علي بن موحى .

مطلب رقم 41276 - 27

اسم امللك : " بوخبزة 03 ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية لواومنة املكان املدعو تازكارت. 

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 38 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 41275 - 27

شرقا : الطريق الوطنية رقم 08

جنوبا : احمري محمد و احمار احلسني

غربا : احمار احلسني.

طالب التحفيظ : بوخبزة علي بن موحى .

مطلب رقم 41277 - 27

اسم امللك : " بوخبزة 01 ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية لواومنة املكان املدعو تازكارت. 

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 37 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : الطريق الوطنية رقم 08

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 41275 - 27

غربا : احمار احلسني.

طالب التحفيظ : بوخبزة علي بن موحى .

مطلب رقم 41278 - 27

اسم امللك : " جمال ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية الجلموس املكان املدعو حي 

القدس 02 . 

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : احمد سهلي بن لكبير

شرقا : الزنقة

جنوبا : امدغوس حميد

غربا : السعيدي عاشور.

طالب التحفيظ : جمال احانو بن سيدي احمد .

مطلب رقم 41282 - 27

اسم امللك : " عمر ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية ملريرت املكان املدعو حي احسني . 

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : فقيه حسن
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شرقا : ورثة بلعايدي

جنوبا : ارشيد العسري

غربا : طامو جبلية

طالب التحفيظ : عمر عتقي بن محمد .

مطلب رقم 41283 - 27

اسم امللك : " ملك يوسف ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية الجلموس املكان املدعو حي السالم . 

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 31 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : باحدو محمد

شرقا : الكعوشي مصطفى و املاسي هشام

جنوبا : الرسم العقاري عدد 24469 - 27

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : رشيد يوسف بن املصطفى .

مطلب رقم 41287 - 27

اسم امللك : " اسنام ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية لكاف النسور املكان املدعو 

احلي االداري . 

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 س

نوعه : بناية تتالف من سفلي وطابق علوي واحد.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : امحزون زهرة

جنوبا : برجاتي حمو

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : حلسن اسنام بن احلسني .

مطلب رقم 41300 - 27

اسم امللك : " امير سلطان ".

موقعه : اقليم خنيفرة، اجلماعة القروية الجلموس املكان املدعو حي السالم . 

وقع حتديده في : 29 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 34 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الكعواشي مصطفى

شرقا : الزنقة

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21681 - 27

عدد  التحفيظ  مطلب  و   27  -  24469 عدد  العقاري  الرسم   : غربا 

27 - 41283

طالب التحفيظ : هشام اماسي بن احمد .

مطلب رقم 41112 - 27

اسم امللك : "  آالء ".

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

الربيع ، املكان املدعو : تانفنيت.

وقع حتديده في : 20 سبتمبر 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 آ 58 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 6474/27 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 6474/27 ، الطريق )ملك عمومي( ؛

جنوبا : الطريق )ملك عمومي( ؛

غربا : الشعبة )ملك عمومي( .

طالب التحفيظ : مونية اجلزمي .

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة

رمرام وسيم     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 43253 - 28

اسم امللك : داو تزيوين

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.

مسـاحتـه : ) 01 ار 35 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت رحو الهاشم ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : العباسي عمر ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43254 - 28

اسم امللك : تزيوين

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.

مسـاحتـه : ) 70 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
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حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : العباسي محمد ؛

غـربـا : ايت رحو الهاشم ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43256 - 28

اسم امللك : تزيوين 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.

مسـاحتـه : ) 97 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : حلسن بن ابراهيم ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : حلسن بن ابراهيم ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43272 - 28

اسم امللك : املشياع

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.

مسـاحتـه : ) 3 ار 78 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : ورثة بولهريس و مصرف ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49856 - 28

اسم امللك : داو تزيوين

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.

مسـاحتـه : ) 01 ار 65 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : شيوخ تافونانت ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : ورثة ايت الرايس ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49870 - 28

اسم امللك : تزيوين 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.

مسـاحتـه : ) 09 ار 84 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : شيوخ تافونانت ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : ورثة بولهريش ؛

غـربـا : ايت اوحسي عبد اهلل ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49836 - 28

اسم امللك : داو اخربيش

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ايفنوان.

مسـاحتـه : ) 02 ار 33 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43194 - 28

اسم امللك : بوتغيرا

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تومجيشط.

مسـاحتـه : ) 1 ار 88 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 و الشعبة ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى : " ملك أمينة " .

مطلب رقـم 50086 - 28 الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية رقم : 1077 املؤرخة في : 21 اغسطس 2019 ،

الذي طلب حتفيظه السيدة أمينة اللطيف بنت أحمد. 

بدال من : 

مساحة امللك : 01 هكتار
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إقـرأ : 

مساحة امللك : 01 ار

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-15672

امللك املسمى : " جموز الطور "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" احواز 

سيدي سعيد " 

مساحته : 03 هـ 84 آ 19 س ،

نوعه : أرض عارية تخترقها شعبة وطريقني عموميني، 

اجملاورون : 

شماال : ر ع 71795 - 31 بعضا وطريق عمومي بعضا اخر

شرقا : طريق عمومي ،

جنوبا : طريق عمومي، 

غربا : ورثة اد ابورك بعضا و مطلب التحفيظ رقم55961  - 31

طالب التحفيظ : السيد الطاهر صبري بن ابراهيم .

مطلب رقم 31-20611

امللك املسمى : " النعالة "

موقعه : جماعة وقيادة مستي دائرة واقليم سيدي افني باحملل املدعو" 

النعالة " 

مساحته : 26 هـ 85 آ 53 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر وشعبة، 

اجملاورون : 

شماال : الواد

شرقا : الطريق االقليمية 

جنوبا : ورثة باني مبارك

غربا : امللك العام البحري.

طالب التحفيظ : السيد عبد الناصر بوعزة بن معمر

مطلب رقم 31-22761

امللك املسمى : " شعبة الرامي "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو"شعبة الرامي" 

مساحته : 01 هـ 43 آ 62 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ر ع 29534 - 31 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 34940 - 31 او مطلب التحفيظ 35914 - 31 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 34940 - 31 ،

غربا : ر ع 31281 - 31 ،

طالبو التحفيظ : السيد احمد بيروك بن العربي ومن معه.

مطلب رقم 31-70642

امللك املسمى : " اكر اكوشامن "

موقعه : جماعة وقيادة سيدي حساين باحملل املدعو" اكر اكوشمن" 

مساحته : 11 آ 37 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها مصرف، 

اجملاورون : 

شماال : محمد اوبني بعضا وورثة اوبني اوعلي بعضا اخر،

شرقا : ر ع 29712  - 31 ، 

جنوبا : ورثة محمد بشطي ،

غربا : ر ع 38496 - 31 وملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تيزنيت وملحقاتها نيابة عن وزير 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-127032

امللك املسمى : " اكرور ندبيهي "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" العوينة " 

مساحته : 06 هـ 96 آ 25 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي مرتفع التوتر، 

اجملاورون : 

رقم  التحفيظ  ، مطلب   31  -  33143 ع  ،ر   31  -  77411 ع  ر   : شماال 

22766 - 31 ، مطلب التحفيظ رقم 55760 - 31 ، ر ع 33511 - 31 .

شرقا : ورثة هباش،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 35711 - 31 بعضا ، ومطلب التحفيظ 

رقم 35709 - 31 بعضا اخر.

غربا : ورثة عبداهلل ،

طالب التحفيظ : السيد هزور عبد العزيز بن ابراهيم. 

مطلب رقم 31-128080

امللك املسمى : " ركادي "

باحملل  تيزنيت  ودائرة  اقليم  جرار  اوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع اوالد بلخير " 

مساحته : 13 آ 63 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35250 - 31 بعضا ، و ر ع 29890 - 31.
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شرقا : طريق عمومي ،

جنوبا : ر ع 12795 - 31 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 35493 - 31 بعضا و اد بن الطالب بعضا اخر.

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم ركادي بن محمد.

مطلب رقم 31-128099

امللك املسمى : " تيكناتني"

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو"حي تفرضني" 

مساحته : 02 آ 23 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

شرقا : الهاشمي علي يوسف ،

جنوبا : ر ع 59948 - 31 ، مبارك العسري ، ر ع 97754 - 31.

غربا : زنقة،

طالب التحفيظ : السيد حشاد مصطفى بن محمد.

مطلب رقم 31-128305

امللك املسمى : " تيغوال 2 "

موقعه : جماعة تافراوت اقليم تيزينت باحملل املدعو" حي اضاض " 

مساحته : 01 آ 31 س ،

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ايت عبداهلل اوعلي ،

شرقا : ايت محمد نورالدين،

جنوبا : ايت محمد نورالدين ،

غربا : طالب التحفيظ،

طالبو التحفيظ : السيد نورالدين محمد بن عبداهلل ومن معه.

مطلب رقم 31-128307

امللك املسمى : " ثالث ارحال "

موقعه : جماعة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" حي اكلكال " 

مساحته : 01 آ 68 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : نورالدين محمد بن احمد،

غربا : ايت احمد،

طالبو التحفيظ : السيد نورالدين محمد بن عبداهلل ومن معه.

مطلب رقم 31-128493

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1604 قروي "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  وجان  جماعة   : موقعه 

املدعو" اد املقدم" 

مساحته : 04 آ 35 س ،

نوعه : أرض بها بناية مدرسية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : امللك اخلاص للدولة

غربا : امللك اخلاص للدولة ،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

الدولة املغربية )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 31-138522

امللك املسمى : " اكادير اوول "

موقعه : جماعة تارسواط قيادة املن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو"اكادير اوول" 

مساحته : 03 آ 65 س ،

مائي  وحوض  بالسطح  ومرافق  سفلي  من  بنايتني  بها  أرض   : نوعه 

والباقي عبارة عن حديقة

اجملاورون : 

شماال : احلاج صالح بوجماد ،

محفوظ  العربي  و  معهم،  ومن  بوجماد  صالح  احلاج  ورثة   : شرقا 

بوخساي، ومحمد واجة.

جنوبا : زنقة ،

غربا : ممر وشعبة ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم بوجماد بن صالح .

مطلب رقم 31-138740

امللك املسمى : " زكينون 01 "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" ازرو زكاغن " 

مساحته : 52 آ 40 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : احلاجة صفية، مطلب التحفيظ رقم 17260 - 31 ، ومطلب 

التحفيظ رقم 14052 - 31،

شرقا : ر ع 1915 - 31، ومطلب التحفيظ رقم 23741 - 31، و طريق ، 

رع 1913 - 31،
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جنوبا : طالب التحفيظ ،

غربا : ر ع 13866 - 31 ،

طالب التحفيظ : السيد عبداهلل زكينون بن احلسن 

مطلب رقم 31-139007

امللك املسمى : " اكر حموش "

موقعه : جماعة وقيادة اكلو اقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار ادرق " 

مساحته : 46 آ 41 س ،

نوعه : أرض فالحية يخترقها ممر ، 

اجملاورون : 

شماال : بدري احلسني ،

شرقا : طريق ،

جنوبا : ورثة ادوحليان ،

غربا : رع 20521 - 31 ،

طالبو التحفيظ : السيدة جناة بدري بنت احلسن ومن معها .

مطلب رقم 31-139008

امللك املسمى : " تفراوت رحو جناة"

موقعه : جماعة وقيادة اكلو دائرة و اقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار الزاوية " 

مساحته : 49 آ 90 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : احلسني بدري ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ورثة محمد اد احمد اوعلي اوسعيد،

غربا : طريق عمومي ،

طالبو التحفيظ : السيدة جناة بدري بنت احلسن ومن معها.

مطلب رقم 31-139037

امللك املسمى : " اغير نعمي علي "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" حي بوتيني 4 " 

مساحته : 01 آ 20 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : لعرج ابراهيم ،

شرقا : ممر و ر ع 76208 - 31 ،

جنوبا : طالب التحفيظ،

غربا : ر ع 30612 - 31 ،

طالب التحفيظ : السيد علي الراجي بن محمد .

مطلب رقم 31-139085

امللك املسمى : " مو محجر 2 "

املدعو"  باحملل  افني  اقليم سيدي  وقيادة ميراللفت  : جماعة  موقعه 

مزارع ادبوشني" 

مساحته : 02 آ 26 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عيسى كركر بن احلسن،

شرقا : ورثة عيسى كركر بن احلسن ،

جنوبا : ورثة ابوشني احلسني بن حلسن،

غربا : طريق ،

طالبو التحفيظ : السيد رشيد هرمي بن محماد ومن معه .

مطلب رقم 31-139087

امللك املسمى : " مو محجر 1 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع دوار ادبوشني " 

مساحته : 17 آ 61 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة حمو بن احلسني ،

شرقا : طريق ،

جنوبا : ورثة ابوشني احلسني بن حلسن و ورثة بوزيت،

غربا : ورثة اد بوزميت

طالبو التحفيظ : السيد مبارك صابري بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139091

امللك املسمى : " الوزاني "

املدعو"  باحملل  افني  اقليم سيدي  وقيادة ميراللفت  : جماعة  موقعه 

مركز ميراللفت " 

مساحته : 01 آ 19 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : فوزي أحمد بعضا و هنكان احلسني بعضا اخر ،

شرقا : ورثة اد املومن

جنوبا : اليوسفي علي،

غربا : الزنقة ،

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة الوزاني بنت أحمد .

مطلب رقم 31-139094

امللك املسمى : " بوارين "

باحملل  افني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع تبلكوكت " 
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مساحته : 01 آ 20 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : حبيبة اخللفاوي،

جنوبا : حبيبة اخللفاوي ،

غربا : بن حمو احلسني،

طالب التحفيظ : السيد بوارين محمد بن ابراهيم .

مطلب رقم 31-139096

امللك املسمى : " اكي واركني "

موقعه : جماعة و قيادة اكلو دائرة و اقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار 

اكرار سيدي عبد الرحمان " 

مساحته : 13 آ 42 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ،

شرقا : السعيدي حلسن،

جنوبا : فاضمة داود ،

غربا : رع رقم 21260 - 31،

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة اجلداوي بنت احمد.

مطلب رقم 31-139104

امللك املسمى : " دار احليان "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" زنقة احلدادة ممر العساوي 

رقم 312 " 

مساحته : 55 س ،

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق علوي ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بيهي بن سيدي حمو احلسني ،

شرقا : ادحمو حلسن بن طاهر ،

جنوبا : احلسني بن محمد جالوي وممر ،

غربا : ادبوقريان،

طالب التحفيظ : السيد أحمد احليان بن بوجمعة.

مطلب رقم 31-139115

امللك املسمى : " عمار "

باحملل  افني  اقليم سيدي  و  دائرة  و قيادة ميراللفت  : جماعة  موقعه 

املدعو" مومسا " 

مساحته : 97 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : ر ع 32598 - 31

جنوبا : ورثة اباريك ،

غربا : مرابيط فيصل،

طالب التحفيظ : السيد عمار اليوسفي بن محمد.

مطلب رقم 31-139120

امللك املسمى : " بني الندر 1 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" ادا افقير حي لال مرمي " 

مساحته : 01 آ 03 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : احلاج حلسن ،

شرقا : العزاوي السعدية ،

جنوبا : ممر ،

غربا : العزاوي رقية،

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة العزاوي بنت محمد .

مطلب رقم 31-139140

امللك املسمى : " اكر ند الطيب "

دوار  املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  اكلو  وقيادة  : جماعة  موقعه 

العوينة" 

مساحته : 03 هـ 16 آ 23 س،

نوعه : أرض عارية بها اشجار االركان، 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ،

شرقا : رع 29702 - 31، رع29701 - 31 ،رع26505 - 31 ، رع90127 - 31.

جنوبا : ورثة بولعيون،

غربا : ورثة ادموريك بعضا ، ر ع 69819 - 31 بعضا اخر،

طالبو التحفيظ : السيد عابد أعكادي بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139145

امللك املسمى : " ديب مينة "

موقعه : اجلماعة احلضرية تيزنيت باحملل املدعو" ساقية الزيت املدينة 

القدمية " 

مساحته : 71 س ،

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق علوي ، 

اجملاورون : 

شماال : رع 12585 - 31 ،
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شرقا : اد بن سي حلسن ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : زنقة ،

طالبة التحفيظ : السيدة مينة الديب بنت احمد .

مطلب رقم 31-139146

امللك املسمى : " ملك اكركور "

باحملل  افني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تغزايان 4 " 

مساحته : 01 آ 32 س ،

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقيني علويني ، 

اجملاورون : 

شماال : بربو خدوج بعضا ، ر ع 55633 - 31 بعضا اخر،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : بربو محند ،

غربا : ورثة بربو أحمد ،

طالب التحفيظ : السيد محمد بربو بن أمحمد.

مطلب رقم 31-139147

امللك املسمى : "اكرار "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" اكرار 

ايت محمد " 

مساحته : 01 آ 85 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية من سفلي وطابق اول في طور البناء ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق،

شرقا : اد املنشار حلسن ،

جنوبا : اد بيهي بوجمعة بعضا، و ادبيهي امحمد بعضا اخر ،

غربا : الطريق،

طالب التحفيظ : السيد اد املنشار ابراهيم بن اخلضير

مطلب رقم 31-139148

امللك املسمى : " افتاس 1 "

باحملل  افني  سيدي  اقليم  و  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" حي افتاس " 

مساحته : 01 آ 58 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ،

شرقا : حوسى عائشة بعضا، بال احلسني بعضا اخر ،

جنوبا : بال حلسن ،

غربا : ممر ،

طالب التحفيظ : السيد زينة بال بنت محمد

مطلب رقم 31-139283

امللك املسمى : " فدان اجلمل "

موقعه : جماعة و قيادة اكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" ازرو زكاغن " 

مساحته : 91 س ،

نوعه : أرض عارية تخترقها شعبتني، 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 14300 - 31

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 138707 - 31

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد محمد بن احمد حفيظي .

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-13863

امللك املسمى : " زموك ".

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" اخياط " ،

مساحته : 01 ار 21 س ،

اجملاورون : 

شماال : الطريق،

شرقا : القطعة الثانية من املطلب ،

جنوبا : القطعة الثانية من املطلب، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12387 - 31 )الرسم العقاري رقم 24818 - 31( ،

طالب التحفيظ : السيد محمد اخياط، 

 379 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 05 بريل 2006 .

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى” تيزنيت الدولة 1576 قروي” 

موضوع مطلب رقم 127050-31 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 957 بتاريخ 03 ماي 2017 . 

عوضا : 

عن مساحته 01 سنتيار تقريبا. 

اقـرأ : 

مساحته 25 ار تقريبا. 

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت 

عبد القادر بوحامد     
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محافظة العرائش

مطلب رقم 2972 - 19

اسم امللك : " ساق العالم " 

بني  السالم،جماعة  عبد  موالي  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

جرفط،،دوار دوار اغليمني 

وقع حتديده في : 05 اغسطس 1988

مساحته : 115 هكتار 12 ار 19 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : املطلبني عدد 2875 - 19 و 2874 - 19 

جنوبا : جماعة دوار احلرشة و امللك الغابوي 

شرقا : املطلب عدد 2888 - 19 و امللك الغابوي و جماعة دوار احلرشة 

غربا : امللك الغابوي 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية " زعرورة " 

مطلب رقم 2998 - 19

اسم امللك : " وجلة احلجر و املراح " 

بني  السالم،جماعة  عبد  موالي  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

جرفط،،دوار دوار اغليمني 

وقع حتديده في : 09 اغسطس 1988

مساحته : 56 هكتار 38 ار 26 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد 2972 - 19 

جنوبا : جماعة دوار احلرشة و امللك الغابوي 

شرقا : امللك الغابوي و جماعة دوار احلرشة 

غربا : امللك الغابوي 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية " أغليمني " 

مطلب رقم 32623 - 36 

اسم امللك : " نادية "

موقعه : إقليم العرائش،مدينة القصر الكبير ،طريق تطوفت،جتزئة مبروكة 

وقع حتديده في : 09 اكتوبر 2019

مساحته : 01 آر 02 س 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : محمد زقان 

شرقا : الرسم العقاري عدد 28945 - 36 

غربا : الرسم العقاري عدد 27450 - 36 

طالب التحفيظ : جالل حسابي بن بوشتى 

مطلب رقم 32628 - 36 

اسم امللك : " ولد البشير "

موقعه : إقليم العرائش،مدينة القصر الكبير ،جتزئة املزوري 

وقع حتديده في : 21 اكتوبر 2019

مساحته : 01 آر 08 س 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : محمد املزوري 

شرقا : لطيفة الفاطمية 

غربا : احلمدوني البشير 

طالب التحفيظ : احمد احلراق بن البشير 

مطلب رقم 32699 - 36 

اسم امللك : " اجلمعية اخليرية اإلسالمية 1 "

موقعه : إقليم العرائش،مدينة القصر الكبير ،احملل املدعو " غرسة بنجلون " 

وقع حتديده في : 06 يناير 2020

مساحته : 01 آر 10 س 

نوعه : أرض بها بناء يحتوي على سفلي و طابق أول و طابق ثان بالتراجع 

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : طيب املدني

شرقا : مصطفى بوعلي و ورثة املدني

غربا : سعيد الزبير 

طالبة التحفيظ : اجلمعية اخليرية اإلسالمية بالقصر الكبير 

مطلب رقم 32700 - 36 

اسم امللك : " اجلمعية اخليرية اإلسالمية 2 "

موقعه : إقليم العرائش،مدينة القصر الكبير ،حي سيدي اخلطيب

وقع حتديده في : 06 يناير 2020
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مساحته : 66 س 

نوعه : أرض بها بناء يحتوي على طابق أول و طابق ثان بالتراجع 

اجملاورون : 

شماال : ريسولي مصطفى 

جنوبا : زنقة 

شرقا : املتيوي رشيد 

غربا : املوساتي رحمة 

طالبة التحفيظ : اجلمعية اخليرية اإلسالمية بالقصر الكبير 

مطلب رقم 32701 - 36 

اسم امللك : " اجلمعية اخليرية اإلسالمية 3 "

موقعه : إقليم العرائش،مدينة القصر الكبير ،زنقة حترير ،طريق العرائش

وقع حتديده في : 06 يناير 2020

مساحته : 02 آر 79 س 

نوعه : أرض بها بناء يحتوي على سفلي 

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : شارع

شرقا : ورثة اليعقوبي امبارك 

غربا : ورثة الرحموني و ورثة منون اخلمار 

طالبة التحفيظ : اجلمعية اخليرية اإلسالمية بالقصر الكبير 

مطلب رقم 32703 - 36 

اسم امللك : " رحمة "

موقعه : مدينة العرائش ،شارع مالك بن أنس ،زنقة عمر بن جلون 

وقع حتديده في : 07 يناير 2020

مساحته : 01 آر 18 س 

ثالث  طابق  و  علويني  طابقني  و  سفلي  على  يحتوي  بناء  بها  أرض   : نوعه 

بالتراجع 

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 9407 - 36 و 19731 - 36 

جنوبا : زنقة 

شرقا : الرسم العقاري عدد 49635 - 36

غربا : زنقة 

طالب التحفيظ : 

- رحمة الرياحي بنت العربي بنسبة 160 / 90 .

- فطيمة االحمدي بنت العلمي بنسبة 160 / 7.

- اخلليل االحمدي بن العلمي بنسبة 160 / 14 .

- محمد االحمدي بن العلمي بنسبة 160 / 14 .

- رضوان االحمدي بن العلمي بنسبة 160 / 14 

- حنان االحمدي بنت العلمي بنسبة 160 / 7.

- رشيد االحمدي بن العلمي بنسبة 160 / 14 .

مطلب رقم 32745 - 36 

اسم امللك : " احلسنية "

موقعه : مدينة العرائش ،شارع احلسن الثاني

وقع حتديده في : 12 فبراير 2020

مساحته : 01 آر 85 س 

ثالث  طابق  و  علويني  طابقني  و  سفلي  على  يحتوي  بناء  بها  أرض   : نوعه 

بالتراجع 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10784 - 36 و و احمدي محمد 

جنوبا : ورثة الصحراوي و الرسم العقاري عدد 959 - 36 

شرقا : شارع

غربا : الرسم العقاري عدد 959 - 36 و ورثة الديواني محمد 

طالب التحفيظ السيدات و السادة : 

1 - رحيمو بنت عبد السالم سطيكي بنسبة 104 / 13 

2 - شفيق بن محمد رياني العشاب بنسبة 104 / 14 

3 - وفاء بنت محمد رياني العشاب بنسبة 104 / 07

4 - سمير محمد بن محمد رياني العشاب بنسبة 104 / 14 .

5 - كمال بن محمد رياني العشاب بنسبة 104 / 14 

6 - يونس بن محمد رياني العشاب بنسبة 104 / 14

7 - سمية بنت محمد رياني العشاب بنسبة 104 / 07 

8 - عبد اللطيف بن محمد رياني العشاب بنسبة 104 / 14

9 - سارة بن محمد رياني العشاب بنسبة 14/104

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 6615 - 19

امللك املسمى" بالد الشرقاوي " 

الشمالي"  اخملازن  وادي  "سهل  املدعوة  األراضي  ضم  مبنطقة  الواقع 

بحوض اللوكوس ، إقليم العرائش، دائرة وادي اخملازن .

مسطرة  ،فإن   2020 يونيو   26 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،  19 - 6615 امللك املسمى" بالد الشرقاوي "ذي املطلب رقم  حتفيظ 

أصبحت تتابع من األن فصاعدا في اسم السيد احمد العباسي بن 

احلسني بن عبد القادر.
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 3982 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  أن 

املؤرخة في 22 فبراير 1989 . 

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش 

الظريف العربي    

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30072 - 41

اسم امللك : "مقر البريد".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة وجماعة تازوطة،احملل املدعو : "مقر البريد".

مساحته : 04 آ 06 س.

نوعه : أرض بها بنايات عبارة عن مقرالبريد وسكنى من سفلي،أساس 

للبناء،حديقة،حفرة للصرف الصحي وأرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : الزنقة؛

السيد  لتازوطة،املمثلة من طرف  اجلماعي  اجمللس   : التحفيظ  طالب 

رئيس اجمللس اجلماعي لتازوطة.

مطلب رقم 30107 - 41

اسم امللك : "ملك محمد - حسناء".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية املنزل،احملل املدعو : "اخلبايز".

مساحته : 95 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : ورثة رزوق؛ 

غربا : محمد لغليط؛

طالبو التحفيظ : السيدة حسناء بنت محمد الرغوت و من معها.

مطلب رقم 30120 - 41

اسم امللك : "احمري".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

احمد،احملل املدعو : "آيت الطالب".

مساحته : 02 آ 66 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : يامنة بنت محمد؛

جنوبا : ورثة حلسن اللوز؛ 

غربا : مليكة بنت محمد؛

طالب التحفيظ : السيد سفيان بن محمد الضبيبي.

مطلب رقم 30131 - 41

اسم امللك : "تكنيت".

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

املدعو : "آيت خليفة".

مساحته : 98 آ 56 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي بوسراف،محمد بوسراف؛

شرقا : طالب التحفيظ ،عزيزبوسراف؛

جنوبا : طريق عمومية؛ 

غربا : احلسني بوسراف؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد الرحيم بن احلسني قبيل و من معه.

مطلب رقم 30132 - 41

اسم امللك : "تورتيت".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة وجماعة راس تبودة،احملل املدعو 

: "مزارع آيت عتو".

مساحته : 08 آ 76 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : ادريس خيي؛

شرقا : حلسن الغزراني؛

جنوبا : طريق عمومية؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : السيد بوكرين بن حلسن خيي.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي    
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محافظة ميدلت       

مطلب رقم 18335 - 42

اسم امللك : توريرت نعمار.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، 

وقع حتديده في : 28 نوفمبر 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 52آر29 س.

نوعه : أرض عاصي؛

اجملاورون : 

القطعة االول :

شماال : طريق معبدة؛

شرقا : ساقية؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : ساقية؛

 القطعة الثانية :

شماال : ورثة واعزيز عسو واسماعيل بن قدور صويري؛

شرقا : ورثة اهراي؛

جنوبا : طريق معبدة؛

غربا : ورثة واعزيز عسو؛

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية القائم

في اسم وحلساب اجلماعة الساللية ايت ازدك تاشويت.

مطلب رقم 18385 - 42

اسم امللك : البوعبيدي 2.

موقعه : إقليم ميدلت قيادة و جماعة  زايدة، احملل املدعو  تقدارت ايت بن اشو.

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05هـ 76آ 15س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التفاح و سكنني و بئرين؛

اجملاورون : 

شماال : رسم غقاري رقم 1798 - 42 وساقية وعايشة ميمون؛

شرقا : سيدي عبد الرحمان و ساقية؛

جنوبا : موحا اولبا و حلسن اوعرفا؛

غربا : الساقية و ملك املسجد و عائشة ميمون؛

طالب التحفيظ : عبد الرحمان البوعبيدي بن البوعبيدي.

مطلب رقم 25235 - 42

اسم امللك : آية.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو شارع موالي ادريس.

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر43س.

البناء  طور  في  علويني  وطابقني  من سفلي  بنايتني  بها  أرض   : نوعه 

وأرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : هرو باسو وزنقة غير نافدة؛

شرقا : زنقة غير نافدة؛

جنوبا : فاضمة سو وبلغالي؛

غربا : بلغالي واملهدي؛

طالب التحفيظ : لالة شريفة العلوي بنت موالي علي ومن معها.

مطلب رقم 25474 - 42

اسم امللك : احلاج قدور.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو ايت مولي.

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04هـ 90آر10س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار التفاح وبها بناية من سفلي واسطبل 

وبئر وبيت بئر؛

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري رقم 4206 - 42؛

شرقا : ساقية؛

جنوبا : طريق غير معبدة وساقية قدمية ورسم عقاري 1474 - 42؛

غربا : ساقية؛

طالب التحفيظ : حسن بن خالد بن بلعيد ومن معه.

مطلب رقم 33553 - 14

اسم امللك : اليغن.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة كرس تعاللني،

احملل املدعو اليغن.

وقع حتديده في : 28سبتمبر2010.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38هـ 75آ51س.

نوعه : أرض عارية في قطعتني بها مستشفى واعدادية؛

اجملاورون : 

القطعة االولى :

شماال : التحديد االداري رقم 403 ومطالب التحفيظ أرقام 33490 - 14؛

33466 - 14؛ و33465 - 14؛ و33403 - 14؛ و33522 - 14؛ 

شرقا : التحديد االداري رقم 403 ومطلب التحفيظ رقم 33505 - 14؛

جنوبا : طريق وطنية رقم 13؛

غربا : التحديد االداري رقم 403؛

القطعة الثانية :

شماال : طريق وطنية رقم 13؛

شرقا : مطالب التحفيظ أرقام 27902 - 14 و33470 - 14 والتحديد 

االداري رقم 403 ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 33506 - 14 والتحديد االداري رقم 403؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 33506 - 14 والتحديد االداري رقم 403؛

طالب التحفيظ : يطو ايت بن عال بنت موحى ومن معها.
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مطلب رقم 35155 - 42

اسم امللك : تعطوت.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة وقيادة بومية جماعة أغبالو، احملل املدعو 

مزرعة ايت واحي احقي.

وقع حتديده في : 01 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05هـ 61آر93س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 14207 - 42؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 14211 - 42؛

غربا : احلاج املكي؛

طالب التحفيظ : فطمة عيساوي بنت موحى.

مطلب رقم 35239 - 42

اسم امللك : أقبوب.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة وقيادة بومية جماعة أغبالو، احملل املدعو 

ايت حمو أوحقي.

وقع حتديده في : 23أغسطس2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05هـ 43آر26س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التفاح وبئرين ومسكن وحوض ومخزن؛

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : شعبة ومطلب التحفيظ رقم 14395 - 42 وقطعة رقم 4630 

من التحفيظ اجلماعي أغبالو؛

شرقا : طريق عمومية غير معبدة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 14829 - 42؛

غربا : شعبة؛

القطعة الثانية : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 15036 - 42؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 15036 - 42 ورقية ايت أوبيخان؛

جنوبا : رقية ايت أوبيخان؛

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز متردال بن ابراهيم.

مطلب رقم 35308 - 42

اسم امللك : ايت خرضي 2.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو ايت فركان.

وقع حتديده في : 02 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آر97 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق غير معبدة؛

شرقا : ورثة أوعلي هنو واحدفوف حدو أوحساين؛

جنوبا : حساين وأدادا فاسكا؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35309 - 42

اسم امللك : تيديوى 2.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو ايت فركان.

وقع حتديده في : 07 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07آر59س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق غير معبدة؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : ورثة عدي باسعيد؛

غربا : ورثة عادي باسعيد وطريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35386 - 42

اسم امللك : ملك سعيد.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو عثمان اموسي.

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : بن عزو مراد؛

طالب التحفيظ : سعيد املوح بن اسو.

مطلب رقم 35394 - 42

اسم امللك : اازكزاون.

احملل  تونفيت،  جماعة  و  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  إقليم   : موقعه 

املدعو اشمحان.

وقع حتديده في : 23  ديسمبر  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06أ 62س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 



4161 عدد 1133 - 27 محرم 1442 )16 سبتمبر 2020(

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35385 - 42؛

شرقا : طريق بعرض متغير؛

جنوبا : العاصي؛

غربا : العاصي؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35395 - 42

اسم امللك : مسجد السنة.

موقعه : إقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو مسجد السنة.

وقع حتديده في : 24  ديسمبر  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10آ 86س.

نوعه : أرض بها مسجد؛

اجملاورون : 

شماال : اوطغاط موحى و عمر اوحدوش؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة و مطالب التحفيظ ارقام : 35397 - 42؛25392 - 42؛25393 

- 42؛25394 - 42؛25395 - 42 و 25396 - 42,؛

طالب التحفيظ : األحباس العامة.

  

مطلب رقم 35397 - 42

اسم امللك : احملل 1039.

موقعه : إقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو مسجد السنة.

وقع حتديده في : 24  ديسمبر  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35392 - 42؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35395 - 42؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35402 - 42

اسم امللك : بعويشة 1.

: اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة أغبالو، احملل املدعو ايت  موقعه 

واحي وحقي.

وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03هـ 42آر31س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 894 - 42؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 14215 - 42؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 14237 - 42؛

غربا : مطالب التحفيظ أرقام 14227 - 42 و14237 - 42 و14235 - 42؛

طالب التحفيظ : عزيز البوزياني بن ابراهيم ومن معه.

 مطلب رقم 35403 - 42

اسم امللك : بعويشة 2.

: اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة أغبالو، احملل املدعو ايت  موقعه 

واحي وحقي.

وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68آر53س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 14236 - 42؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 894 - 42؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 14235 - 42؛

غربا : طريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ : عزيز البوزياني بن ابراهيم ومن معه.

 

مطلب رقم 35406 - 42

اسم امللك : منزل استغرغور.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة و جماعة تونفيت، احملل املدعو

استغرغور العليا.

وقع حتديده في : 27  ديسمبر  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ 93س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35409 - 42؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 35410 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35407 - 42

اسم امللك : مسجد استغرغور القدمي.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة و جماعة تونفيت، احملل املدعو

استغرغور العليا.

وقع حتديده في : 27  ديسمبر  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04آ 64 س.

نوعه : أرض بها مسجد؛

اجملاورون : 
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شماال : مخري احماد مع عالوي ميمون؛

شرقا : اعريز عمر مع عالوي عبد الرحيم؛

جنوبا : اوالطيب علي؛

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35408 - 42

اسم امللك : متاجر استغرغور.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة و جماعة تونفيت، احملل املدعو

استغرغور الغليا.

وقع حتديده في : 27  ديسمبر  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 س.

نوعه : ارض بها مرآب بالسفلي؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35410 - 42 مع الزنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 35409 - 42؛

غربا : مطلب التحفيظ 35410 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35414 - 42

اسم امللك : تبوعصامت 2.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو طريق مكناس.

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08آر56 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 5822 - 42؛

شرقا : علي واعزيز؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 7158 - 42؛

غربا : رسم عقاري رقم 5822 - 42؛

طالب التحفيظ : محمد حمداوي بن محمد ومن معه.

  

مطلب رقم 35418 - 42

اسم امللك : أكرا ازكاغ 1.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر بن يحيى.

وقع حتديده في : 07 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03أ 67س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : اوعال احمد؛

شرقا : اوعال احمد؛

جنوبا : مطلب حتفيظ 35421 - 42؛

غربا : مطلب حتفيظ 35419 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35419 - 42

اسم امللك : أكرا ازكاع 2.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر بن يحيى.

وقع حتديده في : 07 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 19س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : اوعال احمد؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35418 - 42؛

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 35421 - 42؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 35420 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35420 - 42

اسم امللك : أكرا ازكاع 3.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر بن يحيى.

وقع حتديده في : 07 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05آ 78س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : احمد اوعال مع اهروش إدريسي؛

شرقا : مطلبي التحفيظ رقمي 35419 - 42 و 35421 - 42؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 35427 - 42؛

غربا : بوشليح حدو مع اهروش ادريسي؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35421 - 42

اسم امللك : اكر ازكاع 4.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر بن يحيى.

وقع حتديده في : 07 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01ار 53 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 
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شماال : مطلبي التحفيظ رقمي 35418 - 42 و 35419 - 42؛

شرقا : اوعال احمد و مصرف؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 35422 - 42؛

غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 35427 - 42 و 35420 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35422 - 42

اسم امللك : اكر ازكاع5.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر بن يحيى.

وقع حتديده في : 07 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 90 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35421 - 42؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 35427 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35423 - 42

اسم امللك : تقجوين 11.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر بن يحيى.

وقع حتديده في : 08 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03ار26 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35363 - 42؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35424 - 42؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : احباس؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35424 - 42

اسم امللك : تقجوين 12.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر بن يحيى.

وقع حتديده في : 08 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ63 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35362 - 42؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 35423 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35425 - 42

اسم امللك : ملك ايت عبو.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر بن يحيى.

وقع حتديده في : 08 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 26س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الساقية؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35368 - 42؛

جنوبا : ممر؛

غربا : حسناوي عبد اهلل؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35426 - 42

اسم امللك : ملكاك 11.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر بن يحيى.

وقع حتديده في : 08 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03ار 51 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35380 - 42؛

جنوبا : االحباس؛

غربا : ورثة عبو عدي؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

  

مطلب رقم 35427 - 42

اسم امللك : أكرا ازكاع 6.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر بن يحيى.

وقع حتديده في : 08 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04أر 24س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 
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شماال : مطلب التحفيظ رقم 35420؛

شرقا : مطلبي التحفيظ رقمي 35421 - 42 و 35422 - 42؛

جنوبا : املصرف؛

غربا : االحباس مع ورثة بوشليح حدو؛

طالب التحفيظ : ااحباس العامة.

  

مطلب رقم 35432 - 42

اسم امللك : فهد 1.

ملوية  العياشي  جبل  احواز  قيادة  ميدلت  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

جماعة ايت ازدك، احملل املدعو مزرعة اسليم.

وقع حتديده في : 13 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05آ 11س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق غير معبدة؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 35433 - 42؛

طالب التحفيظ : رشيد ايت اجلياللي بن سعيد.

  

مطلب رقم 35433 - 42

اسم امللك : فهد 2.

ملوية  العياشي  جبل  احواز  قيادة  ميدلت  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

جماعة ايت ازدك، احملل املدعو مزرعة اسليم.

وقع حتديده في : 13 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24آ 45 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق غير معبدة؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35432 - 42؛

جنوبا : طريق غير معبدة؛

غربا : طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ : رشيد ايت اجلياللي بن سعيد.

  

مطلب رقم 35443 - 42

اسم امللك : زينب.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو ازكاغن سوق االحد.

وقع حتديده في : 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  70 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابقني علويني اول و ثان؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : دحماني محمد؛

جنوبا : غامني احلسني؛

غربا : ورثة بلقاسم بلقاسم بلبيضاء؛

طالب التحفيظ : عزيز بن البيضاء بن محمد.

 

مطلب رقم 35495 - 42

اسم امللك : اخف نتمالحت 1.

موقعه : إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة زايدة، احملل املدعو اخف نتمالحت.

وقع حتديده في : 13 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 آ.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية غير معبدة؛

شرقا : بنيشو فاطمة؛

جنوبا : بنيشو نعمان؛

غربا : بنيشو فاطمة؛

طالب التحفيظ : رقية بنيشو بنت و الصديق.

 

مطلب رقم 7257 - 42

اسم امللك : سارة.

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  إقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو امزيغار.

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03هـ01آ 68س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار متنوعة؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 7188 - 42؛

شرقا : طريق عمومية غير معبدة وطالب التحفيظ؛

جنوبا : شعبة؛

غربا : ساقية؛

طالب التحفيظ : رضوان ايت بهالي بن محمد.

     

مطلب رقم 18312 - 42

اسم امللك : اغيبوب منزاورو.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة و جماعة اكدمي، احملل املدعو .

وقع حتديده في : 14 نوفمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 15آ 34س.

نوعه : أرض رعوية؛

اجملاورون : 

شماال : واد؛



4165 عدد 1133 - 27 محرم 1442 )16 سبتمبر 2020(

شرقا : دوار مشكيت؛

جنوبا : دوار مشكيت؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 3895 - 42؛

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية ايت مرزوك.

     

مطلب رقم 35377 - 42

اسم امللك : ملكاك 7.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 76س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 29546 - 42؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35378 - 42؛

جنوبا : االحباس والرسم العقاري رقم 35372 - 42؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     

 مطلب رقم 35247 - 42

اسم امللك : افتيسن 2.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو تدار اكلوت.

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آ 84س.

نوعه : أرض فالحية مسقية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35298 - 42؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 35246 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     

مطلب رقم 35460 - 42

اسم امللك : مرزوكة.

احملل  امرصيد،  وافال جماعة  ايت  قيادة  ودائرة ميدلت  إقليم   : موقعه 

املدعو احملاريب بوعياش.

وقع حتديده في : 20 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هـ 71آ 65س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 33821 - 42؛

شرقا : طريق عمومية غير معبدة؛

جنوبا : موالي احمد الهاشمي؛

غربا : عبد الرحمان الهاشمي؛

طالب التحفيظ : حلسن ايت لعرج بن محمد ومن معه.

     

مطلب رقم 24837 - 42

اسم امللك : الياس.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة، قيادة و جماعة بومية، احملل املدعو مزرعة 

ايت سعيد اوحسني.

وقع حتديده في : 18ماي 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هـ 91آ 34س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : تفريت حلبيب، تفريت لطيفة وتفريت محمد؛

شرقا : تفريت محمد؛

جنوبا : سيدي عبد العزيز الفاضلي؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 8930 - 42 وتفريت احلسني؛

طالب التحفيظ : فاطمة تفريت بنت رحو.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                          حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم8888 - 43

اسم امللك : "  ملك الصرصار"

موقعه :  مراكش املدينة، باب دكالة ، درب بوطويل رقم 146؛ 

تاريخ التحديد : 06 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 02 آر 43 سنتيار ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة الكزا؛ 

شرقا :  بناية من طابق أرضي ، والدكاكني رقم 121، 122 و 123؛

جنوبا : بناية؛ 
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غربا : ممر للملك بعده الرسم العقاري رقم  5898 م ؛

طالب التحفيظ : لالحفصة الصرصار ومن معها؛

مطلب رقم 8901 - 43

اسم امللك : " عند آدم"

موقعه :  عمالة مراكش، جماعة وقيادة الويدان، دوار تيكوتار؛ 

تاريخ التحديد : 17 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 11 آر 76 سنتيار ؛

نوعه : أرض بها فيال من طابق أرضي، طابق أول وسطح، مسبح، بناية وحديقة؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :      

حق املرور لفائدة هذا امللك ابتداء من بئر متواجد مبلك مجاور؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم  8902 - 43؛ 

شرقا :  مطلب التحفيظ رقم  8933 - 43؛

جنوبا : طريق مشترك؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم  9080 - 43 ؛

طالب التحفيظ : أحمد ايت اعريبة بن عياد؛

مطلب رقم 8933 - 43

اسم امللك : "  حمز"

موقعه :  عمالة مراكش، جماعة وقيادة الويدان، دوار تيكوتار؛ 

تاريخ التحديد : 11 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 29 آر 21 سنتيار ؛

نوعه : أرض بها فيال من طابق أرضي، طابق أول وسطح، محل تقني ، 

مسبح وبيت احلارس؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بعرض متغير؛ 

شرقا :  طريق عمومي بعرض متغير؛

جنوبا : ممر مشترك؛ 

غربا : مطلبي التحفيظ رقم 8901 - 43 و 8902 - 43 ؛

طالب التحفيظ : عبد الناصر كرناس بن محمد؛

مطلب رقم 8974 - 43

اسم امللك : "  بلوليد"

موقعه : مراكش املدينة، القنارية بوطويل، درب بويغوليدن رقم 72

تاريخ التحديد : 03 يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 51 سنتيار ؛

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

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة؛
اجملاورون : 

شماال : درب بويغوليدن والدفالي اخملتار؛ 
شرقا : ورثة سارمي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم  47609 - 04؛ 
غربا : ورثة سليمان بن عمر ، دار احلنصالي ودار مباركة ؛

طالب التحفيظ : كلثوم بوعيش؛

مطلب رقم 9079 - 43
اسم امللك : "  الهبة"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة الويدان، دوار تيكوتار؛
تاريخ التحديد : 18 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 16 آر 15 سنتيار ؛
نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم  9621 م ؛ 
شرقا : مطلب التحفيظ 8902 - 43؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  9080 - 43؛ 
غربا : عبد اهلل بوغالضة ؛

طالب التحفيظ : علي ايد املريد بن حلسن؛

مطلب رقم 9080 - 43
اسم امللك : "  الفضل"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة الويدان، دوار تيكوتار؛
تاريخ التحديد : 18 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 11 آر 72 سنتيار ؛
نوعه : أرض بها فيال من طابق أرضي، طابق أول وسطح، ومرآب؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم  9079 - 43 ؛ 
شرقا : مطلب التحفيظ رقم  8901 - 43؛

جنوبا : ممر؛ 
غربا : عبد اهلل بوغالضة ؛

طالب التحفيظ : علي ايد املريد بن حلسن؛
احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

                    جواد شريفي.
 

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18364 - 53
اسم امللك : رمل.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار املاوقة .
وقع حتديده في : 24 أبريل 2019 . 
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نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 24 ار 02 س .

اجملاورين : 

شماال : صفية بنت عبد السالم ؛

شرقا : طريق من 10 امتار ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 89771 - 53 و بياري بلفضيل ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 57435 - 53 و اخلطابي حلسن و طالب التحفيظ ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( فاطنة اخلطابي بنت محمد و من معها .

مطلب رقم 18373 - 53

اسم امللك : رمل حدهم .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار املاوقة .

وقع حتديده في : 03 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 52 ار 38 س .

اجملاورين : 

شماال : ورثة محمد بن الفضيل ؛

شرقا : ورثة الضاوية بنت الفضيل ؛

جنوبا : مطلب رقم 18365 - 53 ؛

غربا : طريق عمومي من 20 متر ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( فاطنة اخلطابي بنت محمد و من معها .

مطلب رقم 18476 - 53

اسم امللك : دو النصر .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار اوالد بن عمر .

وقع حتديده في : 18 أغسطس 2019 . 

نوعه : أرض فالحية بها بنايات و مسبح و بئر .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 56 ار 01 س .

اجملاورين : 

شماال : ورثة املترجي ؛

شرقا : طريق من 5 امتار و من ورائه الرسم العقاري رقم 87226 - 53 ؛

جنوبا : مطلب رقم 18475 - 53 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 17652 - 53 و الرسم العقاري رقم 16612د ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( نادية دو النصر بنت محمد .

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                       فريد بدري.

محافظة مكناس اإلسماعيلية

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله،  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد محمد الفاضلي بن محمد الساكن واجلاعل محال 

للمخابرة معه جتزئة املستقبل نهج االمام الشافعي رقم 19 اجلديدة،

طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 57606 - 05 ، املؤسس 

للملك املدعو " كاميليا 146 " الكائن مبدينة مكناس املدينة القدمية، 

طريق اكوراي، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا. 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية بالنيابة.

              زكية الدكالي.

 

محافظة إنزكان أيت ملول

مطلب رقم 20937 - 60

اسم امللك : الناعورة

موقعه : دوار اجلرف جماعة اوالد داحو عمـالة انزكان أيت ملول

مساحته : 01 آر 05 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون :

 شماال : الطريق الوطنية رقم 10

شرقا : الرسم العقاري 44959 - 60

جنوبا : ورثة الياقومي

غربا : الياقومي عثمان 

طالب التحفيظ : رشيد مسطاش بن احمد.

مطلب رقم 20762 - 60

اسم امللك : ملك حسن.

موقعه :عمـالة انزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية انزكان، حي مسكينة 

مساحته : 01 آر 10 س.

نوعه : دار للسكنى تتكون من سفلي وطابق علوي في طور البناء.
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اجملاورون :

 شماال : رزقي و الرسم العقاري 23171 - 60 و الرسم العقاري 53895 - 09. 

جنوبا : شتوك موح 

شرقا : ممر

غربا : الرسم العقاري 4290/س

طالب التحفيظ : احمد العاللي بن العربي

مطلب رقم 20936 - 60

اسم امللك : مامو.

موقعه : عمـالة انزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية ايت ملول، حي 

توهمو القبالني

مساحته : 80 س.

نوعه : بناية من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون :

 شماال : طريق معبدة.

شرقا : الطريق.

جنوبا : املازن فاطمة.

غربا : ناشي فاطمة

طالب التحفيظ : مبارك مامو

مطلب رقم 20947 - 60 

اسم امللك : احسينة.

موقعه  : عمـالة انزكان ايت ملول اجلماعة احلضرية الدشيرة دوار متاللت

 اوالد دحو.

مساحته : 28 آر 98 س.

نوعه  : ارض فالحية .

اجملاورون  : 

 شماال : بيهي بن محمد اشيبون 

شرقا : ورثة حلسن بن احمد اكا.

 جنوبا : ورثة بوسالن بن مبارك سكرات و وورثة محمد بن احمد اوبيدار       

غربا : احلاج العربي بن بوزيد.

طالب التحفيظ : علي ازكا بن حلسن

مطلب رقم 20875 - 60

اسم امللك : دار يوسف.

موقعــه : حي موالي ادريس ، اجلماعة احلضرية القليعة عمالة

إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 38 س.

نوعــه : بناية من سفلي وثالثة طوابق علوية.

حـدوده : 

شمـاال  : مطلب التحفيظ  30438 - 09 .

شـرقا  : موالي سعيد

جنـوبا : طلحة مليكة

غربـا  : احلسني بن واعبا.

طالب التحفيظ : السيد)ة( سعيدة ازفاض بنت محمد .

مطلب رقم 21002 - 60

اسم امللك : تبحيرت.

موقعــه : حي ازرو، جماعة ايت ملول، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 72 س.

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال  : زنقة

شـرقا  : ورثة عمر احفيض

جنـوبا : عزيز بوميل

غربـا  : زنقة 

طالب التحفيظ : حسناء بوهيد بنت احلسني. 

مطلب رقم 20893  - 60

اسم امللك : مازوز.

موقعــه : حي اخلمايس جماعة القليعة اجلهادية عمالة إنزكان أيت 

ملول.

مساحتـه : 74 س.

نوعــه : سكن من سفلي وطابقني علويني

حـدوده : 

شمـاال  : بوعشرين بوجمعة

شـرقا  : الزنقة

جنـوبا : الركراكي محمد

غربـا  : الصغير حلسن

طالب التحفيظ : محمد مازوز.

مطلب رقم 20924  - 60

اسم امللك : ملك بوتار .

موقعــه : اخلمايس اجلماعة احلضرية القليعة، عمالة

إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 49 س.

نوعــه : بناية من طابق أرضي وطابقني علويني

حـدوده : 

شمـاال  : زنقة

شـرقا  : ورثة بوتال 
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جنـوبا : لطيفة و احمد بوتال

غربـا  : اجلياللي موحا

طالب التحفيظ : كبيرة الساقط.

مطلب رقم 20928  - 60

اسم امللك : ملك اخللدوني. 

موقعــه : تراست جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 51 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني.

حـدوده : 

شمـاال  : البحيري عبدالوهاب

شـرقا  : زنقة

جنـوبا : زنقة

غربا: عبدالرحيم 

طالب التحفيظ : السعدية اخللدوني.

مطلب رقم 21003  - 60

اسم امللك : البركة.  

موقعــه : جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 69 س.

نوعــه : ارض عارية .

حـدوده : 

شمـاال  : زنقة

شـرقا  : زنقة والرسمني العقاريني 34276 - 60 و 44267 - 60

جنـوبا : بلحميدية محمد

غربـا  : زنقة

طالب التحفيظ : املهور محمد. 

مطلب رقم 20975  - 60

اسم امللك : مختاري صالح

موقعــه : دوار عليوة جماعة التمسية ، عمالة إنزكان

أيت ملول.

مساحتـه : 88 س.

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال  : طريق 

شـرقا  : ورثة فاطمة 

جنـوبا : زنقة 

غربـا  : مختاري حلسن

طالب التحفيظ : مختاري صالح بن بلخير.

مطلب رقم 20993  - 60
اسم امللك : ملك السيوري

موقعــه : البدوع ،  جماعة التمسية ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 14 آر 32 س .

نوعــه : ارض عارية .

حـدوده : 

شمـاال  : الرسم العقاري 18062 - 60

شـرقا  : الرسم العقاري 71453 - 09

جنـوبا : سيوري محمد 

غربـا  : طريق عمومية

طالب التحفيظ : محمد السيوري بن علي 

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

            عبد احلليم فتح اهلل.

 

محافظة الداخلة

مطلب رقم 217 - 62
اسم امللك : " الدولة 175 قروي ".

موقعه : جماعة بئركندوز.

نوعه : أرض عارية   بها طريق غير معبدة ومتكونة من قطعتني على 

الشكل التالي:

القطعة 01 مساحتها : 2190 هكتار 82 آر 34 سنتيار.

القطعة 02 مساحتها : 2683 هكتار 20 آر 14 سنتيار.

وقع حتديده بتاريخ : 25 ديسمبر 2019.

حدوده :

شماال : امللك اخلاص للدولة.

شرقا : طريق غير معبدة و الطريق االقليمية في اجتاه تشال.

جنوبا : امللك اخلاص للدولة.

غربا : امللك اخلاص للدولة.

احلقوق العينية : الشيء.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة.

                                           رشيد الوردي.

 

محافظة احلوز

مطلب رقم 12654 - 65
امللك املسمى : " دراع احلرتني 4"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، دوار العني .

مساحته : 01 هك 00 آر 28 س .
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وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019.  

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  مشروع طريق مشترك عرضه 10 امتار .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12657 - 65 .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12248/43 .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12655 - 65.

طالب التحفيظ : السيد زوهير وهبي بن عبد اللطيف.

مطلب رقم 12655 - 65

امللك املسمى : " دراع احلرتني 3"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، دوار العني .

مساحته : 00 هك 99 آر 97 س .

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019.  

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  مشروع طريق مشترك عرضه 10 امتار .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12654 - 65 .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12248/43 .

العقاريني عدد  الرسم   ، امتار، طريق معبدة   10 : طريق عرضها  غربا 

.P2 14954 - 65 و 16207/م

طالب التحفيظ : السيد زوهير وهبي بن عبد اللطيف.

مطلب رقم 12656 - 65

امللك املسمى : " دراع احلرتني 2"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، دوار العني .

مساحته : 01 هك 00 آر 23 س .

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019.  

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  مشروع طريق مشترك عرضه 10 امتار .

شرقا : طالب التحفيظ .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12248/43 .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12657 - 65.

طالب التحفيظ : السيد زوهير وهبي بن عبد اللطيف.

مطلب رقم 12657 - 65

امللك املسمى : " دراع احلرتاني 1"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، دوار العني .

مساحته : 01 هك 00 آر 20 س .

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019.  

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  مشروع طريق مشترك عرضه 10 امتار .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12656 - 65 .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12248/43 .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12654 - 65.

طالب التحفيظ : السيد زوهير وهبي بن عبد اللطيف.

مطلب رقم 12659 - 65

امللك املسمى : " ريان"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة أوريكة، دوار تافزة .

مساحته : 00 هك 02 آر 20 س .

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2020.  

نوعه : منزل قروي من سفلي وسطح.

اجملاورون : 

شماال :  زنقة ذات عرض متغير .

شرقا : مراد ايت دحان ، فاضمة بن اعبود.

جنوبا : ممر عمومي عرضه مترين.

غربا : زنقة ذات عرض متغير.

طالب التحفيظ : السيد نسيم وصال بن عبد العزيز.

مطلب رقم 12684 - 65

امللك املسمى : " مركز صحي تزارت"

الكائن : إقليم احلوز دائرة توامة، جماعة تزارت، احملل املدعو تزارت املركز.

مساحته : 00 هك 21 آر 29 س .

وقع حتديده في : 12 دجنبر 2019.  

نوعه : ستة بنايات من سفلي.

اجملاورون : 

شماال :  الطريق رقم 201 عرضها 30 متر .

شرقا : الدولة امللك اخلاص .

جنوبا : الدولة امللك اخلاص .

غربا : الدولة امللك اخلاص.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 12706 - 65

امللك املسمى : " ملك تكاوت"

غيات،  اهلل  عبد  اورير، جماعة سيدي  ايت  دائرة  احلوز  إقليم   : الكائن 

دوار عكارة .

مساحته : 00 هك 05 آر 41 س .

وقع حتديده في : 06 يناير 2020.  

نوعه : ارض بها منزل من سفلي وسطح وبئر ومحل تقني وحديقة.
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اجملاورون : 

شماال :  طريق ذات عرض متغير .

شرقا : ورثة بن فضيل .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21958 - 65 .

غربا : طريق ذات عرض متغير.

طالبو التحفيظ : السيد تكاوت بوشعيب بن الهاشمي ومن معه. 

اعالن عن انتهاء التحديد

منطقة التحفيظ اجلماعي " موالي ابراهيم"

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية باحلوز باإلعالم للعموم أن آخر 

 : املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  منطقة  حتفيظ  على  للتعرض  أجل 

"موالي إبراهيم"  ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا 

 1969 يوليوز   25 في  املؤرخ   1.69.174 رقم  الشريف  )الظهير  اإلعالن. 

بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية(.

مطالب التحفيظ أعداد : 

 10026 - 9923 - 9906 - 9871 - 9791 - 9565 - 9558 - 9541 - 9285

 -  10157  -  10145  -  10142  -  10137  -  10080  -  10078  -  10061  -

 10693 - 10687 - 10668 - 10613 - 10607 - 10580 - 10573 - 10161

10975 - 10966 - 10844 - 10827 - 10707 - 10705 -

جميع هذه املطالب على الرمز 65.

اصالح غلط  - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 12872 - 65

عوضا عن : 

موقعه : إقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات احملل املدعو اعمرين. 

اقــرأ : 

موقعه : إقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات دوار سيدي بويحيا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

 

محافظة سيدي اسماعيل الزمامرة

إعالن عن انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "الشعيبات" 

إقليم اجلديدة دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد حمدان

جماعة  الشعيبات

  -   30265 - 30490 - 30454 - 30524 - 30525 - 30531 - 30629 -

  32405  -  32437  -  34517  -  34615  -  34966  -  28391  -  30445

  35428  -  35382  -  35431  -  35432  -  35417  -  36705  -  36546  -

  29328  -  29335  -  29379  -  29380  -  29382  -  29383  -  35434  -

  29188  -  29209  -  29231  -  29274  -  29276  -  29279  -  29311  -

  36688  -  36690  -  36691  -  36640  -  36641  -  36644  -  36647  -

  36680  -  36685  -  36904  -  36905  -  36908  -  36479  -  36686  -

  33117  -  34134  -  34834  -  34975  -  32042  -  36678  -  36674  -

  33049  -  33051  -  33093  -  33097  -  33094  -  33103  -  33118  -

  26718  -  29377  -  29378  -  29389  -  29552  -  29999  -  33047  -

  29756  -  29791  -  29786  -  29267  -  29022  -  34086  -  29747  -

  26998  -  26147  -  34968  -  34969  -  34971  -  34133  -  29753  -

  27001  -  27002  -  27004  -  27006  -  27008  -  27009  -  32666  -

  34897  -  34770  -  34772  -  34773  -  34247  -  26849  -  27000  -

  32078  -  32077  -  32074  -  32073  -  34123  -  34884  -  34893  -

  32046  -  32051  -  32240  -  32241  -  32335  -  32327  -  32079  -

  34934  -  34136  -  34131  -  30136  -  30199  -  30237  -  32018  -

  31227  -  31747  -  27266  -  27269  -  27254  -  34940  -  34938  -

  26698  -  34077  -  29409  -  26812  -  26826  -  31773  -  31278  -

  31837  -  26166  -  26101  -  26975  -  29151  -  29138  -  29312  -

  29789  -  29781  -  29764  -  25847  -  25846  -  25842  -  25861  -

  29696  -  29397  -  31671  -  29938  -  29365  -  29449  -  29803  -

  31129  -  31130  -  34105  -  34104  -  34103  -  34102  -  34101  -

  26521  -  25671  -  24479  -  29853  -  29754  -  31213  -  31136  -

  28957  -  28960  -  31137  -  31857  -  26726  -  26995  -  26997  -

  31846  -  31834  -  31203  -  25805  -  28657  -  28997  -  28992  -

  27157  -  27173  -  31914  -  31843  -  31890  -  31856  -  31855  -

  27264  -  28961  -  28954  -  28955  -  28945  -  28946  -  27155  -

  31346  -  29700  -  32011  -  25807  -  31088  -  24967  -  29630  -

  -  30193  -

الكل على الرمز 75 .

إعالن عن انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سي احساين بن 

عبد الرحمان"  إقليم اجلديدة دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد 

حمدان  جماعة  سي احساين بن عبد الرحمان

  44691  -  42719  -  44950  -  44623  -  38542  -  40117  -  38780 -

  43203  -  43991  -  43985  -  43195  -  43193  -  31573  -  44535  -

  38578  -  38558  -  44788  -  44779  -  43213  -  43225  -  43184  -

  38864  -  38995  -  43825  -  43820  -  43777  -  38311  -  38635  -

  44915  -  43524  -  45205  -  40730  -  40717  -  40718  -  45504  -

  43249  -  43248  -  43247  -  43244  -  43240  -  43238  -  44932  -

  45231  -  45186  -  44223  -  44146  -  44149  -  42065  -  42002  -

  40498  -  44702  -  41988  -  41983  -  41972  -  41881  -  45318  -

  42311  -  42308  -  42246  -  43769  -  43776  -  44331  -  44318  -

  38697  -  38000  -  38382  -  38599  -  38238  -  38600  -  44088  -

  44139  -  38089  -  38027  -  38806  -  38329  -  38704  -  38694  -

  42278  -  38180  -  44377  -  44493  -  39538  -  39536  -  44384  -

  41383  -  41384  -  42414  -  41382  -  42350  -  41394  -  41403  -
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  40503  -  41325  -  42395  -  42330  -  41380  -  41392  -  38247  -

  42253  -  42262  -  42263  -  45129  -  40908  -  41283  -  41343  -

  41376  -  42896  -  42321  -  42421  -  42356  -  42327  -  42342  -

  40296  -  38821  -  39055  -  38899  -  38486  -  38581  -  41378  -

  38931  -  39682  -  38913  -  39685  -  38441  -  40806  -  40919  -

  39126  -  43198  -  38331  -  39315  -  39985  -  38140  -  38945  -

  38820  -  38370  -  40638  -  38689  -  38936  -  38941  -  45404  -

  40903  -  40685  -  41654  -  40727  -  38933  -  44975  -  45076  -

  43872  -  39913  -  44636  -  40674  -  40677  -  45261  -  44748  -

  41267  -  41265  -  41258  -  39478  -  39758  -  39999  -  39073  -

  43770  -  43772  -  40739  -  41788  -  41671  -  41670  -  41307  -

  43053  -  43055  -  43060  -  43033  -  43040  -  42646  -  42631  -

  41495  -  41494  -  41493  -  41492  -  38816  -  40684  -  41176  -

  42212  -  45511  -  41541  -  41540  -  41179  -  40683  -  41496  -

  42772  -  45407  -  41545  -  41542  -  38097  -  42292  -  42334  -

  43419  -  43352  -  42181  -  42669  -  42671  -  43946  -  42771  -

  45023  -  43341  -  44217  -  44664  -  43302  -  43301  -  43884  -

  38179  -  44457  -  43398  -  40489  -  39329  -  39228  -  39386  -

  44449  -  43887  -  39744  -  39513  -  39917  -  41324  -  42361  -

  44755  -  44699  -  44696  -  44698  -  44723  -  40202  -  44564  -

  41844  -  41840  -  41439  -  41323  -  44787  -  44783  -  44756  -

  45415  -  45347  -  41256  -  41288  -  41268  -  41290  -  41845  -

  43444  -  43445  -  43450  -  43451  -  43452  -  43474  -  44574  -

  41752  -  41753  -  41754  -  41755  -  41757  -  41758  -  41746  -

  43267  -  43271  -  43272  -  43274  -  43276  -  43277  -  41751  -

  41768  -  41771  -  43202  -  43477  -  43345  -  43353  -  43265  -

  43270  -  43375  -  41765  -  41766  -  43364  -  43255  -  41767  -

  41612  -  41637  -  43236  -  43425  -  41764  -  41763  -  41759  -

  41649  -  41472  -  41653  -  41655  -  41656  -  43384  -  43480  -

  41569  -  42999  -  42711  -  42684  -  42791  -  43475  -  41652  -

  41509  -  41508  -  37985  -  38069  -  41595  -  41563  -  41523  -

  42297  -  24421  -  42963  -  41596  -  42940  -  42944  -  42945  -

  41579  -  41502  -  43211  -  41498  -  42298  -  44715  -  42294  -

  43190  -  43149  -  39251  -  40833  -  41573  -  42806  -  41580  -

  42158  -  40954  -  39945  -  39540  -  43107  -  43243  -  43242  -

  43811  -  43810  -  42766  -  42756  -  42754  -  44598  -  41792  -

  42063  -  38926  -  41441  -  45132  -  42787  -  43817  -  43812  -

  42590  -  41519  -  42329  -  41892  -  42498  -  42988  -  40495  -

  41504  -  41500  -  42964  -  42937  -  41599  -  41536  -  41489  -

  41900  -  42946  -  42954  -  42953  -  42961  -  42962  -  41524  -

  42981  -  42837  -  42834  -  42832  -  42831  -  42396  -  41959  -

  45450  -  44490  -  41931  -  43711  -  41322  -  44492  -  43028  -

  44387  -  41497  -  44969  -  44180  -  42319  -  42293  -  42323  -

  42895  -  45509  -  45503  -  42586  -  41868  -  45331  -  44976  -

  40782  -  40744  -  40721  -  40354  -  40490  -  40602  -  42858  -
  42466  -  41503  -  41398  -  43893  -  44199  -  41971  -  43051  -
  42004  -  43381  -  40446  -  44481  -  41321  -  43691  -  43553  -
  45068  -  45072  -  45073  -  45090  -  42606  -  42599  -  42601  -
  41204  -  41203  -  41152  -  41830  -  44166  -  45060  -  45063  -
  43163  -  42403  -  42399  -  42925  -  41228  -  41226  -  41222  -

  -  42643  -  42636  -  42807  -  44033  -
الكل على الرمز 75

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة بالنيابة
امبارك السوسي  

 

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 218 - 77
اسم امللك : " باطن الدم "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار اوالد الشيخ ؛
مساحته االجمالية : 01 هـ 25 آرا ؛ 

نوعه : ارض فالحية ؛
حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 23754 - 02 ؛
شرقا : حسن لوكيلي ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛
غربا : مطلب التحفيظ عدد : 23153 - 02 ؛

طالب التحفيظ : حسن جرموني بن محمد ؛ 
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد : 

كمال عونة    

 

محافظة اشتوكة ايت باها

مطلب رقم 1266 - 80 
اسم امللك : " دار البركة "

موقعه : حي معال، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها.
وقع التحديد في 15 اغسطس 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 سنتيار.
نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني. 

اجملاورون : 
شماال : فاضمة ؛

شرقا : عبد اهلل الساملي ؛ 
جنوبا : الطريق ؛

غربا : عسوم محمد بن حسون.
طالب التحفيظ : سناء الشرقي بنت عبد الرحمان.
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مطلب رقم 2693 - 80 

اسم امللك : " ملك عبد الكامل "

إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة   ، اوسعود  ادوز  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 18 فبراير 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور. 

اجملاورون : 

شماال : ولد محمد اهمو ؛

شرقا : سعيد بن يحيى ؛ 

جنوبا : محند ابعمران ؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : عبد الكامل لكرامصي بن عبد اجلبار.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة ايت باها 

محمد بلقايد   

 

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1116 - 81

اسم امللك :  "االمل سكام 1-6".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي األمل سكام 1 رقم 6.

وقع حتديده في : 04 يوليو 2018.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول وملحقة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آر 02 س.

اجملاورون : 

شماال : حفيظة الدكالية؛ ممر؛ 

شرقا : ممر؛ حلسن فضيلي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 9025 - 81؛ 

غربا : ساحة.

طالبو التحفيظ : فاحتة ايت وزي بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 1351 - 81

اسم امللك :  "فدان الرمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

وقع حتديده في : 26 مارس 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بنايتني من سفلي وبئر وأشجار رمان وأشجار زيتون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 76 آر 94 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي من ورائه الرسم العقاري رقم 48899 - 16؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 1352 - 81؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3110 - 16؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 6359 - 81. 

طالب التحفيظ : ادريس بنخجو بن بوعزة.

مطلب رقم 1423 - 81

اسم امللك :  "لعليمة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد.

وقع حتديده في : 04 يونيو 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي وأشجار رمان وأشجار زيتون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 78 آر 96 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن البحراوي؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 1422 - 81؛

جنوبا : طريق عمومية من ورائها الرسم العقاري رقم 43579 - 16؛ 

مليكة  العزوزي؛  ؛رقية   81  -  1419 رقم  التحفيظ  مطلب  مسجد؛.   : غربا 

العزوزي. 

طالب التحفيظ : لكبير العزوزي بن حلسن.

مطلب رقم 4807 - 81

اسم امللك :  "البقعة رقم 103".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية االندلس اجلنوبي.

وقع حتديده في : 30 اكتوبر 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول وملحقة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 72 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 56263 - 16؛

جنوبا : البغدادي حياة؛ 

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : عبد السالم خرشال بن عبد القادر.

مطلب رقم 4827 - 81

اسم امللك :  "فدان حمزة 2".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار العبابريني.

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 72 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 3249 - 81؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 3249 - 81؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : الرسم العقاري رقم 55371 - 16. 

طالب التحفيظ : املصطفى السلماني بن محمد.

مطلب رقم 16938 - 16

اسم امللك :  "الوادي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى.

وقع حتديده في : 04 يوليو 2006.

نوعه : ارض فالحية. 
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 22 آر 12 س.
اجملاورون : 

شماال : ؛ الرسم العقاري رقم 50133 - 16؛ 
شرقا : ساقية من ورائها محمد بن حدو والشيخ عرشان احميدة؛

جنوبا : ورثة امحمد بن التهامي؛ 
غربا : واد تيفلت.

طالب التحفيظ : احلسني التغزاوي بن احلمي.

مطلب رقم 20643 - 16
اسم امللك :  "فدان احلروش".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.
وقع حتديده في : 05 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية بها مسكن وبئر وأشجار مثمرة وأشجار الصبار. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 04 آر 67 س.

اجملاورون : 
شماال : ارتفاق مرور لفائدة ورثة علي قادمي من ورائه مطلب التحفيظ 

رقم 16791 - 16 و مطلب التحفيظ رقم 23961 - 16؛ 
شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 4698 - 81؛ 
غربا : قادمي بناصر. 

طالب التحفيظ : قادمي بنيوسف بن علي.

مطلب رقم 27507 - 16
اسم امللك :  "الدوم".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار اجغيدرات.
وقع حتديده في : 24 يناير 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبنايتني خفيفتني. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 06 هـ 45 آر 03 س.

اجملاورون : 
شماال : ؛ الرسم العقاري رقم 10091 - 16؛ اهنية بنت العربي؛ مطلب 

التحفيظ رقم 28122 - 16؛ ورثة النويسل محمد بن حمادي؛ 
شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 23824 - 16؛ ؛ الرسم العقاري رقم 3222 - 81؛ 
غربا : طريق عمومية.

طالبو التحفيظ : احمد النويسل بن ميلود ومن معه.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الكائنة مبنطقة التحفيظ اجلماعي "عني جوهرة سيدي بوخلخال"

إن احملافظ على األمالك العقارية بتيفلت يتشرف بأن ينهي إلى علم 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 
سيدي  جوهرة  "عني  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  والكائنة  أسفله، 
بوخلخال" إقليم اخلميسات، دائرة تيفلت، قيادة وجماعة عني جوهرة 
سيدي بوخلخال، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا 
10 جمادى  69-1-174 املؤرخ في  اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد 
اجلماعي  التحفيظ  بشأن   )1969 يوليوز   25( لـ  املوافق   1389 األولى 

لألمالك القروية.
املطالب هي كاالتي :

 1622 - 1588 - 1573 - 1570 - 1533 - 1523 - 1517 - 1506 - 1488 - 

 1913 - 1905 - 1855 - 1854 - 1853 - 1744 - 1731 - 1730 - 1717 -

 1963 - 1960 - 1956 - 1951 - 1949 - 1941 - 1928 - 1927 - 1921 -

 2440 - 2021 - 2019 - 2015 - 2001 - 1999 - 1998 - 1965 - 1964 -

 2794 - 2792 - 2791 - 2770 - 2745 - 2690 - 2688 - 2482 - 2444 -

 2879 - 2877 - 2864 - 2860 - 2842 - 2816 - 2803 - 2798 - 2795 -

 2987 - 2986 - 2984 - 2980 - 2947 - 2924 - 2918 - 2887 - 2885 -

3078 - 3077 - 3076 - 3053 - 3042 - 3026 - 3001 - 2995 - 2988 -

 3134 - 3131 - 3124 - 3123 - 3118 - 3109 - 3107 - 3093  - 3091 -

 3211 - 3191 - 3188 - 3186 - 3173 - 3166 - 3163 - 3150 - 3137 -

 3310 - 3299 - 3290 - 3282 - 3242 - 3240 - 3234 - 3233 - 3213 -

 3449 - 3439 - 3432 - 3417 - 3386 - 3373 - 3346 - 3345 - 3312 -

 3503 - 3501 - 3499 - 3475 - 3470 - 3466 - 3463 - 3457 - 3455 -

 3599 - 3596 - 3591 - 3590 - 3588 - 3584 - 3569 - 3551 - 3511 -

 3652 - 3650 - 3625 - 3624 - 3616 - 3615 - 3610 - 3603 - 3600 -

 3806 - 3801 - 3797 - 3794 - 3751 - 3742 - 3726 - 3725 - 3701 -

 3819 - 3818 - 3816 - 3815 - 3813 - 3812 - 3811  - 3810 - 3809 -

 3849 - 3838 - 3835 - 3834 - 3831 - 3825 - 3824 - 3822 - 3821 -

 4003 - 3988 - 3981 - 3969 - 3948 - 3919 - 3915 - 3890 - 3885 -

 4031 - 4029 - 4020 - 4017 - 4015 - 4009 - 4008 - 4007 - 4006 -

 4089 - 4088 - 4083 - 4075 - 4072 - 4066 - 4057 - 4043 - 4042 -

 4162 - 4159 - 4146 - 4144 - 4137 - 4135 - 4115 - 4104 - 4099 -

 4205 - 4202 - 4201 - 4196 - 4176 - 4175 - 4173 - 4171 - 4165 -

 4261 - 4254 - 4252 - 4247 - 4244 - 4242 - 4210 - 4209 - 4208 -

 4312 - 4304 - 4300 - 4298 - 4296 - 4295 - 4292 - 4287 - 4262 -

 4344 - 4339 - 4336 - 4334 - 4331 - 4330 - 4324 - 4315 - 4313 -

 4383 - 4376 - 4374 - 4372 - 4360 - 4359 - 4355 - 4352 - 4345 -

 4437 - 4430 - 4424 - 4422 - 4420 - 4419 - 4395 - 4394 - 4393 -

 4494 - 4493 - 4492 - 4488 - 4485 - 4481 - 4471 - 4464 - 4451 -

 4556 - 4551 - 4550 - 4512 - 4508 - 4507 - 4505 - 4503 - 4496 -

 4672 - 4671 - 4646 - 4638 - 4571 - 4569 - 4565 - 4561 - 4557 -

 4712 - 4706 - 4702 - 4694 - 4692 - 4689 - 4678 - 4674 - 4673 -

 342 - 4729 - 4715 -

جميع هذه املطالب على الرمز: 81. 

اعالن ينص عليه املرسوم رقم 2 - 64 - 282 املؤرخ في فاحت رمضان 1384

)5 يناير 1965(

تغيير اسم عقارين  محفظني 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية بتيفلت املمضي أسفله بإعالم 

العواد بن مولود والسيدة فاطمة كرايطي  أن السيد حميد  العموم 

بنت عيسى املالكني على الشياع املقيدين بالرسم العقاري رقم 7234 

- 81 الساكنني بحي الرشاد م 8 رقم 8093 تيفلت تقدما بطلب 
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مؤرخ في 26 اغسطس 2020، قصد تغيير إسم امللك موضوع الرسم 

الرشاد  حي  املدعو  احملل  تيفلت  مبدينة  الكائن   81  -  7234 العقاري 

سكتور 8 رقم 8093. بجعل تسميته اجلديدة "السعادة مجموعة 8 

رقم 8093" عوض االسم احلالي "السعادة".

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية بتيفلت املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيد يوسف الداودي بن احمد والسيدة حياة الزايني بنت محمد املالكني 

على الشياع املقيدين بالرسم العقاري رقم 47557 - 16 الساكنني ببلوك 2 

رقم 428 حي اإلنبعاث الرباط، تقدما بطلب مؤرخ في 03 سبتمبر 2020 قصد 

تغيير إسم امللك موضوع الرسم العقاري 47557 - 16 الكائن بدائرة تيفلت 

جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال. القطبيني بجعل تسميته اجلديدة "ايزة 

العياشي" عوض االسم احلالي "حباش 1".

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

محمد زافو    

 

محافظة ازمور

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "هشتوكة" 

إقليم اجلديدة 

ينهي  أن  يشرفه  باجلديدة  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  اخر  أن  العموم  لعلم 

التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ  مطالب 

ابتداء  شهرين  مضي  بعد  ينتهي  "هشتوكة"  املدعوة  اجلماعي 

من نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم 1 - 69 - 174 املؤرخ 

في 10 جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969. 

املطالب رقم : 

 -  112018  -  112012  -  112010  -  111666  -  111415  -  111413

 112106 - 112095 - 112070 - 112067 - 112065 - 112062 112025

 112439  -  112348  -  112193  -  112162  -  112161  -  112128  -

 -  112638  -  112631  -  112592  -  112538  -  112537  -  112536  -

 - 112982 - 112791 - 112790 - 112776 - 112658

جميع هذه املطالب على الرمز 08.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : “سيدي علي بن حمدوش” 

إقليم اجلديدة 

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  باجلديدة  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  اخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

املدعوة “سيدي علي بن حمدوش “ ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 

من نشر  هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم 1 - 69 - 174 املؤرخ 

في 10 جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969. 

املطالب رقم : 

 114134 - 114127 - 114126 - 114123 - 114119 - 114111 - 114109

 -  114158  -  114151  -  114142  -  114138  -  114137  -  114135  -

 114364 - 114189 - 114176 - 114174 - 114170 - 114163 - 114161

.114709 - 114485 - 114450 -

جميع هذه املطالب على الرمز 08.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور

املعطي زديد     


