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شواهد الملكية الخاصة بالعقارات 

 موضوع النزاع
 

 شهادة ملكية 42المجموع 
 
 

 باسووا الكووالة اليةا  ة  المسووجلة عدد شوووا د ملكية

 .9  ثا :سانت 

 باسوووا شوووالة  شووواا   المسوووجلة عدد شووووا د ملكية

 .12ألاي: 

 باسووووا شووووالة بولي    المسووووجلة عدد شوووووا د ملكية

 .1ساوت :

 باسووا أشووأار أ ا    المسووجلة عدد شوووا د ملكية

:11. 

 9عائلة لمزو  :باسا  المسجلة عدد شوا د ملكية. 

•••••• ••• •••••• •••• •••••
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136245للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

E097AE84-0665-4ABF-A37E-3FB1106F9552

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-B146“  المتكون من09/136245، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم146 سنتيار المشتملة على بوكس  بالطابق  التحت  األرضي17 ، مساحتها 

10000/6 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
(.)  (  )الشركة العقارية سانت ريتا -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

المقيد (591:   عدد126: سجل ) 2002/09/06الرهن المنقول من الرسم العقاري األصلي و المقيد بتاريخ  - 1
من الرتبة األولى على كافة الملك المذكور ضمانا ألداء (1896:   عدد152: سجل ) 2007/04/16بتاريخ 

.تكميلي لما تبقى من واجبات التسجيل العادية و إن إقتضى الحال الرسوم اإلضافية و الدعائر
:من طرف

(  )الشركة العقارية سانت ريتا         .
:لفائدة

(  )مصلحة التسجيل و التنبر         .

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136245

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
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2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 36 دقيقة  و 44 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136245

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136244للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

AF88983A-02C4-47A3-8A9A-435A1A4D0734

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-B145“  المتكون من09/136244، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم145 سنتيار المشتملة على بوكس  بالطابق  التحت  األرضي16 ، مساحتها 

10000/6 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
(.)  (  )الشركة العقارية سانت ريتا -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

المقيد (591:   عدد126: سجل ) 2002/09/06الرهن المنقول من الرسم العقاري األصلي و المقيد بتاريخ  - 1
من الرتبة األولى على كافة الملك المذكور ضمانا ألداء (1896:   عدد152: سجل ) 2007/04/16بتاريخ 

.تكميلي لما تبقى من واجبات التسجيل العادية و إن إقتضى الحال الرسوم اإلضافية و الدعائر
:من طرف

(  )الشركة العقارية سانت ريتا         .
:لفائدة

(  )مصلحة التسجيل و التنبر         .

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136244

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
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2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 17 دقيقة  و 52 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136244

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136297للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

9DB2853C-AC65-47C2-B989-5E5CC4654322

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-B198“  المتكون من09/136297، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم198 سنتيار المشتملة على بوكس  بالطابق  التحت  األرضي21 ، مساحتها 

10000/8 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
(.)  (  )الشركة العقارية سانت ريتا -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

المقيد (591:   عدد126: سجل ) 2002/09/06الرهن المنقول من الرسم العقاري األصلي و المقيد بتاريخ  - 1
من الرتبة األولى على كافة الملك المذكور ضمانا ألداء (1896:   عدد152: سجل ) 2007/04/16بتاريخ 

.تكميلي لما تبقى من واجبات التسجيل العادية و إن إقتضى الحال الرسوم اإلضافية و الدعائر
:من طرف

(  )الشركة العقارية سانت ريتا         .
:لفائدة

(  )مصلحة التسجيل و التنبر         .

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136297

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479

Digitally signed
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2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 30 دقيقة  و 41 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136297

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136365للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

E467CCBF-F4B8-4214-A167-7B3D7F2760E9

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-MG37“  المتكون من09/136365، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم270 سنتيار المشتملة على متجر  بالطابق  األرضي15 ، مساحتها 

10000/6 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
(.)  (  )الشركة العقارية سانت ريتا -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

المقيد (591:   عدد126: سجل ) 2002/09/06الرهن المنقول من الرسم العقاري األصلي و المقيد بتاريخ  - 1
من الرتبة األولى على كافة الملك المذكور ضمانا ألداء (1896:   عدد152: سجل ) 2007/04/16بتاريخ 

.تكميلي لما تبقى من واجبات التسجيل العادية و إن إقتضى الحال الرسوم اإلضافية و الدعائر
:من طرف

(  )الشركة العقارية سانت ريتا         .
:لفائدة

(  )مصلحة التسجيل و التنبر         .
من الرتبة األولى ، ضمانا لسلف (2503:   عدد213: سجل ) 2014/03/25الرهن الرسمي المقيد بتاريخ  - 2

سنويا  على % 6.27بفائدة معدلها   ( دهـ262500)مبلغه  مائتين و اثنان و ستون الف  و خمسمائة  درهم 
كافة الملك المذكور ض ق م

:من طرف
(  )الشركة العقارية سانت ريتا         .

:لفائدة
(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136365

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
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BP-CS      (  )البنك الشعبي للوسط الجنوبي         .
:الشروط على الرهن

مـنــع التفـويــت           -
مـنـع الرهــن           -

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 1 دقيقة  و 43 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136365

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/160321للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

07EF2191-462F-434B-956F-AFFC27CEDB01

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”NAJAH-I I11 App539“  المتكون من09/160321، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم25 11 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الخامس من العمارة  رقم 77 ، مساحتها

10000/20 المتكون من اإلقامة09/66151 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، مدينة أكادير

بيانات المالك
(.)  (  )الشركة العقارية سانت ريتا -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 25 دقيقة  و 34 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/160321

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/190314للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

8546C13A-D482-44D7-BA16-E5D53D3A3EA2

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Attadamoun 1-I22-App-387“  المتكون من09/190314، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم522 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الثالث من العمارة  رقم 26 آر 1 ، مساحتها Im.22

10000/153.64 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/2022المتكون من اإلقامة 
إداوتنان، والية أكادير-الكائنة بمقاطعة بنسركاو عمالة أكادير

بيانات المالك
SARL   (SOCIETE SAINETE RITA)  (  )شركة ساينت ريتا  -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 6 دقيقة  و 32 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/190314

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/190317للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

CF826440-4E9F-448F-B2C1-B515DCC46B0E

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Attadamoun 1-I22-App-390“  المتكون من09/190317، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم525 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الثالث من العمارة  رقم 11 آر 1 ، مساحتها Im.22

10000/135.349 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/2022المتكون من اإلقامة 
إداوتنان، والية أكادير-الكائنة بمقاطعة بنسركاو عمالة أكادير

بيانات المالك
(.)  (  )الشركة العقارية سانت ريتا -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 52 دقيقة  و 37 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/190317
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/190319للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

65D33FA3-D60E-4F8C-8F41-093D0F52D78F

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Attadamoun 1-I22-App-488“  المتكون من09/190319، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم527 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الرابع من العمارة  رقم 26 آر 1 ، مساحتها Im.22

10000/153.64 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/2022المتكون من اإلقامة 
إداوتنان، والية أكادير-الكائنة بمقاطعة بنسركاو عمالة أكادير

بيانات المالك
 درهم ومقرها االجتماعي بالدار البيضاء شارع30000000.00شركة سانت ريتا شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب -  1

(.)  (  )الشفشاوني 

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 18 دقيقة  و 36 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/190319

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/190320للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

EC7076E2-ED45-4330-AA13-EF7F949DEC75

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Attadamoun 1-I22-App-489“  المتكون من09/190320، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم528 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الرابع من العمارة  رقم 85 ، مساحتها Im.22

10000/103.646 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/2022المتكون من اإلقامة 
إداوتنان، والية أكادير-الكائنة بمقاطعة بنسركاو عمالة أكادير

بيانات المالك
(.)  (  )الشركة العقارية سانت ريتا -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 44 دقيقة  و 48 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/190320

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136335للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

FFDF6DB0-186B-4445-8373-D282CA53A986

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-MG6“  المتكون من09/136335، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم239 - سنتيار المشتملة على متجر  بالطابق  األرضي21، مساحتها 

10000/8 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
39 درهم ومقرها االجتماعي بالدار البيضاء 100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب -  1

(SOCIETE ICHRAQ-AGRI S A R L)  (  )شارع انفا 

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ1800000ضمانا لدين قدره   (2515:   عدد268: سجل ) 2019/03/26حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:ضد 
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 
:لفائدة

شركة اطلس احيحي       -

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136335

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير
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2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 12 دقيقة  و 2 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136335

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136406للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

45580FE2-ED04-4B3C-90F9-D4C154627A38

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-MG79“  المتكون من09/136406، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم312 سنتيار المشتملة على متجر  بالطابق  األرضي34 ، مساحتها 

10000/14 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
SOCIETE ICHRAQ-AGRI S A)  (  ) شارع انفا 39 مقرها االجتماعي  الدار البضاء 100000شركة اشراق اكري ش د م م  راسمالها -  1

R L)

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ1850000ضمانا لدين قدره   (1187:   عدد268: سجل ) 2019/03/13حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:ضد 
(  ) شارع انفا 39 مقرها االجتماعي  الدار البضاء 100000شركة اشراق اكري ش د م م  راسمالها        -

:لفائدة
SARL      (  )شركة اطلس احيحي        -

(306:   عدد269: سجل ) 2019/04/02التقييد اإلحتياطي بمقتضى مقال المقيد بتاريخ  - 2
:لفائدة

عادل   المزوق       -
:ضد

SARL      (  )شركة اطلس احيحي        -
(  ) شارع انفا 39 مقرها االجتماعي  الدار البضاء 100000شركة اشراق اكري ش د م م  راسمالها        -

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136406

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير
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(  ) مقرها االجتماعي شارع الشفشاوني الدار البيضاء 30000000الشركة العقارية سانت ريتا راسمالها        -

 ملف2019/2087بناء على أمر قضائي عدد   (76:   عدد270: سجل ) 2019/04/29التمديد المقيد بتاريخ  -  3
(306:   عدد269: سجل ) 2019/04/02 للتقييد اإلحتياطي المقيد بتاريخ 2087رقم 

:لفائدة
عادل لمزوق       -

:ضد
SARL      (  )شركة اطلس احيحي        -
(  ) شارع انفا 39 مقرها االجتماعي  الدار البضاء 100000شركة اشراق اكري ش د م م  راسمالها        -
(  ) مقرها االجتماعي شارع الشفشاوني الدار البيضاء 30000000الشركة العقارية سانت ريتا راسمالها        -

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 32 دقيقة  و 57 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136406

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136408للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

57AE85F4-0CEC-4BC1-B366-A45E0E859A11

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-MG81“  المتكون من09/136408، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم314 سنتيار المشتملة على متجر  بالطابق  األرضي36 ، مساحتها 

10000/15 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
39 درهم ومقرها االجتماعي بالدار البيضاء 100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب -  1

(SOCIETE ICHRAQ-AGRI S A R L)  (  )شارع انفا 

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ1850000ضمانا لدين قدره   (1187:   عدد268: سجل ) 2019/03/13حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:ضد 
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 
:لفائدة

39 رقم 1518 درهم ومقرها االجتماعي كائن بزنقة 2400000شركة اطلس احيحي ش د م م  راسمالها        -
(  )حي رشدي الدشيرة انزكان 

(305:   عدد269: سجل ) 2019/04/02التقييد اإلحتياطي بمقتضى مقال المقيد بتاريخ  - 2
:لفائدة

عادل لمزوق       -
:ضد

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136408

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير
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 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -
(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 

 ملف2019/2088بناء على أمر قضائي عدد   (76:   عدد270: سجل ) 2019/04/29التمديد المقيد بتاريخ  -  3
(305:   عدد269: سجل ) 2019/04/02 للتقييد اإلحتياطي المقيد بتاريخ 2088رقم 

:لفائدة
عادل لمزوق       -

:ضد
39 رقم 1518 درهم ومقرها االجتماعي كائن بزنقة 2400000شركة اطلس احيحي ش د م م  راسمالها        -

(  )حي رشدي الدشيرة انزكان 
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 
(  )الشركة العقارية سانت ريتا        -

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 29 دقيقة  و 55 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136408

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/140348للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

A2735418-5E6C-4CE6-96C4-DF991E5588B2

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Narjesse 1 VI5 App017“  المتكون من09/140348، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم1 عمارة VI5 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  األرضي من العمارة  رقم 88 ، مساحتها VI 5

10000/13 المتكون من اإلقامة09/54508 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، الجماعة الحضرية ألكادير، عمالة أكادير إداوتنان، والية أكادير

بيانات المالك
39 درهم ومقرها االجتماعي بالدار البيضاء 100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب -  1

(SOCIETE ICHRAQ-AGRI S A R L)  (  )شارع انفا 

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ1850000ضمانا لدين قدره   (1600:   عدد268: سجل ) 2019/03/15حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:لفائدة
SARL      (  )شركة اطلس احيحي        -
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/140348

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479

Digitally signed
by EL BERKANI
ISMAIL
Date: 2021.07.02
10:58:36 +01:00



2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 32 دقيقة  و 58 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/140348

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/140418للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

13CA8BDB-B60C-4B3C-A661-218EABC1CE97

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Narjesse 1 VI7 App525“  المتكون من09/140418، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم26 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الخامس من العمارة  رقم 86 ، مساحتها VI.7

10000/13 المتكون من اإلقامة09/54508 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، الجماعة الحضرية ألكادير، عمالة أكادير إداوتنان، والية أكادير

بيانات المالك
SOCIETE ICHRAQ-AGRI S)  (  )  شارع انفا 39 مقرها االجتماعي بالدار البيضاء 100000شركة اشراق اكري ش د م م  راسمالها -  1

A R L)

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ1850000ضمانا لدين قدره   (1600:   عدد268: سجل ) 2019/03/15حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:ضد 
(  )  شارع انفا 39 مقرها االجتماعي بالدار البيضاء 100000شركة اشراق اكري ش د م م  راسمالها        -

:لفائدة
SARL      (  )شركة اطلس احيحي        -

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/140418

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479

Digitally signed
by EL BERKANI
ISMAIL
Date: 2021.07.02
11:05:19 +01:00



2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 15 دقيقة  و 5 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/140418

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/140427للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

291FC031-21FE-47E7-BA21-9E121326E273

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Narjesse 1 VI8 App030“  المتكون من09/140427، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم3 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  األرضي من العمارة  رقم 83 ، مساحتها VI.8

10000/13 المتكون من اإلقامة09/54508 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، الجماعة الحضرية ألكادير، عمالة أكادير إداوتنان، والية أكادير

بيانات المالك
39 درهم ومقرها االجتماعي بالدار البيضاء 100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب -  1

(SOCIETE ICHRAQ-AGRI S A R L)  (  )شارع انفا 

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ1850000ضمانا لدين قدره   (1600:   عدد268: سجل ) 2019/03/15حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:ضد 
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 
:لفائدة

SARL      (  )شركة اطلس احيحي        -

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/140427

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479

Digitally signed
by EL BERKANI
ISMAIL
Date: 2021.07.02
11:04:18 +01:00



2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 14 دقيقة  و 4 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/140427

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/149416للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

36D2F04C-4E7E-4085-B4AC-28A039CC3BD2

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Al Inbiaat B I5 App424“  المتكون من09/149416، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم26-I5B __ 5 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الرابع من العمارة  رقم 75، مساحتهاB

1000/49 المتكون من اإلقامة09/98831 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، عمالة اكادير اداوتنان

بيانات المالك
39 درهم ومقرها االجتماعي بالدار البيضاء 100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب -  1

(SOCIETE ICHRAQ-AGRI S A R L)  (  )شارع انفا 

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ1850000ضمانا لدين قدره   (2058:   عدد268: سجل ) 2019/03/20حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:ضد 
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 
:لفائدة

39 رقم 1518 درهم ومقرها االجتماعي كائن بزنقة 2400000شركة اطلس احيحي ش د م م  راسمالها        -
(  )حي رشدي الدشيرة انزكان 

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/149416

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479

Digitally signed
by EL BERKANI
ISMAIL
Date: 2021.07.02
11:03:17 +01:00



2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 13 دقيقة  و 3 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/149416

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/160301للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

34E3CF47-1462-4CDE-A889-EB29C50E6ACF

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”NAJAH-I I11Com038“  المتكون من09/160301، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم3 11 سنتيار المشتملة على متجر  بالطابق  األرضي من العمارة  رقم 60 ، مساحتها

10000/15 المتكون من اإلقامة09/66151 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، مدينة أكادير

بيانات المالك
SOCIETE ICHRAQ-AGRI S A)  (  ) شارع انفا 39 مقرها االجتماعي الدار البيضاء 100000شركة اشراق اكري ش د م م  راسمالها-  1

R L)

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

من الرتبة األولى ، ضمانا لدين مبلغه (1187:   عدد268: سجل ) 2019/03/13الرهن الجبري المقيد بتاريخ  - 1
على كافة الملك المذكور  ( دهـ1850000) مليون   و ثمانمائة و خمسون الف   درهم 

 دهـ1850000ضمانا لدين قدره   (1187:   عدد268: سجل ) 2019/03/13حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -2
على كافة الملك المذكور

:ضد 
(  ) شارع انفا 39 مقرها االجتماعي الدار البيضاء 100000شركة اشراق اكري ش د م م  راسمالها       -

:لفائدة
39 رقم 1518 درهم ومقرها االجتماعي كائن بزنقة 2400000شركة اطلس احيحي ش د م م  راسمالها        -

(  )حي رشدي الدشيرة انزكان 
(307:   عدد269: سجل ) 2019/04/02التقييد اإلحتياطي بمقتضى مقال المقيد بتاريخ  - 3

:لفائدة
عادل   لمزوق       -

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/160301

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479

Digitally signed
by EL BERKANI
ISMAIL
Date: 2021.07.02
11:08:30 +01:00



:ضد
(  )الشركة العقارية سانت ريتا        -
39 رقم 1518 درهم ومقرها االجتماعي كائن بزنقة 2400000شركة اطلس احيحي ش د م م  راسمالها        -

(  )حي رشدي الدشيرة انزكان 
(  ) شارع انفا 39 مقرها االجتماعي الدار البيضاء 100000شركة اشراق اكري ش د م م  راسمالها       -

 ملف2019/2092بناء على أمر قضائي عدد   (76:   عدد270: سجل ) 2019/04/29التمديد المقيد بتاريخ  -  4
(307:   عدد269: سجل ) 2019/04/02 للتقييد اإلحتياطي المقيد بتاريخ 2092رقم 

:لفائدة
عادل   لمزوق       -

:ضد
(  )الشركة العقارية سانت ريتا        -
39 رقم 1518 درهم ومقرها االجتماعي كائن بزنقة 2400000شركة اطلس احيحي ش د م م  راسمالها        -

(  )حي رشدي الدشيرة انزكان 
(  ) شارع انفا 39 مقرها االجتماعي الدار البيضاء 100000شركة اشراق اكري ش د م م  راسمالها       -

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 25 دقيقة  و 8 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/160301

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/160302للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

D97549BC-0E5A-46B5-AEF1-DC68DA2947BF

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”NAJAH-I I11Com039“  المتكون من09/160302، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم4 11 سنتيار المشتملة على متجر  بالطابق  األرضي من العمارة  رقم 61 ، مساحتها

10000/15 المتكون من اإلقامة09/66151 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، مدينة أكادير

بيانات المالك
39 درهم ومقرها االجتماعي بالدار البيضاء 100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب -  1

(SOCIETE ICHRAQ-AGRI S A R L)  (  )شارع انفا 

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ1850000ضمانا لدين قدره   (1187:   عدد268: سجل ) 2019/03/13حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:ضد 
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 
:لفائدة

SARL      (  )شركة اطلس احيحي        -
(307:   عدد269: سجل ) 2019/04/02التقييد اإلحتياطي بمقتضى مقال المقيد بتاريخ  - 2

:لفائدة
عادل   لمزوق       -

:ضد
(  )الشركة العقارية سانت ريتا        -

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/160302

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
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SARL      (  )شركة اطلس احيحي        -
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 
 ملف2019/2090بناء على أمر قضائي عدد   (76:   عدد270: سجل ) 2019/04/29التمديد المقيد بتاريخ  -  3

(307:   عدد269: سجل ) 2019/04/02 للتقييد اإلحتياطي المقيد بتاريخ 2090رقم 
:لفائدة

عادل   لمزوق       -
:ضد

(  )الشركة العقارية سانت ريتا        -
SARL      (  )شركة اطلس احيحي        -
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 21 دقيقة  و 7 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/160302

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/160303للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

8E76C5CC-6A02-416E-9E09-F84A93CFEBEB

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”NAJAH-I I11Com040“  المتكون من09/160303، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم5 11 سنتيار المشتملة على متجر  بالطابق  األرضي من العمارة  رقم 26 ، مساحتها

10000/7 المتكون من اإلقامة09/66151 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، مدينة أكادير

بيانات المالك
39 درهم ومقرها االجتماعي بالدار البيضاء 100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب -  1

(SOCIETE ICHRAQ-AGRI S A R L)  (  )شارع انفا 

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ1850000ضمانا لدين قدره   (1187:   عدد268: سجل ) 2019/03/13حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:ضد 
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 
:لفائدة

.شركة اطلس احيحي          -
(307:   عدد269: سجل ) 2019/04/02التقييد اإلحتياطي بمقتضى مقال المقيد بتاريخ  - 2

:لفائدة
عادل لمزوق       -

:ضد
.شركة اطلس احيحي          -

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/160303

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير
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(  )الشركة العقارية سانت ريتا        -
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 
 ملف2019/2091بناء على أمر قضائي عدد   (76:   عدد270: سجل ) 2019/04/29التمديد المقيد بتاريخ  -  3

(307:   عدد269: سجل ) 2019/04/02 للتقييد اإلحتياطي المقيد بتاريخ 2091رقم 
:لفائدة

عادل لمزوق       -
:ضد

.شركة اطلس احيحي          -
(  )الشركة العقارية سانت ريتا        -
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 12 دقيقة  و 33 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/160303

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/172361للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

D609AB00-D3D9-47EE-90F4-3661D1EF303B

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 المتكون من09/172361، ذي الرسم العقاري عدد  “21-خير ربي”  الملك   المسمى :
القسمة المفرزة رقم31-31 ` سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  األول27 آر 1، مساحتها 

1000/26 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/12062المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
الصناعي مدينة اكادير

بيانات المالك
39 درهم ومقرها االجتماعي بالدار البيضاء 100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب -  1

(SOCIETE ICHRAQ-AGRI S A R L)  (  )شارع انفا 

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ1850000ضمانا لدين قدره   (1600:   عدد268: سجل ) 2019/03/15حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:ضد 
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 
:لفائدة

SARL      (  )شركة اطلس احيحي        -

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/172361

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير
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2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 36 دقيقة  و 59 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/172361

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/172367للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

FBB929B5-885C-4F39-9C6F-6B0517B6CEC1

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 المتكون من09/172367، ذي الرسم العقاري عدد  “27-خير ربي”  الملك   المسمى :
القسمة المفرزة رقم37-37 ` سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الثاني27 آر 1، مساحتها 

1000/26 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/12062المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
الصناعي مدينة اكادير

بيانات المالك
39 درهم ومقرها االجتماعي بالدار البيضاء 100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب -  1

(SOCIETE ICHRAQ-AGRI S A R L)  (  )شارع انفا 

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ1850000ضمانا لدين قدره   (1600:   عدد268: سجل ) 2019/03/15حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:ضد 
 درهم ومقرها100000.00شركة اشراق اكري شركة دات مسؤولية محدودة راسمالها يقدر ب        -

(  ) شارع انفا 39االجتماعي بالدار البيضاء 
:لفائدة

SARL      (  )شركة اطلس احيحي        -

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/172367

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479
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2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 7 دقيقة  و 1 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/172367

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/149516للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

AB9EE7F2-4B4E-451D-8E2F-539B99B646D3

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Al Inbiaat BI9–App445“  المتكون من09/149516، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم28-I9B 9 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الرابع من العمارة  رقم 66 ، مساحتهاB

1000/43 المتكون من اإلقامة09/98831 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، عمالة اكادير اداوتنان

بيانات المالك
(SOCIETE POOLING SOUTH  SARL)  (  )شركة بولين سووث شركة ذات مسؤولية محدودة -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 16 دقيقة  و 12 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/149516

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136154للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

EAE1B700-A324-4883-B1D2-3DD062B314A3

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-P 55“  المتكون من09/136154، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم55 سنتيار المشتملة على موقف لسيارات  بالطابق  التحت  األرضي17 ، مساحتها 

10000/7 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
( ABDELOUAHAD OUBELKAS BEN OMAR )عبد الواحد   ابلقاس   بن عمر  -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 59 دقيقة  و 35 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136154

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479

Digitally signed
by EL BERKANI
ISMAIL
Date: 2021.07.02
10:36:03 +01:00



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136159للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

95C27282-3852-44D7-B97A-3C189E7C49C9

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-P 60“  المتكون من09/136159، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم60 سنتيار المشتملة على موقف لسيارات  بالطابق  التحت  األرضي17 ، مساحتها 

10000/7 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
(   DENISE ANNE BERTHE HOUG )ديزنيس اني بريث هوك        -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 28 دقيقة  و 22 و 13 على الساعة 2021/07/05:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136159

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479

Digitally signed
by CHARAF
EDDINEOUTLITE
Date: 2021.07.05
13:22:30 +01:00



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136265للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

CA83C223-4EBD-44E6-98DF-A302066A1B62

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-B166“  المتكون من09/136265، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم166 سنتيار المشتملة على بوكس  بالطابق  التحت  األرضي14 ، مساحتها 

10000/5 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
دونيز ان بيرت هوك-  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 9 دقيقة  و 22 و 13 على الساعة 2021/07/05:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136265

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479

Digitally signed
by CHARAF
EDDINEOUTLITE
Date: 2021.07.05
13:22:11 +01:00



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136322للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

6CE7C2F4-8DC2-4881-BCE7-2A6700327D45

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-B223“  المتكون من09/136322، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم223 سنتيار المشتملة على بوكس  بالطابق  التحت  األرضي21 ، مساحتها 

10000/8 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
(  MOHAMED ACHBAH )محمد   اشباح     -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 40 دقيقة  و 47 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136322

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479

Digitally signed
by EL BERKANI
ISMAIL
Date: 2021.07.02
10:47:45 +01:00



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136540للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

902551B3-DE62-47E3-BA14-7E44DFBD15F6

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-I8 APP228“  المتكون من09/136540، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم450 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الثاني71 ، مساحتها 

10000/27 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
( FATNA BAKRIM BENT HASSAN )فاطنة   باكريم   بنت حسن  -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 32 دقيقة  و 38 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136540

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479

Digitally signed
by EL BERKANI
ISMAIL
Date: 2021.07.02
10:38:38 +01:00



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/140350للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

6D0233B5-41B7-4BBC-88DE-CB112470B4FE

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Narjesse 1 VI5 App019“  المتكون من09/140350، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم3 عمارة VI5 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  األرضي من العمارة  رقم 87 ، مساحتها VI 5

10000/13 المتكون من اإلقامة09/54508 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، الجماعة الحضرية ألكادير، عمالة أكادير إداوتنان، والية أكادير

بيانات المالك
2/1لمياء   الزراري   بنت السعيد بنسبة -  1
2/1فدوى   الزراري   بنت السعيد بنسبة -  2

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

من الرتبة األولى ، ضمانا لسلف (739:   عدد258: سجل ) 2018/05/16الرهن الرسمي المقيد بتاريخ  - 1
سنويا  على كافة الملك % 5.75بفائدة معدلها   ( دهـ430000)مبلغه  أربعمائة و ثالثون الف   درهم 

المذكور
:من طرف

(أعاله  (ة)المذكور )لمياء   الزراري   بنت السعيد         .

فدوى   الزراري   بنت السعيد        .
:لفائدة

C.I.H      (  )القرض العقاري و السياحي         .
:الشروط على الرهن

مـنــع التفـويــت           -
مـنـع الرهــن           -

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/140350

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479
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2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 40 دقيقة  و 30 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/140350

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/141341للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

0B8EE8E7-EB9A-4FA4-8D0C-D16811BF1D8F

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Al Izdihar I2 App09“  المتكون من09/141341، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم4 2 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  األرضي من العمارة  رقم 63 ، مساحتها 2 عمارة

10000/48 المتكون من اإلقامة09/134080 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، مدينة أكادير

بيانات المالك
( NADIA FATAH BENT SALEM )نادية   فاتح   بنت سالم  -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 52 دقيقة  و 24 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/141341

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/148713للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

18617A6C-2116-45BD-8BAE-98D0B24836FD

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”AL INBIAAT C I10 App346“  المتكون من09/148713، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم20-I10C 10 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الثالث من العمارة  رقم 65 ، مساحتهاC

1000/43 المتكون من اإلقامة09/98831 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، عمالة اكادير اداوتنان

بيانات المالك
( .   )فاطمة   المهريد   بنت عبدهللا  -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 41 دقيقة  و 28 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/148713

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/149370للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

7333BE0D-D9D6-4D01-97BD-AB9461E1AC23

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Al Inbiaat BI4 –App017“  المتكون من09/149370، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم2-I4B 4 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  األرضي من العمارة  رقم 61 ، مساحتهاB

1000/39 المتكون من اإلقامة09/98831 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، عمالة اكادير اداوتنان

بيانات المالك
( M BARK AIT EDDOUKIR ben BELAID )امبارك   ايت الدوكير   بن بلعيد  -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 22 دقيقة  و 27 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/149370

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/149460للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

CBE466C6-5B16-46A9-8CD9-1A7408A14EFF

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Al Inbiaat B I7 App334“  المتكون من09/149460، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم21-I7B 7 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الثالث من العمارة  رقم 76 ، مساحتهاB

1000/49 المتكون من اإلقامة09/98831 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، عمالة اكادير اداوتنان

بيانات المالك
( .   )احمد   جها   بن الحسين  -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 46 دقيقة  و 49 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/149460

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/149559للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

E7FA12BA-316E-41EF-98A8-FBFC75382F98

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Al Inbiaat BI11 App353 _____“ المتكون من09/149559، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم21-I11B 11 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الثالث من العمارة  رقم 44 ، مساحتهاB

1000/29 المتكون من اإلقامة09/98831 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، عمالة اكادير اداوتنان

بيانات المالك
( .   )بوبكر   إبراهيم   بن عبدهللا  -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 52 دقيقة  و 21 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/149559

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/135253للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

11FF3BB8-9433-4BBF-BB1F-BE66682C6B91

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”T2II21 APP268“  المتكون من09/135253، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم12 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الثاني من العمارة  رقم 96 ، مساحتها T2 II21

1000/78 المتكون من اإلقامة09/65750 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
إداوتنان، والية أكادير-الكائنة بمقاطعة بنسركاو، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
(  MOHAMED LAMZAWAK )محمد   لمزوق     -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 31 دقيقة  و 37 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/135253

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/124614للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

1C6A9437-7440-4F10-8726-7D5996FA724C

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى   ”T 3 III 9 MG 56“  المتكون من09/124614، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم3 - 3 A سنتيار المشتملة على  متجر وقبو  بالطابق  األرضي من العمارة  رقم 50 ، مساحتها III 9

1000/37 المتكون من اإلقامة09/65750 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة ب مقاطعة بنسركاو مدينة اكادير اداوتنان

بيانات المالك
(  HABIBA ZILI )حبيبة   زيلي     -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ1745000ضمانا لدين قدره   (1433:   عدد272: سجل ) 2019/07/19حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:ضد 
حبيبة   زيلي       -

:لفائدة
(  )شركة بولين سووث شركة ذات مسؤولية محدودة        -

على كافة الملك المذكور  (586:   عدد281: سجل ) 2020/03/23عقل الممتلكات المقيد بتاريخ  -        -2
:ضد 

حبيبة   زيلي       -
:لفائدة

.الوكيل العام للملك          -

(2/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/124614

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير
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2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 52 دقيقة  و 38 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(2/2)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/124614

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير

065104479: الفاكس  . 060102735: ، أكادير  الهاتف 80000الحي اإلداري، 
Quartier administratif, 80000, AGADIR  Tel : 060102735 . Fax : 065104479



إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136158للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

3DF14F70-84A0-4E62-A30E-B8926196CA4E

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-P 59“  المتكون من09/136158، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم59 سنتيار المشتملة على موقف لسيارات  بالطابق  التحت  األرضي17 ، مساحتها 

10000/7 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
( LAMZAWAK WAFA BENT MOHAMED )وفاء   لمزوق   بنت محمد  -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

12690617ضمانا لدين قدره   (2339:   عدد295: سجل ) 2021/06/14حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
دهـ  على كافة الملك المذكور

:ضد 
وفاء   لمزوق   بنت محمد       -

:لفائدة
(  )الشركة العقارية سانت ريتا        -

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 41 دقيقة  و 32 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136158

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136305للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

CD8F7341-33FE-483B-8445-59BB7A9508E0

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-B206“  المتكون من09/136305، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم206 سنتيار المشتملة على بوكس  بالطابق  التحت  األرضي18 ، مساحتها 

10000/7 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
( LAMZAWAK WAFA BENT MOHAMED )وفاء   لمزوق   بنت محمد  -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

12690617ضمانا لدين قدره   (2340:   عدد295: سجل ) 2021/06/14حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
دهـ  على كافة الملك المذكور

:ضد 
وفاء   لمزوق   بنت محمد       -

:لفائدة
(  )الشركة العقارية سانت ريتا        -

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 57 دقيقة  و 34 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136305

Service de la Conservation Foncière d'AGADIRمصلحة المحافظة العقارية ألكادير
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136496للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

C0974EBC-1F37-4504-872B-E3340F12DA76

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-I5 APP115“  المتكون من09/136496، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم403 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  األول62 آر 1 ، مساحتها 

10000/55 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
(  AMAL LAMZAWAK )امال   لمزوق     -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 33 دقيقة  و 23 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136496
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/136501للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

9EF2E9FA-03D9-42E9-AD85-AB66D51AAE3E

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الرودانيز”  الملك   المسمى-I6 APP120“  المتكون من09/136501، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم408 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  األول54 آر 1 ، مساحتها 

10000/51 من األجزاء المشتركة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/693المتكون من العمارة  الكائنة بالحي 
إداوتنان، والية أكادير-الصناعي، مدينة أكادير، عمالة أكادير

بيانات المالك
( LAMZAWAK WAFA BENT MOHAMED )وفاء   لمزوق   بنت محمد  -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ1500000ضمانا لدين قدره   (532:   عدد285: سجل ) 2020/09/04حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:ضد 
وفاء   لمزوق   بنت محمد       -

:لفائدة
(  )شركة اشراق اكري ش د م م         -

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 49 دقيقة  و 33 و 10 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/136501
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/149628للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

05A3A863-D905-4629-A362-FBD9AD84F6E5

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Al Inbiaat BI14 App267“  المتكون من09/149628، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم15-I14B 14 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الثاني من العمارة  رقم 76 ، مساحتهاB

1000/50 المتكون من اإلقامة09/98831 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، عمالة اكادير اداوتنان

بيانات المالك
( LAILA LAMZAWAK BENT MOHAMED )ليلى   لمزوق   بنت محمد  -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 32 دقيقة  و 41 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/149628
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/149918للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

10AB6906-7382-4985-B5E4-4C4646E3EEC7

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”AL Inbiaat D I9-App045“  المتكون من09/149918، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم5-I9D 9 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  األرضي من العمارة  رقم 55 ، مساحتهاD

1000/38 المتكون من اإلقامة09/98831 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد 
الكائنة بمقاطعة بنسركاو، عمالة اكادير اداوتنان

بيانات المالك
( ACHRAF LAMZAWAK BEN MOHAMED )اشرف   لمزوق   بن محمد  -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

 دهـ5500000ضمانا لدين قدره   (1704:   عدد285: سجل ) 2020/09/21حجز تحفظي المقيد بتاريخ  -        -1
على كافة الملك المذكور

:ضد 
اشرف   لمزوق   بن محمد       -

:لفائدة
الحسين   بيشا       -

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 30 دقيقة  و 40 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/149918
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إن المحافظ على األمالك العقارية بأكادير الممضي أسفله يشهد أن بيانات الوضعية المادية و القانونية
:  هي إلى غاية تاريخ توقيع هذه الشهادة كالتالي  09/190316للرسم العقاري عدد  

شهادة الملكية المشتركة

6C77E5B4-11E1-4396-9AE2-4553A2F510D1

رمز للتحقق من البيانات

بيانات الملك
 الملك   المسمى  ”Attadamoun 1-I22-App-389“  المتكون من09/190316، ذي الرسم العقاري عدد :
القسمة المفرزة رقم524 سنتيار المشتملة على شقة  بالطابق  الثالث من العمارة  رقم 85 ، مساحتها Im.22

10000/103.646 من األجزاء المشتركة في العمارة  من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي عدد S/2022المتكون من اإلقامة 
إداوتنان، والية أكادير-الكائنة بمقاطعة بنسركاو عمالة أكادير

بيانات المالك
(  AMINA ASKIRA )امينة   اسكيرة     -  1

بيانات الحقوق العينية والتحمالت العقارية والشروط على الملك  وعلى المالك
:ال يوجد لحد اآلن أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ماعدا 

التحمالت و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري األصلي المذكور،- 
.طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري 

2021/07/02: بتاريخ 

عن المحافـــــظ  و بأمر منه
27751: رقم   

 درهم100: مدفوع 

لمزوق عادل:  طالب الشهادة  

951195: سجل المداخيل 

 ثانية 54 دقيقة  و 13 و 11 على الساعة 2021/07/02:إداوتنان في -حرر   بأكادير

(1/1)الـصفحة :رسم عقاري عدد   09/190316
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