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األمالك العقارية

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

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

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

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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8 - نزهة الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45/572.
9 - يحيى الناصري بن الشرقاوي بنسبة 77/572.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 
وكذا:

1 -  رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 178 ص 199 كناش التركات رقم 
21 بتاريخ 13-01-2014.

2 -  رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 462 ص 333 كناش اخملتلفة رقم 
19 بتاريخ 26-12-2016.

3 -  رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 352 ص 481 كناش التركات رقم 20 
بتاريخ 25-10-2017.

4 -  رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 269 ص 338 كناش العقار رقم 
55 بتاريخ 14-02-2020.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 
         زكرياء الدغمي

محافظة شيشاوة

     
إصالح خطأ يتعلق بامللك املسمى " ملك امشو" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 17379 - 66 .والذي ادرجت خالصة 
مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1111املؤرخة في 15/04/2020

عوضا عن :
موقعه: إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته: 10 آر 93 سنتيارا.
نوعه: أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ:25 /02 /2019.
اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ رقم M/13057 ) ملغى (؛
جنوبا: األوقاف العامة ؛

شرقا: حميد امياه؛
غربا: األوقاف العامة.

اقرأ :
موقعه: إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة اشمرارن دوار ملساريح.

مساحته: 101هك93 آر 54 سنتيارا.
نوعه: أرض فالحية بها محل تقني. 

وقع حتديده بتاريخ:08 /01 /2018.
اجملاورون:

شماال: بلعيد ايت القايد؛
جنوبا: ورثة احلسني أوعلي ؛

شرقا: ورثة محمد اوبوري،الواد ؛
غربا: ورثة ايت احلسني او علي.

و الباقي بدون تغيير.
احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بشيشاوة

عبد االله البداوي   

محافظة بنسليمان

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى"الساحل" 
مطلب رقم 9838 - 25 الذي أدرج االعالن عن حتديد باجلريدة

الرسمية رقم 1065 املؤرخة في 29 /05 /2019

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ فـي 30/01/2020 فان مسطرة حتفيظ 
 25  -  9838 رقم  التحفيظ  املسمى"الساحل" موضوع مطلب  امللك 
الكائن باقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار البصاصلة تتابع من االن 
فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ وذلك استنادا على الوثائق 

املودعة سابقا وكذا:
- رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 170 عدد 48 في 23 يناير 2020.

- صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 14 يناير 2020.

احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان 
       مصطفى مازي

محافظة تيفلت

خالصة اصالحية تتعلق بامللك املسمى "فدان النويدر" 
موضوع مطلب التحفيظ رقم 3274 - 16 الذي نشر االعالن عن 

انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 22 بتاريخ 02-06-1999.
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 2020-03-12 فان مسطرة حتفيظ 
امللك املسمى "فدان النويدر" الكائن بدائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة 
سيدي بوخلخال دوار ايت بناصر موضوع مطلب التحفيظ رقم 3274 

- 16 ستتابع من االن فصاعدا على الشياع في إسم السادة :
1 - محمد الناصري بن اجلياللي بنسبة 90/572.

2 - برنيش الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45/572.
3 - اجلياللي الناصري بن اجلياللي بنسبة 90/572.

4 - ادريسية الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45/572.
5 - مينة الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45/572.

6 - احليمة الناصري بنت اجلياللي بنسبة 45/572.
7 - اعمر الناصري بن اجلياللي بنسبة 90/572.
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غربا: الرسم العقاري عدد 88027 - 23

طالب التحفيظ : البشير فالح ابن محمد 

مطلب رقم 55043 - 23 

موقعه: إقليم أسفي ، قيادة خط ازكان، دوار صراحنة

تاريخ حتديده : 27/11/2007 

املساحة التي أظهرها التصميم 02 هك 81 آ ر 15 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون: 

شماال: احمد بن امحمد

شرقا: الرسم العقاري عدد 55346 - 23 

جنوبا: الطريق 

غربا: هدي فؤاد - والبوعيبي 

طالب التحفيظ : حسناء البوعيبي 

مطلب رقم 54870 - 23 

اسم امللك: بالد املشارك 

موقعه: اقليم اسفي ، جماعة الثوابت ، قيادة الصويرية، دوار سهب 

الطراد 

املساحة التي أظهرها التصميم 09 هك 64 آر 29 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون: 

شماال: الواد الغارق

شرقا: نادية فراري

جنوبا: الرسم العقاري عدد 3335/م - ومحمد ابن املامون - والطريق

غربا: بن املدني امحمد - و املامون ابن املكي

اسم امللك: الواد الغارك 

موقعه: اقليم اسفي ، جماعة الثوابت ، قيادة الصويرية، دوار سهب 

الطراد 

املساحة التي أظهرها التصميم 20 هك 68 آر 98 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون: 

شماال: ورثة الهديل اخلضير – والكنوني كبور

شرقا: ورثة احميدة العيسي - وادريس بن الدغال - والطريق

جنوبا: بن العفير –وورثة احميدة العيسي- الواد الغارق - وورثة بن عالل

غربا: احميدة الضراوي - و العربي ابن بوجمعة - والطريق

طالب التحفيظ : الفراري حسن ابن عيسى بن قدور 

مطلب رقم 55885 - 23 

اسم امللك: كريوش 

موقعه: اقليم اسفي، جماعة حلضر، قيادة لبخاتي، دوار اوالد يحي

املساحة التي أظهرها التصميم 08 هك 48 آر 73 س

محافظة الدارالبيضاء - سيدي عثمان

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 

محل  اجلاعل)ة(  و  الساكن)ة(  سعيدان  فاطمة  السيدة  أن  للعموم 

 58 الرقم   5 الزنقة   6 مجموعة  رشيد  موالي  بحي  معها  اخملابرة 

الدارالبيضاء طلب)ت( أن يسلم له )ا( نظيرا جديدا للرسم العقاري 

رقم 156732 - 12 املؤسس للملك املدعو: "بن مسيك 5446" الكائن 

بالدارالبيضاء - موالي رشيد و ذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد 

سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء سيدي عثمان

                طارق اشتوي 

 

محافظة أسفي

مطلب رقم 22362 - 23 

اسم امللك: أرض أمية 

 ، عيسى  السي  دار  قيادة  الصعادال،  جماعة   ، اسفي  اقليم  موقعه: 

دوار املراحات

املساحة التي أظهرها التصميم 64 آر 54 س

نوعـه : أرض فالحية يعبرها خط كهربائي 

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 39834 - 23 

شرقا: الرسم العقاري عدد 90795 - 23

جنوبا: الطريق - وعزيز خلفان - ومطلب التحفيظ عدد 53828 - 23
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نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون: 

والرسم   –  23 - و55351   - 15924/ز   : التحفيظ عدد  شماال: مطلبي 

العقاري عدد 9130 - 23 –وورثة ابراهيم الدكالي . 

شرقا: ورثة السي الهاشمي

جنوبا: عبد الكبير ولد ادريس - وورثة بركة بن الطاهر - ومحمد وعمر 

ابناء اخملتار - عبد اهلل ابن محمد - وعباس ولد الهوس - فنيدة - ومحمد 

ولد الهوس – وكبورة بنت اخملتار - بوشعيب ولد ميلود - و ورثة احمد 

غربا: الرسم العقاري عدد 4494/ز

طالبا التحفيظ : الغامني احمد ابن محمد بن امحمد ومن معه

مطلب رقم 56111 - 23 

اسم امللك: بالد ملشارك 

، قيادة الصويرية، دوار سهب  الثوابت  موقعه: اقليم اسفي، جماعة 

الطراد

املساحة التي أظهرها التصميم 99 آر 31 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون: 

شماال: مطالب التحفيظ عدد 55043 - 23 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 55043 - 23 - والطريق

جنوبا: الواد الغارق

غربا: مطلبي التحفيظ عدد : 55043 - 23 – و 56112 - 23

طالب التحفيظ : حلليسي عمر ابن بوجمعة بن احمد 

مطلب رقم 56112 - 23 

اسم امللك: بالد الواد الغارق

موقعه: اقليم اسفي ، جماعة الثوابت ، قيادة الصويرية، دوار سهب 

الطراد

املساحة التي أظهرها التصميم 84 آر 44 س

نوعـه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون ويعبرها خط كهربائي

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 55043 - 23

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 56111 - 23

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 55043 - 23

غربا: مطلب التحفيظ عدد 55043 - 23

طالب التحفيظ : حلليسي عمر ابن بوجمعة بن احمد 

مطلب رقم 68330 - 23 

اسم امللك: أرض الواد الغارق

موقعه: اقليم اسفي ، جماعة الثوابت ، قيادة الصويرية، دوار سهب 

الطراد

املساحة التي أظهرها التصميم 45 آر 81 س

نوعـه : ارض فالحية بها خط كهربائي

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 55043 - 23

شرقا: 

جنوبا: طالب التحفيظ

غربا: ميلود جيار

طالب التحفيظ : حلليسي عمر ابن بوجمعة بن احمد 

مطلب رقم 97504 - 23 

اسم امللك: بيضة 1 

موقعه: اقليم اسفي ، جماعة وقيادة حد احرارة ، دوار املعاشات 

املساحة التي أظهرها التصميم 12 آر 96 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 67399 - 23

شرقا: الطريق - واملقبرة

جنوبا : مصطفى ابن السايح بن البشير

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : الكراعي عبد الغاني ابن سالم بن عبد القادر 

مطلب رقم 97726 - 23 

اسم امللك: ملك ايت احلاج املصطفى 

موقعه: اسفي ، حي اجنان عيالن اسفي

املساحة التي أظهرها التصميم 01 آر 14 س

نوعـه : بناية مهدومة من سفلي و طابق اول بها حق الهواء

شماال: عاشق جمال ابن محمد – الرسم العقاري عدد 111427 - 23 

- والرسم العقاري عدد 4945/ز

شرقا: الرسم العقاري عدد 54359 - 23

جنوبا : الزنقة

غربا : محمد الورادي ومن معه 

طالب التحفيظ : حنان عبد الرحيم ابن مسعود بن غامن 

مطلب رقم 103518 - 23 

اسم امللك: بالد اكدال

موقعه: اقليم اسفي ، جماعة وقيادة خط ازكان، دوار خلف اهلل

املساحة التي أظهرها التصميم 23 آر 01 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون: 

شماال: ورثة عبد الرحمان بن الغياتية

شرقا: ميلود صبال

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 97383 - 23

غربا : مطلب التحفيظ عدد 104106 - 23

طالبة التحفيظ :  حنان عبد الرحيم بن مسعود
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مطلب رقم 103811 - 23 

اسم امللك: بالدحلرش 

موقعه: اقليم اسفي، جماعة وقيادة الغياث، دوار الزويزات

املساحة التي أظهرها التصميم 01 هك 02 آر 32 س

نوعـه : ارض فالحية

اجملاورون: 

شماال: الطريق

شرقا: ورثة الطاهر ابن العربي

جنوبا: الطريق - وورثة الطاهر ابن العربي 

غربا: ورثة فكار ابن املكي

طالب التحفيظ : فكار عبد الغني ابن محمد بن بوبكر ومن معه

مطلب رقم 103864 - 23 

اسم امللك: ملك الشفيقي

موقعه: اسفي، حي الصفا، زنقة أبو اخلير، الرقم 71 

املساحة التي أظهرها التصميم 57 س

حق  و  الغير(  ملكية  في  الهواء  )حق  سفلية  للسكنى  دار   : نوعـه 

اريفاق املرور لصالح الطابق األول

اجملاورون: 

شماال: ورثة الهاشمية الزيدي – وبياض امحمد

شرقا : عبد الرحيم جواد

جنوبا: ورثة دامي ارطاوي

غربا: الزنقة 

طالب التحفيظ:الشفيقي حياة بنت عبد الرحمان بن عالل ومن معها.

مطلب رقم 103891 - 23

اسم امللك: ارض احرش العيمش

موقعه: اقليم اسفي، حماعة وقيادة ايير، دوار احلدادشة

املساحة التي أظهرها التصميم 64 آر 09 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون: 

شماال: جرف

شرقا: الرسم العقاري 27260 - 23 

جنوبا: الطريق

غربا: الفيش فاطمة

طالبة التحفيظ : حمودي محمد ابن عبد القادر بن محمد. 

مطلب رقم 104009 - 23 

اسم امللك: بالد النخلة 

موقعه: اقليم اسفي، جماعة وقيادة خط ازكان، دوار الكواورة

املساحة التي أظهرها التصميم 05 هك 09 آر 06 س

نوعـه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون 

اجملاورون: 

شماال: البرنوصي – ملك الدولة

شرقا: الطريق

جنوبا: مصطفى احلو – وورثة عالل - وملعلم حسن - وورثة سيبوس - 

وعبد الرحيم نويني

غربا: املكتب الوطني للسكك احلديدية - والرسم العقاري  6165 - 23

طالب التحفيظ : بهاي حلسن ابن عبد الرحمان بن والي 

مطلب رقم 104063 - 23

اسم امللك: املطارك

موقعه: اسفي ، دوار الروامشة

املساحة التي أظهرها التصميم 01 آر 97 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون: 

شماال: الطريق

شرقا: رضوان

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 68722 - 23

غربا: مطلب التحفيظ عدد 68722 - 23

طالب التحفيظ : الضحاك سناء بنت بلعيد بن احمد

مطلب رقم 104174 - 23

اسم امللك: ملك النصيري 

موقعه: اليوسفية ، حي الزالقة

املساحة التي أظهرها التصميم 01 آر 01 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون: 

شماال: احملجوب الشرادي

شرقا: الزنقة

جنوبا: دهور محمد

غربا: ورثة لعجيلي 

طالب التحفيظ : النصيري محمد ابن حميدة بن اخملتار

مطلب رقم 104199 - 23

اسم امللك: ملك الريحاني 

موقعه: اليوسفية ، حي النهضة

املساحة التي أظهرها التصميم 49 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون: 

شماال: الزنقة

شرقا: عبد احلميد خنبوبي بن بوبكر ومن معه 

جنوبا: مبارك اخللفي 
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غربا: ورثة هدي بن عبو

طالب التحفيظ : الريحاني احمد ابن محمد بن احمد 

مطلب رقم 104201 - 23

اسم امللك: بالد نسيس

موقعه: اقليم اسفي ، جماعة و قيادة حد احرارة، دوار الديابات

املساحة التي أظهرها التصميم 19 آر 73 س

أول ومسبح  : أرض بها سكنى مشتملة على سفلي وطابق  نوعـه 

وحديقة 

اجملاورون: 

شماال: محمد اكناو

شرقا: عبد اهلل اكناو

جنوبا: الطريق - وورثة حسن بن الطاهر

غربا: ورثة حسن ابن الطاهر

طالب التحفيظ : بن حمو امحمد ابن بوشعيب بن حمو

مطلب رقم 104214 - 23

اسم امللك: ب.ب.304.ب.21 - 16 - 15 

موقعه: اقليم اليوسفية ، جماعة وقيادة الكنتور، دوار سيدي أحمد

املساحة التي أظهرها التصميم 04 هـ 79 آر 33 س

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار 

اجملاورون: 

شماال: اجملمع الشريف للفوسفاط

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 110815 - 23

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 110814 - 23

غربا: فاطمة بنت قاسم - والتهامي ابن مبارك

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط

مطلب رقم 104217 - 23

اسم امللك: الكاعة

موقعه: اقليم اسفي، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار بني ادغوغ

املساحة التي أظهرها التصميم 12 آر 64 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون: 

شماال: محمد فاحتي - ومطلب التحفيظ عدد 104223 - 23

شرقا: الرسم العقاري عدد 247/ز

جنوبا: ورثة احمد بن بانا - ومجاز الدوار

غربا: ورثة البشير

طالب التحفيظ : زوهاري محمد ابن عمر بن أحمد 

مطلب رقم 104222 - 23

اسم امللك: بالد وجلة احلد

موقعه: اقليم اسفي ، جماعة الثوابت، قيادة الصويرية، دوار االحد

املساحة التي أظهرها التصميم 17 آر 91 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون: 

شماال: امحمد حلبيب

شرقا: ورثة ابن شهيبو

جنوبا: الطريق

غربا: امحمد ابن حلبيب

طالب التحفيظ:ناظر االوقاف والشؤون االسالمية نيابة عن امللك العام 

مطلب رقم 104223 - 23

اسم امللك: بالد اللة اخناتة

موقعه: اقليم اسفي ، جماعة شهدة ، قيادة العامر، دوار بني ادغوغ

املساحة التي أظهرها التصميم 01 هك 60 آر 16 س

نوعـه : ارض عارية بها أشجار الزيتون

اجملاورون: 

شماال: محمد فاحتي

شرقا: الرسم العقاري عدد 60014 - 23 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 247/ز - وورثة احمد بن بـانـا

غربا: مطلب التحفيظ عدد 104217 - 23 – ومحمد فاحتي

طالب التحفيظ : زوهاري محمد ابن عمر بن أحمد 

مطلب رقم 104245 - 23

اسم امللك: جنان زهرة بنت صالح

موقعه: اقليم اسفي ، جماعة البدوزة ، قيادة اوالد زيد، مركز البدوزة

املساحة التي أظهرها التصميم 88 س

نوعـه : ارض عارية 

اجملاورون: 

شماال: الزنقة

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 35678 - 23

جنوبا: بركمة محمد ابن صالح

غربا: الرسم العقاري عدد 61245 - 23

طالب التحفيظ : صادر نور الدين ابن الهاشمي بن كبور 

مطلب رقم 104251 - 23

اسم امللك: بالد الطاهر

موقعه: اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار أزوير

املساحة التي أظهرها التصميم 01 هك 15 آر 10 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون: 

شماال: ورثة ملعلم عبد اهلل – و مجاز ورثة الوزاني

شرقا: الطريق 

جنوبا: خربوش مصطفى

غربا: خربوش مصطفى 

طالبة التحفيظ : فكيهي كبورة بنت الفاطمي بن محمد 
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مطلب رقم 104258 - 23

اسم امللك: ملك محمد وعبد الرحيم

موقعه: اسفي، حي اعزيب الدرعي، زنقة البوصري

املساحة التي أظهرها التصميم 54 س 

نوعـه : سكنى متالشية

اجملاورون: 

شماال: نور الدين الفروج ابن محمد

شرقا: ورثة كبور البرهومي

جنوبا: ورثة احلاج املهدي البختي

غربا: ورثة بوصاحلي فاطمة – والفروج عبد اهلل 

طالب التحفيظ : حمدون عبد الرحيم اعبيد ومن معه 

مطلب رقم 104259 - 23

اسم امللك: ملك محمد وعبد الرحيم

موقعه: اسفي، حي اعزيب الدرعي، زنقة احلمرة

املساحة التي أظهرها التصميم 01 آر 06 س 

نوعـه : سكنى متالشية

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 8310 - 23 – ورثة بورياض عباس

شرقا: مبارك خلديفي

جنوبا: تدري ابراهيم - الريدي سعيد 

غربا: الزنقة

طالب التحفيظ : حمدون عبد الرحيم اعبيد ومن معه 

مطلب رقم 104260 - 23

اسم امللك: ملك محمد وعبد الرحيم

موقعه: اسفي، حي اعزيب الدرعي، زنقة االشعري

املساحة التي أظهرها التصميم 95 س 

نوعـه : سكنى متالشية

اجملاورون: 

شماال: بوجوتة حفيظة – ومطلب التحفيظ عدد 38670 - 23

شرقا: ورثة القطي صالح

جنوبا: ورثة شانة حمدون

غربا: الزنقة

طالب التحفيظ : حمدون عبد الرحيم اعبيد ومن معه 

مطلب رقم 104282 - 23

اسم امللك: ملك خالد

موقعه: اسفي، زنقة جبال االلب، حي اجنان الشقوري 

املساحة التي أظهرها التصميم 85 س

نوعـه : دار للسكنى 

اجملاورون: 

شماال: زنقة جبال االلب

شرقا: مريك محمد - ومستقني عائشة

جنوبا: ابراهيم روقي - الرسم العقاري عدد 68689 - 23

غربا: يوسف عامر

طالب التحفيظ : اجلالئدي خالد ابن عبد اهلل بن احمد 

مطلب رقم 104289 - 23

اسم امللك: بالد حمري

موقعه: اقليم اسفي، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار اوالد سعيد 

املساحة التي أظهرها التصميم 86 آر 88 س 

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون: 

شماال: عبد القادر املطة

شرقا: زوين مينة ومن معها

جنوبا: ورثة الكوشي ابن زهرة

غربا: محمد ابن احلاج البشير - والرسم العقاري عدد 57947 - 23

طالبة التحفيظ : الزوين أمينة بنت مبارك بن الفرجي 

مطلب رقم 104290 - 23

اسم امللك: بالد حمري

موقعه: اقليم اسفي، جماعة بوكدرة، قيادة العامر ، دوار أوالد سعيد

املساحة التي أظهرها التصميم 92 آر 09 س 

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون: 

شماال: عبد القادر املطة - وورثة لغليمي

شرقا: الرسم العقاري عدد 56268 - 23

جنوبا: الرسم العقاري عدد 23365 - 23

غربا: مطلب التحفيظ عدد 104291 - 23

طالبة التحفيظ : الزوين أمينة بنت مبارك بن الفرجي

مطلب رقم 104291 - 23

اسم امللك: بالد حمري

موقعه: اقليم اسفي، جماعة بوكدرة، قيادة العامر ، دوار أوالد سعيد

املساحة التي أظهرها التصميم 87 آر 23 س 

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون: 

شماال: عبد القادر املطة

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 104290 - 23

جنوبا: الرسم العقاري عدد 23365 - 23

غربا: الرسم العقاري عدد 38445 - 23

طالبة التحفيظ : الزوين حليمة بنت مبارك بن الفرجي
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مطلب رقم 110799 - 23
اسم امللك: السدرة 3 

موقعه: اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار تيدلي
املساحة التي أظهرها التصميم 02 هك 22 آر 71 س

نوعـه : أرض فالحية 
اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 57744 - 23
شرقا: ورثة احلنيم حجوب

جنوبا: الطريق
غربا: احلنيم زينب

طالبة التحفيظ : حواص لطيفة بنت اسعيد بن بوجمعة ومن معها 

مطلب رقم 110805 - 23
اسم امللك: بالد فرع بوجمعة

موقعه: اقليم اسفي، دائرة اجزولة، جماعة الثوابت، قيادة الصويرية، 
مركز براكة المني

املساحة التي أظهرها التصميم 06 آر 11 س
نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون: 
شماال: مسجد بالسفلي - املستاري محمد

شرقا: ورثة العسري محمد 
جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 8812 - 23 

غربا: حلليسي عمر - ومطلب التحفيظ عدد 104002 - 23 - وبن زاوية 
عبد الرحمان - واملستاري محمد - 

وحسن السباعي ومن معه .
طالب التحفيظ : حلليسي عمر ابن بوجمعة بن احمد 

مطلب رقم 110815 - 23
اسم امللك: ب.ب.304.ب.19. 12. 11.

سيدي  زاوية  دوار  الكنتور،  وقيادة  جماعة  اليوسفية،  اقليم  موقعه: 
احمد

املساحة التي أظهرها التصميم 06 هك 75 آر 44 س
نوعـه : أرض فالحية بها أشجار 

اجملاورون: 
شماال: اجملمع الشريف للفوسفاط
شرقا: اجملمع الشريف للفوسفاط 
جنوبا: اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا: الطريق - ومطلب التحفيظ عدد 110814 - 23
طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
اجلماعي الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي

املدعوة "البخاتي " اقليم اسفي.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  باسفي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 
اسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "البخاتي " اقليم 
اسفي، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن طبقا 

 1398 االولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف  للظهير 

املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :

 99691  -  99454  -  99312  -  99074  -  98590  -  98431  -  97950

 99455  -  99315  -  99096  -  98595  -  98432  -  97977  -  100167  -

 99316  -  99105  -  98608  -  98434  -  98000  -  100178  -  99699  -

 99128  -  98610  -  98439  -  98002  -  100227  -  99733  -  99458  -

 98625  -  98440  -  98005  -  100240  -  99740  -  99459  -  99317  -

 98442  -  98007  -  100245  -  99746  -  99462  -  99320  -  99129  -

 98012  -  100246  -  99749  -  99463  -  99338  -  99137  -  98641  -

 100257  -  99762  -  99471  -  99341  -  99138  -  98656  -  98450  -

 99768  -  99483  -  99342  -  99139  -  98659  -  98452  -  98015  -

 99488  -  99351  -  99145  -  98695  -  98454  -  98018  -  100269  -

 99353  -  99146  -  98699  -  98455  -  98019  -  100271  -  99772  -

 99153  -  98700  -  98456  -  98024  -  100272  -  99786  -  99492  -

 98709  -  98458  -  98028  -  100273  -  99793  -  99498  -  99363  -

 98459  -  98032  -  100293  -  99800  -  99499  -  99379  -  99161  -

 98033  -  100299  -  99804  -  99507  -  99380  -  99162  -  98732  -

 100301  -  99806  -  99521  -  99389  -  99163  -  98737  -  98460  -

 99807  -  99522  -  99394  -  99174  -  98744  -  98461  -  98034  -

 99523  -  99401  -  99178  -  98746  -  98465  -  98044  -  100303  -

 99403  -  99183  -  98780  -  98471  -  98051  -  100304  -  99808  -

 99229  -  98801  -  98476  -  98074  -  100308  -  99820  -  99526  -

 98802  -  98487  -  98080  -  100309  -  99829  -  99538  -  99405  -

 98492  -  98081  -  100312  -  99854  -  99540  -  99406  -  99231  -

 98082  -  100314  -  99855  -  99549  -  99413  -  99233  -  98803  -

 100320  -  99858  -  99552  -  99417  -  99234  -  98854  -  98503  -

 99861  -  99553  -  99420  -  99235  -  98875  -  98507  -  98083  -

 99574  -  99424  -  99241  -  98918  -  98512  -  98085  -  100325  -

 99425  -  99244  -  98945  -  98513  -  98086  -  100326  -  99862  -

 99245  -  98951  -  98518  -  98091  -  100332  -  99868  -  99591  -

 98955  -  98531  -  98104  -  100335  -  99874  -  99604  -  99427  -

 98541  -  98105  -  100338  -  99888  -  99605  -  99428  -  99246  -

 98106  -  100344  -  99999  -  99607  -  99432  -  99249  -  98972  -

 100351 - 100007 - 99611 - 99433 - 99257 - 98992 - 98542 -

 100016  -  99627  -  99435  -  99260  -  99008  -  98546  -  98139  -

 99630  -  99437  -  99280  -  99010  -  98549  -  98143  -  100358  -

 99445 - 99285 - 99014 - 98551 - 98199 - 100367 - 100061 -

 99287 - 99024 - 98552 - 98395 - 100370 - 100086 - 99635 -

 99026 - 98553 - 98409 - 100371 - 100091 - 99638 - 99448 -

 98570 - 98420 - 100372 - 100092 - 99641 - 99449 - 99304 -

 98430 - 100374 - 100112 - 99672 - 99450 - 99307 - 99045 -

 - 100383 - 100161 - 99679 - 99452 - 99310 - 99069 - 98585 -

 101543 - 101242 - 100858 - 100709 - 100613 - 100510 - 100386
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 -  100859  -  100711  -  100616  -  100511  -  100390  -  101653  -

 100716 - 100617 - 100513 - 100398 - 101654 - 101545 - 101246

 -  100519  -  100399  -  101658  -  101554  -  101312  -  100874  -

 100401 - 101660 - 101555 - 101358 - 100878 - 100717 - 100619

 -  101556  -  101361  -  100883  -  100720  -  100620  -  100528  -

 101374 - 100903 - 100723 - 100622 - 100535 - 100403 - 101662

 -  100733  -  100625  -  100540  -  100406  -  101663  -  101559  -

 100626 - 100545 - 100410 - 101668 - 101560 - 101375 - 100905

 -  100413  -  101671  -  101561  -  101420  -  100908  -  100740  -

 101673 - 101570 - 101425 - 100910 - 100745 - 100627 - 100560

 -  101426  -  100949  -  100748  -  100631  -  100562  -  100416  -

 100954 - 100753 - 100632 - 100563 - 100417 - 101676 - 101571

 -  100637  -  100564  -  100419  -  101678  -  101572  -  101427  -

 100565 - 100421 - 101679 - 101573 - 101428 - 100962 - 100754

 -  101685  -  101574  -  101429  -  100968  -  100755  -  100638  -

 101579 - 101430 - 100969 - 100756 - 100641 - 100566 - 100429

 -  100974  -  100760  -  100647  -  100569  -  100430  -  101687  -

 100763 - 100649 - 100571 - 100434 - 101693 - 101586 - 101431

 -  100574  -  100436  -  101696  -  101587  -  101432  -  100980  -

 100438 - 101698 - 101590 - 101433 - 100982 - 100764 - 100653

 -  101598  -  101449  -  100996  -  100766  -  100654  -  100575  -

 101452 - 101073 - 100768 - 100660 - 100576 - 100444 - 101701

 -  100769  -  100661  -  100579  -  100452  -  101702  -  101603  -

 100665 - 100581 - 100463 - 101704 - 101606 - 101489 - 101078

 -  100465  -  101706  -  101610  -  101490  -  101082  -  100770  -

 101713 - 101614 - 101491 - 101090 - 100776 - 100669 - 100582

 -  101493  -  101095  -  100787  -  100678  -  100585  -  100470  -

 101115 - 100791 - 100681 - 100589 - 100471 - 101716 - 101616

 -  100683  -  100593  -  100477  -  101722  -  101622  -  101495  -

 100601 - 100479 - 101734 - 101626 - 101503 - 101121 - 100792

 -  101739  -  101627  -  101510  -  101126  -  100801  -  100686  -

 101631 - 101512 - 101128 - 100807 - 100687 - 100602 - 100480

 -  101138  -  100812  -  100694  -  100603  -  100482  -  101744  -

 100819 - 100696 - 100604 - 100486 - 101745 - 101635 - 101513

 -  100605  -  100487  -  101746  -  101639  -  101518  -  101144  -

 100488 - 101749 - 101641 - 101519 - 101154 - 100825 - 100699

 -  101646  -  101520  -  101173  -  100827  -  100701  -  100606  -

 101524 - 101175 - 100832 - 100702 - 100608 - 100489 - 101758

 -  100838  -  100704  -  100609  -  100491  -  101759  -  101647  -

 100706 - 100611 - 100494 - 101762 - 101649 - 101526 - 101179

 -  100498  -  101763  -  101650  -  101534  -  101201  -  100855  -

 101764 - 101652 - 101537 - 101214 - 100857 - 100707 - 100612

 - 102837 - 102672 - 102466 - 102233 - 101984 - 101768 -

 102840 - 102673 - 102476 - 102234 - 101986 - 101771 - 102981
 -  102678  -  102505  -  102235  -  101988  -  101772  -  102983  -
 102689 - 102506 - 102239 - 101991 - 101773 - 102986 - 102847
 -  102508  -  102244  -  101992  -  101774  -  102989  -  102874  -
 102523 - 102250 - 102015 - 101780 - 102992 - 102877 - 102690
 -  102270  -  102022  -  101783  -  102993  -  102890  -  102691  -
 102273 - 102023 - 101784 - 102994 - 102893 - 102699 - 102529
 -  102028  -  101791  -  102995  -  102904  -  102703  -  102532  -
 102029 - 101792 - 103009 - 102906 - 102708 - 102533 - 102274
 -  101793  -  103014  -  102910  -  102717  -  102541  -  102279  -
 101794 - 103015 - 102912 - 102723 - 102551 - 102280 - 102030
 -  103016  -  102913  -  102734  -  102552  -  102289  -  102031  -
 103017 - 102934 - 102750 - 102557 - 102308 - 102059 - 101796
 -  102935  -  102751  -  102559  -  102310  -  102060  -  101797  -
 102937 - 102762 - 102568 - 102312 - 102067 - 101800 - 103018
 -  102772  -  102571  -  102324  -  102068  -  101805  -  103019  -
 102786 - 102579 - 102325 - 102070 - 101806 - 103021 - 102939
 -  102622  -  102334  -  102071  -  101819  -  103022  -  102942  -
 102624 - 102343 - 102075 - 101823 - 103027 - 102950 - 102789
 -  102351  -  102078  -  101825  -  103029  -  102951  -  102791  -
 102366 - 102079 - 101826 - 103109 - 102952 - 102793 - 102626
 -  102080  -  101829  -  103166  -  102953  -  102802  -  102627  -
 102083 - 101839 - 103196 - 102954 - 102805 - 102630 - 102375
 -  101844  -  103197  -  102955  -  102808  -  102634  -  102387  -
 101858 - 103206 - 102956 - 102809 - 102640 - 102393 - 102088
 -  103252  -  102957  -  102812  -  102641  -  102396  -  102089  -
 103269 - 102963 - 102813 - 102642 - 102412 - 102090 - 101862
 -  102965  -  102816  -  102643  -  102423  -  102092  -  101868  -
 102968 - 102818 - 102645 - 102438 - 102095 - 101875 - 103272
 -  102820  -  102646  -  102441  -  102134  -  101876  -  103274  -
 102823 - 102647 - 102450 - 102139 - 101878 - 103275 - 102969
 -  102652  -  102457  -  102210  -  101881  -  103285  -  102970  -
 102830 - 102653 - 102458 - 102220 - 101898 - 102971 - 102824
 -  102831  -  102655  -  102463  -  102224  -  101907  -  102972  -
 102974 - 102833 - 102658 - 102464 - 102231 - 101926 - 102973

 102976 - 102836 - 102668 - 102465 - 102232 - 101983 -
والكل على الرمز 23.

احملافظ على األمالك العقارية  بأسفي 
                شكيب حيمود

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 996 - 29
اسم امللك: " بلفليجة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار حلالليف.
وقع حتديده في : 12 يونيو 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 5هـ 55آ 09س.

نوعه : أرض فالحية بها بناءوبئر

اجملاورون.

شماال: الشعبة ؛

شرقا :الشعبة؛

جنوبا: حجلي محمد؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد احلجلي عمرو بن بوعزة.

مطلب رقم 2673 - 25

اسم امللك: " سيدي البقال ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار الشراردة.

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2هـ 59آ 35س.

وبيت  واسطبل  ارضي  طابق  من  سكنى  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

للحارس.

اجملاورون.

العقاري  الرسم  حلسن،  بن  محمد  ورثة  سيسو  بوشعيب  شماال: 

33496/25 ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا: الطريق؛

غربا: الرسم العقاري 16457 - 25.

طالب التحفيظ السيد الصوكاكي بوعمرو بن محمد.

مطلب رقم 9208 - 25

اسم امللك: " الركبة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد شميشة.

وقع حتديده في : 12 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 5هـ 65آ 64س.

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني

القطعة االولى مساحتها: 5هـ 61آ 11س.

اجملاورون.

شماال: يزة بنت بومديان ؛

شرقا : الكبير بن عالل ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: يزة بنت بومديان، ورثة اوالد سي احمد بن البقال.

القطعة الثانية مساحتها: 4هـ 53س

اجملاورون.

شماال: الطريق ؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: الشعبة،

طالب التحفيظ السيد احمد البقالي ومن معه 

مطلب رقم 9439 - 25

اسم امللك: " ملك بنونة".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة مولني الواد  دوار احملامدة.

وقع حتديده في : 06 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 96آ 26س.

نوعه : أرض فالحية بها بناء وسكنى.

اجملاورون.

شماال: ورثة احلاج املكي ؛

شرقا : ورثة عاللي العمري ؛

جنوبا: الطريق؛

غربا: الرسم العقاري رقم 25975/25.

طالب التحفيظ السيدة فوزية بنيس بنت عبد الرحمان.

مطلب رقم 9591 - 25

اسم امللك: " السهاوي ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار اوالد بن داوود.

وقع حتديده في : 15 أبريل 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 13هـ 80س.

نوعه : أرض فالحية بها بناء خفيف واسطبل واشجار جبوج وبئرين.

اجملاورون.

شماال: الرسم العقاري 32925 - 25، الرسم العقاري 26240 - 25؛

شرقا : الشعبي ؛

جنوبا: ورثة شريف بن عيسى؛

غربا: البهاوي فاطنة، البهاوي حدهوم، البهاوي امليلودية.

طالب التحفيظ السيد احمد البهاوي بن بلمعطي.

مطلب رقم 9707 - 25

اسم امللك: " الكلمة".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش  دوار اوالد بن داوود.

وقع حتديده في : 08 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 42آ 97س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: الشعبة ؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 1540 - 29؛

غربا: بهاوي شريف ، بهاوي امباركة.

طالب التحفيظ السيد محمد البهاوي بن املعطي.

مطلب رقم 9729 - 25

اسم امللك: " اعوينة 1".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش  دوار الشراردة.

وقع حتديده في : 02 ابريل 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 83آ 68س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الفواكه و طابقني سفليني وبئر.

اجملاورون.

شماال: الصوكاكي جناة؛

شرقا :الصوكاكي رحمة ؛

جنوبا: الطريق؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد احملجوب الصوكاكي بن احميدة.

مطلب رقم 9739 - 25

اسم امللك: " عني اخلشبة الضويات 2 ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة  دوار اوالد خليفة.

وقع حتديده في : 12 أبريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 51آ 69س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار.

اجملاورون.

شماال: مطلب التحفيظ رقم 9738 - 25؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا: عائشة بنت صباري؛

غربا: محمد بن اجلياللي بن دحمان، ورثة اوالد نونو.

طالب التحفيظ السيد محمد بناني بن عبد العزيز.

مطلب رقم 9744 - 25

اسم امللك: " السيوطي ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اوالد اخلدير.

وقع حتديده في : 16 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 10آ 73س.

الفواكه  واشجار  ارضي  طابق  من  سكنى  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

واشجار الزيتون وبئر.

اجملاورون.

شماال: الطريق؛

شرقا : فاطمة لكطارني ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم 30635/25 ؛

غربا: الرسم العقاري رقم 30635/25،

طالب التحفيظ السيد محمد االبزع بن محمد.

مطلب رقم 9762 - 25

اسم امللك: " البيار ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية.

وقع حتديده في : 29 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 72آ 36س..

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال: حماني بن احمد؛

شرقا : سليمان احلجلي؛

جنوبا: فكاك بن حمادي؛

غربا: السهب.

طالبة التحفيظ السيدة فاطنة العسري بنت الكبير.

مطلب رقم 9763 - 25

اسم امللك: " ارض القايدة 5 ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار اوالد الشايب.

وقع حتديده في : 02 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 05آ 12س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 9766 - 25؛

جنوبا: بوغوفالة عبد الرحمان؛ 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 9770 - 25.

طالب التحفيظ السيدة القائدة بوغفالة بنت محمد.

مطلب رقم 9764 - 25

اسم امللك: ارض القايدة 7 ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار اوالد الشايب.

وقع حتديده في : 02 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 04آ 11س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: بوغفالة بوشعيب ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 9769 - 25 ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 9770 - 25؛ 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 4790 - 25.

طالب التحفيظ السيدة القائدة بوغفالة.

مطلب رقم 9765 - 25

اسم امللك: " أرض القايدة 1 ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار اوالد الشايب.

وقع حتديده في : 02 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 29آ 39س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: ابراهيم شلح ؛
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شرقا : الدغري احلاج حمو، بن شرابة احلاج لشهب ؛

جنوبا: مصطفى اوالد اميو؛ 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 9767 - 25.

طالب التحفيظ السيدة القائدة بوغفالة بنت محمد.

مطلب رقم 9766 - 25

اسم امللك: " ارض االقيدة 3 ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة احالف  دوار اوالد الشايب.

وقع حتديده في : 02 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 04آ 06س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: الطريق ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 9767 - 25، مصطفى ولد اميو؛

جنوبا: بوغفالة عبد الرحمان ؛ 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 9763 - 25.

طالب التحفيظ السيد القائدة بوغفالة بنت محمد.

مطلب رقم 9767 - 25

اسم امللك: " أرض القايدة 2 ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار اوالد الشايب.

وقع حتديده في : 03 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 30آ 67س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: ابراهيم الشلح؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 9765 - 25 ؛

جنوبا: مصطفى ولد اميو ؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيدة القائدة بوغفالة بنت محمد.

مطلب رقم 9768 - 25

اسم امللك: " أرض القايدة 4".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار اوالد الشايب.

وقع حتديده في : 02 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 05آ 12س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: بوغفالة زهرة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 8771/د، ابراهيم شلح ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم 9769 - 25.

طالب التحفيظ السيد القائدة بوغفالة بنت محمد.

. مطلب رقم 9769 - 25

اسم امللك: " أرض القايدة 6 ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار اوالد الشايب.

وقع حتديده في : 03 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 05آ 12س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: بوغفالة بوشعيب؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 9768 - 25 ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم 9764 - 25.

طالب التحفيظ السيدة القائدة بوغفالة بنت محمد.

مطلب رقم 9770 - 25

اسم امللك: "أرض القايدة 8 ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار اوالد الشايب.

وقع حتديده في : 03 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 15آ 80س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: مطلب التحفيظ رقم 9764 - 25، ممر ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 9763 - 25 ؛

جنوبا: بوغفالة عبد الرحمان، السماللي عبد القادر؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم 4790 - 25.

طالب التحفيظ السيدة القائدة بوغفالة بنت محمد.

مطلب رقم 9773 - 25

اسم امللك: " الريش".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار اوالد احمد الساحل.

وقع حتديده في : 07 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 22آ 58س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال: حداوي عبد السالم؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا: حداوي العزري، مطلب التحفيظ رقم 4568 - 25؛

غربا: نبتي املعطي.

طالب التحفيظ السيدة مسفان فضيلة بنت ابراهيم.
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مطلب رقم 9795 - 25

اسم امللك: " البغيلة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد سعادة.

وقع حتديده في : 27 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2هـ 73آ 13س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال: الرسم العقاري66632 - 25، الرسم العقاري رقم 66630 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 24595 - 25 ؛

جنوبا: الرسم العقاري 32735 - 25، الرسم العقاري رقم 22126 - 25؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد عبد الرحيم البدراوي بن الشريف.

مطلب رقم 9806 - 25

اسم امللك: " جوض البركة".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار لعوانس.

وقع حتديده في : 12 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2هـ 26آ 80س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال: الرسم العقاري رقم 16915 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 29799 - 25، ورثة اوالد البوهالي ؛

الرسم  اوالد لشهب،  ورثة   ،25  -  71184 رقم  العقاري  الرسم  جنوبا: 

العقاري رقم 74683 - 25؛

غربا: الرسم العقاري رقم 16915 - 25.

طالب التحفيظ السيد حسن زيريت بن احمد.

مطلب رقم 9813 - 25

اسم امللك: " وليد".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار اوالد يوسف.

وقع حتديده في : 18 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 6آ 99س.

نوعه : أرض فالحية بها سفلي وبئر وكراج واشجار االوكالبتوس.

اجملاورون.

شماال: الطريق؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا: محير امليلودي ؛

غربا: مول الراكوبة محمد.

طالب التحفيظ السيد محير هشام بن محمد.

مطلب رقم 9862 - 25

اسم امللك: " حميرية ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الشواوطة.

وقع حتديده في : 13 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 44آ 70س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال: تامي سليماني؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا: الطريق؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم 9865 - 25.

طالب التحفيظ السيدة اهنية اسليماني بنت علي.

مطلب رقم 9863 - 25

اسم امللك: " السهيوة".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الشواوطة.

وقع حتديده في : 13 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 83آ 36س.

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني:

القطعة االولى مساحتها: 63آ 60س

اجملاورون.

شماال: سعود امباركة؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم 33998 - 25؛

غربا: ورثة سعود كمال.

القطعة الثانية مساحتها: 19آ 76س

اجملاورون.

شماال: الطريق؛

شرقا : ورثة سليماني ميلودي ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم 33998 - 25؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد محمد سعود بن بوعزة.

مطلب رقم 9864 - 25

اسم امللك: " دار الصفا ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الشواوطة.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 82آ 66س.

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني:

القطعة االولى مساحتها: 1هـ 65آ 37س

اجملاورون.

شماال: سعود كمال؛

شرقا : الطريق ؛
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جنوبا: الرسم العقاري رقم 15148 - 25؛

غربا: امللك الغابوي.

القطعة الثانية مساحتها: 17آ 29س

اجملاورون.

شماال: ورثة سعود كمال؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا: الطريق؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد محمد سعود بن بوعزة.

مطلب رقم 9865 - 25

اسم امللك: " اخلربة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الشواوطة.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 4هـ 76آ 74س.

نوعه : أرض فالحية بها سفلي وطابق سفلي قدمي.

اجملاورون.

شماال: بوعزة سعود؛

الطيبي  ورثة  بلعروسية،  بنطاهر  ورثة  بلعروسية،  امحمد   : شرقا 

الراس، بوعزة سعود، مطلب التحفيظ رقم 9862 - 25 ؛

جنوبا: الطريق، ورثة سعود كمال، ميلودي سعود ؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد محمد سعود بن بوعزة.

مطلب رقم 9866 - 25

اسم امللك: " لكداح ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الشواوطة.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 82آ 26س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: مطلب التحفيظ رقم 36668/س؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم 57383/25، سعود كمال، الرسم العقاري 

رقم 56034 - 25 ؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم 36668/س.

طالب التحفيظ السيد محمد سعود بن بوعزة.

مطلب رقم 9868 - 25

اسم امللك: " لكليب 13".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار الشراردة.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1هـ 09آ 96س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر

اجملاورون.

شماال: امللك الغابوي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 33742/25 ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم 36304/25 ؛

غربا: الصوكاكي مينة.

طالب التحفيظ السيد اجلياللي الزردي بن محمد ومن معه.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "لكليب 13"

ذي املطلب رقم 9868 - 25 الذي أدرج االعالن عن حتديده

باجلريدة الرسمية رقم 1073 مؤرخـة فـي 24 يوليو 2019

عوضا عـن :

1 - السيد اجلياللي الزردي بن محمد 

اقـرأ :

1 - السيد اجلياللي الزردة بن محمد.

2 - السيد محمد الزردة بن محمد بالتساوي بينهما.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

                  مازي املصطفى

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41234 - 27

اسم امللك : " ملك املصطفى ".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو:  حي اساكا

وقع حتديده في : 25نونبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01ار 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون :

شماال : الطريق

شرقا : الطريق 

جنوبا : العمري محمد

غربا : جلبان بوشرة

طالب التحفيظ :حدوش املصطفى بن احمد

مطلب رقم 41183 - 27

اسم امللك : "عمران".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو:  حي اساكا زنقة 11.

وقع حتديده في : 22اكتوبر2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40س

نوعه : ارض عارية

اجملاورون :

شماال : الطريق )ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : طالب التحفيظ

جنوبا : عبيوي ملبكة

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31194/27 

طالب التحفيظ :محمد الديجي بن امحمد.

مطلب رقم 41184 - 27

اسم امللك : "فاظمة ".

موقعه : اقليم حنيفرة مدينة امريرت، املكان املدعو:  حي ايت حجو

وقع حتديده في : 22اكتوبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01ار05 س 

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول.

اجملاورون :

شماال : نبيل ابياي

شرقا : الطريق

جنوبا : الرسم العقاري عدد13492/27

غربا : الرسم العقاري عدد 20936/27

طالب التحفيظ :فاظمة عبو سالك ومن معها.

مطلب رقم 41157 - 27

اسم امللك : " فاطنة ".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو:  طريق29 رقم 10 اساكا

وقع حتديده في : 23 شتنبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 54 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي.

اجملاورون :

شماال : زفاني محمد 

شرقا : محمد بن حدو ؛

جنوبا : الطريق )ملك عمومي ( ؛

غربا : عائشة بنت الغاتيس

طالب التحفيظ :فاطنة اوشن بنت الصالح.

مطلب رقم 41137 - 27

اسم امللك : " جوري ".

موقعه : مدينة حنيفرة ، جماعة موحى احموا لزياني املكان املدعو:  

ايت خويا

وقع حتديده في : 03 شتنبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79ار29 س 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

اجملاورون :

شماال : الطريق )ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : الشعبة

جنوبا : جالف احمد بن عمر

غربا : الطريق )ملك عمومي ( ؛

طالب التحفيظ :اسباعي عبد اجمليد بن احمد.

مطلب رقم 41149 - 27

اسم امللك : " محمد15 ".

املكان  اسحاق  ايت  جماعة  القباب  دائرة   ، حنيفرة  مدينة   : موقعه 

املدعو:  دوار تيغرمني ايت حدو عسو

وقع حتديده في : 17 شتنبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01ار01 س 

نوعه : ارض عارية

اجملاورون :

شماال : محمد اموسى

شرقا : الرسم العقاري عدد 22087/27

جنوبا : الطريق )ملك عمومي ( ؛ 

غربا : الطريق )ملك عمومي ( ؛

طالب التحفيظ :خالد مفتاح بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 41135 - 27

اسم امللك : " ارض مسجد اليوسفي ".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو:  بوازو اساكا

وقع حتديده في : 03شتنبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05ار93 س 

نوعه : ارض بها اشجار وبئر.

اجملاورون :

شماال : ممر 

شرقا : الطريق )ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد12760/27

غربا الشعبة

طالب التحفيظ :االحباس العامة.

مطلب رقم 41194 - 27

اسم امللك : " ملك العساوي ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، املكان املدعو:  زنقة 2 رقم 67 اساكا خنيفرة

وقع حتديده في : 29 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 س 
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نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول

اجملاورون :

شماال : حميد اوخلو

شرقا : منتيش موحى

جنوبا : احلاج محمد اوجيل

غربا : الطريق )ملك عمومي ( ؛

طالب التحفيظ :بوشتى العساوي بن موالي احمد.

مطلب رقم 41231 - 27

اسم امللك : " ماحو ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، املكان املدعو:  حي اساكا.

وقع حتديده في : 25 نونبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون :

شماال : اني حسن مع املوساوي رابحة

شرقا : مطلب التحفيظ عدد41230/27

جنوبا الطريق

غربا : بوحو مصطفى 

طالب التحفيظ :خديجة اعفير بنت اسعيد.

مطلب رقم 41141 - 27

اسم امللك : " ملك محمد ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، املكان املدعو:  زنقة محمد اوحمو

وقع حتديده في : 04 شتنبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01ار49 س 

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول.

اجملاورون :

شماال : ممر

شرقا : الطريق

جنوبا ورثة حراشي العربي

غربا : فؤاد ومن معه 

طالب التحفيظ :نحند بامية بن موحى.

مطلب رقم 14948 - 27

اسم امللك : " امعدال منحمد ".

املكان  الزياني  احمو  موحى  جماعة   ، حنيفرة  اقليم   : موقعه 

املدعو:  سايحة

وقع حتديده في : 05 مارس 2015.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هـ01ار67 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون :

شماال : بوفود موحى ابوعزة بوفود عقى

شرقا : مطلب التحفيظ عدد14707/27

جنوبا :الطريق

غربا : مصطفى عقى 

طالب التحفيظ :محمد حكى بن حمو

مطلب رقم 14950 - 27

اسم امللك : " ابراو منصطفى ".

الزياني املكان املدعو:   ، جماعة موحى احمو  : اقليم حنيفرة  موقعه 

سايحة

وقع حتديده في : 05 مارس 2015.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67ار28 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 11360/27

شرقا : واد السباعي

جنوبا :مطلب التحفيظ عدد14707/27

غربا : الطريق 

طالب التحفيظ :املصطفى حكى بن حمو

مطلب رقم 9847 - 27

اسم امللك : " اعريش ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، جماعة البرج املكان املدعو:  تغات

وقع حتديده في : 17 فبراير 2005.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هـ19ار91 س 

نوعه : ارض فالحية بها بنايات.

اجملاورون :

شماال : واد ام الربيع

شرقا : الرسم العقاري عدد2988/27

جنوبا :ابطاش حلسن

غربا : واد ام الربيع

طالب التحفيظ :محمد اعريش بن حدو

مطلب رقم 6631 - 27

اسم امللك : " بويغرم ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، جماعة البرج املكان املدعو:  بوحياتي

وقع حتديده في : 25 اكتوبر 2000.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 42هـ49ار69 س 
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نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون :

k/9778شماال : مطلب التحفيظ عدد

شرقا : ورثة امحزون احمو مع بن رضوان عبد الرحمان

جنوبا :السباعي احمد

غربا : امليه والغابات

طالب التحفيظ :امحزون بن عقى ومن معه

مطلب رقم 5485 - 27

اسم امللك : " اعريش ".

املكان  الربيع  ام  جماعة  مريرت  مدينة   ، حنيفرة  اقليم   : موقعه 

املدعو:  ويوان

وقع حتديده في : 23يونيو1997.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90ار96 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون :

شماال : بوشكوك حدو

شرقا : بوشكوك حدو

جنوبا : بوشكوك حدو

غربا : بحمان محمد

طالب التحفيظ : بوشكوك حدو

مطلب رقم 2760 - 27

اسم امللك : " بوتسافت ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة وجماعة اجلموس املكان املدعو:  ايت رحو

وقع حتديده في : 17 نونبر1998.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11هـ09ار60 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون :

شماال : ورثة الكبير بن عبد اهلل

شرقا : طالب التحفيظ مع وهيب فاطمة مع ورثة املداني بن محمد 

اوحدو

جنوبا : عكوران يوسف

غربا : بردوان بوعزة مع اومي محمد

طالب التحفيظ : عكوران عمر

مطلب رقم 41214 - 27

اسم امللك : " تالطوين ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة اكلموس ، جماعة احلمام ، املكان املدعو:  

مزارع ارشكيكن.

وقع حتديده في : 09اكتوبر2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 28 آ 71 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون :

القطعة االولى:

شماال : الرسم العقاري عدد15634/27

شرقا : الشعبة

جنوبا : عمر يوسفي

غربا : الطريق

القطعة الثانية:

شماال: الرسم العقاري عدد18458/27

شرقا: الطريق

جنوبا: عمر يوسفي 

غربا: طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : الصديق صديقي بن اعلي. 

مطلب رقم 2964 - 27

اسم امللك : " افرو تنفنيت ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت، املكان املدعو: تنفنيت.

وقع حتديده في : 13 ماي 2005 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 آ 92 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون :

القطعة االولى:

شماال : مطلب التحفيظ عدد 1706/27

شرقا : الطريق

جنوبا : الطريق

غربا : احلاج محمد اعاشور

القطعة الثانية:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 1706/27

شرقا: الطريق

جنوبا: الطريق 

غربا: احلاج محمد اعاشور

طالب التحفيظ : ناصري محمد ابلقلسم

مطلب رقم 41142 - 27

اسم امللك : " احفراون الكبير ".

موقعه : اقليم خنيفرة، جماعة اكامام ازكزا، املكان املدعو: دوار تلهنات.

وقع حتديده في : 04 شتنبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 46 آ 25 س 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.
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اجملاورون :

القطعة االولى:

شماال : املياه والغابات

شرقا : الشعبة

جنوبا : ورثة اورزوق محمد

غربا : طالب التحفيظ

القطعة الثانية:

شماال: املياه والغابات

شرقا: الشعبة

جنوبا: طالب التحفيظ 

غربا: الشعبة

طالب التحفيظ : حسناء بوعكاد بنت محمد

مطلب رقم 41153 - 27

اسم امللك : "احفراون الكسراة".

موقعه :اقليم خنيفرة جماعة اكلمام ازكزا، املكان املدعو:  دوار ايت 

يحي. 

وقع حتديده في : 18شتنبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15ار02س

نوعه : ارض فالحية بها اشجار

اجملاورون :

شماال : الطريق

شرقا : مطلب التحفيظ عدد41142/27 مع ورثة ارزوق محمد

جنوبا : املقبرة

غربا : الطريق

طالب التحفيظ :حسناء بوعكاد بنت محمد

مطلب رقم 7729 - 27

اسم امللك : "امادل نروت".

موقعه :اقليم خنيفرة جماعة سيدي اعمر، املكان املدعو:  ايت موغا. 

وقع حتديده في : 18 يونيو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 52ار35س

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون :

شماال : طريق عمومية 04 امتار

شرقا : الشعبة 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 7071/27

غربا : املقبرة مع السيد بهاج عقى

طالب التحفيظ :حسن حافظ بن احلسني بن بناصر.

مطلب رقم 21049 - 27

اسم امللك : "تالطوين".

موقعه :اقليم خنيفرة جماعة احلمام، املكان املدعو:  مزارع ارشكيكن. 

وقع حتديده في : 18ابريل 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 28ار71س

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون :

القطعة االولى:

شماال : طريق عمومية 06 امتار

شرقا : الرسم العقاري عدد 15634/27 

جنوبا : الشعبة

غربا : عمر يوسفي

القطعة الثانية:

شماال : طالب التحفيظ

شرقا : الرسم العقاري عدد 18456/27 

جنوبا : طريق عمومية 06 امتار

غربا : عمر يوسفي

. طالب التحفيظ : الصديق صديقي بن اعلي 

مطلب رقم 3644 - 27

اسم امللك : "تاغبالوت 02".

موقعه :اقليم خنيفرة جماعة القباب ايت يشو ، املكان املدعو: ملوية. 

وقع حتديده في : 22 يونيو 2006.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 92 ار 62 س

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : ورثة حماني ورحو نحسن

شرقا : ممر للدواب عرضه 01 متر

جنوبا : ورثة موحى وعلي

غربا : علي بن باسو

طالب التحفيظ :وزات اعلي بن موحى اقسو.

مطلب رقم 3645 - 27

اسم امللك : "تاغبالوت 01".

موقعه :اقليم خنيفرة جماعة القباب ايت يشو ، املكان املدعو: ملوية. 

وقع حتديده في : 21 يونيو 2006.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 88 ار 35 س

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

القطعة االولى :

شماال : اوجنو ميمون

شرقا : الشعبة

جنوبا : اوجنو ميمون

غربا : احلو ويشو

القطعة الثانية :

شماال : اوجنو ميمون

شرقا : طريق عمومية عرضها 05 امتار

جنوبا : اوجنو ميمون

غربا : الشعبة

طالب التحفيظ :وزات اعلي بن موحى اقسو.
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مطلب رقم 6970 - 27

اسم امللك : " تاالت نعيدان".

املدعو:   املكان   ، النسور  كاف  جماعة  خنيفرة  :اقليم  موقعه 

السحليكة. 

وقع حتديده في : 28 نوفمبر 1997.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 43 ار 15 س

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

القطعة االولى :

شماال : عبدي ميمون بن بوعزة

شرقا : الشعبة

جنوبا : عبدي رحو بن احلاج حلسن

غربا : امللك الغابوي

القطعة الثانية :

شماال : ميمون بن بوعزة

شرقا : عبدي حواداس

جنوبا : عبدي رحو بن احلاج حلسن

غربا : امللك الغابوي

طالب التحفيظ : عبدي الهواري بن موحى بن عمر.

مطلب رقم 8255 - 27

اسم امللك : "امال".

بولشفار  حي  املدعو:   املكان  مريرت،  بلدية  خنيفرة  :اقليم  موقعه 

الزنقة 06. 

وقع حتديده في : 13 فبراير 2002.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 87 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي

اجملاورون :

شماال : الزنقة) ملك عمومي(

شرقا : الزنقة) ملك عمومي(

جنوبا : احلاج الفكاك

غربا : احلاج الفكاك

طالبا التحفيظ :

1 -  السيد عبد السالم امكناسي

 2 -  السيدة فاطمة انحاس.

مطلب رقم 16008 - 27

اسم امللك : "ملك قبطي".

تاغزافت  املدعو:   املكان   ، تيغسالني  جماعة  خنيفرة  :اقليم  موقعه 

ايت مسانة. 

وقع حتديده في : 19 يوليو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 هكتار 48 ار97 س

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 21619/27 و اخلف محمد والصحراوي

شرقا : الرسم العقاري عدد 21619/27 و ممر عمومي عرضه 04 امتار

جنوبا : غير معروف

غربا : مطلب التحفيظ عدد 9751/27

طالبا التحفيظ :

1 -  السيد محمد قبطي بن زايد 

2 -  السيد حلسن قبطي بن زايد.

مطلب رقم 31212 - 27

اسم امللك : "ملك لطفي".

موقعه :اقليم خنيفرة جماعة اجلموس ، املكان املدعو:  حي التقدم02. 

وقع حتديده في : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 93 س

نوعه : ارض عارية

اجملاورون :

شماال : ممر عرضه 4.80 متر)ملك عمومي( 

شرقا : الزنقة )ملك عمومي(

جنوبا : هجني حلسن

غربا : نبراس عبد السالم و اكنوز ابراهيم 

طالب التحفيظ : السيد احلسني لطفي بن سيدي بن احلسني

مطلب رقم 31289 - 27

اسم امللك : " بوسادر".

موقعه :اقليم خنيفرة جماعة اكلمام ازكزا ، املكان املدعو: ايت واحي

وقع حتديده في : 05 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 ار 04 س

نوعه : ارض فالحية بها اشجار صغيرة للتفاح

اجملاورون :

القطعة االولى :

شماال : ممر عمومي عرضه 05 امتار

شرقا : بومسيس فطومة

جنوبا : الساقية

غربا : بومسيس قسو

القطعة الثانية :

شماال : الساقية

شرقا : بومسيس يوسف و بومسيس احلسني
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 25570/27

غربا : الرسم العقاري عدد 25570/27

طالب التحفيظ :سناء بومسيس بنت بن محمد.

مطلب رقم 41122 - 27

اسم امللك : " احروق اعيش".

موقعه :اقليم خنيفرة جماعة تيغسالني ، املكان املدعو: دوار ازرو. 

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 72 ار 19 س

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون :

القطعة االولى :

شماال : ممر عمومي 

شرقا : ممر عمومي

جنوبا : درحوح حسن و ورثة برداني محمد

غربا : مطلب التحفيظ عدد 4899/27

القطعة الثانية :

شماال : ممر عمومي

شرقا : درحوح حسن

جنوبا : درحوح حسن

غربا : ممر عمومي

طالب التحفيظ :محمد اخرضي بن عاشي.

مطلب رقم 41143 - 27

اسم امللك : "وئام".

موقعه :اقليم و مدينة خنيفرة ، املكان املدعو:  حي اسيدي بوتزكاغت 

الزنقة 21. 

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 78 س

نوعه : ارض عارية

اجملاورون :

شماال : العلوي عبد اهلل 

شرقا : احلاج اخملنتر 

جنوبا : السماللي احمد

غربا : الزنقة )ملك عمومي(

طالب التحفيظ : السيد محمد احروق بن احلسني.

مطلب رقم 41162 - 27

اسم امللك : "ملك عبد الرحمان".

موقعه : اقليم خنيفرة ، جماعة اجلموس املكان املدعو:  حي التقدم03  

وقع حتديده في : 28 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 07 س

نوعه : ارض عارية

اجملاورون :

شماال : ايت اعرمي فاطمة 

شرقا : الزنقة )ملك عمومي(

جنوبا : الزنقة )ملك عمومي(

غربا : مطلب التحفيظ عدد41163/27

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان الشان بن بعسو.

مطلب رقم 41163 - 27

اسم امللك : "ملك حسن وعبد الرحمان".

موقعه :اقليم خنيفرة ، جماعة اجلموس املكان املدعو:  حي التقدم03. 

وقع حتديده في : 28 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 63 س

نوعه : ارض عارية

اجملاورون :

شماال : ايت اعرمي فاطمة 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد41162/27

جنوبا : الزنقة )ملك عمومي(

غربا : الزنقة )ملك عمومي(

طالبا التحفيظ :

1 -   السيد عبد الرحمان الشان بن بعسو

2 -  حسن الشان بن الكبير.

مطلب رقم 41172 - 27

اسم امللك : "موعال01".

موقعه :اقليم و مدينة خنيفرة ، املكان املدعو:  حي اوسحاق زنقة 05 

رقم 02. 

وقع حتديده في : 01 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 64 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول

اجملاورون :

شماال : موكيل احلاجة اللة مينة 

شرقا : موكيل احلاجة اللة مينة و وعدمي محمد

جنوبا : فاطمة كتود

غربا : الزنقة )ملك عمومي(

طالب التحفيظ : محمد موعال بن املصطفى.

مطلب رقم 41200 - 27

اسم امللك : " مقبرة سيدي علي او حميدة 01".

موقعه :اقليم خنيفرة جماعة اجلموس، املكان املدعو: سيدي اعلي. 

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 59 ار 83 س

نوعه : مقبرة 

اجملاورون :

القطعة االولى :

شماال : ممر عمومي 

شرقا : عرجي محمد او مولود و مطلب التحفيظ عدد 39255/27

جنوبا : ممر عمومي

غربا : ممر عمومي

القطعة الثانية :

شرقا : ممر عمومي

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 39255/27

غربا : ممر عمومي

القطعة الثالثة :

شماال : ابراهيم او املودن

شرقا : ممر عمومي

غربا : ممر عمومي

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف ميدلت نيابة عن االحباس العامة 

مطلب رقم 41201 - 27

اسم امللك : " مقبرة سيدي علي او حميدة 02".

موقعه :اقليم خنيفرة جماعة اجلموس، املكان املدعو: سيدي اعلي. 

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 23 ار 15 س

نوعه : مقبرة 

اجملاورون :

شماال : ممر عمومي 

شرقا : شابو فاطمة

جنوبا : ممر عمومي

غربا : مطلب التحفيظ عدد 38693/27

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف ميدلت نيابة عن االحباس العامة

مطلب رقم 41245 - 27

اسم امللك : "باسو".

موقعه :اقليم خنيفرة جماعة تيغسالني ، املكان املدعو:  حي االداري. 

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول

اجملاورون :

شماال : الزنقة )ملك عمومي(

شرقا : بوعالم مغيوزي

جنوبا : ممر عرضه 02 امتار

غربا : الزنقة )ملك عمومي(

طالب التحفيظ : باسو اوكوجان بن احساين.

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة

رمرام وسيم    

محافظة الدارالبيضاء - املعاريف

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

 )12 غشت 1913( 

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

باإلعالم  أسفله  املمضى  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

"أ2س2برومسيون"  شركة  هسير  كديرة  حكم  السيد  أن  للعموم 

ش-م-م واجلاعلة محل اخملابرة بزنقة إبن وهبون البيضاء طلب أن يسلم 

املدعو  46389 - س املؤسس للملك  العقاري  له نظير جديد للرسم 

*كورسيل* الكائن بالبيضاء حي ايبودؤوم وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على االمالك العقارية بالدارالبيضاء - املعاريف

            محفوظ كونبارك

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 484 - 38

اسم امللك : " حمري " 

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصخيرات دوار الرخوخة. 

وقع حتديده في:28/01/ 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01ه 23 أر73س.

نوعه: آرض فالحية بها بئرين.

التحمالت: الشيئ

اجملاورون 

شماال: ورثة الهياللي

شرقا: الرسم العقاري عدد 56055/راء – 42202/راء

جنوبا: طريق عرضها 10 امتار- الرسم العقاري عدد 53424/راء

غربا: الرسم العقاري عدد 14355/راء – طريق عرضها 10 امتار.

طالب التحفيظ : ادامية عبد اهلل بن علي
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مطلب رقم 818 - 78

اسم امللك : " طالع النمرة " 

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة عني اعتيق أوالد سالمة. 

وقع حتديده في:12/06/ 2017. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 33 أر53س.

نوعه: آرض فالحية.

التحمالت: الشيئ

اجملاورون 

شماال: الرسم العقاري عدد 23875/راء

شرقا: طريق عمومية عرضها 10 امتار

جنوبا: الرسم العقاري عدد 14410/38

غربا: طريق عمومية عرضها 10 امتار.

طالب التحفيظ : بوعزة افروخ بن بنعبد اهلل.

مطلب رقم 874 - 78

اسم امللك : " ظهر العكروم " 

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصخيرات دوار الفراتيت. 

وقع حتديده في:24/06/ 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 3ه 97أر أر37س.

نوعه: آرض فالحية.

التحمالت: ممر عرضه 3 أمتار

اجملاورون 

شماال: بوجالبة خشام

شرقا: شعبة

جنوبا: شعبة – الرسم العقاري عدد 856/راء

غربا: مطلب التحفيظ عدد 40252/03 – الرسم العقاري  8371 - 78

طالب التحفيظ : عبد الوهاب بن جلون زهر و من معه.

مطلب رقم 917 - 78

اسم امللك : " الصوير " 

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة عني اعتيق دوار النويفات. 

وقع حتديده في:10/04/ 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:03ه 57 أر11س.

نوعه: آرض فالحية بها بئر و بناية خفيفة.

اجملاورون 

شماال: الراجي فاطنة

شرقا: طريق عمومية عرضها 20 مترا

جنوبا: طالب التحفيظ

غربا: طالب التحفيظ – الرسم العقاري عدد 26418/راء.

طالب التحفيظ : عبد القادر الراجي و من معه.

مطلب رقم 942 - 78

اسم امللك : " ازير " 

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصخيرات دوار أوالد مسون 

البحارة. 

وقع حتديده في:26/08/ 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 45 أر45س.

نوعه: آرض فالحية بها بئرين و بناية من طابق ارضي و مسبح.

اجملاورون 

شماال: ممر عرضه 4 امتار

شرقا: اجلياللي بوعتلة

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 833 - 78

غربا: مطلب التحفيظ عدد 833 - 78 و فاطنة بوعتلة.

طالب التحفيظ : طارق ملعكشاوي و من معه.

مطلب رقم 943 - 78

اسم امللك : " كدية الشمس " 

أوالد  دوار  الصخيرات  جماعة  متارة   – الصخيرات  عمالة   : موقعه 

بوبركات. 

وقع حتديده في:26/08/ 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 40 أر67س.

نوعه: آرض فالحية.

اجملاورون 

شماال: الرسم العقاري عدد 13319/38

شرقا: ورثة الشرقي

جنوبا: الطريق الثانوية رقم 222

غربا: الرسم العقاري عدد 21504 - 78 – 22273 - 78

طالب التحفيظ : فاطمة الرويويك بنت الهاشمي و من معها.

مطلب رقم 946 - 78

اسم امللك : " بوطويل " 

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة عني عتيق دوار الركابيني. 

وقع حتديده في:17/09/ 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 23 أر45س.

بناية  و  و مخزن  ارضي  بناية من طابق  و  بئر  بها  آرض فالحية  نوعه: 

متالشية.
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اجملاورون 

شماال: الرسم العقاري عدد 24016 - 78

شرقا: طريق عمومية عرضها 10 امتار

جنوبا: الرسم العقاري عدد 31740 - -78 رضوان بن السالك – مطلب 

عدد 548 - 78

غربا: الرسم العقاري 29728/38 – الطريق السيار.

طالب التحفيظ : نادية قدحي بنت محمد و من معها .

مطلب رقم 947 - 78

اسم امللك : " كدية الشمس " 

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصخيرات دوار أوالد عثمان. 

وقع حتديده في:22/08/ 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 1ه 55 أر76س.

نوعه: آرض فالحية بها بئر و بناية من طابق ارضي و بناية.

التحمالت: محمل مبمر عرضه 3 أمتار

اجملاورون 

شماال: ورثة احلاج الترابي امبارك

شرقا: مطلبي التحفيظ عدد 35266/راء – 1590/38

جنوبا: الرسوم العقارية عدد 15864 - -78 57728 - 78 – ممر عرضه 4 

امتار.

غربا: الرسم العقاري46671 - 78 – ورثة بورقيب بوشعيب.

طالب التحفيظ : عبد احلفيظ الترابي و من معه .

مطلب رقم 38800 -  راء

اسم امللك : " بسيبسة " 

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة عني عتيق دوار أوالد سعدة. 

وقع حتديده في:20/12/ 1976. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 1ه 72 أر48س.

نوعه: آرض فالحية.

اجملاورون 

شماال: لكبير بن عزوز و من معه – قدور بن احلواص

شرقا: طريق عمومية عرضها 10 امتار

جنوبا: طريق عمومية عرضها 10 امتار

غربا: وادي بسيبيسة

طالب التحفيظ : عبد اللطيف الزاويا و من معه .

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

              عبد احلكيم عرفي

محافظة تيفلت

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 3274 - 16

اسم امللك: " فدان النويدر ".

دوار  بوخلخال  سيدي  اجلوهرة  عني  جماعة  تيفلت  بدائرة  الكائن 

ايت بناصر.

طالبوا التحفيظ: محمد الناصري بن اجلياللي ومن معه.

وقع حتديده في: 26-10-1995.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 22 املؤرخة في 02-06-1999.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

          زكرياء الدغمي


