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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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مطلب رقم 38464 - 16

تاريخ االيداع : 16 مارس 2020.

طالبوا التحفيظ : 

1/ رشيدة اجملدوبي بنت اجلياللي بنسبة 1512/25920 .

2/ عاشورة اجملدوبي بنت اجلياللي بنسبة 1512/25920 .

3/ رحمة اجملدوبي بنت اجلياللي بنسبـة 1512/25920 

4/ عبد اللطيف صويلح بن احلسن بنسبـة 0630/25920 .

5/ حياة الدوهاب بنت عبد السالم بنسبة 0420/25920 .

6/ سميرة صويلح بنت احلسن بنسبــة 0315/25920 .

7/ بشرة صويلح بنت احلسن بنسبة 0315/25920 .

8/ محمد اجملدوبي بن اجلياللي بنسبـة 3024/25920 

9/ عبد النبي اجملدوبي بن اجلياللي بنسبـة 3024/25920 

10/ املداني اجملدوبي بن اجلياللي بنسبــة 3024/25920 

11/ عبد اهلل اجملدوبي بن اجلياللي بنسبــة 3024/25920 

12/ حلسن اجملدوبي بن اجلياللي بنسبـة 3024/25920 

13/ فيصل الدوهاب بن عبدالسالم بنسبة 0840/25920 

ابراهيم بنسبة 3744/25920 بصفتهم طالبي  14/ كتو لكاوي بنت 

التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

." P 3 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان اغني

." P 3 االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان اغني

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبيل ايت اجملدوب .

مساحته : 01هـ 50 آ 87 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة مجدوبي ادريس ، مجدوبي العربي ؛

جنوبا : الطريق ؛

 شرقا : غودام عمر ، مجدوبي العربي ؛

غربا : الطريق ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 من جمادى االولى 1438 موافق 27 

فبراير 2017 ؛

 29 موافق   1441 االخرة  3 جمادى  في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -

يناير 2020 ؛

 1436 محرم   4 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  لرسم  االصل  طبق  نسخة   -

موافق 29 اكتوبر 2014 ؛

- رسم فريضة عدلي مؤرخ لفي 29 من ربيع االول موافق 27 نوفمبر 

2019؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 12/12/2019 عدد 25/ م ت ؛

الساعة   2020 املؤقت: 18 ماي  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة صباحا.

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38463 - 16

تاريخ االيداع : 13 مارس 2020.

طالبتا التحفيظ : 

1/ زازة فاطمة بنت محمد بنسبــة 2/3 .

2/ زازة سعيدة بنت محمد بنسبة 1/3 . بصفتهما طالبتا التحفيظ 

على الشياع حسب النسبتني املذكورتني اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احمري ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " احمري ".

نوعه : ارض فالحية بها بناية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت سليمان.

مساحته : 86 آ 54 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 15597 - 16 ؛

جنوبا : كولونيل املكي ؛

 شرقا : مطلب 6767 - 16 ؛

غربا : كونيل املكي ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 25 موافثق   1440 شوال  من   21 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

يونيو2019 ؛

 31 موافق   1440 احلجة  ذو  من   29 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

اغسطس2019 ؛

-رسم استدراك عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2020؛

-رسم اراثة عدلي مؤرخ في 22 من صفر 1414 موافق 12 اغسطس1993؛ 

 19 موافق   1417 االخرة  جمادى   5 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

اكتوبر1996 ؛

- عقد شراء توثيقي مؤرخ في 04 ماي 2004 ؛

الساعة   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.
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مطلب رقم 38465 - 16

تاريخ االيداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ : حلسن الكامل بن مالك.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ايفر ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ايفر ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران ايت ايزي ايت الغازي.

مساحته : 59 آ 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : الواد ؛

 شرقا : رحمة العاللي ؛

غربا : عبد السالم الكامل ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 من ربيع االول 15 نوفمبر 2019 ؛

الساعة   2020 ماي  املؤقت: 18  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة و45 د صباحا.

مطلب رقم 38466 - 16

تاريخ االيداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ : منصوري محمد بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ثالث حسن ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ثالث حسن ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو =دوار ايت امناصف.

مساحته : 05 هـ 43 آ 90 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ممر ؛

جنوبا : مطلب 15598 - 16 ؛

 شرقا : اوعثمان سليمان ، ورثة اوعثمان فاظمة ؛

غربا : مطلبي 23167 - 16 ، 17097 - 16 ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 21 موافق   1441 صفر  من   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

اكتوبر2019 ؛

الساعة   2020 ماي  املؤقت: 18  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " واد أوشكت ".

مطلب 10037 - 16 أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة الرسمية 

رقم 4286 املؤرخة في 21/12/1994 املشفوعة بخالصة اصالحية 

نشرت باجلريدة الرسمية عدد 4353 بتاريخ 03/04/1996.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 11/02/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " واد اوشكت" ذي املطلب عدد 10037 - 16 الكائن بدائرة 

االن  من  تتابع  اصبحت  حلي  ايت  ميمون  ايت  جماعة  اخلميسات 

فصاعدا مبساحة قدرها 02 هـ 87 آ 69 س بدال من املساحة املصرح 

بها وذلك مبقتضى.

1 - الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :

 30 نوافق   1141 االول  ربيع   3 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  2

نوفمبر2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " فدان العسكري ".

مطلب 16227 - 16 أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة 

الرسمية رقم 128 املؤرخة في 13/06/2001.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 24/02/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " فدان العسكري " ذي املطلب عدد 16227 - 16 الكائن 

بدائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت حمو الصغير تتابع 

من االن فصاعدا مجزأةعلى الشكل التالي:

- حتت تسمية " فدان عسكري 1" فيما يخص قطعة ارضية مساحتها 

30 آ 54 س في اسم السيد احمد عطاطة.

- حتت التسمية القدمية وفيما تبقى من امللك في اسم السادة :

1/ تودة إيدير اليوسفي بنسبــة 24/192 .

2/ رجاء جدي بنت عزوز بنسبـة 17/192 .

3/ فاطنة جدي بنت عزوز بنسبــة 17/192 .

4/ السعدية جدي بنت عزوز بنسبــة 17/192 .

5/ رابحة جدي بنت عزوز بنسبـة 17/192 .

6/ زهور جدي بنت عزوز بنسبـة 49/192 .

7/ عبد القادر جدي بن عزوز بنسبة 34/192 .

8/ ملودة جدي بنت عزوز بنسبــة 17/192.

 وذلك مبقتضى.

1 - الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :

بتاريخ  الصادر   151 عدد  االستئنافي  القرار  من  تنفيذية  نسخة   -  2

.16/10/2014

3 - نسخة طبق االصل من احلكم االبتدائي عدد 301 الصادر بتاريخ 

.21/11/2013

4 - شهادة عدكم الطعن بالنقض مؤرخة في 24/09/2019.

 4 موافق   1428 رمضان  من   21 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -  5

اكتوبر2007.

6 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 6 رجب 1429 موافق 10 يوليو 2008.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " واد أوشكت ".

مطلب 28394 - 16 أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة 

الرسمية رقم 736 املؤرخة في 06/02/2013.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 11/02/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " واد اوشكت " ذي املطلب عدد 28394 - 16 الكائن بدائرة 

اصبحت  بوطركة  سيدي  حلي  ايت  ميمون  ايت  جماعة  اخلميسات 
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من  بدال  س   10 آ   14 هـ   04 قدرها  مبساحة  فصاعدا  االن  من  تتابع 

املساحة املصرح بها 

 وذلك مبقتضى.

1 - الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :

 30 نوافق   1141 االخر  ربيع   3 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  2

نوفمبر2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " بالد انعسوم ".

مطلب 32945 - ر أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة

الرسمية رقم 2854 املؤرخة في 12/07/1967.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 16/01/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " بالد انعسوم " ذي املطلب عدد 32945/ر الكائن بدائرة 

اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر اصبحت تتابع من االن فصاعدا 

مجزأة على الشكل التالي :

- حتت تسمية " لطيفة " فيما يخص قطعة ارضية مساحته 29 آر 

85 س في اسم السيد عادل باملعاشي .

- حتت التسمية القدمية فيما تبقى من امللك في اسم طالب التحفيظ 

االصليني .

 وذلك مبقتضى.

1 - الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :

2 - رسم شراء توثيقي مؤرخ لفي 12/02/2019 .

3 - رسم قسمة عدلي مؤرخ في 11/10/1991.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " بويفغراون ".

مطلب 37031 - 16 أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة 

الرسمية رقم 1062 املؤرخة في 08/05/2019

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 13/02/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " بويفغراون " ذي املطلب عدد 37031 - 16 الكائن بدائرة 

االن فصاعدا في  تتابع من  بابود اصبحت  ايت  تيداس  واملاس جماعة 

اسم السيدين:

1/ بوعزة بنيحيى بن محمد بنسبة ½.

2/ موسى بنيحيى بن محمد بنسبة ½.

 وذلك مبقتضى.

1 - الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :

 31 موافق   1440 رمضان  من   25 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

ماي2019.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

عزالدين شاكر    

محافظة العيون

مطلب رقم 5183 - 17   

تاريخ اإليداع: 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ: السالك بوضاية بن يحيى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بوضاية "؛

نوعه: بناية من سفلي و طابق أول؛

موقعه: اقليم العيون، حي خط الرملة 1 زنقة وارزازات؛

مساحته:90 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال: زنقة وارزازات ؛  

جنوبا: احميميد بن محمد فاضل ؛  

شرقا: احمد او موسى ؛  

غربا: بيما محمد فاضل ؛  

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 04 ديسمبر 2019؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 يناير 2020؛

صورة طبق األصل لوكالة مفوضة مؤرخة في 13 نونبر 2019؛

على   2020 مايو   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة و النصف صباحا. 

مطلب رقم 5184 - 17    

تاريخ اإليداع: 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ: أحمد هدي ابن عبدين.

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " هدي "؛

نوعه: بناية من سفلي و طابق أول؛

موقعه: اقليم العيون زنقة وليلي؛

مساحته:01 آر 17 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد: 1363/17 ؛  

جنوبا: زنقة وليلي ؛  

شرقا: الرسمني العقاريني: 2548/17 و 5359/17 ؛  

غربا: الرسم العقاري عدد: 1547/17 ؛  

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2020؛
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شهادة إدارية مؤرخة في 14 نوفمبر 2019؛

على   2020 مايو   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

            محمد فاري

محافظة متارة

مطلب رقم 2735 - 38 

تاريـخ اإليداع:30 أبريل 2020

طالب التحفيظ السيد : الفياللي عماد بن حاجي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » العركوب«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ليليا«.

موقعه : عمالة الصخيرات متارة ، جماعة املنزه ، دوار أوالد مبارك .

نوعه : أرض فالحية 

مساحته: 13 ارا 33 س تقريبا

حدوده:

شماال : ؛ ورثة بلعربي بن سعيد و الكبير بن سليم

شرقا : ؛ قسيمتها القطعة الثانية 

جنوبا : ؛ احلرمة بنت حمو الزين و العربي بن حمو

غربا :.قسيمتها القطعة الرابعة 

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة من رسم مخارجة عدلي اصلها مؤرخ في التاسع و عشرين 

من ذي القعدة الف ثالثمائة و ثمانية و تسعني املوافق ل 31/10/1978 

مضمن حتت عدد 392 صحيفة 246 الكناش الثالت رقم 94 املؤرخ في 

أكتوبر 1978.

 397 عدد  حتت  مضمن   31/12/2007 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

صحيفة 377 سجل األمالك 2 بتاريخ 22/01/2008.

- نظير رسم شراء عدلي مؤرخ في 27/11/2018 مضمن حتت عدد 20 

صحيفة 31 كناش األمالك رقم 21 بتاريخ 28/12/2018.

- شهادة إدارية عدد 270 مؤرخة في 14/02/2020.

- تصميم موقعي .

مطلب رقم 2736 - 38

تاريـخ اإليداع:30 أبريل 2020

طالب التحفيظ السيد : الفياللي عماد بن حاجي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » العركوب«.

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

موقعه : عمالة الصخيرات متارة ، جماعة املنزه ، دوار أوالد مبارك .
نوعه : أرض فالحية 

مساحته: 13 ارا 33 س تقريبا
حدوده:

شماال : ؛ ورثة بلعربي بن سعيد و الكبير بن سليم
شرقا : ؛ طالب التحفيظ و غابة اخملزن 

جنوبا : ؛ احلرمة بنت حمو الزين و العربي بن حمو
غربا :.قسيمتها القطعة الثانية 

احلقوق العينية: الشيء.
أصل امللك:

- نسخة من رسم مخارجة عدلي اصلها مؤرخ في التاسع و عشرين 
من ذي القعدة الف ثالثمائة و ثمانية و تسعني املوافق ل 31/10/1978 
مضمن حتت عدد 392 صحيفة 246 الكناش الثالت رقم 94 املؤرخ في 

أكتوبر 1978.
 381 عدد  حتت  مضمن   07/12/2007 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

صحيفة 359 سجل األمالك 2 بتاريخ 08/01/2008.
- نظير رسم شراء عدلي مؤرخ في 27/11/2018 مضمن حتت عدد 154 

صحيفة 173 كناش األمالك رقم 17 بتاريخ 31/12/2018.
- شهادة إدارية عدد 271 مؤرخة في 14/02/2020.

- تصميم موقعي .

مطلب رقم 2737 - 38
تاريـخ اإليداع:30 أبريل 2020

طالب التحفيظ السيد : الفياللي كرمي بن حاجي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » العركوب«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اليازيد«.
موقعه : عمالة الصخيرات متارة ، جماعة املنزه ، دوار أوالد مبارك .

نوعه : أرض فالحية 
مساحته: 26 ارا 66 س تقريبا

حدوده:
شماال : ؛ ورثة بلعربي بن سعيد و الكبير بن سليم

شرقا : ؛ قسيمتها القطعة اخلامسة 
جنوبا : ؛ احلرمة بنت حمو الزين و العربي بن حمو

غربا : قسيمتها القطعة السابعة 
احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك:
- نسخة من رسم مخارجة عدلي اصلها مؤرخ في التاسع و عشرين 
من ذي القعدة الف ثالثمائة و ثمانية و تسعني املوافق ل 31/10/1978 
مضمن حتت عدد 392 صحيفة 246 الكناش الثالت رقم 94 املؤرخ في 

أكتوبر 1978.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01/08/2007 مضمن حتت عدد 91 بتاريخ 
30/08/2007 املدرج مبذكرة احلفظ األول رقم 02 عدد 38 صحيفة 28 .

- نظير رسم شراء عدلي مؤرخ في 20/02/2018 مضمن حتت عدد 16 
صحيفة 37 كناش األمالك رقم 17 بتاريخ 15/03/2018.

- شهادة إدارية عدد 272 مؤرخة في 14/02/2020.
- تصميم موقعي .

احملافظ على االمالك العقارية والرهون بتمارة
        سعد عفيفي
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محافظة صفرو

مطلب رقم 30166 - 41

تاريخ االيداع: 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: أحمد موهمان بن محمد؛

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا: مزارع البهاليل.

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

نوعـه : أرض فالحية؛

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

املدعو:"مزارع البهاليل".

مساحته: 01هـــ 70 آ 17 س  تقريبا.

حدوده: 

شماال: همون وبالد يقضان؛

شرقا: الساقية؛

جنوبا: إدريس بن حمو؛

غربا: ادريس يقضان؛

احلقوق العينية: الشيء. 

اصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 أكتوبر 2009؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يناير 2009؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 أكتوبر 2008؛

4 - وكالة موثقة مؤرخة في 03 يناير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 ماي 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

                 محمد الوزاني الطيبي

محافظة املضيق- الفنيدق

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى "عمروزي"

ذي مطلب التحفيظ عدد 1875 - 76 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1104 املؤرخة في 26 فبراير 2020 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى"عمروزي"ذي مطلب التحفيظ رقم 

1875 - 76 الكائن بعمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية املضيق 

اسم  في  تتابع  أصبحت  قد  اقشوش،  فدان  بوزغالل   : املدعو  احملل 

الشركة املسماة سمير غاز ش.م.م )SMIR GAZ(، مبساحة قدرها 27ار 

 ، املذكور  املطلب  ايداع  بها عند  املصرح  املساحة  تقريبا وهي  49 س 

وذلك بناءا على العقود املودعة تدعيما للمطلب املذكور و كذا:

- عقد توثيقي مؤرخ في 20/03/2020 محرر من طرف ذ. عادل املنظري 

موثق بتطوان ؛

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باملضيق- الفنيدق

         شكري بنداود

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2094 - 82
تاريخ اإليداع :04 ماي 2020 . 

طالبي التحفيظ : 
1 - فاطمة ملديهني بنت علي بنسبة 12765/105984؛

2 - نبيل فتاح بن محمد بنسبة 7770/105984؛ 
3 - سامي فتاح بن محمد بنسبة 7770/105984؛

4 - سامية فتاح بنت محمد بنسبة 3885/105984؛
5 - نور الدين فتاح بن محمد بنسبة 7770/105984؛

6 - خالد فتاح بن محمد بنسبة 7770/105984؛
7 - تورية فتاح بنت محمد بنسبة 3885/105984؛
8 - سامير فتاح بن محمد بنسبة 7770/105984؛

9 - خديجة فتاح بنت محمد بنسبة 3885/105984؛
10 - حسنة فتاح بنت محمد بنسبة 3885/105984؛

11 - محجوبة فتاح بنت محمد بنسبة 3885/105984؛
12 - سناء فتاح بنت محمد بنسبة 3885/105984؛
13 - حنان فتاح بنت محمد بنسبة 3885/105984؛
14 - هشام فتاح بن محمد بنسبة 7770/105984؛
15 - مروان فتاح بن محمد بنسبة 7770/105984؛

16 - ربيع فتاح بن محمد بنسبة 7770/105984؛
17 - اية كوت بنت توفيق بنسبة 1288/105984؛
18 - وليد كوت بن توفيق بنسبة 2576/105984.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلريش "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أمير "

نوعه : أرض عارية .
املدعو  احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

"حي الرياض".
مساحته: 31 س تقريبا. 

حدوده : 
اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ عدد 6832 - ب؛ 
شرقا : شارع ؛

جنوبا : شارع ؛ 
غربا : مطلب التحفيظ عدد 12688 - 10.

احلقوق العينية : الشيء 
 أصل امللك :

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06/03/2020؛
- رسم فريضة عدلي بتاريخ 31 - 01 - 2018؛

- نسخة لشهادة إدارية مؤرخة في 02/03/2020؛
- نسخة لرسم إراثة عدلي مضمن أصله بتاريخ 25 - 02 - 2014 عدد 

08 ص 13 كناش 39 .
 2020 يوليو   06 يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة 09:30 صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة 

                    كرمي ناجيم



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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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10 ار 87 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: االحباس؛

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 14/39149؛

غربا: ورثة احمد وحلسن؛

طالبة التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39268 - 14

اسم امللك: الزاكي 3.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 16 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 ار 29 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: ممر عمومي؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: مطلبي التحفيظ رقم 14/39266و14/39149؛

غربا: مصرف ومطلب التحفيظ رقم 14/39148؛

طالبة التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39279 - 14

اسم امللك: اورتي وخربيش.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 18 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 27 ار 95 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: الواد وممر؛

شرقا: ممر؛

جنوبا: ساقية؛

غربا: اعبي عمر والشبلي؛

طالبة التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39331 - 14

اسم امللك: ملك البركة.

املدعو: احلي  الرشيدية، اجلماعة احلضرية الرفود، احملل  اقليم  موقعه: 

اجلديد.

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 38798 - 14

اسم امللك: زكرياء.

غريس،  الصباح  عرب  جماعة  ارفود،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

احملل املدعو: حنابو.

وقع حتديده في: 16 اريل 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 64 ار 61 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: ممر عمومي؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 14/6374؛

جنوبا: ورثة حمودة؛

غربا: ساقية؛

طالب التحفيظ: حمادي محمد بن احمد.

مطلب رقم 38890 - 14

اسم امللك: سراق احلارة.

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

املدعو: قصر احلساسنة.

وقع حتديده في: 12 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 ار 54 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: مصرف؛

طالبة التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39148 - 14

اسم امللك: الزاكي 4.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 01 ابريل 2019.
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وقع حتديده في: 29 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 31 س.

نوعه: ارض بها بناية من سفلي وطابق اول وسطح به مرفق؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 14/38816؛

عدد  العقاري  والرسم   14/38817 رقم  التحفيظ  مطلب  شرقا: 

14/24105؛

جنوبا: بلغيتي موالي احلسن؛

غربا: زنقة؛

طالبة التحفيظ : فاطمة حنيدر بنت محمد.

احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

             احلسن ايت العرج

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 7764 - 16

اسم امللك : " بوملعدن " - 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار تيزيطني.

وقع حتديده في : 01/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 21 هـ 68 آ 80 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اورحو محمد التهامي ، ورثة اعروش بنعيسى .

شرقا : الطريق.

، مطلب  الشعبة   ، ورثة غنو عروش  اعروش احمد،  ورثة   ، : ممر  جنوبا 

37221/ر.

غربا : الواد ، اوالن بجا ، ورثة ادريس بن عقة.

طالب التحفيظ : اوعلو فاطمة بنت علي ومن معها.

مطلب رقم 10037 - 16

اسم امللك : " واد وشكت " - 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت سيبرن دوار ايت حلي.

وقع حتديده في : 13/02/2019.

في  س   61 آ   87 هـ   02 العقاري:  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

قطعتني.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى:

شماال : الواد.

شرقا : بلحاج حلسن .

جنوبا : الشعبة.

غربا : مطلب 4282 - 16.

القطعة الثانية:

شماال : الشعبة.

شرقا : بلحاج حلسن بن حمادي ، بلعود بنعاشير.

جنوبا : الطريق .

غربا : مطلب 4282 - 16.

طالب التحفيظ : الركراكي ادريس بن بوشعيب.

مطلب رقم 28394 - 16

اسم امللك : " واد وشكت " - 

سيدي  حلي  ايت  دوار  سيبرن  ايت  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

بوطركة.

وقع حتديده في : 29/03/2013.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 هـ 14 آ 10 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الواد .

شرقا : الواد ، الطريق ، الرسم العقاري 20092/ر.

جنوبا : الرسم العقاري 27082 - 16 ، الرسم العقاري 64324 - 16 ، 

مطلب 10275 - 16 .

غربا : سعيدي احمد ، مطلب 17169 - 16.

طالب التحفيظ : الركراكي ادريس بن بوشعيب.

مطلب رقم 32259 - 16

اسم امللك : " ملك حليمة " - 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.

وقع حتديده في : 27/06/2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 80 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : الرسم العقاري 64344 - 16.

جنوبا : ارض عارية.

غربا : ارض عارية.

طالب التحفيظ : حليمة الغزواني بنت اليزيد.

مطلب رقم 36868 - 16

اسم امللك : " فدان تالث الباكور " - 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت البقال.

وقع حتديده في : 18/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 هـ 46 آ 60 س.

نوعه : أرض فالحية .
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اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : شانا حلسن ، اوعبو اجلياللي ، شانا محمد بن حلسن .

جنوبا : شانا محمد بن حلسن ، بن تومار حدهم.

غربا : بن تومار حدهم ، الطريق. 

طالب التحفيظ : شانا فاطمة بنت محمد.

مطلب رقم 36927 - 16

اسم امللك : " مدرسة زكارير " - 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت عال.

وقع حتديده في : 28/06/2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آ 28 س.

نوعه : مدرسة زكارير.

اجملاورون : 

شماال : لهجر محمد.

شرقا : لهجر محمد ، الطريق.

جنوبا : الطريق ، جلموس العربي.

غربا : اجلموس العربي ، لهجر حلسن.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 36956 - 16

اسم امللك : " فدان احلمري 3 " - 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار ايت بلحاج اخطاطن.

وقع حتديده في : 19/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 03 آ 60 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 57478 - 16.

شرقا : الرسم العقاري 57478 - 16.

جنوبا : ورثة بنحمالة حمالة.

غربا : طباش طارق. 

طالب التحفيظ : بنسعيد احمد بن بنعيسى.

مطلب رقم 36965 - 16

اسم امللك : " مدرسة سعد بن معاد " - 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين املركز.

وقع حتديده في : 23/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 48 آ 98 س.

نوعه : مدرسة سعد بن معاد .

اجملاورون : 

شماال : مطلب 19822 - 16.

شرقا : لعربني دادا.

جنوبا : لعربني دادا.

غربا : لعربني دادا.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 38232 - 16

اسم امللك : " بير علي " - 

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت غصان بني زوليت.

وقع حتديده في : 19/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 هـ 37 آ 90 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بطاش محمد اولغاشي.

شرقا : احلداوي عبد احلميد.

جنوبا : الشعبة ، حاجي مصطفى ، حاجي خطاب.

غربا : حاجي خطاب ، حاجي مصطفى ، احبشان هموشة.

طالب التحفيظ : حاجي محمد بن حطو.

مطلب رقم 38247 - 16

اسم امللك : " شمارخ " - 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت موسى.

وقع حتديده في : 26/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 13 آ 50 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 36370 - 16.

شرقا : ورثة فاضمة بنت سعيد.

جنوبا : الشعبة.

غربا : مطلب 36652 - 16.

طالب التحفيظ : بوهرا حميد بن ادريس.

مطلب رقم 38248 - 16

اسم امللك : " فدان جنان " - 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت حمو بوملان ايت اعمر اوعلي.

وقع حتديده في : 01/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 78 آ 50 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : حضرية محمد.

شرقا : الطريق ، ورثة عزة ايت عبة.

جنوبا : الطريق .

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : حضري حمادي بن احمد ومن معه.
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مطلب رقم 38249 - 16

اسم امللك : " فدان جنان " - 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت حمو بوملان ايت اعمر اوعلي.

وقع حتديده في : 01/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 هـ 22 آ 10 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عزة ايت عبة.

شرقا : احبشان حمادي ،حمادي اومخلوف.

جنوبا : ممر ، بن واحي بنواحي .

غربا : الطريق..

طالب التحفيظ : حضري حمادي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 38289 - 16

اسم امللك : " عمود العالم بولبير " - 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار اعروشن عيدان.

وقع حتديده في : 22/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 54 آ 04 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 39865 - 16.

شرقا : الطريق.

جنوبا : اعروشن مصطفى.

غربا : الرسم العقاري 39865 - 16.

طالب التحفيظ : زهور لعروشي بنت ادريس.

مطلب رقم 38290 - 16

اسم امللك : " عمود العالم بولبير " - 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار اعروشن عيدان.

وقع حتديده في : 22/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 48 آ 35 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اعروشن علي.

شرقا : الطريق.

جنوبا : مطلب 38291 - 16.

غربا : اعروشن محمد.

طالب التحفيظ : حمزة اعروشن بن بنعيسى.

مطلب رقم 38291 - 16

اسم امللك : " عمود العالم بولبير " - 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار اعروشن اعيدان.

وقع حتديده في : 22/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 95 آ 23 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 38290 - 16.

شرقا : الطريق.

جنوبا : مطلب 38293 - 16.

غربا : اعروشن محمد.

طالب التحفيظ : احمد اعروشن بن بنعيسى ومن معه.

مطلب رقم 38293 - 16

اسم امللك : " اعمود العالم بوالبير " - 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار اعروشن اعيدان.

وقع حتديده في : 22/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 00 آ 70 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 38291 - 16.

شرقا : الطريق.

جنوبا : اعروشن منانة.

غربا : اعروشن محمد.

طالب التحفيظ : بناصر اعروشن بن بنعيسى ومن معه.

مطلب رقم 38302 - 16

اسم امللك : " فدان خلوطة " - 

موقعه : مدينة اخلميسات حي مولود عقة.

وقع حتديده في : 27/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 58 آ 43 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

تبصارت   ، التحفيظ  طالبي   ،  16  -  60203 اعقاي  الرسم   : شماال 

محمد ، احلارتي بلقاسم ، احلارتي احلسني.

شرقا : الرسم العاري 60203 - 16.

جنوبا : الرسم العقاري 29157 - 16.

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : محمد اجغوغ بن احلسني ومن معه.

مطلب رقم 38309 - 16

اسم امللك : " ملك مزاز " - 

موقعه : مدينة اخلميسات زنقة ابن بطوطة.

وقع حتديده في : 09/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 97 س.
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نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العاري 23786 - 16.

شرقا : الرسم العقاري 5697 - 16 .

جنوبا : الرسم العاري 59578 - 16، الرسم العقاري 34591 - 16.

غربا : الساحة.

طالب التحفيظ : مزاز محمد بن زحيمي ومن معه.

مطلب رقم 38315 - 16

اسم امللك : " مدرسة ايت بابد " - 

موقعه : دائرة واملاس دوار ايت بابد.

وقع حتديده في : 11/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 18 آ 02 س.

نوعه : مدرسة ايت بابد.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : ورثة بوعزة حلرار.

جنوبا : ورثة بوعزة حلرار.

غربا : ورثة بوعزة حلرار.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 38325 - 16

اسم امللك : " فدان احلروش " - 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت اعمر ايت حنو عدي.

وقع حتديده في : 16/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 77 آ 30 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : رحو بن امحمد بلعربي.

شرقا : سعودي يوسف ، سعودي الغازي ، سعودي حسن.

جنوبا : ورثة وعبي العماري.

غربا : الواد.

طالب التحفيظ : محمد العوماري بن سي محمد.

مطلب رقم 38331 - 16

اسم امللك : " فدان احلروش " - 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت مسعود ايت عفي.

وقع حتديده في : 23/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72 آ 27 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : محجوب بلقاسم.

شرقا : مطلب 38332 - 16.

جنوبا : الطريق.

غربا : محجوب محمد.

طالب التحفيظ : زرارة بن دحو بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 38332 - 16

اسم امللك : " فدان احلروش 1" - 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت مسعود ايت عفي.

وقع حتديده في : 23/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 08 آ 40 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : محجوب بلقاسم ، الواد.

شرقا : الواد ، الرسم العقاري 64411 - 16.

جنوبا : الطريق.

غربا : مطلب 38331 - 16.

طالب التحفيظ : زرارة بن دحو بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 38333 - 16

اسم امللك : " فدان احلروش2 " - 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت مسعود ايت عفي.

وقع حتديده في : 23/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 01 آ 00 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : قادة محمد.

جنوبا : قادة محمد.

غربا : مسعودي عاشور.

طالب التحفيظ : زرارة بن دحو بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 38334 - 16

اسم امللك : " فرح 2 " - 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفرح 2.

وقع حتديده في : 23/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 64 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : حميدوش فاطمة.

شرقا : سباك عبد السالم.
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جنوبا : لكبير بن جغو.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : عمار اجنروم بن احلاج.

اعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 16227 - 16

امللك املسمى : " فدان العسكر ي ".

الكائن بدائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت حمو الصغير.

طالب التحفيظ : احمد عطاطة ومن معه.

وقع حتديده في : 22/02/2008.

 627 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الدي  االعالن  يبطل  االعالن  هذا  ان 

مؤرخة في 05/01/2011.

مطلب رقم 32945 - ر

امللك املسمى : " بالد النعوم ".

الكائن بدائرة اخلميسات جماعة ايت عبو دوار ايت طلحة.

طالب التحفيظ : عادل باملعاشي.

وقع حتديده في : 20و21 اكتوبر 1965.

ان هذا االعالن يبطل االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 2877 

مؤرخة في 20/12/1967.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

       عزالدين شاكر

محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3534 - 20

إسم امللك : "النجاح "                                                                 

مقاطعة   5 رقم  القنيطرة  وزنقة  وزان  زنقة  املدينة  سال   : موقعه 

تابريكت.    

وقع حتديده في: 03 مايو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 10سنتيارا. 

نوعه: دار للسكنى من طابق أرضي وطابقني علويني ومرفق ومحلني 

جتاريني. 

اجملاورون:

شماال : زنقة وزان عرضها 10 م .

شرقا : السيد ليتوسي محمد. 

جنوبا: زنقة غير نافذة عرضها 4 م.

غربا : زنقة القنيطرة عرضها 10 م.

احلقوق العينية : الشيء .   

بن  الطاهر  ابن  احلفيظ  عبد  الصبيحي  السيد   : التحفيظ  طالب 

الهاشمي.

                احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة 

                                    العلمي النعيم 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 82324 - 24

اسم امللك: " لينا "

موقعــه: مدينة احلسيمة، حي بوجيبار، احملل املدعو: البرج 

وقع حتديده في: 30/08/2019.

مساحته :01 اَر 47 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة أبركان؛

شرقا: فطومة املرزكيوي؛

جنوبا: فطومة املرزكيوي ؛

غربا: طريق؛

طالب التحفيظ: عكريشي ناصر بن احمد.

مطلب رقم 92046 - 24

اسم امللك: " يوسف اكرود "

يوسف  ايت  جماعة  ورياغل،  بني  دائرة  احلسيمة،  إقليم  موقعــه: 

اوعلي، احملل املدعو: تفرست. 

وقع حتديده في: 28/10/2019.

مساحته :01 اَر 31 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة أشهبار؛

شرقا: ورثة أشهبار؛

جنوبا: البوكري محمد، ملك الغير؛

غربا: أشهبار صباحية؛

طالب التحفيظ: اكرود يوسف بن جنيح.

مطلب رقم 95337 - 24

اسم امللك: " بنعربي "

موقعــه: إقليم احلسيمة، جماعة ايت يوسف اوعلي، ، احملل املدعو: 

امجوطن. 

وقع حتديده في: 04/11/2019.
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مساحته :01 اَر 96 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة حمادي علوش؛

شرقا: ملك الغير؛

جنوبا: طريق؛

غربا: ورثة حمادي علوش؛

طالب التحفيظ: بنعربي عبد احلكيم بن عمر ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 9518 - 25

اسم امللك: " مرجانة 5 "

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الكوامل .

 وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  2هـ 22آ 13س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال: حلمر محمد، ورثة محمد بن املعطي، ورثة احلاج التباع ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم: 9530 - 25،  ورثة احلاج قدور؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم: 2059 - 25.

طالب التحفيظ السيد عبد القادر مرجان بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 9525 - 25

اسم امللك: " مرس اخلير ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة  دوار الكوامل .

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  2هـ 33آ 37س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال: السهب، الطريق؛

شرقا : السهب ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم: 9499 - 25؛

غربا: الطريق .

طالب التحفيظ السيد مصطفى مرجان بن قدور ومن معه .

مطلب رقم 9539 - 25

اسم امللك: " القيرع ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار اوالد البهلول .

وقع حتديده في : 23 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  86آ 24س .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني

القطعة االولى مساحتها: 60آ 60س.

اجملاورون.

شماال: ورثة احلاج الطيبي ؛

شرقا : بودريس محمد ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: بودريس علي .

القطعة الثانية مساحتها: 25آ 64س

اجملاورون.

شماال: الطريق ؛

شرقا : بودريس محمد ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 70904/25 ؛

غربا: بودريس علي .

طالب التحفيظ السيد كعبار مصطفى بن محمد .

مطلب رقم 9596 - 25

اسم امللك: " نسينيسة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا  دوار اوالد البهلول .

وقع حتديده في : 05 فبراير 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  9هـ 06آ 84س .

الفواكه  اشجار  الزيتون  واشجار  سكنى  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

واسطبل ومخزن ومحرك للماء وبئر وطابق ارضي وتتكون من قطعتينت

القطعة االولى مساحتها: 7هـ 75آ 96س .

اجملاورون.

شماال: الطريق ؛

شرقا : محمد البهلول ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 4014/25، الطريق؛

غربا: محمد البهلول.

القطعة الثانية مساحتها: 01هـ 30آ 88س

اجملاورون.

شماال: محمد العشابي ؛

شرقا : بوشعيب البهلول، الطريق ؛

جنوبا: الطريق؛

غربا: الطريق .

طالب التحفيظ السيد بوشعيب بهلول بن محمد .
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مطلب رقم 9604 - 25

اسم امللك: " جنني ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة .

وقع حتديده في : 06 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  8آ 02س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال: ورثة الطيب بن بوزيان ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم: 1625/25 ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: الطريق .

طالب التحفيظ السيد سعيد الرامي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 9615 - 25

اسم امللك: " الفيجة".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر  دوار اوالد اشميشة .

وقع حتديده في : 04 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  3هـ 74آ 41س .

نوعه : أرض فالحية بها طابقني سفليني واسطبل وبئر .

اجملاورون.

شماال: امللك الغابوي ؛

شرقا : وهيب مكة ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم: 9616 - 25، الطريق ؛

غربا:. الطريق، فايجة محمد .

طالب التحفيظ السيد بوعزة واهيب بن بوشعيب .

مطلب رقم 9616 - 25

اسم امللك: " دار االميان ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد اشميشة .

وقع حتديده في : 06 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  3هـ 85آ 48س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال: وهيب بوعزة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 65912/25 ، خليل مبارك ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 65912/25، خليل مبارك؛

غربا: الطريق .

طالب التحفيظ السيد سعيد كزاري بن محمد .

مطلب رقم 9626 - 25

اسم امللك: " حيط الزراقة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر  دوار اوالد اعميرة .

وقع حتديده في : 14 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  12هـ 23آ 85س .

نوعه : أرض فالحية بها طابقني اضيني 

 واسطبلني وبئرين .

اجملاورون.

شماال: الرسم الرسم العقاري رقم: 38720/25؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا: ممر، طالب التحفيظ ومن معه؛

غربا: هريهيرة البهلول، الديور احلاج امحمد .

طالب التحفيظ السيد محمد اخلياطي بن امليلودي ومن معه .

مطلب رقم 9629 - 25

اسم امللك: " حمرية ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة  دوار اوالد اسعادة .

وقع حتديده في : 19 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1هـ 15آ 74س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال: مطلب التحفيظ رقم: 3673/25 ؛

شرقا : هناء هبازي، الطريق ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: ورثة اجالبن .

طالب التحفيظ السيد ابراهيم خامت بن محمد.

مطلب رقم 9637 - 25

اسم امللك: " خربة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة  دوار اوالد اجلياللي .

وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1هـ 46آ 54س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال: الشعبة ، ملقدم ولد اجلياللي، اسماعيل ولد لكبير ؛

شرقا : العربي ولد الشيخ ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 16091/س، محمد بن اجلياللي؛

غربا: محمد بن اجلياللي .

طالب التحفيظ السيد عبد السالم الطالبي العلمي .

مطلب رقم 9645 - 25

اسم امللك: " الطالبي 2".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة  دوار البصاصلة .

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2018
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1هـ 13آ 89س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال: الطريق؛

شرقا :الرسم العقاري رقم: 9887/25 ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 9887/25؛

غربا: الرسم العقاري رقم: 30018/25 .

طالب التحفيظ السيد عبد السالم الطالبي العلمي بن عبد السالم 

.

مطلب رقم 9661 - 25

اسم امللك: " الغويفيرة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار العطاطرة .

وقع حتديده في : 14 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  7هـ 01آ 10س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: الشعبة؛

شرقا : ورثة القرقوبي بوعزة ؛

جنوبا: الطريق؛

غربا: الشعبة .

طالب التحفيظ السيد بوشتى القرقوبي بن احلاج صالح .

.

مطلب رقم 9662 - 25

اسم امللك: " القستالي "

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر  دوار العطاطرة .

وقع حتديده في : 14 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  10هـ 43آ 23س .

نوعه : أرض فالحية بها بئر .

اجملاورون.

شماال: الشعبة ؛

شرقا : اجلامعي الشرقي بن احلاج ، القرقوبي محمد، القرقوبي بوعزة، 

القرقوبي احلاج ، القرقوبي بوشتى؛

جنوبا: الشعبة ؛

غربا: الشعبة .

طالب التحفيظ السيد بوشتى القرقوبي.

مطلب رقم 9678 - 25

اسم امللك: اجلنان 1 ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة  دوار اوالد اسالمة .

وقع حتديده في : 29 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1هـ 70س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال: الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 19376/ر ؛

جنوبا: الطالعي العايدي؛ 

غربا: الطريق .

طالب التحفيظ السيد العايدي الطالعي بن محمد.

مطلب رقم 9679 - 25

اسم امللك: " اجلنان 4".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار اوالد اسالمة .

وقع حتديده في : 29 يناير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1هـ 43آ 70س .

نوعه : أرض فالحية بها بيت للمحرك وبئر .

اجملاورون.

شماال: مطلب التحفيظ رقم: 19376/25، الرسم العقاري 19375/ر ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم: 28449/ر

جنوبا: الطريق ؛

غربا: مطلب التحفيظ 9681 - 25 .

طالب التحفيظ السيد سي محمد الطالعي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 9680 - 25

اسم امللك: " حبل البريني ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار اوالد اسالمة .

وقع حتديده في : 29 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  43آ 59س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال: ورثة الطالعي بوشعيب ؛

شرقا : حسن النعناعي ؛

جنوبا: حسن النعناعي، الرسم العقاري رقم 19376/ر ؛

غربا: الرسم العقاري رقم: 19376/ر .

طالب التحفيظ السيد سي محمد الطالعي بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 9681 - 25

اسم امللك: " جنان 3".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار اوالد اسالمة .

وقع حتديده في : 29 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  53آ 25س .

نوعه : أرض فالحية .
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اجملاورون.

شماال: الطالعي العايدي ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 19376/ر ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم: 9679/25 ؛

غربا: الطريق .

طالبة التحفيظ السيدة زهرة الطالعي بنت محمد .

مطلب رقم 9723 - 25

اسم امللك: "الواد ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار العطاطرة .

وقع حتديده في : 28 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  3هـ 51آ 53س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال: القرقوبي البوشتاوية ومن معه؛

شرقا : الواد؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 58978/25؛

غربا: الرسم العقاري رقم: 70423/25 .

طالب التحفيظ السيد القرقوبي محمد بن بوعزة .

مطلب رقم 9738 - 25

اسم امللك: " عني اخلشبة الضويات1 ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة  دوار اوالد اخليفة .

وقع حتديده في : 12 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  90آ 03س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون .

اجملاورون.

شماال: حلسن ضريتيف ؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم: 9739/25، محمد بن اجلياللي بن دحمان؛ 

غربا: الطريق .

 طالبة التحفيظ السيد محمد بناني بن عبد العزيز .

مطلب رقم 9720 - 25

اسم امللك: احلرش ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار القنانفية .

وقع حتديده في : 20 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1هـ 09آ 40س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال: الشعبة ؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا: الطريق؛ 

غربا: الطريق .

طالب التحفيظ السيد احمد مبروك بن محمد .

مطلب رقم 9722 - 25

اسم امللك: " اسديرة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد يونس.

وقع حتديده في : 29 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1هـ 88آ 32س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

 ،32876/25 26039/25، الرسم العقاري رقم:  شماال: الرسم العقاري 

الرسم العقاري رقم: 32875/25؛

شرقا : السهب، امللك الغابوي ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 21722/25؛

غربا: الطريق .

طالب التحفيظ السيد محمد الناكة بن محمد . 

 

مطلب رقم 9771 - 25

اسم امللك: " حمري بوعسيلة "

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار اوالد البهلول .

 وقع حتديده في : 06 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  3هـ 39آ 61س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال: اوالد السيتل، مطلب التحفيظ رقم: 9380/25 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 49016/25 ؛

رقم:  العقاري  الرسم   ،24667/25 رقم:  العقاري  الرسم  جنوبا: 

49348/25، الرسم العقاري رقم: 51466/25؛

غربا: اوالد العياشي.

طالب التحفيظ السيد غالب البوعزاوي بن محمد.

مطلب رقم 9797 - 25

اسم امللك: " القرية "

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار العوانس.

 وقع حتديده في : 28 ماي 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  40آ 35س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال: الطريق ؛

شرقا : الركاب الضاوية ؛
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جنوبا: الرسم العقاري رقم: 63288/25؛

غربا: الرسم العقاري رقم: 71547/25.

طالب التحفيظ السيد حلفاية فؤاد بن سالم.

مطلب رقم 7200 - د

اسم امللك: " بلكرامي "

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار الكساكسة .

 وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  7هـ 10آ 91س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال: الشعبة ، ورثة احلاج محمد ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 49334/25 ؛

جنوبا: ورثة احلاج محمد؛

غربا: مليكة بنت علي ومن معه، الشعبة .

طالب التحفيظ السيدة عمار لكبيرة بنت علي .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

        مازي املصطفى

محافظة سيدي قاسم

إعالن عن انتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة مبنطقة 

التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني الدفالي" إقليم سيدي قاسم، 

دائرة تالل الغرب، جماعة عني الدفالي وقيادة عني الدفالي.

ينهي  أن  يشرفه  قاسم  بسيدي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  أخر  أن  العموم  لعلم 

الدفالي"  "عني  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

إقليم سيدي قاسم دائرة تالل الغرب قيادة عني الدفالي جماعية عني 

الدفالي، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداءا من نشر هذا االعالن طبقا 

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

املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي:

 -  16868  -  167805  -  16785  -  16783  -  16780  -  16768  -  16764

  16959 - 16951 - 16942 - 16935 - 16930 - 16905 - 16876 - 16869

  17018 - 17017 - 17000 - 16997 - 16992 - 16976 - 16975 - 16967

  17104 - 17083 - 17080 - 17065 - 17059 - 17058 - 17050 - 17019

  17164 - 17163 - 17162 - 17133 - 17119 - 17117 - 17115 - 17108

  17217 - 17208 - 17197 - 17196 - 17195 - 17168 - 17167 - 17165

  17301 - 17281 - 17249 - 17245 - 17242 - 17238 - 17237 - 17220

  17412 - 17405 - 17401 - 17400 - 17399 - 17387 - 17362 - 17324

  17539 - 17528 - 17510 - 17487 - 17482 - 17471 - 17468 - 17413

  17864 - 17848 - 17709 - 17665 - 17659 - 17616 - 17605 - 17547

  18168 - 18152 - 18126 - 18101 - 18098 - 18007 - 17901 - 17867

  18334 - 18324 - 18286 - 18273 - 18209 - 18185 - 18178 - 18177

  18910 - 18652 - 18606 - 18580 - 18406 - 18404 - 18363 - 18349

  19337 - 19162 - 19049 - 19024 - 18998 - 18973 - 18949 - 18932

  19553 - 19546 - 19508 - 19491 - 19490 - 19484 - 19445 - 19444

  19844 - 19735 - 19688 - 19657 - 19652 - 19623 - 19587 - 19576

  19920 - 19895 - 19885 - 19884 - 19867 - 19861 - 19857 - 19845

  20672 - 20598 - 20476 - 20297 - 20202 - 19934 - 19932 - 19923

  21791 - 21721 - 21524 - 21406 - 21213 - 20736 - 20728 - 20685

  22099 - 21981 - 21978 - 21923 - 21907 - 21902 - 21872 - 21842

  22515 - 22487 - 22433 - 22423 - 22411 - 22396 - 22371 - 22263

  22819 - 22806 - 22792 - 22782 - 22605 - 22599 - 22555 - 22546

  22973 - 22918 - 22891 - 22866 - 22846 - 22844 - 22839 - 22823

  23774 - 23354 - 23349 - 23333 - 23109 - 23091 - 23043 - 23042

  24589 - 24585 - 24572 - 24554 - 24550 - 24529 - 24496 - 23781

  24658 - 24662 - 24665 - 24667 - 24643 - 24639 - 24622 - 24613

  24674 - 24679 - 24681 - 24692 - 24695 - 24645 - 24647 - 24648

  24697 - 24701 - 24702 - 24705 - 24706 - 24707 - 24668 - 24670

  24713 - 24714 - 24715 - 24718 - 24721 - 24722 - 24723 - 24696

  24789 - 24743 - 24748 - 24749 - 24756 - 24759 - 24761 - 24766

  24817 - 24820 - 24768 - 24773 - 24774 - 24781 - 24783 - 24785

  24837 - 24845 - 24850 - 24796 - 24800 - 24810 - 24812 - 24815

  24891 - 24897 - 24933 - 24936 - 24826 - 24829 - 24831 - 24834

  24950 - 24957 - 24965 - 24966 - 24970 - 24852 - 24860 - 24884

  24985 - 24989 - 24991 - 24994 - 24995 - 24996 - 24937 - 24949

  24997 - 25004 - 25005 - 25015 - 25016 - 25021 - 25030 - 24983

  25116 - 25032 - 25037 - 25040 - 25045 - 25053 - 25055 - 25062

  25137 - 25138 - 25076 - 25098 - 25100 - 25102 - 25112 - 25115

  25162 - 25168 - 25169 - 25121 - 25128 - 25129 - 25131 - 25136

  25186 - 25195 - 25197 - 25198 - 25139 - 25147 - 25159 - 25161

  25209 - 25211 - 25213 - 25224 - 25227 - 25172 - 25173 - 25174

  25235 - 25237 - 25238 - 25239 - 25249 - 25250 - 25204 - 25205

  25260 - 25270 - 25272 - 25274 - 25284 - 25287 - 25289 - 25232

  25358 - 25295 - 25297 - 25300 - 25305 - 25306 - 25322 - 25323

  25372 - 25373 - 25326 - 25335 - 25341 - 25354 - 25356 - 25357

  25394 - 25397 - 25398 - 25359 - 25360 - 25365 - 25367 - 25370

  25406 - 25407 - 25413 - 25417 - 25382 - 25385 - 25390 - 25392

 25418 - 25433 - 18614 - 24651 - 25399 - 25402 - 25403

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم

             عبد اللطيف مريزيك
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محافظة الصويرة  

مطلب رقم 61997 - 35

اسم امللك: فدان بوزلني.

موقعه: إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة اوناغة دوار املساسة.

تاريخ حتديده: 28/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 85 آ 84 س. 

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون واخلروب. 

اجملاورون:

شماال: مسوس سعيد بن احمد.

شرقا: ورثة العربي الرموك. 

جنوبا: طريق عمومي بعرض متغير - أمكاز 

غربا: طريق عمومي بعرض 03 أمتار.

طالب التحفيظ: هشومة الرموك بنت ابريك.

مطلب رقم 62038 - 35

اسم امللك: فدان الديب

موقعه: إقليم الصويرة، دائرة الصويرة، جماعة حد الدرى، دوار الشعاب.

تاريخ حتديده: 19/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 71 آ 31 س. 

نوعه: أرض فالحية بها شجرة الزيتون.

اجملاورون:

شماال: ورثة صالح الوادي

شرقا: مصطفى هنودة 

جنوبا: الطريق 

غربا: سعيدة هنودة

طالب التحفيظ: عادل التائب بن محمد.

مطلب رقم 62053 - 35

اسم امللك: فدان الراضي

موقعه: إقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة جماعة سيدي العروسي، 

دوار الزراركة.

تاريخ حتديده: 03/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 01هـ 61 آر 65 س. 

نوعه: أرض فالحية محاطة بسلك شوكي بها أشجار مختلفة من 

أشجار الزيتون واملشمش والرمان والتفاح، وبئر، وخزان للماء، ومرافق 

بالطابق األرضي، وألواح شمسية.

اجملاورون:

شماال: ورثة الذهبية.

شرقا: طريق عمومي بعرض متغير. 

جنوبا: أحمد بن العربي- الركراكي اخريبش- احلاج عبد الكبير 

غربا: احلاج عبد الكبير.

طالب التحفيظ: عمر املسرار بن احملجوب.

مطلب رقم 62052 - 35

اسم امللك: ملك البرنيشة

دوار  الدرى،  حد  جماعة  الصويرة،  دائرة  الصويرة،  إقليم  موقعه: 

الشبابطة.

تاريخ حتديده: 02/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 27 آ 24 س. 

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: طريق عمومي بعرض متغير.

شرقا: ورثة محمد بن عالل - الوافي عبد اهلل بن عالل- ناشط كبير 

بن العياشي.

جنوبا: ناشط كبير بن العياشي - ورثة الوافي محمد بن عالل. 

غربا: ورثة مبارك بن بلعيد. 

طالب التحفيظ: محمد ملطاعي بن محمد. 

مطلب رقم 61964 - 35

اسم امللك: يوسف.

دوار  إدا وكرض  دائرة متنار قيادة تدزي جماعة  الصويرة  إقليم  موقعه: 

االعضامنة.

تاريخ حتديده: 01/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 24 آ 95 س. 

نوعه: أرض فالحية بها نخيل. 

اجملاورون:

شماال: فيصل الديهي.

شرقا: طريق عمومي بعرض 05 أمتار. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 61966 - 35 

غربا: حلسن اعمالن – أزركي محمد.

طالب التحفيظ: فيصل الديهي ابن ابراهيم.

مطلب رقم 61965 - 35

اسم امللك: إبراهيم.

دوار  إدا وكرض  دائرة متنار قيادة تدزي جماعة  الصويرة  إقليم  موقعه: 

االعضامنة.

تاريخ حتديده: 01/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 24 آ 94 س. 

نوعه: أرض فالحية. 
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اجملاورون:

شماال: فيصل الديهي.

شرقا: طريق عمومي بعرض 05 أمتار. 

جنوبا: فيصل الديهي 

غربا: أزركي محمد.

طالب التحفيظ: فيصل الديهي ابن ابراهيم.

مطلب رقم 61966 - 35

اسم امللك: هشومة.

دوار  إدا وكرض  دائرة متنار قيادة تدزي جماعة  الصويرة  إقليم  موقعه: 

االعضامنة.

تاريخ حتديده: 01/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 25 آ 10 س. 

نوعه: أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 61964 - 35.

شرقا: طريق عمومي بعرض 05 أمتار. 

جنوبا: فيصل الديهي - مطلب التحفيظ عدد 61963 - 35.

غربا: حلسن اعمالن – فيصل الديهي .

طالب التحفيظ: فيصل الديهي ابن ابراهيم.

مطلب رقم 61979 - 35

اسم امللك: مقبرة سيدي محمد الركراكي.

موقعه: اقليم الصويرة دائرة وقيادة احلنشان، جماعة احلسينات دوار 

آيت بوجمعة.

تاريخ حتديده: 04/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ه 23 آ 98 س 

نوعه: مقبرة بها ضريح وأشجار الزيتون واالركان.

اجملاورون:

شماال: طريق عمومي بعرض متغير.

شرقا: طريق عمومي بعرض متغير – أحمد زغنون. 

جنوبا: طريق عمومي بعرض متغير

غربا: طريق عمومي – أحمد احلرش - أمكاز

 طالب التحفيظ: ناظر أوقاف الصويرة. 

مطلب رقم 10259 - 35

اسم امللك: فدان السكوم .

موقعه: إقليم ودائرة الصويرة، جماعة سيدي العروسي، دوار التربات.

تاريخ حتديده: 11/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 45هـ 08 آر 76 س. 

نوعه: أرض فالحية بها منطقة رعي. 

اجملاورون:

شماال: ورثة احلاج رزوق عناق- ورثة احلاج قدور بيدوين- حسن بن بلعيد 

ملهوال. 

شرقا: واد العوينة- نهر- الرسم العقاري عدد 4664 - 35. 

عدد  العقاري  الرسم  املزيوي-  اجلياللي  ورثة   – احلسني  ورثة  جنوبا: 

.35 - 14326

غربا: واد احلمى.

طالب التحفيظ: اليزيد حيداد بن عمارة .

 

مطلب رقم 59442 - 35

اسم امللك: اسيسل.

إداوكرض، دوار  موقعه: إقليم الصويرة، دائرة متنار قيادة تدزي جماعة 

بوزمة.

تاريخ حتديد: 02/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 30 آ 06 س. 

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون ونخلة. 

اجملاورون:

شماال: واد القصاب.

شرقا: الرسم العقاري عدد 25551 - 35. 

جنوبا: ورثة محمد احلدرامي.

غربا: الرسم العقاري عدد 31329 - 35.

طالب التحفيظ: أمنة اخياض بنت احمد.

 

 مطلب رقم 61963 - 35

اسم امللك: شايال.

موقعه: إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة اذا وكرض، دوار العضامنة

تاريخ حتديده: 01/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 20 آ 19 س. 

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 61966 - 35. 

شرقا: طريق عمومي عرضه 5 أمتار.

جنوبا: طريق عمومي عرضه 5 امتار.

غربا: فيصل الديهي.

طالب التحفيظ: فيصل الديهي بن إبراهيم.

مطلب رقم 62063 - 35

اسم امللك: ملك ناصر.

الشمالية  الشياظمة  قيادة  احلنشان،  دائرة  الصويرة،  إقليم  موقعه: 

جماعة تفتاشت املركز

تاريخ حتديده: 11/12/2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم: 02 آ 58 س. 
نوعه: ارض بها مخزن من سفلي وسطح ومرفق وخربتني.

اجملاورون:
شماال: ورثة علي حجاج. 

شرقا: نعيمة ناصر.
جنوبا: ساحة

غربا: الرسم العقاري عدد 19175/م.
طالب التحفيظ: ميلود ناصر ابن حسن.

 
اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 7072 - 35
امللك املسمى: الرويضة.

الواقع: اقليم ودائرة الصويرة بلدية احلنشان دوار الزاوية.
طالب التحفيظ: عبداهلل تيمي بن زياد.

تاريخ التحديد: 31/01/2020.
  470 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 02/01/2008.

مطلب رقم 7517 - 35
امللك املسمى: دار الوئام.

الواقع: اقليم ودائرة الصويرة جماعة وقيادة حد الدرا دوار املعاشات.
طالبة التحفيظ: عائشة ابو اجمار بنت ابراهيم.

تاريخ التحديد: 04/02/2020.
   465 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 28/11/2007.

مطلب رقم 8787 - 35
امللك املسمى: الفتح.

كاوكي  تدزي جماعة سيدي  قيادة  متنار  دائرة  الصويرة  اقليم  الواقع: 
دوار بوزمور.

طالب التحفيظ: عبد اهلل بارزي بن محمد ومن معه.
تاريخ التحديد: 26/12/2019.

   608 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا  إن 
املؤرخة في 25/08/2010.

مطلب رقم 26306 - 35
امللك املسمى: حتت اجلامع.

دوار   ، سعيد  أيت  جماعة  احلنشان،  دائرة  الصويرة،  اقليم  الواقع: 
تبراوكت.

طالبة التحفيظ: نعيمة قرموري بنت محمد.
تاريخ التحديد: 18/10/2019.

  980 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا  إن 
املؤرخة في 11/10/2017.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة 
               ربيع شركي

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31228 - 39

اسم امللك: » دار جرك احمد « .

موقعه: حي الشنينات بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 26/08/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 70 س.

نوعه: دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 

شرقا: العروسي محمد؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 30723 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ: السيد جرك احمد بن احلسن.

مطلب رقم 31356 - 39

اسم امللك: » ملك حماوي « .

موقعه: دوار ايت العبيس امعازة جماعة اخلنافيف قيادة اوالد امحلة 

دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 28/10/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 91 س.

نوعه: دار للسكن سفلية.

اجملاورون:

شماال: ابوعلي علي بن سلمان؛ 

شرقا: الطريق؛

جنوبا: ابوعلي علي بن سلمان؛

غربا : ابوعلي علي بن سلمان؛

طالب التحفيظ: السيد عبد القادر حماوي بن عبد القادر ومن معه.

مطلب رقم 31371 - 39

اسم امللك: » تاع القوس « .

موقعه: دوار اوالد كروم جماعة وقيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 04/11/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 02 هـ 01 ار 95 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: مطلبي التحفيظ عدد 1734 - 39 - 7084 - 39 وورثة عيسى؛ 

شرقا: الطريق؛
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جنوبا: الساقية والطريق؛

غربا : منصير ميلود؛

طالب التحفيظ: السيد البشواري احمد بن سعيد.

مطلب رقم 31377 - 39

اسم امللك: » فدان سيدي يحي 1 « .

موقعه: دوار اكادير الطلبة بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 14/11/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 68 ار 42 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: مصرف والطريق؛ 

شرقا: الطريق و بونو ياسني؛

جنوبا: بانو ياسني وفضول ايت ياسني؛

غربا : فضول ايت ياسني واملصرف ؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31398 - 39

اسم امللك: » ملك ايت احلسن « .

موقعه: حي تكركوست بلدية تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 21/11/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 01 ار 75 س.

نوعه: ارض عارية وعرة.

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 

شرقا: الطريق؛

جنوبا: الطالقرشي محمد؛

غربا : ايت ملقدم عمر ؛

طالب التحفيظ: السيدة فتحي حنان بنت قاسم.

مطلب رقم 31410 - 39

اسم امللك: » لكتيري موالي احلسن « .

اقليم  افريجة  قيادة  دحمان  سيدي  جماعة  عرفة  اوالد  دوار  موقعه: 

تارودانت.

وقع حتديده: 27/11/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 37 ار 68 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: ورثة ايت بوعكاد؛ 

شرقا: لكتيري اللة ربيعة وورثة نفوس؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 46881 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 46881 - 39؛

اجمليد  بن موالي عبد  لولتيتي موالي عصام  السيد  التحفيظ:  طالب 

ومن معه.

مطلب رقم 31412 - 39

اسم امللك: » مدرسة ايت حامد « .

اهلل  عبد  سيدي  قيادة  تنزرت  جماعة  حامد  ايت  مدرسة  موقعه: 

اوموسى اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 22/11/2017.

املساحة التى اظهرها التصميم: 13 ار 37 س.

نوعه: مدرسة محاطة بسور.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 18128 - 39؛ 

شرقا: ورثة ازناك احلسني؛

جنوبا: ورثة ازناك احلسني وورثة احليان محمد؛

غربا : ورثة احليان محمد؛

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

امالك الدولة بتارودانت.

مطلب رقم 31419 - 39

اسم امللك: » ملك احلبيب « .

موقعه: دوار اوالد الغزال بلدية تارودانت.

وقع حتديده: 02/12/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 97 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 25398 - 39؛ 

شرقا: الرسم العقاري عدد 22350 - 39؛

جنوبا: الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ: السيد ابو سعيد احلبيب بن احلسن.

مطلب رقم 31439 - 39

اسم امللك: » ملك مليكة 1 « .

دائرة  احمر  قيادة  الطاهر  زاوية سيدي  القصبة جماعة  دوار  موقعه: 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 12/12/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 16 ار 30 س.

نوعه: ارض عارية.
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اجملاورون:

شماال: زهرة سعدني ؛ 

شرقا: بوعبيد؛

جنوبا: السعداني عبد السالم وعبد احلكيم؛

غربا : الطريق ؛

طالب التحفيظ: السيدة مليكة بياشو بنت محمد.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " فدان الندر" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 13015 - 39 الكائن بدوار وجماعة 

ارزان قيادة الفيض دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت، الذي نشرت 

خالصته باجلريدة الرسمية عدد 485 بتاريخ 16 ابريل 2008. 

حيث يقرا :

- مساحته : 55 ار 80 س

بدال من :

- مساحته : 27 ار 90 س

والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " البور"

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31502 - 39 الكائن

 بدوار وجماعة املنيزلة قيادة احمر دائرة سيدي موسى

 احلمري اقليم تارودانت، الذي نشرت خالصته باجلريدة 

الرسمية عدد 1092 بتاريخ 04 دجنبر 2019. 

حيث يقرا :

- مساحته : 77 ار 93 س

بدال من :

- مساحته : 15 ار 50 س

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

           عبد اهلل ارمو

محافظة كلميم

 إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: " الكاهية "

موضوع مطلب التحفيظ عدد 22380 - 56 الـذي أدرج اإلعالن

 عن خالصة املطلب بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد 1025 

املؤرخـة في22 غشت  2018 و التي تسرب إليها خطأ مادي. 

حيث تقرأ :

احلقوق العينية : بحق الهواء للطابق العلوي و املساحة فوقه لفائدة 

السيد محمد الكاهية.

اسم طالب التحفيظ : عمر الكاهية بن بوبكر

بدال من : 

احلقوق العينية :  الشيء

اسم طالب التحفيظ : 

1 - عمر الكاهية بن بوبكر )حق امللكية على الطابق السفلي(

2 - الكاهية محمد بن عمر ) مالك حق الهواء على الطابق العلوي 

واملساحة فوقه(

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم

                       عرظاوي محمد

محافظة إنزكان - أيت ملول.

مطلب رقم 20815 - 60

اسم امللك : دار البركة

أيت  إنزكان  ملول، عمالة  ايت  احلضرية  اجلماعة   ، املزار  موقعـه: حي 

ملول.

مساحتـه : 18 ار 13 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : ر ع 6045/س وزنقة مبرمجة

شـرقا : زنقة مبرمجة 

جنـوبا : رسم عقاري 5629/س

غربـا : الرسم العقاري 21533 - 60 و 21532 - 60.

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبداهلل واسماعيل جنيفي ابني محمد.

مطلب رقم 20861 - 60

اسم امللك : عزالدين عزيزي 1

موقعـه: ، جماعة الدشيرة اجلهادية، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 02 آر 48 س.

نوعــه : بناية من سفلي جتاري )حمام (.

حـدوده : 

شمـاال : زنقة 06 أمتار

شـرقا : زنقة

جنـوبا : الرسم العقاري 29846/09 

ورثة  و   49538/09 و   49537/09 و   70601/09 العقاري  الرسم   : غربـا 

خالص

طالب التحفيظ : عز الدين عزيزي بن عبدالسالم

مطلب رقم 20859 - 60

اسم امللك : عزالدين عزيزي 2

موقعـه: اجلماعة احلضرية الدشيرة اجلهادية، عمالة إنزكان أيت ملول.
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مساحتـه : 63 سنتيار.

نوعــه : ارض عارية مسورة

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : الرسم العقاري 20862 - 60 

جنـوبا : الرسم العقاري 58892/09

غربـا : زنقة 

طالب التحفيظ : عز الدين عزيزي بن عبدالسالم

مطلب رقم 20862 - 60

اسم امللك : فؤاد عزيزي 2

موقعـه: جماعة الدشيرة اجلهادية ، 

 ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 59 س.

نوعــه : أرض مسورة

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : املطلب عدد 20860 - 60

جنـوبا : الرسم العقاري 58892/09

غربـا : املطلب عدد 20859 - 60

طالب التحفيظ : فؤاد عزيزي بن عبدالسالم

مطلب رقم 20860 - 60

اسم امللك : فؤاد عزيزي 1

موقعـه: اجلماعة احلضرية الدشيرة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 95 س س.

نوعــه : بناية من طابق أرضي وطابق اول.

على جزء منه منطقة األقواس بحدود العالمات ب2 و ب3 وب4 و ب5 .

احلقوق العينية: حق الهواء لفائدة عزيزي عبداللطيف بن عبدالسالم 

ابتداء من علو 03 امتار على مساحة 38 سنتيارا على احلدود املبينة 

في التصميم العقاري.

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : ساحة عمومية 

جنـوبا : الرسم العقاري 17626 - 60

غربـا : الرسم العقاري 58892 / 60 الرسم العقاري 20862 - 60

طالب التحفيظ : فؤاد عزيزي بن عبدالسالم

مطلب رقم 20907 - 60

اسم امللك : ساعيد 01 

أيت  إنزكان  عمالة  القليعة،  القروية  اجلماعة  العزيب  دوار  موقعـه: 

ملول.

مساحتـه : 03 ار 45 سنتيار.

نوعــه : ارض عارية مسورة 

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : محمد موسوي
جنـوبا : بيكا مبارك و مباركة بنت احمد

غربـا : املطلب 20908 - 60
طالب التحفيظ : ساعيد اللبز بن مبارك 

مطلب رقم 20908 - 60
اسم امللك : ساعيد 02 

أيت  إنزكان  عمالة  القليعة،  القروية  اجلماعة  العزيب  حي  موقعـه: 
ملول.

مساحتـه : 04 آر 07 س.
نوعــه : أرض عارية مسورة 

حـدوده : 
شمـاال : زنقة

شـرقا : مطلب التحفيظ عدد 20907 - 60
جنـوبا : مباركة بنت احمد 

غربـا : زنقة 
طالب التحفيظ : ساعيد اللبز بن مبارك 

 
مطلب رقم 20914 - 60

اسم امللك : ملك الغازي
موقعـه: دوار ازرو جماعة ايت ملول ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 63 س.
نوعــه : بناية من طابق أرضي وطابق علوي.

حـدوده : 
شمـاال : عائشة حماميو

شـرقا : اكوز عبداهلل و ازروز محمد
جنـوبا : الرسم العقاري عدد 29883 - 60

غربـا : زنقة
طالب التحفيظ : محمد الغازي بن عابد

مطلب رقم 20915 - 60
اسم امللك : ملك فتاوي

عمالة  انزكان،  احلضرية  اجلماعة  تراست  حي   02 تغزوت  موقعـه: 
إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 83 سنتيار
نوعــه : بناية من سفلي وطابقني 

حـدوده : 
شمـاال : يوسف املغني

شـرقا : ورثة امشغال
جنـوبا : مطلب التحفيظ عدد 20916 - 60

غربـا : زنقة
طالب التحفيظ:ابراهيم وجامع وادريس ابناء عبدالرحمان كلهم فتاوي.

مطلب رقم 20916 - 60
اسم امللك : ملك الزرق

موقعـه: حي تراست تغزوت2 ، حي تراست اجلماعة احلضرية إنزكان ، 
عمالة إنزكان أيت ملول.
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مساحتـه : 85س.

نوعــه : دار من سفلي وطابقني 

حـدوده : 

شمـاال : مطلب التحفيظ عدد 20915 - 60

شـرقا : امشغال وممر

جنـوبا : مفتاح سغيني و ومغيث جامع و الرسم العقاري 49506 - 60 

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : احلافظ الزرق بن احمد

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول

          عبداحلليم فتح اهلل

محافظة احلوز

مطلب رقم 11459 - 65

امللك املسمى: "العروسة "

الكائن: إقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة أيت فاسكا، دوار أيت موالي 

علي.

مساحته: 74 س .

وقع حتديده في: 02 أغسطس 2019. 

نوعه: دار للسكن من سفلي وطابق أول.

اجملاورون :

شماال: زنقة الدوار.

شرقا : الرسم العقاري رقم 21574/65.

جنوبا: غير معروف.

غربا: زنقة الدوار.

طالبي التحفيظ : السيد محمد امحمد ابن احماد ومن معه.

مطلب رقم 11465 - 65

امللك املسمى: "وازيس 2 "

الكائن: إقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات، دوار 

الرحى.

مساحته: 04 آر 64 س .

وقع حتديده في: 29 أغسطس 2019. 

نوعه: أرض عارية بها شجرتني من الزيتون.

اجملاورون :

شماال: مطلب التحفيظ رقم 6581/65.

شرقا : طريق خاصة، ساقية تسلطانت.

جنوبا: ساقية تسلطانت، طرق عمومية .

غربا: مطلب التحفيظ رقم 3458/65.

طالبة التحفيظ : السيدة لطيفة بوتزارت بنت عمر.

مطلب رقم 12510 - 65

امللك املسمى: " آية "

الكائن: إقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اغمات، دوار الدرع.

مساحته: 01 آر 04 س .

وقع حتديده في: 08 يوليو 2019. 

نوعه: أرض بها دار من سفلي.

اجملاورون :

شماال: زنقة عرضها 3.5 أمتار.

شرقا : كرمية.

جنوبا: كرمية .

غربا: الرسم العقاري رقم 14241/65.

طالبة التحفيظ : السيدة سلمى بوكطوش بنت ادريس.

مطلب رقم 12514 - 65

امللك املسمى: " البور "

الكائن: إقليم احلوز دائرة وجماعة آسني، دوار تنصغارت.

مساحته: 31 آر 34 س .

وقع حتديده في: 12 يوليو 2019. 

نوعه: أرض فالحية بها محطة كهربائية.

اجملاورون :

شماال: مطلب التحفيظ رقم 12513/65، طريقة عمومية.

شرقا : برنسون.

جنوبا: برنسون .

غربا: طريق عمومية.

طالبة التحفيظ : السيدة كرمية العجيمي بنت محمود.

مطلب رقم 12522 - 65

امللك املسمى: " أمزميز "

الكائن: إقليم احلوز دائرة وبلدية أمزميز، حي اسكون.

مساحته: 01 آر 03 س .

وقع حتديده في: 23 يوليو 2019. 

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون :

شماال: احلسني أيت حلسن.

شرقا : أبو العز محمد.

جنوبا: محمد جيميجي .

غربا: طريق عمومية عرضها 15 متر.

طالب التحفيظ : السيد مولود امهان بن حدو.

مطلب رقم 12536 - 65

امللك املسمى: " ملك عبد اللطيف "

الكائن: إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، زنقة اجملدوب.

مساحته: 01 آر 52 س .
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وقع حتديده في: 29 يوليو 2019. 

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون :

شماال: ممر.

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 12535/65.

جنوبا: زنقة.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف فؤاد بن عبد اهلل.

مطلب رقم 12537 - 65

امللك املسمى: " ملك بوكار "

الكائن: إقليم احلوز دائرة وبلدية أمزميز، حي إداري اسكون.

مساحته: 06 آر 99 س .

وقع حتديده في: 01 أغسطس 2019. 

نوعه: أرض بها فيال من سفلي وطابق أول وسطح وبناية من سفلي 

ومحل تقني حتت أرضي ومسبح وحديقة.

اجملاورون :

شماال: املاضي.

شرقا : أيت بنعيم محمد.

جنوبا: ساقية.

غربا: الرسم العقاري رقم 2268/65.

طالبة التحفيظ : السيدة زكية بوكار بنت عالل.

مطلب رقم 12561 - 65

امللك املسمى: " بنعدي "

الكائن: إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة أوريكة، دوار متسكرين.

مساحته: 05 آر 70 س .

وقع حتديده في: 03 سبتمبر 2019. 

نوعه: أرض بها دار من سفلي وسطح به مرافق وبئر ومحلني تقنيني 

وحمام ومسكن للحارس ومسبح وحديقة.

اجملاورون :

شماال: حلسن أيت بوحلسن.

شرقا : ورثة القايد عبد اهلل.

جنوبا: مصرف.

غربا: طريق عمومية عرضها 6 أمتار.

طالب التحفيظ : السيد عبد اجلليل أيت بنعدي بن محمد.

مطلب رقم 12564 - 65

امللك املسمى: " أمزرو الفوقاني 9 "

غيات،  اهلل  عبد  سيدي  جماعة  أورير،  أيت  دائرة  احلوز،  إقليم  الكائن: 

دوار أمزرو.

مساحته: 58 آر 47 س .

وقع حتديده في: 05 سبتمبر 2019. 

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: مطلب التحفيظ رقم 4460/43.

شرقا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار، مصرف.

جنوبا: طريق عمومية عرضها 5 أمتار.

غربا: مطلب التحفيظ رقم 4460/43.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12574 - 65

امللك املسمى: " مقبرة اجوان 1 "

الكائن: إقليم احلوز، دائرة أمزميز، جماعة اللة تكركوست، احملل املدعو 

اجوان.

مساحته: 49 آر 66 س .

وقع حتديده في: 10 سبتمبر 2019. 

نوعه: مقبرة.

اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري رقم 40891/04.

شرقا : الرسم العقاري رقم 40891/04.

جنوبا: الرسم العقاري رقم 40891/04.

غربا: الرسم العقاري رقم 40891/04.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12575 - 65

امللك املسمى: " زيتون "

الكائن: إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة أغواطيم، دوار املزوار.

مساحته: 28 آر 39 س .

وقع حتديده في: 12 سبتمبر 2019. 

نوعه: أرض بها بنايتني من سفلي وسطح وبناية من سفلي ومسبح 

وحديقة.

اجملاورون :

شماال: طريق عمومية عرضها 10 أمتار، مصرف.

شرقا: طريق عمومية عرضها 10 أمتار، عز الدين عبادي. 

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: مصرف، ورثة بن الشيخ.

طالب التحفيظ : السيد ربيع دين بن عبد الرزاق.

مطلب رقم 12579 - 65

امللك املسمى: " أزرو ندكوك "

الكائن: إقليم احلوز، دائرة وجماعة التوامة، دوار وسكدو.

مساحته: 16 آر 25 س .

وقع حتديده في: 12 سبتمبر 2019. 

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: ورثة محمد أوعبد السالم، ممر عرضه متر واحد.

شرقا: ورثة محمد أوعبد السالم.
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جنوبا: محمد وحمان.
غربا: ممر عرضه متر واحد، عبد اهلل بومليح.

طالب التحفيظ: السيد جالل العقاد بن محمد.

مطلب رقم 12580 - 65
امللك املسمى: " تزالفت الفوقانية "

الكائن: إقليم احلوز، دائرة وجماعة التوامة، دوار وسكدو.
مساحته: 05 آر 79 س .

وقع حتديده في: 12 سبتمبر 2019. 
نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال: ورثة بن يزيد.

شرقا: الطريق الوطنية رقم 9.
جنوبا: زنقة عرضها مترين، ورثة محمد أوعبد السالم.

غربا: عبد اهلل بومليح.
طالب التحفيظ: السيد جالل العقاد بن محمد.

مطلب رقم 12583 - 65
امللك املسمى: " دار مرمي "

الكائن: إقليم احلوز، دائرة أيت أورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات، دوار 
الناقوش.

مساحته: 12 آر 81 س .
وقع حتديده في: 19 سبتمبر 2019. 

نوعه: أرض عارية بها بناية من تراب من سفلي وطابق أول.
اجملاورون :

شماال: طريق عمومية.
شرقا: طريق عمومية، محمد مشكا.
جنوبا: الرسم العقاري رقم 32742/م.

غربا: حسن نقوش.
طالبة التحفيظ: السيدة مرمي هطاوي بنت محمد.

مطلب رقم 12585 - 65
امللك املسمى: " مقبرة اجوان 3 "

الكائن: إقليم احلوز، دائرة أمزميز، جماعة اللة تكركوست، احملل املدعو 
اجوان.

مساحته: 72 آر 82 س .
وقع حتديده في: 23 سبتمبر 2019. 

نوعه: مقبرة.
اجملاورون :

شماال: طريق عمومية عرضها 10 أمتار.
شرقا : الرسم العقاري رقم 40891/04.
جنوبا: الرسم العقاري رقم 40891/04.

غربا: الرسم العقاري رقم 40891/04.
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12587 - 65
امللك املسمى: " لرجام 8 "

الكائن: إقليم احلوز، دائرة أمزميز، جماعة اللة تكركوست، احملل املدعو 
لرجام.

مساحته: 02 هك 39 آر 28 س .
وقع حتديده في: 23 سبتمبر 2019. 

نوعه: أرض فالحية.
اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري رقم 5977/م.
شرقا : أحمد بن حلسن. 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 5977/م.
غربا: الرسم العقاري رقم 5977/م.
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12589 - 65
امللك املسمى: " مقبرة اكماضن "

الكائن: إقليم احلوز، دائرة أمزميز، جماعة وزكيتة، دوار وزلن.
مساحته: 87 آر 88 س .

وقع حتديده في: 30 سبتمبر 2019. 
نوعه: مقبرة.

القطعة األولى مساحتها: 44 آر 60 سنتيار.
اجملاورون :

شماال: طريق عمومية.
شرقا : إدهمو. 
جنوبا: إدهمو.

غربا: مطلب التحفيظ رقم 12590/65، طريق عمومية.
القطعة الثانية مساحتها: 43 آر 28 سنتيار.

اجملاورون :
شماال: أحمد اد علي.

شرقا : طريق عمومية. 
جنوبا: طريق عمومية.
غربا: عبد اهلل أزوكاغ.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12590 - 65
امللك املسمى: " اكماضن 3 "

الكائن: إقليم احلوز، دائرة أمزميز، جماعة وزكيتة، دوار وزلن.
مساحته: 06 آر 39 س .

وقع حتديده في: 30 سبتمبر 2019. 
نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال: ورثة عالل إد ابراهيم.

شرقا : الرسم العقاري رقم 12589/65، طريق عمومية. 
جنوبا: فسوس.

غربا: ورثة عالل إد ابراهيم.
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12591 - 65
امللك املسمى: " اكماضن 1 "

الكائن: إقليم احلوز، دائرة أمزميز، جماعة وزكيتة، دوار وزلن.
مساحته: 09 آر 42 س .
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وقع حتديده في: 30 سبتمبر 2019. 
نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال: بوبكر.
شرقا : بوبكر. 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 12830/م.
غربا: بوبكر.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12592 - 65
امللك املسمى: " اكماضن 2 "

الكائن: إقليم احلوز، دائرة أمزميز، جماعة وزكيتة، دوار وزلن.
مساحته: 02 آر 96 س .

وقع حتديده في: 30 سبتمبر 2019. 
نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال: عبد اهلل أزوكاغ.
شرقا : عبد اهلل أزوكاغ. 
جنوبا: عبد اهلل أزوكاغ.

غربا: طريق عمومية.
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12595 - 65
امللك املسمى: " عيش "

الكائن: إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، دوار بوعمود.
مساحته: 28 آر 57 س .

وقع حتديده في: 06 سبتمبر 2019. 
نوعه: أرض عارية بها بئر.

اجملاورون :
شماال: الرسم العقاري رقم 18660/65.

شرقا: ممر عرضه 4 أمتار.
جنوبا: ممر عرضه 4 أمتار، الرسم العقاري رقم 6022/65، ورثة زوين.

غربا: موالي أحمد الصديق.
طالب التحفيظ : السيد عز الدين عيش بن الركراكي ومن معه.

مطلب رقم 12606 - 65
امللك املسمى: " تكركورت بتدشرت"

الكائن: إقليم احلوز، دائرة أمزميز، جماعة وزكيتة، دوار وزلن.
مساحته: 05 آر 75 س .

وقع حتديده في: 08 أكتوبر 2019. 
نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال: ورثة بن حدوس.
شرقا : ورثة بن حدوس.

جنوبا: ورثة بن حدوس، أيت احلاج.
غربا: طريق عمومية.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 11199 - 65
امللك املسمى: " تالوحت بلحاج"

الكائن : إقليم احلوز، دائرة أيت أورير، جماعة أيت فاسكا، 
دوار أيت الزاوك. 

مساحته: 32 آر 90 س .
وقع حتديده في : 01 يوليو 2009. 

نوعه: ارض عارية بها بنايتني من سفلي ومسكن للحارس.
طالب التحفيظ : السيد احلسني ارزان بن عبد اهلل.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1055 
املؤرخة في 20 مارس 2019.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز
          شرف محمد


