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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 35656 - 42

تاريخ اإليداع:05 ماي 2020.

طالبي التحفيظ:

1 - عبد العالي بن كيران بن محمد

2 - أحمد بن كيران بن محمد

3 - محمد بن كيران بن محمد

بنسب متساوية بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: كنزة 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: كنزة 1. 

نوعه: أرض عارية؛

موقعه: اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو: تاشويت.

مساحته10 آر 75س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: بقاس عمر؛

شرقا: الساقية مع الطريق؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: رابحة؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: 

 77 عدد  االمالك  كناش   133 ص   158 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 28 يناير 2020

207كناش  162 ص  عدد  عدلي ضمن حتت  ملكية  رسم  من  نسخة 

االمالك عدد 63بتاريخ 20 ماي 2015

 100 71 ص  عدد  أصلها حتت  عدلي ضمن  رسم قسمة  من  نسخة 

كناش التركات عدد 41 بتاريخ 31 دجنبر 2018

نسخة من رسم إحصاء نصيب عدلي ضمن أصلها حتت عدد 42 ص 

68 كناش التركات عدد 40 بتاريخ 07 يونيو 2018

نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله حتت عدد 20 ص 29 كناش 

التركات عدد 

41 بتاريخ 04 دجنبر 2018

على   2020 يوليو   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11:00 صباحا.

مطلب رقم 35657 - 42

تاريخ اإليداع:06 ماي 2020.

طالبي التحفيظ: 1 - عبد العالي بن كيران بن محمد

2 - أحمد بن كيران بن محمد

3 - محمد بن كيران بن محمد

بنسب متساوية بينهم

محافظة ميدلت

مطلب رقم 35655 - 42

تاريخ اإليداع:04 ماي 2020.

طالب التحفيظ: ابراهيم غال ابن موحى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: غال 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: غال 1. 

نوعه: سكنى من سفلي وطابق أول؛

موقعه: اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو: متانوشت.

مساحته96س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: أوحوسى مصطفى؛

شرقا: الزنقة؛

جنوبا: الزنقة ؛

غربا: الطالبي عبد اهلل؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: 

بتاريخ   11 االمالك  كناش   60 ص   69 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

18غشت 1996

 34 عدد  االمالك  كناش   211 ص   249 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 26أبريل 2006

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 97 ص 120 كناش االمالك عدد 53 بتاريخ 

10 ديسمبر 2012

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 36 ص 41 كناش االمالك عدد 43 بتاريخ 

30 أبريل 2009

عقد شراء شراء عدلي ضمن بعدد 12 ص 10 كناش االمالك عدد 38 

بتاريخ 26 مارس 2007

على   2020 يوليو   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10:00 صباحا.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا: كنزة 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:كنزة 2. 

نوعه: أرض عارية؛

موقعه: اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو: تاشويت.

مساحته11 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: بقاس عمر؛

شرقا: يدة فاسكا؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: عائشة فاسكا؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: 

 77 عدد  االمالك  237كناش  ص   209 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 23 مارس 2020

 100 71 ص  عدد  أصلها حتت  عدلي ضمن  رسم قسمة  من  نسخة 

كناش التركات عدد 41بتاريخ 31 دجنبر 2018

نسخة من رسم احصاء نصيب عدلي ضمن أصلها حتت عدد 42 ص 

68 كناش التركات عدد 40بتاريخ 07 يونيو 2018

نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 20 ص 29 كناش 

التركات عدد 41 بتاريخ 04 دجنبر 2018

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 257 ص 297 كناش االمالك عدد 76 

بتاريخ 22 يناير 2019

نسخة من رسم امللكية عدلي ضمن أصلها حتت عدد 162 ص 207 

كناش االمالك عدد 63 بتاريخ 20 ماي 2020

على   2020 يوليو   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10:00 صباحا.

مطلب رقم 35658 - 42

تاريخ اإليداع:07 ماي 2020

طالب التحفيظ: عبد الرحمان ولعاشر ابن موحى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: افنان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:افنان. 

نوعه: أرض فالحية؛

موقعه: اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو: باحاجي أسكار ايت سيدي اعمر.

مساحته11 ه32 آر36س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الشعبة؛

شرقا: الوهاب وحسن اجبلي ورسم عقاري رقم 27/38؛

جنوبا: الساقية ؛

غربا: الساقية وحسني القايد؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: 

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 2 ص 1 كناش االمالك عدد 82 بتاريخ 

09 أكتوبر 2019

ص   145 عدد  حتت  ضمن  عدلي  قسمة  رسم  من  شمسية  صورة 

205كناش التركات رقم 11 مؤرخ في 04 يناير 2000

رسم  وحترير  بالشكل  للتعريف  عدلي  رسم  من  شمسية  صورة 

قسمة مشاع مضمن بالعدد 52 ص 73 كناش االمالك 41 بتاريخ 18 

ديسمبر 2018

مشاع  قسمة  رسم  وحترير  بالشكل  التعريف  لرسم  عدلي  ملحق 

مضمن بعدد 383 ص 396 كناش االمالك 41 مؤرخ في 18 ديسمبر2018

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 281 ص 226 كناش عدد 36 مؤرخ 18 

دجنبر 1981

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 75 ص 78 كناش االمالك 83 مؤرخ في 

25 نوفمبر 2019

وكالة توثيقية مؤرخة في 04 نوفمبر 2019صادرة عن االستاذ موحى 

ارمو 

 83 عدد  االمالك  كناش   79 ص   76 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 25 نوفمبر 2019

رسم معاوضة عدلي مضمن بعدد 430 ص 274كناش االمالك رقم 3 

بتاريخ 22 ديسمبر1994 

على   2020 يوليو   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14:00 زواال.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى:"مدرسة إيستغرور 1" 

مطلب رقم 25337 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم:1043 املؤرخة في:26 ديسمبر 2018. 

مسطرة  فإن   ،2020 فبراير  في:03  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى"مدرسة إيستغرور 1" ذي املطلب 25337 - 42، 

املدعو  احملل  تونفيت،  وجماعة  قيادة  ميدلت،  دائرة  و  بإقليم  الكائن 



عدد 1117 - 04 شوال 1441 )27 ماي 2020(2436

طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا  االن  من  تتابع   ،1 إيستغرور  مدرسة 

التحفيظ، مبساحة 04آ 27س التي اظهرها التصميم بدال من مساحة 

03آ 87س تقريبا املصرح بها سابقا أثناء إيداع املطلب املذكور، وذلك 

بناء على العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالرشيدية املؤرخة 

في 03/02/2020.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت

     حلسن اليعقوب

محافظة أشتوكة - أيت باها

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "حفرة مريكيك" 

مطلب التحفيظ عدد 11616 - 60 والذي أدرجت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 547املؤرخة في 24/06/2009.

مسطرة  فإن   2020 أبريل   07 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  ذي  مريكيك"  "احفرة  املسمى:  امللك  حتفيظ 

إنشادن  الترابية  اجلماعة  إفريان  بدوار  الكائن   60  -  11616 عدد 

السادة:  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  باها،  ايت  اشتوكة  إقليم 

1 - محمد كليلي بن احلسن، بنسبة 680 سهما من أصل 1088سهم.

2 - محجوبة هارب بنت مبارك، بنسبة 51 سهما من أصل 1088سهم. 

3 - محمد عرشي بن بوشتى، بنسبة 42 سهما من أصل 1088سهم.

أصل  من  سهما   21 بنسبة  بوشتى،  بنت  عرشي  فاطمة   -  4

1088سهم.

أصل  من  سهما   21 بنسبة  بوشتى،  بنت  عرشي  مباركة   -  5

1088سهم.

6 - الصديق عرشي بن بوشتى، بنسبة 42 سهما من أصل 1088سهم.

7 - زهرة عرشي بنت بوشتى، بنسبة 21 سهم من أصل 1088سهم.

8 - بوجمعة عرشي بن بوشتى، بنسبة 42 سهم من أصل 1088سهم.

9 - رشيد عرشي بن بوشتى، بنسبة 42 سهم من أصل 1088سهم.

أصل  من  سهم   21 بنسبة  بوشتى،  بنت  عرشي  العالية   -  10

1088سهم.

11 - سعيد عرشي بن بوشتى، بنسبة 42 سهم من أصل 1088سهم.

12 - يوسف عرشي بن بوشتى، بنسبة 42 سهم من أصل 1088سهم.

13 - حنان عرشي بنت بوشتى، بنسبة 21 سهم من أصل 1088سهم.

و ذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة سابقا وكذا حسب:

- صورة شمسية لوكالة عدلية ضمن حتت عدد 385 ص 336 كناش 

اخملتلفة رقم 65 بتاريخ 24/01/2017.

كناش   17 صحيفة   22 بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار  رسم  نسخة   -

األمالك 35 بتاريخ 07/01/2011.

- نسخة ملحق عقد إستمرار عدلي ضمن بعدد 562 صحيفة 458 

كناش اخملتلفة رقم 61 بتاريخ 24/03/2017.

 81 بعدد  أصلها  ضمن  عدلي  إراثة  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -

صحيفة 75 كناش التركات 15 بتاريخ 29/05/2006.

 79 التركات  كناش   148 ص   93 عدد  حتت  ضمن  عدلي  إراثة  رسم   -

بتاريخ 17/01/2020.

- ملحق إصالحي عدلي ضمن حتت عدد 181 ص 142 كناش اخملتلفة 

رقم 95 بتاريخ 10/02/2020.

إراثة و فريضة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 153 صحيفة  - نسخة 

315 بتاريخ 24/07/2014.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى "النخيالت" 

مطلب التحفيظ عدد 11617 - 60 والذي أدرجت خالصة

مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 547 املؤرخة في 24/06/2009.

مسطرة  فإن   2020 أبريل   07 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى: "النخيالت" ذي مطلب التحفيظ 11617 - 60 

الكائن بدوار إفريان اجلماعة الترابية إنشادن إقليم اشتوكة ايت باها، 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة: 

14 - محمد كليلي بن احلسن، بنسبة 680 سهما من أصل 1088سهم.

أصل  من  سهما   51 بنسبة  مبارك،  بنت  هارب  محجوبة   -  15

1088سهم. 

16 - محمد عرشي بن بوشتى، بنسبة 42 سهما من أصل 1088سهم.

أصل  من  سهما   21 بنسبة  بوشتى،  بنت  عرشي  فاطمة   -  17

1088سهم.

أصل  من  سهما   21 بنسبة  بوشتى،  بنت  عرشي  مباركة   -  18

1088سهم.

أصل  من  سهما   42 بنسبة  بوشتى،  بن  عرشي  الصديق   -  19

1088سهم.

20 - زهرة عرشي بنت بوشتى، بنسبة 21 سهم من أصل 1088سهم.
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أصل  من  سهم   42 بنسبة  بوشتى،  بن  عرشي  بوجمعة   -  21

1088سهم.

22 - رشيد عرشي بن بوشتى، بنسبة 42 سهم من أصل 1088سهم.

أصل  من  سهم   21 بنسبة  بوشتى،  بنت  عرشي  العالية   -  23

1088سهم.

24 - سعيد عرشي بن بوشتى، بنسبة 42 سهم من أصل 1088سهم.

25 - يوسف عرشي بن بوشتى، بنسبة 42 سهم من أصل 1088سهم.

26 - حنان عرشي بنت بوشتى، بنسبة 21 سهم من أصل 1088سهم.

و ذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة سابقا وكذا حسب:

- صورة شمسية لوكالة عدلية ضمن حتت عدد 385 ص 336 كناش 

اخملتلفة رقم 65 بتاريخ 24/01/2017.

كناش   16 صحيفة   21 بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار  رسم  نسخة   -

األمالك 35 بتاريخ 07/01/2011.

- نسخة ملحق عقد إستمرار عدلي ضمن بعدد 561 صحيفة 457 

كناش اخملتلفة رقم 61 بتاريخ 24/03/2017.

- صورة شمسية لنسخة إراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 81 صحيفة 

75 كناش التركات 15 بتاريخ 29/05/2006.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي ضمن حتت عدد 93 ص 148 كناش 

التركات 79 بتاريخ 17/01/2020.

- صورة شمسية مللحق إصالحي عدلي ضمن حتت عدد 181 ص 142 

كناش اخملتلفة رقم 95 بتاريخ 10/02/2020.

- صورة شمسية لنسخة إراثة و فريضة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

153 صحيفة 315 بتاريخ 24/07/2014.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باشتوكة ايت باها 

                       بلعيد ايت الرايس.

محافظة تيفلت 

مطلب رقم 4976 - 81

تاريخ اإليداع : 08 مايو 2020.

طالب التحفيظ: احمد بومالك بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "فدان سيدي مقطع اجلهال".

مقطع  سيدي  للملك:"فدان  التحفيظ  طالب  اعطاه  الذي  االسم 

اجلهال". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو ايدير.

مساحته: 20 آر 80 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: الطيبي حللو مطلب التحفيظ رقم 29820 - 16؛

شرقا: الرسم العقاري رقم 44272 - 16؛

جنوبا: طريق من ورائها والرسم العقاري رقم 44272 - 16؛

 غربا: الطيبي حللو.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: ال شيء. 

أصل امللك: 

 56 رقم  العقار  كناش   35 ص   38 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ 11 - 02 - 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 115 ص 143 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 25 - 12 - 2019 توثيق تيفلت.

الطلبة  مقام  جماعة  عن  08/أ.ج.م.ط/2020  عدد  إدارية  شهادة   .3

مؤرخة في 09 - 03 - 2020.

على   2020 يوليوز   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 :00 د.

مطلب رقم 4977 - 81

تاريخ اإليداع : 08 مايو 2020.

طالب التحفيظ على الشياع:

1.بشير الدباغ بن عبد الكرمي بنسبة 1/2.

2.عزيز الدباغ بن عبد الكرمي بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "فدان سيدي عبد الكرمي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: "فدان سيدي عبد الكرمي". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

مساحته: 02 هـ 28 آر 40 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: احلراك عبد السالم الرسم العقاري رقم 23206 - 16؛

شرقا: احلراك عبد السالم الرسم العقاري رقم 23206 - 16؛

جنوبا: محمد سالم؛

 غربا: احلراك عبد السالم الرسم العقاري رقم 23206 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: ال شيء. 

أصل امللك: 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 379 ص 371 كناش العقار رقم 54 

بتاريخ 06 - 03 - 2020 توثيق تيفلت.

رقم 48  العقار  05 كناش  2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 03 ص 

بتاريخ 03 - 09 - 2018 توثيق تيفلت.

الرزاق  عبد  سيدي  جماعة  عن  46/2020/م.ت  عدد  إدارية  شهادة   .3

مؤرخة في 30 - 04 - 2020.

على   2020 يوليوز   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 :30 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

           زكرياء الدغمي



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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اجملاورون : 

شماال : بورقية زهرة.

شرقا : الرسم العقاري 34461/16.

جنوبا : الرسم العقاري 48550/16.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : حلسن الهارم بن بوزكري.

مطلب رقم 36954 - 16

اسم امللك : " بوعسل ". 

موقعه : مدينة اخلميسات حي السعادة احفور املعطي.

وقع حتديده في : 19/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آ 16 س.

نوعه : أرض بها بناية خفيفة.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : التازي العربي.

غربا : بوشنكير مصطفى.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي بوعسل بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 36976 - 16

اسم امللك : " الطاهري 576 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية عني اخلميس.

وقع حتديده في : 06/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 73 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الساحة ، الزنقة.

شرقا : الزنقة .

جنوبا : الزنقة .

غربا : الطاهري قسو ، الساحة.

طالب التحفيظ : الطاهري احمد بن بنحمو.

مطلب رقم 36977 - 16

اسم امللك : " الطاهري 566 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية عني اخلميس.

وقع حتديده في : 06/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 71 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ، الطاهري قسو.

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 36823 - 16

اسم امللك : " فدان سيدي امبارك ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت علي بوهو.

وقع حتديده في : 15/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 77 آ 42 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ركيك فاضمة ، ورثة رموش احلاج حلسن .

شرقا : زملاط احمد.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة عبد السالم دحو ، احميمو احمد. 

طالب التحفيظ : محمد زملاط بن علي ومن معه.

مطلب رقم 36932 - 16

اسم امللك : " ملك الداودي ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الكرامة 2.

وقع حتديده في : 01/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 65س.

نوعه : أرض بها بناية ذات طابق ارضي.

اجملاورون : 

شماال : مرزوكي سناء.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : الزنقة .

غربا : ورثة عاشورة.

طالب التحفيظ : جواد الداودي بن محمد.

مطلب رقم 36944 - 16

اسم امللك : " بقعة 643 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية النصر.

وقع حتديده في : 11/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 81 س.

نوعه : أرض بها بناية ذات طابق ارضي.
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شرقا : الطاهري قسو ، الطاهري محمد.

جنوبا : الطاهري محمد.

غربا : الطاهري محمد ن الزنقة.

طالب التحفيظ : الطاهري احمد بن بنحمو.

مطلب رقم 36980 - 16

اسم امللك : " الطاهري 657 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية عني اخلميس.

وقع حتديده في : 06/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 71 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطاهري محمد ، الطاهري فاطمة.

شرقا : الطاهري فاطمة ، الزنقة.

جنوبا : الزنقة ، كورت حسن.

غربا : كورت حسن ، الطاهري محمد.

طالب التحفيظ : الطاهري احمد بن بنحمو.

مطلب رقم 36981 - 16

اسم امللك : " الطاهري 654 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية عني اخلميس.

وقع حتديده في : 06/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطاهري احلسني ، امليلودي النجار.

شرقا : امليلودي النجار ، الزنقة .

جنوبا : الزنقة .

غربا : الطاهري فاطمة ، الطاهري احلسني.

طالب التحفيظ : الطاهري احمد بن بنحمو.

مطلب رقم 36998 - 16

اسم امللك : " ثالث وعشرون ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت مهدي.

وقع حتديده في : 21/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 19 آ 12 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ارض اجلماعة.

شرقا : الرسم العقاري 5861/ر.

جنوبا : الرسم العقاري 57822/16، سوق اخلميس .

غربا : سوق اخلميس ، طالب التحفيظ ، الطريق.

طالب التحفيظ : رشيدة كومري بنت محمد.

مطلب رقم 38178 - 16

اسم امللك : " طوالع ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل ايت ايكو ايت عبو امالل.

وقع حتديده في : 09/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 48 آ 91 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق، ورثة امالل التهامي ، امالل بوعزة.

شرقا : امالل ادريس.

جنوبا : امالل اجلياللي.

غربا : جو بنعيسى . 

طالب التحفيظ : احلسن امالل بن محمد.

مطلب رقم 38179 - 16

اسم امللك : " اكعبوب ". 

عبو  ايت  ايكو  دوارايت  اوريبل  ايت  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

امالل.

وقع حتديده في : 09/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 18 آ 21 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : امالل عمر ، امالل حلسن.

شرقا : امالل اجلياللي.

جنوبا : ورثة موحى بن العربي ، ورثة بوعزة بن العربي..

غربا : امالل احمد.

طالب التحفيظ : احلسن امالل بن محمد.

مطلب رقم 38180 - 16

اسم امللك : " فدان بلجطيط ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل ايت عبو امالل ايت ايكو.

وقع حتديده في : 23/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 23 آ 40 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : عسيسو بوعزة .

شرقا : الطريق.

جنوبا : ورثة مرداسي موحى.

غربا : خرباجو لكبيرة.

طالب التحفيظ : فاطيمة خرباجو بنت مولود.

مطلب رقم 38187 - 16

اسم امللك : " فدان الرياحي ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل ايت ايكو ايت عبو امالل.

وقع حتديده في : 17/07/2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 06 آ 80 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : حرش الراس بودريس ، حرش الراس حلسن ، مطلب 27990/16 .

شرقا : الطريق ، بني توزين علي ، بري عسو بن محمد.

جنوبا : ورثة احمد مهمة.

العقاري  الرسم   ، التحفيظ  طالب   ، بوشعيب  بن  مليكة   : غربا 

 .45939/16

طالب التحفيظ : عبد اهلل حمامي بن حلسن.

مطلب رقم 38209 - 16

اسم امللك : " بقعة رقم 801 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح حي الرتاحة.

وقع حتديده في : 19/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72 س.

نوعه : أرض بها بناية ذات طابق اول .

اجملاورون : 

شماال : اوعلي بنعيسى ومن معه.

شرقا : باكة زهرة.

جنوبا : الزنقة.

غربا : بلعيد اغريس.

طالب التحفيظ : برطيع ادريس بن بادي.

مطلب رقم 38222 - 16

اسم امللك : " فدان متسنا ق 2 ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت حمو ايدير.

وقع حتديده في : 02/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 42 آ 50 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : اورامي خديجة ، قباش حلسن.

شرقا : الطريق.

جنوبا : بوفليو عقة.

غربا : قباش محمد ، اورامي خديجة.

طالب التحفيظ : عبد اهلل رقباش بن عالل.

مطلب رقم 38233 - 16

اسم امللك : "فدان احلرش ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت حمو اعراب.

وقع حتديده في : 10/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 35 آ 12 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : محمد بيهي.

جنوبا : ورثة موسى بن محمد الطويل.

غربا : الطريق ، ورثة بوعزة بن محمد الطويل.

طالب التحفيظ : بنعبوش عبد العالي بن ادريس.

مطلب رقم 38234 - 16

اسم امللك : " فدان احرشي ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوكرين .

وقع حتديده في : 12/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 14 آ 81 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : عسيسو مهدي .

شرقا : اوبهدي محمد ، عسيسو فاطمة.

جنوبا : عسيسو فاطمة .

غربا : الطريق ، عسيسو مهدي. 

طالب التحفيظ : عسيسو مليكة بنت حتى.

مطلب رقم 38236 - 16

اسم امللك : " فدان احلمام ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بن احميدان .

وقع حتديده في : 12/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آ 67 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : عسيسو مهدي .

غربا : الطريق. 

طالب التحفيظ : عسيسو مليكة بنت حتى.

مطلب رقم 38238 - 16

اسم امللك : " فدان الكارة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بنحميدان.

وقع حتديده في : 12/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آ 62 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : بهدي اوعسو.



2441 عدد 1117 - 04 شوال 1441 )27 ماي 2020(

شرقا : عسيسو فاطمة.

جنوبا : حسيسو فاطمة ، الواد.

غربا : الواد ، مهدي اوعسو.

طالب التحفيظ : عسيسو مليكة بنت حتى.

مطلب رقم 38254 - 16

اسم امللك : " بوتخزانني ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت حلسن احلواديف.

وقع حتديده في : 29/08/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 01 آ 10 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مسعود بلعزيز ، الشعبة.

شرقا : الشعبة ، حسن الوافي.

جنوبا : حسن الوافي ن مطلب 38273/16.

غربا : موسى اوشي ، ادريس اوشي.

طالب التحفيظ : الوافي خاليد بن عال.

مطلب رقم 38255 - 16

اسم امللك : " فدان بنعتو ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار احنون ايت املهدي.

وقع حتديده في : 04/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آ 01 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : فاروق نيدال ، فاروق مروى.

شرقا : ارضي اجلموع.

جنوبا : الطريق.

غربا : فاروق نيدال ، فاروق مروى.

طالب التحفيظ : الفاسي عبد اهلل بن بوعزة.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

      عزالدين شاكر

محافظة صفرو

مطلب رقم 29897 - 41

اسم امللك : "ملك سهام".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة آيت يوسي، جماعة العنوصر،احملل 

املدعو:"دوار تكنانيت".

مساحته : 02هـــ 63 آ 05 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون:

شماال : حلسن بوفرو،الزريقي حلسن بن حدو؛

شرقا : الزريقي حلسن بن حدو،ورثة اخملصوص؛

جنوبا : ورثة اخملصوص،محمد الزريقي،الرسم العقاري  23763 - 41؛ 

غربا : محمد الزريقي،حلسن بوفرو؛

طالبة التحفيظ السيدة : سهام بنت حلسن وزان.

 مطلب رقم 30030 - 41

اسم امللك : "احملطة".

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

أحمد،احملل املدعو:"موجو".

مساحته : 87 س.

نوعه : أرض عارية بها جزء من سفلي وسور؛

اجملاورون:

شماال : الطريق؛

شرقا : علي النخلة؛

جنوبا : ساقية عمومية؛ 

غربا : حلسن النخلة؛

طالب التحفيظ السيد : املصطفى بن محمد نخلة.

مطلب رقم 30056 - 41

اسم امللك : "الياس".

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

احمد،احملل املدعو:"تاريلة".

مساحته : 03 آ 98 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون:

شماال : عبد الكرمي شليح؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18864ف؛

جنوبا : فاطمة شليح؛ 

غربا : الشعبة؛

طالب التحفيظ السيد:عبد العزيزبن محمد بولعمايل.

مطلب رقم 30074 - 41

اسم امللك : "السعادة".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة راس تبودة،جماعة بئرطم طم، 

دوار آيت بنعلي،احملل املدعو:"الكريان".

مساحته : 01 آ 47 س.

نوعه : أرض عارية؛
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اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري عدد 48189ف؛

شرقا : ورثة احلجوي احلسني؛

جنوبا : بناصر الشويطر؛ 

غربا : ورثة الشايب؛

طالب التحفيظ السيد : توفيق بن أحمد بنطامة و من معه.

مطلب رقم 30076 - 41

اسم امللك : "ملك أبو طالب".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو:"الرفايف".

مساحته : 10 س .

نوعه : أرض بها جزء من سفلي؛

اجملاورون:

شماال : الزنقة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 42687 - 41، محمد أبو طلب؛

جنوبا : يطو بكو؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 28724 - 41؛

طالب التحفيظ السيد : محمد بن علي أبو طلب.

مطلب رقم 30088 - 41

اسم امللك : "احلسني".

أغبالواقورار،احملل  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو:"مزارع البهاليل".

مساحته : 31 آ 35س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون؛

اجملاورون:

شماال : يامنة اعسيلة،الوزاني؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 419 - 41؛

جنوبا : الرسمان العقاريان عدد 423 - 41 و424 - 41؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 16564ف؛

طالب التحفيظ السيد : حسن بن حلسن اعسيلة.

مطلب رقم 30103 - 41

اسم امللك : "اسامة".

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

مساحته : 02 آ 38 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني؛

اجملاورون:

شماال : كرمي الزنيبل؛

شرقا : كرمي الزنيبل؛

جنوبا : ممر؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 13193 - 41،محمد احلوزي وعائشة مازني؛

طالب التحفيظ السيد : أسامة بن التهامي منان و من معه.

مطلب رقم 30104 - 41

اسم امللك : "أشرف جيهان".

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

أحمد،احملل املدعو:"فدان تيرت". 

مساحته : 04هـــ 79 آ 64 س.

نوعه : أرض فالحية بها بنايتني من سفلي وبئر؛

اجملاورون:

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومية ثم عبد الرحمان الشوك والرسم العقاري عدد 

12945 - 41؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12945 - 41،طالب التحفيظ واسمهان 

فتحي؛ 

غربا : اسمهان فتحي و محمد الشرك؛

طالب التحفيظ السيد : عبد العزيز بن حلسن ناجح.

مطلب رقم 30108 - 41

اسم امللك : "منزل ميمونة".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو:"حي بنصفار". 

مساحته : 01 آ 40 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق علوي وسقيفة؛

اجملاورون:

شماال : الزنقة؛

شرقا : أحمد اليوبي؛

جنوبا : لقسيمي بلقاسم؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 35905 - 41؛

طالب التحفيظ السيد : سعيد بن العربي حلسايني و من معه.

مطلب رقم 30109 - 41

اسم امللك : "لطهور".

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

املدعو:"مزارع بوغيول".

مساحته : 27 آ 44 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون؛

اجملاورون:

شماال : ورثة الشرقي؛

شرقا : عبد الرحمان منصور؛

جنوبا : ورثة حدو خيي؛ 
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غربا : مطلب التحفيظ عدد 29975 - 41؛

طالب التحفيظ السيد : هشام بن احلسني بريان.

مطلب رقم 30111 - 41

اسم امللك : "ملك احلسان".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة إميوزاركندر،قيادة و جماعة آيت السبع،احملل 

املدعو:"العرعور".

مساحته : 01 آ 46 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون:

شماال : محمد وهبي؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : محمد بديق؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ السيد : احلسان بن حلسن اهبري.

مطلب رقم 30113 - 41

اسم امللك : "أيوب".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو:"بنصفار".

مساحته : 01 آ 85 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون:

شماال : عبد السالم بن الطالب صديق والرسم العقاري  31515 - 41؛

شرقا : ارتفاق املرور ثم ورثة محمد الشامي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3079ف؛ 

غربا : احلبيب يشو والرسم العقاري عدد 6567 - 41؛

طالب التحفيظ السيد : محمد فؤاد بن محمد شامي.

مطلب رقم 30116 - 41

اسم امللك : "عمر".

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

املدعو:"بينا".

مساحته : 02 آ .

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون:

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : اليومني حلسن بن محمد؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26471 - 41؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ السيد : يوسف بن محمد بوصطول.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

         محمد الوزاني الطيبي

محافظة ميدلت 

مطلب رقم 25337 - 42

اسم امللك: مدرسة إيستغرغور 1.

موقعه: اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو: 

مدرسة إيستغرغور 1.

وقع حتديده في: 11فبراير2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 4آر27س.

نوعه: أرض عارية بها قسم من سفلي؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: زنقة؛

غربا: زنقة؛

الدولة  عن  نيابة  بالرشيدية  الدولة  امالك  مندوب  التحفيظ:  طالب 

املغربية )امللك اخلص(. 

مطلب رقم 35186 - 42

اسم امللك: الرياض 2.

موقعه: اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو: الرياض2 )س6(

وقع حتديده في: 17يوليو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 13آ54س.

نوعه: آثار ساقية؛

اجملاورون: 

شماال: ساقية؛

شرقا: رسم عقاري رقم 768 - 42 وساقية؛

جنوبا: ساقية؛

غربا: ساقية ورسم عقاري رقم 768 - 42؛

الدولة  عن  نيابة  بالرشيدية  الدولة  امالك  مندوب  التحفيظ:  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 35195 - 42

اسم امللك: أرض ايت مولي 2.

أرض  املدعو:  احملل  زايدة،  وجماعة  قيادة  ميدلت  ودائرة  اقليم  موقعه: 

ايت مولي.

وقع حتديده في: 22يوليو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 3آ83س.

نوعه: أرض عارية؛
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اجملاورون: 

شماال: بدوي حسن ومطلب التحفيظ رقم 35194 - 42؛

شرقا: طريق؛

جنوبا: طريق؛

غربا: طريق وبدوي حسن؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة.

مطلب رقم 35218 - 42

اسم امللك: مسعودة.

تقرت  ايت  مزرعة  املدعو:  احملل  الريش،  مدينة  ميدلت  اقليم  موقعه: 

بوليلي.

وقع حتديده في: 08أكتوبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 2هـ49آ41س.

نوعه: أرض عارية بها مسكنني وحوض؛

اجملاورون: 

شماال: كرنيني عمر ويدير وورثة ايت فاسكا؛

شرقا: طالب التحفيظ وواد بوليلي؛

جنوبا: ورثة زايد اوهاركو؛

غربا: زنقة ومجمع سكني؛

طالب التحفيظ: عبد اللطيف اوديدي بن احلو ومن معه.

مطلب رقم 35241 - 42

اسم امللك: سيدي محمد.

أمنو  املدعو:  احملل  بومية،  وجماعة  وقيادة  دائرة  ميدلت  اقليم  موقعه: 

نحمو احلسن.

وقع حتديده في: 27غشت2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 6آ38س.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة؛

شرقا: أيت عمر رشيد؛

جنوبا: زنقة؛

غربا: زنقة؛

طالب التحفيظ: محمد ايت بوزيان بن بوزيان.

مطلب رقم 35251 - 42

اسم امللك: مروة.

موقعه: اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو: تاشويت.

وقع حتديده في: 10سبتمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 16آ10س.

نوعه: أرض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف وساقية؛

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 18214 - 42؛

جنوبا: ساقية؛

غربا: موالي عبد السالم وابراهيم؛

طالب التحفيظ: اجلياللي بوطيب بن احلسن. 

مطلب رقم 35257 - 42

اسم امللك: الوردية.

موقعه: اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو: متالحت.

وقع حتديده في: 10سبتمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 1آ.

نوعه: أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي واحد ومرافق؛

اجملاورون: 

شماال: مصطفى احجو؛

شرقا: مصطفى احجو؛

جنوبا: زنقة؛

غربا: زنقة؛

طالب التحفيظ: محمد الدويبي بن عدي.

مطلب رقم 35296 - 42

اسم امللك: آدم.

موقعه: اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو: زنقة احلدادة.

وقع حتديده في: 26سبتمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 85س.

نوعه: أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة؛

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 25398 - 42؛

جنوبا: ممر غير نافذ؛

غربا: زنقة؛

طالب التحفيظ: حدة الزين بنت امبارك.

مطلب رقم 35327 - 42

اسم امللك: ملك مدرني.

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

وقع حتديده في: 30اكتوبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 1آ68س.

نوعه: أرض بها بناية من سفلي ومرافق؛
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اجملاورون: 

شماال: موحى أسكلو؛

شرقا: زنقة ؛

جنوبا: كاسنا موالي حلسن؛

غربا: شريفي موالي لكبير؛

طالب التحفيظ: موح مدرني بن سعيد.

مطلب رقم 35332 - 42

اسم امللك: نوال 2.

موقعه: اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو: 

بقعة تداوت.

وقع حتديده في: 19نوفمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 1آ64س.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة؛

شرقا: رسم عقاري رقم k/13003؛

جنوبا: زنقة؛

غربا: أوبصري؛

طالب التحفيظ: لكبير مدني بن محمد.

مطلب رقم 35355 - 42

اسم امللك: تشروت.

املدعو:  احملل  زايدة،  وجماعة  قيادة  دائرة  ميدلت  ودائرة  اقليم  موقعه: 

تاشروت.

وقع حتديده في: 02ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 2آ.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: عزيز أزاتني؛

شرقا: زنقة وساقية؛

جنوبا: اسماعيلي عال و تهامي مصطفى؛

غربا: زنقة؛

طالب التحفيظ: حميد أباخي بن محمد.

مطلب رقم 35360 - 42

اسم امللك: ملك نعيمة.

موقعه: اقليم ميدلت دائرة قيادة وجماعة بومية، احملل املدعو: تغرمني.

وقع حتديده في: 04ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 1آ18س.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: عقي حسني؛

غربا: عقي حسني؛

طالب التحفيظ: نعيمة وطلح بنت ايعزي.

مطلب رقم 35361 - 42

اسم امللك: ملك موحى.

موقعه: اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو: تاشوين.

وقع حتديده في: 4ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 16آ44س.

نوعه: أرض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: موالي الصديق؛

شرقا: ممر؛

جنوبا: ممر؛

غربا: موحى اوحروش؛

طالب التحفيظ: موحى اجلمور بن علي وبراهيم.

مطلب رقم 35370 - 42

اسم امللك: ملكاك 3.

موقعه: اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو: قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في: 10ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 2آ7س.

نوعه: أرض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 35369 - 42؛

شرقا: زاوية )االحباس(؛

جنوبا: ساقية من اسمنت؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: األحباس العامة.

مطلب رقم 35374 - 42

اسم امللك: راوية.

موقعه: اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو: بقعة احلروش الديور اجلداد.

وقع حتديده في: 11ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 90س.

نوعه: أرض بها بناية من سفلي؛
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اجملاورون: 

شماال: زنقة؛

شرقا: مصطفى ضهري؛

جنوبا: اياو زهور؛

غربا: ضهري حميد؛

طالب التحفيظ: عبد اهلل اسمخ بن عسو.

مطلب رقم 35401 - 42

اسم امللك: ملك محمد.

موقعه: اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو: أملو أنطارفو.

وقع حتديده في: 25ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 2آ98س.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: كرومي بوزيان؛

شرقا: كرومي بوزيان؛

جنوبا: زنقة؛

غربا: موحى بويغجدان؛

طالب التحفيظ: اسماعيل موالي املهدي بن سيدي محمد.

مطلب رقم 35405 - 42

اسم امللك: فدان حسن.

موقعه: اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي جماعة ايت 

ازدك، احملل املدعو: تداموت.

وقع حتديده في: 26ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 2آ89س.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة؛

شرقا: ساقية؛

جنوبا: لعسير عسو؛

غربا: لعسير عسو؛

طالب التحفيظ: حلسن شاكوش بن حلسن.

مطلب رقم 35413 - 42

اسم امللك: اغزدين.

موقعه: اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو: مزرعة 

اشعيرن ايت مولي.

وقع حتديده في: 31ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 1هـ7آ91س.

نوعه: أرض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري  1520 - 42 و مطلب التحفيظ رقم 6992 - 42؛

شرقا: محمد دينار بن بوشتى؛

جنوبا: طريق؛

غربا: طريق؛

طالب التحفيظ: محمد حمداوي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 35479 - 42

اسم امللك: ملكاك 9.

موقعه: اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو: قصر أيت بن يحيى.

وقع حتديده في: 11ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 3آ54س.

نوعه: أرض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: زاوية )االحباس(؛

شرقا: ممر؛

جنوبا: زاوية)االحباس(؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم 35380 - 42؛

طالب التحفيظ: األحباس العامة.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت

     حلسن اليعقوب

محافظة إفران

مطلب رقم 3942 - 57

اسم امللك :"نزهة2".

"مزارع  املدعو  احملل   ، عوا  ضاية  جماعة  إفران،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

احلجاج".

مساحته اإلجمالية : 01هـ94ار81 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال : ورثة حداوي مصطفى ،ممر ،

شرقا : حدو مدلي ، مطلب عدد3800 - 57 ،

جنوبا : رسم عقاري عدد5644 - 57 ،

غربا : علي اصالح، امقايدو محمد.

الضغط  منخفظ  كهربائي  تيار  خط   : والتحمالت  العينية  احلقوق 

يخترق امللك.

طالب التحفيظ : اسماعيل زوبير بن جمال.
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مطلب رقم 3945 - 57

اسم امللك :"معاري".

املدعو   احملل   ، اخملفي  سيدي  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

"ملرابطني"

مساحته : 95ار89س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال : ورثة بناصر اباراو ،الشعبة.

شرقا : موواري فاطمة،

جنوبا : فاظمة حدو وهري ،فاطمة موواري ،

غربا : فاطمة خياطي ،

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : محمد وامبارك معاري بن عالل.

مطلب رقم 3947 - 57

اسم امللك :"بحراوي".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي.

مساحته اإلجمالية : 62ار15س يتكون من قطعتني :

القطعة االولى مساحتها : 21ار07س ،

القطعة الثانية مساحتها : 41ار08س.

نوعه: أرض فالحية جزء منها به اشجار الزيتون.

اجملاورون:

القطعة االولى :

شماال : الشعبة ،

شرقا : عبد الكرمي دالل ،

جنوبا : الشعبة ،

غربا : الشعبة. 

القطعة الثانية : 

شماال: الشعبة ،

شرقا : الشعبة ،

  57  -  12616،  57  -  10357 العقاري  ،الرسم  معروف  غير  :جار  جنوبا 

.57 - 10357

غربا : اوحاتي بن حلسن ،

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ: البحراوي محمد بن ميلود. 

مطلب رقم 3948 - 57

اسم امللك :"امل".

املدعو   ،احملل  اخملفي  سيدي  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

"سيدي عدي املركز".

مساحته : 21ار28س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال : الرسوم العقارية عدد:12663 - 57 - 12662 - 57 - 12661 - 

 ، 57 - 12659 - 5712660

غير  جار   -  57  -  12657  -  57  - العقاالري عدد12658  الرسم   : شرقا 

معروف جنوبا : الشعبة ،

غربا : الطريق ،طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء.

طالب التحفيظ : 

1 - بوميجان محمد بن حلسن 01بنسبة 01/02 ،

2 - محمد البحراوي بن ميلود بنسبة 01/02.

مطلب رقم 3949 - 57

اسم امللك :"اخلير".

املدعو  ،احملل  اخملفي  سيدي  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

"سيدي عدي املركز".

مساحته : 14ار75س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق،

جنوبا : الطريق ،

غربا : رسم عقاري عدد13303 - 57.

احلقوق العينية : الشيء.

طالبا التحفيظ : 

1 - احلسن الدرموكي بن محمد بنسبة 01/04 ،

2 - محمد البحراوي بن ميلود بنسبة 03/04.

 مطلب رقم 6639 - 57

اسم امللك :"حتزونت".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت، احملل املدعو "حتزونت 

املركز.

مساحته اإلجمالية : 91 سنتيار 

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال : ورثة محندي املوح ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : عسيوي محمد ومن معه ،

غربا : موالي احماد ،

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ: امبارك الزياني بن بنعيسى.
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مطلب رقم 6642 - 57

اسم امللك :"البركة".

موقعه : اقليم إفران، دائرة ازرو ، جماعة تكريكرة ،احملل املدعو "تيزي 

موشنكور"

مساحته اإلجمالية : 97ار38 سنتيار 

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال : الطريق ،

شرقا : الشعبة،

جنوبا : ورثة بوشان موحى ،

غربا : جماعة ايت خللف وعلي ،.

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

طالب التحفيظ: احلسني وحديف بن حلسن.

 مطلب رقم 6666 - 57

اسم امللك :"شريفة".

املدعو  اخملفي،احملل  سيدي  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

"سيدي عدي املركز.

مساحته اإلجمالية : 80 سنتيار 

نوعه: سكنى دات سفلي وطابق علوي واحد.

اجملاورون:

شماال : الطريق ،

شرقا : طاهري عبد القادر ،

جنوبا : باصالح عبد العزيز ،

غربا : رابحة اليزيد ،.

احلقوق العينية والتحمالت : حائط مشترك على طول العالمات ب1 

- ب4 - ب3 - ب2.

طالب التحفيظ : موالي اسماعيل رشيدي علوي بن موالي. 

مطلب رقم 6659 - 57

اسم امللك :"تاغبالوت ابوشيل".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تكريكرة.

مساحته اإلجمالية : 01هـ47ار13 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية بها اشجار مثمرة و بئر وبناية وحوض ماء ومشرب.

اجملاورون:

شماال : واد ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : مطلب عدد3666 - 57.

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

طالب التحفيظ: حلسن الدرماق بن علي.

مطلب رقم 6671 - 57

اسم امللك :"جنان".

موقعه : اقليم إفران، مدينة ازرو، احملل املدعو "شارع باتريس لومومبا".

مساحته اإلجمالية : 45 سنتيار 

نوعه: سكنى دات سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال : الطريق ،

شرقا : ورثة فرياك محمد ،

جنوبا : احلي جمال،

غربا : الرسم العقاري 6914 - 57 ،

احلقوق العينية : حائط مشترك على طول العالمات ب1 - ب5 - ب4 

- ب2.

طالب التحفيظ : املصطفى الطال بن حدو.

مطلب رقم 6677 - 57

اسم امللك :"ملك بريوي".

موقعه : اقليم ودائرة إفران، جماعة ضاية عوا.

مساحته اإلجمالية : 44ار93 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال : علي البدوي ،

شرقا : مدوري عبد القادر ومن معه ،

جنوبا : مدوري عبد القادر ومن معه ،

غربا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

طالب التحفيظ : بريوي سعيد بن محمد. 

مطلب رقم 6705 - 57

اسم امللك :"تاشنكورت2".

املدعو  احملل  تيمحضيت،  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

"تاشنكورت".

مساحته اإلجمالية : 13 ار47 سنتيار 

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال : طريق ،

شرقا : طريق ،

جنوبا : الفقيه الصحراوي،ازيرا حسن ،محمد زيان ،

غربا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت : خطوط كهربائية تخترق امللك.

طالبا التحفيظ: 

1 - اسعيد وحدو وقيدة بنسبة01/02،

2 - محمد وقيدة بن محمد بنسبة 01/02.

احملافظ على األمالك العقارية بافران

       عبد اجلبار فرطاس
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 محافظة إنزكان - أيت ملول.

مطلب رقم 20863 - 60

اسم امللك : نكاوي

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

ملول.

مساحتـه : 76 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني.

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : رسم عقاري 8837/س 

جنـوبا :زقاق ذي عرض متغير

غربـا : زقاق ذي عرض متغير.

طالب التحفيظ : السيد)ة( نكاوي يسني بن احمد.

مطلب رقم 20867 - 60

اسم امللك : بوجمعة نهايت بن محمد

موقعــه : ، حي تراست جماعة انزكان عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 84 س.

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال : زنقة 

شـرقا : امشغال واشدشار

جنـوبا : رفاع العياشي 

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : بوجمعة نهايت بن محمد

مطلب رقم 20872 - 60

اسم امللك : ملك نعيمة عزيزي 02

موقعه : اجلماعة احلضرية الدشيرة اجلهادية، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 79 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي

حـدوده : 

شمـاال : املطلب عدد 20871 - 60

شـرقا : اوسالم بوحسني 

جنـوبا : اوسالم بوحسني

غربـا : ممر ذي عرض متغير 

طالب التحفيظ : نعيمة عزيزي بنت عبدالسالم

مطلب رقم 20886 - 60

اسم امللك : مبارك دكاك ورقية احلراري.

موقعــه : حي واحلوري زنقة 3309 رقم 26 جماعة الدشيرة اجلهادية ، 

عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 54 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني
حـدوده : 

شمـاال : ملك عبدالكبير
شـرقا : ورثة امزيل

جنـوبا : كركدان زينة
غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : مبارك دكاك ورقية احلراري.

مطلب رقم 20898 - 60
اسم امللك : الوكدي

موقعــه : دوار البدوع اجلماعة احلضرية التمسية، عمالة إنزكان أيت 
ملول.

مساحتـه : 75 س.
نوعــه : بناية من طابق أرضي وطابقني.

حـدوده : 
شمـاال : اداوكسيم

شـرقا : رسم عقاري 25161 - 60 و 29700 - 60 
جنـوبا : زنقة

غربـا : احلرش الركراكي 
طالب التحفيظ : عبداهلل الوكدي بن محمد

مطلب رقم 20917 - 60
اسم امللك : ايت وارح 

موقعــه : حي تراست اجلماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 01 ار 17 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني 
حـدوده : 

شمـاال : رسم عقاري عدد 68331/09
شـرقا : اكناو حلسني

جنـوبا : زنقة
غربا: زنقة

طالب التحفيظ : سعيدي محمد بن احلسن 

مطلب رقم 20919 - 60
اسم امللك : ملك احمد 

موقعــه : حي املزار جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 81 س.

نوعــه : أرض عارية 
حـدوده : 

شمـاال : زنقة
شـرقا : عبداهلل ايت عليات

جنـوبا : عبداهلل ايت عليات 
غربـا : اد الشايب عمر 

طالب التحفيظ : احمد ايت املضارات بن محمد 

مطلب رقم 20920 - 60
اسم امللك : إكي نتناكيوت

موقعــه : دوار املزار جماعة ايت ملول ، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 23 آر 95 س.
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نوعــه : أرض عارية

حـدوده : 

شمـاال : ايت املودن

شـرقا : ايت احملجوب

جنـوبا : ايت سي عدي

غربـا : الرسم العقاري 8884/س

طالب التحفيظ : احلسن ايت بنعلي

مطلب رقم 20923 - 60

اسم امللك : ملك عوادي

موقعــه : دوار ايت سيدي بلقاسم جماعة التمسية، عمالة إنزكان 

أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 39 سنتيار

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : 

شمـاال : خديجة بن عبداملالك

شـرقا : اوحمو رقية

جنـوبا : زنقة

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : جناة عوادي بنت العربي ومحمد عوادي بن العربي.

 

مطلب رقم 20926 - 60

اسم امللك : أولباز 

موقعــه : حي تراست ، اجلماعة احلضرية إنزكان ، عمالة إنزكان أيت 

ملول.

مساحتـه : 60 س.

نوعــه : دار من سفلي وطابق علوي 

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : ميلود صالح

جنـوبا : حلسن بلقاسم و الرسم العقاري 30832 - 60 

غربـا : مطلب التحفيظ 14350 - 60

بنات  اولباز  نعيمة  و  اولباز  وفاطمة  اولباز  الزهرة   : التحفيظ  طالب 

احلسن 

مطلب رقم 20927 - 60

اسم امللك : دار البركة

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

مساحتـه : 73 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني 

حـدوده : 

شمـاال : ممر

شـرقا : زنقة

جنـوبا : موشان

غربـا : الباكوم

طالب التحفيظ : فاطمة الفاللي بنت موالي احلسني

مطلب رقم 20930 - 60

اسم امللك : ملك املصطفى.

موقعــه : حي بنعنفر جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 02 سنتيار

نوعــه : أرض عارية 

حـدوده : 

شمـاال : ورثة النباش 

شـرقا : النباش عبداهلل و املطلب 20932 - 60

جنـوبا : ورثة النباش 

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : املصطفى النباش بن محمد

مطلب رقم 20931 - 60

اسم امللك : حفيظة

موقعــه : حي بنعنفر جماعة القليعة. عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 75 سنتيار

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : 

شمـاال : مطلب حتفيظ رقم 20932 - 60

شـرقا : زنقة معبدة

جنـوبا : ورثة النباش صالح

غربـا : ورثة النباش

طالب التحفيظ : حفيظة النباش بنت محمد

مطلب رقم 20932 - 60

اسم امللك : ملك عائشة

موقعــه : حي بنعنفر جماعة القليعة. عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 75 سنتيار

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : 

شمـاال : النباش عبداهلل

شـرقا : زنقة معبدة

جنـوبا : مطلب التحفيظ 20931 - 60

غربـا : ورثة النباش ومطلب عدد 20930 - 60

طالب التحفيظ : عائشة النباش بنت محمد

مطلب رقم 20933 - 60

اسم امللك : ملك السعدية

موقعــه : حي بنعنفر جماعة القليعة. عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 76 سنتيار

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : 

شمـاال : زروال
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شـرقا : زنقة معبدة

جنـوبا : مطلب التحفيظ 20934 - 60

غربـا : ورثة النباش 

طالب التحفيظ : السعدية النباش بنت محمد

مطلب رقم 20934 - 60

اسم امللك : ملك مصطفى 1

موقعــه : حي بنعنفر جماعة القليعة. عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 75 سنتيار

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : 

شمـاال : مطلب التحفيظ 20933 - 60 

شـرقا : زنقة معبدة

جنـوبا : نباش عبداهلل

غربـا : ورثة النباش 

طالب التحفيظ : املصطفى النباش بن محمد

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول

           عبداحلليم فتح اهلل

محافظة احلوز

مطلب رقم 2862 - 65

امللك املسمى: "أيت الشيخ علي "

الكائن: إقليم احلوز دائرة وبلدية أيت أورير، دوار أيت الشيخ علي.

مساحته: 02 آر 83 س .

وقع حتديده في: 31 يوليو 2008. 

بالسطح،  ومرفق  أول وسطح  دار من سفلي وطابق  بها  أرض  نوعه: 

وحديقة.

 اجملاورون :

شماال: مطلب التحفيظ رقم 14595/م.

شرقا: الرسم العقاري رقم 2330/65.

جنوبا: عمر بوقوج.

غربا: زنقة عرضها 20 متر.

طالب التحفيظ : السيد بوجمعة بوقوج بن عبد الكبير.

مطلب رقم 6077 - 65

امللك املسمى: "ملك األخوة "

الكائن: إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، دوار أومناس.

مساحته: 85 آر 20 س .

وقع حتديده في: 28 يونيو 2011. 

نوعه: أرض عارية.

 اجملاورون :

شماال: شعبة، طريق عرضها 4 أمتار، رسم عقاري رقم 10211/65.

شرقا: الرسم العقاري رقم 15136/65.

جنوبا: الرسم العقاري رقم 15136/65.

غربا: مطلب التحفيظ رقم 6541/65.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي سنتيسي بن عبد العالي ومن معه.

مطلب رقم 12539 - 65

امللك املسمى: "ملك أيت واعاللوش "

الكائن: إقليم احلوز دائرة وبلدية أمزميز، حي ركراكة السفلي.

مساحته: 97 س .

وقع حتديده في: 31 يوليو 2019. 

نوعه: أرض عارية.

 اجملاورون :

شماال: نعيمة أيت عبد الرحمان.

شرقا: مجاور غير معروف.

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 11457/65.

غربا: فضاء.

طالب التحفيظ : السيد احماد أيت واعاللوش بن حساين.

مطلب رقم 12566 - 65

امللك املسمى: "مخفمان 2 "

دوار  تكركوست،  اللة  جماعة  أمزميز،  دائرة  احلوز  إقليم  الكائن: 

مخفمان.

مساحته: 52 آر 73 س .

وقع حتديده في: 04 سبتمبر 2019. 

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون :

شماال: مطلب حتفيظ ملغى رقم 23325/م.

شرقا: واد نفيس.

جنوبا: الرسم العقاري رقم 22349/65.

غربا: الرسم العقاري  22349/65،مطلب التحفيظ  12568/65، ممر.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

اعالن عن انتهاء التحديد

منطقة التحفيظ اجلماعي " موالي ابراهيم"

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية باحلوز باإلعالم للعموم أن آخر 

أجل للتعرض على حتفيظ منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة: "موالي 

بعد مضي شهرين  ينتهي  أعداد  التحفيظ  بشأن مطالب  إبراهيم" 

 1.69.174 رقم  الشريف  الظهير  اإلعالن.  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء 

املؤرخ في 25 يوليوز 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية(.

 - 9852 - 9844 - 9714 - 9564 - 9533 - 9520 - 9367 - 9338 - 9331

  10012 - 9902 - 9887 - 9882 - 9865 - 9864 - 9860 - 9859 - 9857
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  10107 - 10091 - 10089 - 10088 - 10087 - 10068 - 10031 - 10027

  10159 - 10156 - 10152 - 10132 - 10128 - 10114 - 10113 - 10110

  10485 - 10471 - 10297 - 10286 - 10284 - 10283 - 10279 - 10171

  10552 - 10551 - 10542 - 10536 - 10517 - 10515 - 10498 - 10487

  10632 - 10599 - 10566 - 10561 - 10556 - 10555 - 10554 - 10553

  10662 - 10659 - 10654 - 10649 - 10648 - 10640 - 10638 - 10635

  10695 - 10689 - 10685 - 10680 - 10674 - 10673 - 10667 - 10663

  10776 - 10772 - 10750 - 10738 - 10719 - 10715 - 10699 - 10697

  10949 - 10924 - 10920 - 10880 - 10849 - 10837 - 10836 - 10795

  11000 - 10998 - 10992 - 10964 - 10963 - 10960 - 10958 - 10953

 - 11008 - 11005 - 11003 - 11001

جميع هذه املطالب على الرمز 65.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

              شرف محمد

محافظة أشتوكة - أيت باها

مطلب رقم 2877 - 60 

اسم امللك : " الناعورة "

موقعه : دوار تن داود اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة - 

أيت باها

وقع التحديد في 15/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 هكتار 10 ار 85 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: احلسني ربيح وورثة ربيح ؛

غربا: أيت بوقال وأيت بنحيي ؛ 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 1051 - 60 ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 75915/09 والرسم العقاري عدد 79477/09. 

طالب التحفيظ: شركة موبينا.

مطلب رقم 2933 - 60 

اسم امللك : " املعميرة "

موقعه : احملل املدعواملعميرة اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة 

- أيت باها

وقع التحديد في 30/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 هكتار 68 ار 73 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بها بئرين.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 12297 - 60 ؛

غربا: الرسم العقاري عدد 1839 - 60 وأيت علي أبيهي؛ 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 10433 - 60 والرسم العقاري عدد 1882 - 

60 والرسم العقاري عدد 1839 - 60 ؛

شرقا: أيت احلاج أحمد والرسم العقاري عدد 1968 - 60. 

طالب التحفيظ: محمد وكاك إدريسي بن احلسن.

مطلب رقم 2924 - 60 

اسم امللك : " تكمي"

الترابية إنشادن إقليم أشتوكة  : دوار أيت علي أبكواجلماعة  موقعه 

- أيت باها

وقع التحديد في 16/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار 67 سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية من طابق سفلي في جزء منها وأرض مسيجة 

في جزء اخر وحديقة ومسبح.

اجملاورون:

شماال: طريق ؛

غربا: طريق ؛ 

جنوبا: إبراهيم حليم ؛

شرقا: صفية بنت محند.

طالب التحفيظ: عديل جموظ بن احلسني.

مطلب رقم 2923 - 60 

اسم امللك : " ملك أيت ويحيا إبراهيم "

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة - أيت 

باها

وقع التحديد في 16/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 88 سنتيار.

نوعه: دار للسكن مكونة من طابق سفلي واخر علوي.

اجملاورون:

شماال: زنقة ؛

غربا: إبراهيم بوالزيت ؛ 

جنوبا: أويحيا فاطمة وحما إبراهيم وأوستي مليكة ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 25926 - 60. 

طالب التحفيظ: إبراهيم ويحيا بن مبارك.

مطلب رقم 2892 - 60 

اسم امللك : " الدار القدمية"

موقعه : دوار أدوز أسعود اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة 

- أيت باها



2453 عدد 1117 - 04 شوال 1441 )27 ماي 2020(

وقع التحديد في 26/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 59 سنتيار.

نوعه: أرض عارية مسيجة.

اجملاورون:

شماال: احلاج حوماد ؛

غربا: احلاج حوماد ؛ 

جنوبا: زنقة ؛

شرقا: زنقة 

طالب التحفيظ: بوجمع الرسموكي.

مطلب رقم 2885 - 60 

اسم امللك : " ملك فاطمة بيكا"

موقعه : دوار تودوش اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة - 

أيت باها

وقع التحديد في 19/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 99 سنتيار.

نوعه: أرض عارية مسيجة.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي ؛

غربا: ممر ؛ 

جنوبا: مبارك اوبيهي؛

شرقا: مبارك اوبيهي. 

طالب التحفيظ: فاطمة بيكا بنت مبارك.

مطلب رقم 2889 - 60 

اسم امللك : " سدرة موالي"

إقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  أوبلقاسم  أيت  دوار   : موقعه 

أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 22/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 26 ار 77 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي مهدمة.

اجملاورون:

شماال: ورثة أحموم وأحمد أوسليمان ؛

غربا: علي أسكيك ؛ 

جنوبا: علي أوحماد؛

شرقا: ورثة سعيد عراب. 

طالب التحفيظ: مبارك أحموم بن محمد.

مطلب رقم 2870 - 60 

اسم امللك : " ملك فضيلي "

موقعه : دوار أيت موماد اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة - أيت 

باها

وقع التحديد في 29/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 هكتار 63 ار 20 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 12545 - 60 وأيت خليص ؛

غربا: ممر عمومي ؛ 

جنوبا: ورثة أيت أوكرام وممر عمومي ؛

شرقا: ممر للراجلني. 

طالب التحفيظ: عزيز فضيلي بن محمد.

مطلب رقم 2866 - 60 

اسم امللك : " ملك هاليم "

أيت   - إقليم أشتوكة  بلفاع  الترابية  دوار أسحنان اجلماعة   : موقعه 

باها.

وقع التحديد في 29/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار 34 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: أمينة عبدالوي ؛

غربا: ورثة أسحنون ؛ 

جنوبا: فاطمة عبدالوي ؛

شرقا: يامنة أجنار وبعضا ممر.

طالب التحفيظ: علي هاليم بن احلسن.

مطلب رقم 2861 - 60 

اسم امللك : " ملك بوعالكة"

 - إقليم أشتوكة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى  تن  : حي  موقعه 

أيت باها

وقع التحديد في 22/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 90 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طريق معبدة ؛

غربا: زنقة؛ 

جنوبا: احلسن الوردي ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 18426 - 60. 

طالب التحفيظ: احلسن املتوكل بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 2860 - 60 

اسم امللك : " فدان السهب "

موقعه : دوار املرس اجلماعة الترابية ماسة إقليم أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 22/07/2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هكتار 47 ار 70 سنتيار.
نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:
شماال: مطلب التحفيظ عدد 257 - 60 ومطلب التحفيظ 9691 - 60 

ورثة أيت موسى ؛
غربا: ممر عمومي ؛ 

جنوبا: ممر عمومي ؛
شرقا: الرسم العقاري عدد 26033 - 60. 

طالب التحفيظ: إبراهيم احليان بن موسى.

مطلب رقم 2851 - 60 
اسم امللك : " كديات ساسي "

إقليم  بلفاع  الترابية  اجلماعة  الكديات  املدعوحومة  احملل   : موقعه 
أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 03/07/2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 84 سنتيار.

نوعه: أرض مسيجة.
اجملاورون:

شماال: يامنة بنت احلسني؛
غربا: زنقة ؛ 

جنوبا: ورثة علي بن ايدر ؛
شرقا: عبد اهلل بن احلسني.

طالب التحفيظ: احلسني احليد بن ساسي ومن معه.

مطلب رقم 2850 - 60 
اسم امللك : " ملك السعدية "

موقعه : دوار تدوارت اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة - 
أيت باها

وقع التحديد في 02/07/2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 ار 36 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: أيت علي أوبيهي ؛
غربا: طريق معبدة وأيت علي أوبيهي ؛ 

جنوبا: زنقة ؛
شرقا: طفال صفية. 

طالب التحفيظ: السعدية طفال.

مطلب رقم 2849 - 60 
اسم امللك : " ملك أيت همو"

موقعه : دوار أدوز أسعود اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة 
- أيت باها

وقع التحديد في 01/07/2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 60 سنتيار.

نوعه: بناية من طابق سفلي وطابق علوي.
اجملاورون:

شماال: أحمد إبراهيم ؛
غربا: يامنة صابر ؛ 

جنوبا: زنقة ؛

شرقا: يامنة صابر. 
طالب التحفيظ: رشيد أيت هموبن عبد اهلل.

مطلب رقم 2848 - 60 
اسم امللك : " ملك حسن مصوري "

عمالة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى   2 الشالي  حي   : موقعه 
أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 01/07/2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 09 سنتيار.

نوعه: بناية مكونة من طابق سفلي وطابقني علويني.
اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 25504 - 60 ؛
غربا: زنقة ؛ 

جنوبا: ذهبي ناصيري ؛
شرقا: الرسم العقاري عدد 4464 - 60. 

طالب التحفيظ: حسن مصوري.

مطلب رقم 2835 - 60 
اسم امللك : " ملك بكرين "

أيت   - إقليم أشتوكة  إنشادن  الترابية  الدويرة اجلماعة  دوار   : موقعه 
باها

وقع التحديد في 03/06/2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 63 سنتيار.

نوعه: أرض عارية بها جدار أساسات.
اجملاورون:

شماال: زنقة ؛
غربا: الرسم العقاري عدد 12652 - 60 ؛ 

جنوبا: العربي بن محمد ؛
شرقا: زنقة. 

طالب التحفيظ: خديجة بكرين بنت محمد.

مطلب رقم 2897 - 60 
اسم امللك : " املعذر"

 - إقليم أشتوكة  إنشادن  الترابية  أيت احلسن اجلماعة  دوار   : موقعه 
أيت باها.

وقع التحديد في 04/09/2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 71 ار 13 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: احلاج مبارك بن حميد ؛
غربا: ورثة احلبوس ؛ 

جنوبا: طريق عمومية ؛
شرقا: عائشة مرا بن أحمد. 

طالب التحفيظ: بن جعفر عبد الرحيم بن عبد العالي.

مطلب رقم 1067 - 60 
اسم امللك : " أدوز"

موقعه : دوار القصبة اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة - أيت 
باها



2455 عدد 1117 - 04 شوال 1441 )27 ماي 2020(

وقع التحديد في 22/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 ار 19 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طريق معبدة ؛

غربا: الكبيدي محمد بن علي بن محمد ؛ 

جنوبا: ورثة بوكيند مبارك بن محمد ؛

شرقا: ورثة بوكيند مبارك بن علي نايت همو. 

طالب التحفيظ: بوكيند محمد بن مبارك ومن معه.

مطلب رقم 1317 - 60 

اسم امللك : " حتت سيدي أبي الرجاء"

إقليم  ماسة  الترابية  اجلماعة  ماسة  املدعومركز  احملل   : موقعه 

أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 23/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 ار 88 سنتيار.

وأساسات مكونة من اإلسمنت  أرض مسيجة في جزء منها  نوعه: 

في جزء اخر وبئر.

اجملاورون:

شماال: احلاج أحمد متوكل؛

غربا: هشام إبراهيم وممر ؛ 

جنوبا: ورثة سعيد أسياغ حسوني ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 9217 - 60 وورثة أسيلي محمد بن علي. 

طالب التحفيظ: األحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 2484 - 60 

اسم امللك : " ملك صفية "

إقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  أوسعود  أدوز  دوار   : موقعه 

أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 19/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار 38 سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من طابق سفلي واخر علوي في جزء منها 

وارض مسيجة في جزء اخر.

اجملاورون:

شماال: الفاضيلي ؛

غربا: الفاضيلي ؛ 

جنوبا: طريق معبدة ؛

شرقا: زنقة. 

طالب التحفيظ: صفية فنيش بنت محجوب.

مطلب رقم 2878 - 60 

اسم امللك : " أكرور"

عمالة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  إداومحند  التوامة  دوار   : موقعه 

أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 15/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة احلسن فوزي ؛

غربا: زنقة ؛ 

جنوبا: زنقة ؛

شرقا: فاطمة بومالكي. 

طالب التحفيظ: كرمي ضباز بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 2887 - 60 

اسم امللك : " منزل السعادة "

موقعه : حي تبروين اجلماعة الترابية أيت باها إقليم أشتوكة - أيت 

باها

وقع التحديد في 19/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 55 سنتيار.

نوعه: بناية مكونة من طابق سفلي واخرين علويني.

اجملاورون:

شماال: زنقة ؛

غربا: محمد لفقيه ؛ 

جنوبا: احلاج محفوظ ؛

شرقا: زنقة. 

طالب التحفيظ: أيوب كري بن محمد.

مطلب رقم 2903 - 60 

اسم امللك : " ملك اشهبون "

إقليم  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  وساي  سيدي  دوار   : موقعه 

أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 11/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 19 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طريق ؛

غربا: طريق ؛ 

جنوبا: طريق ؛

شرقا: ورثة فاضمة مالكود. 

طالب التحفيظ: أحمد أشهبون.

مطلب رقم 2921 - 60 

اسم امللك : " أخيام أوكنس"

: دوار أمزلني اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة -  موقعه 

أيت باها

وقع التحديد في 02/10/2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 64 ار 11 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي وبئر وحوض.

اجملاورون:

شماال: ورثة سي احلسن أوحميد ؛

غربا: رزاني إبراهيم وأيت حماد أوعلي ؛ 

جنوبا: متاغيرت وطريق وبعضا رزاني ابراهيم؛

شرقا: طريق. 

طالب التحفيظ: أحمد رزاني بن أحماد.

مطلب رقم 2929 - 60 

اسم امللك : " ملك بكرمي "

أيت   - إقليم أشتوكة  بلفاع  الترابية  الكديات اجلماعة  دوار   : موقعه 

باها

وقع التحديد في 28/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 ار 71 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 26647/09 ؛

غربا: عبد القادر بكرمي ؛ 

جنوبا: زنقة ؛

شرقا: عبد الرحيم بكرمي وحسن عال. 

طالب التحفيظ: بوبكر بكرمي بن عبد اهلل.

مطلب رقم 2930 - 60 

اسم امللك : " ملك وبلعيد "

موقعه : دوار أيت بوصابون اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة 

- أيت باها

وقع التحديد في 28/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 97 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: زنقة ؛

غربا: احلسني بوزيدي ؛ 

 3715 العقاري عدد  والرسم   60 -  3716 العقاري عدد  الرسم  جنوبا: 

- 60 ؛

شرقا: عبد اهلل نكوربا. 

طالب التحفيظ: وبلعيد عبد الرحيم بن احلسني.

مطلب رقم 2935 - 60 

اسم امللك : " ملك عبد الرحمان "

موقعه : حي تني بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة - 

أيت باها

وقع التحديد في 04/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 97 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 10747 - 60 ؛

غربا: زنقة ؛ 

جنوبا: زنقة ؛

شرقا: ساحة عمومية. 

طالب التحفيظ: عبد الرحمان رفيع بن أمحمد.

مطلب رقم 2941 - 60 

اسم امللك : " السعادة "

موقعه : دوار درب نتاكوت اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة - 

أيت باها

وقع التحديد في 13/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 47 ار 38 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طريق ؛

غربا: ورثة نظيفي ؛ 

جنوبا: ورثة بوهوش ؛

شرقا: ورثة أيت ملسالك. 

طالب التحفيظ: عصام بوعشرة بن محمد.

مطلب رقم 2942 - 60 

اسم امللك : " تاغولت واحد "

موقعه : دوار إكنضيفن اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة - أيت 

باها

وقع التحديد في 13/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 ار 14 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طريق ؛

غربا: طريق ؛ 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 6043 - 60 ؛

شرقا: ورثة دكاير.

طالب التحفيظ: صالح طيطي.

مطلب رقم 2971 - 60 

اسم امللك : " ملك األنواري"

موقعه : احملل املدعوأيت حلسن أوعلي اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة 

أشتوكة - أيت باها
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وقع التحديد في 02/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 95 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: احلسني املتوكل ؛

غربا: طريق معبدة ؛ 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 19975/09 ؛

شرقا: فاضمة األنواري. 

طالب التحفيظ: عبد اهلل األنواري بن محمد.

مطلب رقم 2980 - 60 

اسم امللك : " ملك نعيمة "

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة - أيت 

باها

وقع التحديد في 09/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 38 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مبارك أيت محمد ؛

غربا: زنقة ؛ 

جنوبا: ورثة بوكضيد ؛

شرقا: رشيدة نويشات. 

طالب التحفيظ: نعيمة بوكضيد بنت احلسن.

مطلب رقم 3016 - 60 

اسم امللك : " ملك األنواري 1 "

موقعه : احملل املدعوايت احلسن اوعلي اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة 

أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 30/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: زنقة معبدة ؛

غربا: األنواري فاضمة وبيوح رقية ؛ 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 3017 - 60 ؛

شرقا: زنقة. 

طالب التحفيظ: عبد اهلل األنواري بن محمد.

مطلب رقم 3017 - 60 

اسم امللك : " ملك األنواري 2 "

موقعه : احملل املدعوأيت احلسن اوعلي اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة 

أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 30/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 89 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 3016 - 60 ؛

غربا: األنواري فاضمة وبيوح رقية ؛ 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 3018 - 60 ؛

شرقا: زنقة. 

طالب التحفيظ: عبد اهلل األنواري بن محمد.

مطلب رقم 3018 - 60 

اسم امللك : " ملك االنواري 3"

موقعه : احملل املدعوأيت احلسن أوعلي اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة 

أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 30/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 89 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 3017 - 60 ؛

غربا: األنواري فاضمة وبيوح رقية ؛ 

جنوبا: االنواري فاحت ؛

شرقا: زنقة.

طالب التحفيظ: عبد اهلل األنواري بن محمد.

مطلب رقم 3021 - 60 

اسم امللك : " ملك السعادة "

عمالة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى  املدعوتن  احملل   : موقعه 

أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 30/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار 32 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طريق معبدة ؛

غربا: األنواري عبد اهلل ؛ 

جنوبا: األنواري البشير ؛

شرقا: طريق معبدة.

طالب التحفيظ: إبراهيم األنواري بن محمد.

مطلب رقم 2902 - 60 

اسم امللك : " بليريك "

الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة  : دوار السهب اجلماعة  موقعه 

- أيت باها

وقع التحديد في 11/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 ار 41 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.
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اجملاورون:

شماال: أبوزي احلاج محمد ؛

غربا: الرسم العقاري عدد 59919/09؛ 

جنوبا: أيت حمان ؛

شرقا: طريق. 

طالب التحفيظ: عبد اهلل بليريك بن مبارك.

مطلب رقم 3029 - 60 

اسم امللك : " أعبايل "

موقعه : دوار أيت مولود أيت باها أومالل اجلماعة الترابية وادي الصفاء 

إقليم أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 06/01/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 99 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: زنقة ؛

غربا: أعالم سعيد ؛ 

جنوبا: احلسن أكباص ؛

شرقا: زنقة.

طالب التحفيظ: أحمد أعبايل بن إبراهيم.

مطلب رقم 3034 - 60 

اسم امللك : " الشفاء"

إقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  السايح  أيت  دوار   : موقعه 

أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 13/01/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 15 ار 42 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بها شجرة أركان.

اجملاورون:

شماال: جدي مبارك ؛

غربا: طريق ؛ 

جنوبا: جدي حسن ؛

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 21930/09. 

طالب التحفيظ: احلسن جدي بن محمد.

مطلب رقم 3035 - 60 

اسم امللك : " حقلة موالي مبارك "

موقعه : احملل املدعومتغدو2 اجلماعة الترابية أيت باها إقليم أشتوكة 

- أيت باها

وقع التحديد في 14/01/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 25 ار 03 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بها شجرة أركان.

اجملاورون:

شماال: أحرباط أحمد ؛

غربا: زنقة ؛ 

جنوبا: احلسن تبيضانت والرسم العقاري عدد 11635 - 60 ؛

شرقا: أحرباط احمد. 
اجلماعة  ملوظفي  اإلجتماعية  األعمال  جمعية  التحفيظ:  طالب 

احلضرية أيت باها.

مطلب رقم 3052 - 60 
اسم امللك : " منزل اخلير "

موقعه : احملل املدعوأيت حلسن اوعلي اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة 
أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 29/01/2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 62 سنتيار.

نوعه: بناية مكونة من طابق سفلي واخرين علويني.
اجملاورون:

شماال: زنقة ؛
غربا: األنواري إبراهيم ؛ 
جنوبا: فاطمة األنواري ؛

شرقا: زنقة. 
طالب التحفيظ: عبد اهلل األنواري بن محمد. 

إعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 11616 - 60 
اسم امللك: " حفرة مريكيك".

موقعه : دوار إفريان اجلماعة الترابية إنشادن إقليم اشتوكة ايت باها.
مساحته: 08 هكتار 14 آر 80 سنتيار.

طالب التحفيظ : محمد كليلي بن احلسن ومن معه.
 684 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة في08/02/2012.

مطلب رقم 11617 - 60 
اسم امللك: " النخيالت".

موقعه : دوار إفريان اجلماعة الترابية إنشادن إقليم اشتوكة ايت باها.
مساحته: 25 آر 87 سنتيار.

طالب التحفيظ : محمد كليلي بن احلسن ومن معه.
 684 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة في08/02/2012.
احملافظ املساعد على األمالك العقارية باشتوكة ايت باها 

          بلعيد ايت الرايس.

محافظة تيفلت 

مطلب رقم 1331 - 81
اسم امللك: "موهيوسف".

موقعه: دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت بلعربي.
 وقع حتديده في: 04 - 03 - 2019.
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نوعه: ارض فالحية بها بئرين وغرفتني محرك وأشجار زيتون.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 69 آر 16 س.

اجملاورون: 
شماال: الرسم العقاري رقم 32107 - 16؛
شرقا: مطلب التحفيظ رقم 2754 - 16؛ 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 65292 - ر؛
غربا: شعبة من ورائها ورثة احلسوبي بوعزة.

طالب التحفيظ: عزيز بلوى بن اجلياللي.

مطلب رقم 4800 - 81
اسم امللك: "األندلس".

موقعه: مدينة تيفلت احملل املدعو حي األندلس اجلنوبي.
 وقع حتديده في: 17 - 10 - 2019.

نوعه: ارض بها بناية من سفلي وطابق أول.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 85 س.

اجملاورون: 
شماال: الكريف مليكة؛

شرقا: الزنقة؛ 
جنوبا: موتيا محمد؛

غربا: الرسم العقاري رقم 49422 - 16. 
طالب التحفيظ: مصطفى خويتر بن امبارك ومن معه.

مطلب رقم 9008 - 16
اسم امللك: "زيلي".

ايت  دوار  بوخلخال  اجلوهرة سيدي  تيفلت جماعة عني  دائرة  موقعه: 
العربي وعلي.

 وقع حتديده في: 29 - 08 - 2001.
وأشجار  ماء  وخزان  واسطبل  وبئر  مسكن  بها  فالحية  ارض  نوعه: 

مثمرة.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 05 هـ 89 آر 70 س.

اجملاورون: 
شماال: حادة بنت بنعاشير؛ ورثة عبد اهلل بن بنيزة؛

شرقا: ورثة عبد اهلل بن بنيزة؛ واد زيلي؛

جنوبا: احلاجة حليمة بنت بنعاشير ؛
غربا: امللك الغابوي)الرسم العقاري رقم 69394 - 13(.

طالب التحفيظ: العزعوزي اخلياطي بن احلاج.

مطلب رقم 11992 - 16
اسم امللك: "فدان موالي عبد القادر اجلياللي".

موقعه: دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوشو.
 وقع حتديده في: 16 - 04 - 2019.

نوعه: ارض فالحية بها أشجار زيتون وأشجار مثمرة.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 27 آر 25 س.

اجملاورون: 
شماال: مطلب التحفيظ رقم 4016؛

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 4016 - 16؛ ورثة حمادي بن حمو؛ الرسم 
العقاري رقم 19925 - 16؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم 19925 - 16؛
غربا: امبارك معروف.

طالب التحفيظ: محمد اوحمان بن املعطي ومن معه.

مطلب رقم 27485 - 16
اسم امللك: "سيدي محمود".

موقعه: دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت ايدير.
 وقع حتديده في: 14 - 09 - 2011.

نوعه: ارض فالحية بها بناية من سفلي ، حوض وبئر.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 00 آر 18 س.

اجملاورون: 
شماال: الغازي بن ابراهيم؛

شرقا: محمد بن عبد القادر؛
جنوبا: الرسم العقاري رقم 38908 - 16 و 10898 - 16؛

غربا: طالب التحفيظ.
طالب التحفيظ: حلبيب احمو بن ادريس.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت
         زكرياء الدغمي


