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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو4 في ميدا4 اإلبه ر الق نوني إثش ت هو تهم والسلط ت املسندة إليهم.
وال تتحم8 اإلدارة رية مسؤولية فيم  يتعلق بمضمو4 اإلعالن ت.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE DIFAOUEN
SARL AU

املقر االجتم عي : تع ونية االصالح 
الزراعي - سشع روا�ضي موالي 

يعقوب ف س - ف س
 1( بمقت�ضى عقد توثيقي بت ر خ 
الشركة  تأسيس  تم   2828 م رس 
لتكو4 خ صيته   محدودة املسؤولية 

ك لت لي :
 STE DIFAOUEN  : التسمية 

.SARL AU
الهدف : 

في املغرب مق ولة في جميع املواد 
املتعلقة ب لشن ء من بيع  وبراء وتوزيع 
في ك8 مواد الشن ء واآلالت املختصة في 

جميع األبغ ل املخلتفة واألرا�ضي,
مش برة  غير  رو  مش برة  وبصفة 

النش ط ت التي تهدف إلى التنمية.
بتع ونية  ف س   : االجتم عي  املقر 
موالي   - روا�ضي  سشع  اإلصالح 

يعقوب.
 188.888  : الشركة  ررسم ل 

درهم.
السيد محمد النفيط : 188.888 

درهم.
مجموع : 188.888 درهم.

من  الشركة  تسير   : التسيير 
طرف املسير واحد هو السيد محمد 

النفيط.
السنة امل لية : تبتدر من ف تح ين ير 

وتنتهي في 31 ديسمبر من ك8 سنة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
بف س  التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

تحت رقم 9)2828/18.
1 P

 BEST DISTRIBUTION &

TRADING
تأسيس

بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

2828 تم إنش ء بركة ذات  9 م رس 

الخص ئص الت لية :

 BEST DISTRIBUTION : التسمية

& TRADING

الهدف :

بيع منتج ت النظ فة.

منتج ت  واستيراد  تصدير 

النظ فة.

بيع املنتج ت الغدائية.

املنتج ت  واستيراد  تصدير 

الغدائية.

املقر االجتم عي : حي رنك دي تجزئة 

رمشيور رقم 54 وجدة.

99 سنة ابتدر من   : مدة الشركة 

ت ر خ تأسيس الشركة.

الشرك ء : السيد برمض 4 إبراهيم 

الح م8 لشط قة التعر ف الوطنية ف 

.6282(7
ررسم ل الشركة : 188.888 درهم 

فئة  من  حصة   1888 إلى  مقسمة 

السيد  نصيب  من  كله   درهم   188

لشط قة  الح م8  إبراهيم  برمض 4 

التعر ف الوطنية ف 7)6282.

رسندت مهمة التسيير   : التسيير 

غير  ملدة  إبراهيم  برمض 4  للسيد 

محددة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

م رس   16 بت ر خ  بوجدة  التج ر ة 

2819 تحت رقم 1843.

2 P

 STE SUPER MIXED

TRADING

في  مسج8  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الرب ط، بت ر خ 5 م رس 2828 قد تم 

تأسيس بركة الشخص الواحد ذات 

املسؤولية املحدودة.

 STE SUPER MIXED  : التسمية 

.TRADING

الهدف االجتم عي : 

التج رة الع مة وك8 م  يرتشط به ، 

ك لتج رة في  مواد الشن ء والعق قير.

الشن ء وك8 م  يرتشط به.

نق8 الشض ئع.

درهم   18.888  : ررسم ل الشركة 

مقسمة إلى 188 حصة من فئة 188 

درهم للحصة الواحدة.

 188  : مهداوي  بوبعيب  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع 

السج8 التج ري.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك8 سنة م  عدا السنة 

األولى التي تبتدئ من ت ر خ التسجي8.

املقر : ب رع الحسن األول - إق مة 

  - 4 A - الشقة رقم  النخيلة - الشن ية 

الط بق األول - تم رة.

املسير : السيد بوبعيب مهداوي.

التج ري  ب لسج8  التقييد  رقم 

رقم 129779.

3 P

STE USA POWER

ش.م.م.

بركة از ب ور ش.م.م.

الررسم ل االجتم عي : 188.888 

درهم

املقر االجتم عي : ف س، 94 عم رة 12 

الط بق 4 آيت سق طو 2

السج8 التج ري : 725)3

إقف ل تصفية الشركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

 2828 فبراير   6 بت ر خ  االستثن ئي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

94 عم رة    : ذات املقر االجتم عي  ب 

ف س    2 آيت سق طو   4 الط بق   12

عن إقف ل تصفية الشركة تقرر م  

يلي :

إقف ل تصفية للشركة.

تقر ر املصفي.

الشركة  املص دقة على حس ب ت 

املقدمة من طرف املصفي.

تبرئة املصفي.

االنته ء من التصفية.

االحتف ظ بمستندات الشركة في 

آيت   4 الط بق   12 عم رة   94 ف س، 

سق طو 2.

تم اإليداع بمكتب الضشط لدى 

بت ر خ بف س  التج ر ة   املحكمة 

 3(725 تحت رقم   2828 م رس   (  

إيص ل 48311128811418.

4 P
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SOCONANI
CABINET COMPTABLE

تجزئة السالم إق مة السالم رقم 36 ب س يس 
طر ق صفرو ف س

اله تف : 41.19.89.)86.6

STE OUMIX SERVICES
ش.م.م.

الررسم ل االجتم عي : 188.888 
درهم

املقر االجتم عي : ف س رقم 5 زنقة 
بوليفي الزهور
تأسيس بركة

بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسيس بركة   ،2828 م رس   4  

ك آلتي :
 STE OUMIX  : التسمية 

SERVICES ش.م.م.
املقر االجتم عي   : املقر االجتم عي 

ف س رقم 5 زنقة بوليفي الزهور.
للشركة   : االجتم عي  الهدف 

األهداف الت لية :
رعم ل رو إنش ءات مختلفة.

األحداث.
والحدث  والتواص8  اإلعال4 

والنشر.
املط عم.

الحجز واإلق مة.
وك8 العملي ت ذات ط بع تج ري، 
صن عي، م لي، عق ري، التي له  عالقة 
مش برة ب لهدف االجتم عي، رو يمكنه  

املس همة في تطو ر الشركة.
الررسم ل   : االجتم عي  الررسم ل 
قدره  م   في  محدد  االجتم عي 
 1888 مقسمةإلى  درهم   188.888
درهم   188 حصة قدر الواحدة منه  

املقسمة ك آلتي :
السيدة مسلك ألي م رميمة : 1888 

حصة.
املجموع : 1888 حصة.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
تسجيله   ت ر خ  من  ابتداء  سنة   99
في السج8 التج ري م  عدا في ح لة 

الفسخ اإلداري للشركة.
الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 
رميمة ملدة غير  للسيدة مسلك ألي م 

محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 
تحت   2828 م رس   4 بت ر خ  بف س 
التج ري  السج8   972971/28 رقم 

رقم 62339 ف س.
بمث بة مقتطف وبي 4

5 P

SOCONANI

تجزئة السالم، إق مة السالم رقم 36 ب، 

س يس، طر ق صفرو، ف س

اله تف : 89 19 41 )866/ 82 )9 61 8535

 RUBAN BLEU TRANS 
ET LOGISTIQUE

ش.م.م
الررسم ل االجتم عي : 188.888 درهم
املقر االجتم عي : ف س، رقم )1 زنقة 

هنغ ر  ، مونفلوري 2
تأسيس بركة

بت ر خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بركة  تأسيس  تم   2828 فبراير   6

ك آلتي :
 RUBAN BLEU : بركة  التسمية 

TRANS ET LOGISTIQUE ش.م.م.
 1( رقم  ف س،   : املقر االجتم عي 

زنقة هنغ ر  ، مونفلوري 2.
للشركة   : االجتم عي  الهدف 

األهداف الت لية :
والدولية  املحلية  الشض ئع  نق8 

لحس به الخ ص وحس ب اآلخر ن ؛
إنش ءات رو رعم ل مختلفة ؛

استيراد وتصدير ري م دة رو �ضيء 
رو لوازم ملحق ت رو منتج ت تتعلق 

بهذا النش ط ؛
وك8 العملي ت ذات ط بع تج ري، 
صن عي، م لي، عق ري التي له  عالقة 
مش برة ب لهدف االجتم عي رو يمكنه  

املس همة في تطو ر الشركة.
في  محدد   : االجتم عي  الررسم ل 
188.888 درهم مقسمة إلى  م  قدره 
 188 1888 حصة قدر الواحدة منه  

درهم املقسمة ك آلتي :
السيد بي  عشد الغني 1888 حصة ؛

املجموع 1888 حصة.
في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
تسجيله   ت ر خ  من  ابتداء  سنة   99
في السج8 التج ري م  عدا في ح لة 

الفسخ اإلرادي للشركة.

الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 
للسيد بي  عشد الغني ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط  بكت بة 
تحت   2828 فبراير   26 بف س بت ر خ 

رقم 483111/28.
السج8 التج ري رقم 62139.

بمث بة مقتطف وبي 4

6 P

SOCONANI
تجزئة السالم، إق مة السالم رقم 36 ب، 

س يس، طر ق صفرو، ف س
اله تف : 89 19 41 )866/ 82 )9 61 8535

CHTIOUI BAT
ش.م.م

الررسم ل االجتم عي : 188.888 درهم
املقر االجتم عي : ف س، زنقة 1 إق مة 

م ربي  2، طر ق عي4 الشقف
تأسيس بركة

بت ر خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسيس بركة   2828 فبراير   1(

ك آلتي :
 CHITIOUI BAT التسمية : بركة

ش.م.م.
 1 زنقة  ف س،   : االجتم عي  املقر 

إق مة م ربي  2، طر ق عي4 الشقف.
للشركة   : االجتم عي  الهدف 

األهداف الت لية :
رعم ل رو إنش ءات مختلفة ؛

جميع  من  والص درات  الواردات 
املنتج ت واملواد ورعم ل الشن ء ؛

نق8 الشض ئع ؛
وك8 العملي ت ذات ط بع تج ري، 
صن عي، م لي، عق ري التي له  عالقة 
مش برة ب لهدف االجتم عي رو يمكنه  

املس همة في تطو ر الشركة.
في  محدد   : االجتم عي  الررسم ل 
188.888 درهم مقسمة إلى  م  قدره 
 188 1888 حصة قدر الواحدة منه  

درهم املقسمة ك آلتي :
السيدة خدير مجيدة 1888 حصة ؛

املجموع 1888 حصة.
في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
تسجيله   ت ر خ  من  ابتداء  سنة   99
في السج8 التج ري م  عدا في ح لة 

الفسخ اإلرادي للشركة.

الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 
غير  ملدة  مجيدة  خدير  للسيدة 

محددة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط  بكت بة 
تحت   2828 يونيو   4 بت ر خ  بف س 

رقم )1697/1.
السج8 التج ري رقم 56833.

بمث بة مقتطف وبي 4

7 P

 JOSAM EXPERTISE

EL GHAYATI CAR
بركة ذات مسؤولية محدودة 

لشر ك وحيد
في  العرفي  العقد  تسجي8  بت ر خ 
الجهوي  ب ملركز   2819 نوفمبر   1(
تحم8  والتي  ب لرب ط  لالستثم ر 

الخص ئص الت لية : 
كراء   : االجتم عية  األهداف 

السي رات.
ررسم ل الشركة : 188.888 درهم 
فئة  من  حصة   1888 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   188

على الشك8 الت لي :
 1888 الغي تي  ك ميلي   السيدة 

حصة.
8) مكرر س نية   : املقر االجتم عي 

بنزايرة زنقة 4 سيدي مو�ضى، سال.
ك ميلي   السيدة   : الوحيد  املسير 

الغي تي ملدة غير محدودة.
 : التج ري  ب لسج8  التقييد  رقم 

.38(99
لإلب رة والشي 4

8 P

JOSAM EXPERTISE

KAMILIA SHOP
بركة ذات مسؤولية محدودة 

لشر ك وحيد
في  العرفي  العقد  تسجي8  بت ر خ 
الجهوي  ب ملركز   2819 نوفمبر   1(
تحم8  والتي  ب لرب ط  لالستثم ر 

الخص ئص الت لية :
مكتب   : االجتم عية  األهداف 

الصرف.
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ررسم ل الشركة : 188.888 درهم 

درهم   188 1888 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة موزعة على الشك8 

الت لي :

 1888 الغي تي  ك ميلي   السيدة 

حصة.

8) مكرر س نية   : املقر االجتم عي 

بنزايرة زنقة 4 سيدي مو�ضى سال.

ك ميلي   السيدة   : الوحيد  املسير 

الغي تي ملدة غير محدودة.

 : التج ري  ب لسج8  التقييد  رقم 

.38(79
لإلب رة والشي 4

9 P

STE ESPACE METRE
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة 

بر ك وحيد

ررسم له  188.888 درهم

إق مة رقم 3 الط بق الث لث ب رع 

الحسن الث ني مقر راو ة الحي 

اإلداري ميدلت

في  محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2828 فبراير   28 بت ر خ  ميدلت 

وضع الق نو4 األس �ضي لشركة ذات 

وحيد  بر ك  محدودة  مسؤولية 

 STE ESPACE »بركة  اسم  تحم8 

بر ك  ش.م.م   METRE SARL AU

وحيد، خص ئصه  ك لت لي :

تصميم  مكتب   : الشركة  غرض 

الفنو4 التطشيقية.

مكتب دراس ت الشحوث.

وتتشع  املس عدة  تنسيق  مكتب 

األبغ ل.

 3 رقم  إق مة   : الرئي�ضي  املقر 

الط بق الث لث ب رع الحسن الث ني 

مقر راو ة الحي اإلداري ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيله  في السج8 التج ري.

 188.888  : االجتم عي  الررسم ل 

حصة مشلغ   1888 درهم ينقسم إلى 

ك8 حصة 188 درهم.

إدارة الشركة : ستسير الشركة من 

طرف السيدة اووبن سكينة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   18 بت ر خ  ميدلت  االبتدائية 

2828/59 ب لسج8  2828 تحت رقم 

التج ري رقم 2361.
ملخص قصد النشر

املسير

10 P

STE BMDB
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة 

بر ك وحيد

ررسم له  188.888 درهم

حي فوق الس قية ايتزر ميدلت

في  محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع   2828 م رس   4 ميدلت بت ر خ 

ذات  لشركة  األس �ضي  الق نو4 

وحيد  بر ك  محدودة  مسؤولية 

 STE BMDB »بركة  اسم  تحم8 

وحيد،  بر ك  ش.م.م   SARL AU

خص ئصه  ك لت لي :

غرض الشركة : بيع املواد واآلالت 

الفالحية.

تهيئة املس ح ت الفالحية.

استيراد وتصدير.

املقر الرئي�ضي : حي فوق الس قية 

ايتزر ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيله  في السج8 التج ري.

 188.888  : االجتم عي  الررسم ل 

حصة مشلغ   1888 درهم ينقسم إلى 

ك8 حصة 188 درهم.

إدارة الشركة : ستسير الشركة من 

طرف السيدة عفيفي لال مر م.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   12 بت ر خ  ميدلت  االبتدائية 

2828/61 ب لسج8  2828 تحت رقم 

التج ري رقم 2363.
ملخص قصد النشر

املسير

11 P

SUPER POWER
SARL AU

تعديالت ق نونية
الواحد  املس هم  قرار  إثر  على 

بت ر خ 19 م رس 2828 ملس هم بركة 

ذات  بركة   »SUPER POWER«

املسؤولية املحدودة بمس هم واحد، 

درهم   2.888.888 ررسم له   الش لغ 

28، ب رع مكة، حي   : والك ئن مقره  

الفتح، الط بق رقم 5 مكتب رقم 14، 

العيو4، تقرر :

ليشم8  الشركة  نش ط  توسيع 

األنشطة الت لية :

املنتج ت  وتوزيع  استيراد 

الطشية وبشه الطشية،  الصيدالنية، 

استيراد، تصنيع وتوزيع مستحضرات 

استيراد وتوزيع  التجمي8 والنظ فة، 

املواد الطشية والجراحية... الخ 

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

الضشط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو4 

رقم  تحت   2828 م رس   25 بت ر خ 

.2828/(1(

12 P

STE PK ALLIANCE
اقف ل التصفية

فبراير   13 بت ر خ  قرار  بموجب 

2828، ف 4 الشر ك الوحيد للشركة 

بشر ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ررسم له   التصفية،  طور  في  وحيد 

68.888 درهم، الك ئن مقر التصفية 

لدى HAPPY SMALA ب لدارالشيض ء 

حي كوتيي،  زنقة ج 4 جوريس،   49

السج8 التج ري رقم  265.559 قد :

ص دق على قرار املصفي املتعلق 

ومنحه  للشركة  التصفية  بعملي ت 

ابراء ت م  ونه ئي  عن مه مه ؛

اقف ل  حصيلة  على  ص دق 

التصفية ؛

ع ين نتيجة التصفية املقدرة في 

9.432,28) درهم ؛

تم  التي  الشركة  ر4 تصفية  قرر 

رصشحت   2828 فبراير   11 في  حله  

نه ئية.

تم القي م ب اليداع الق نوني بكت بة 

التج ر ة  املحكمة  لدى  الضشط 

م رس   12 بت ر خ  للدارالشيض ء 

2828، تحت رقم )734.17.
املصفي

13 P

املركز الجهوي لالستثم ر

 جهة الدارالشيض ء- سط ت

GOODREAM
SNC

ديسمبر     9 بت ر خ  بمقت�ضى عقد  

النظ م  وضع  تم  بسط ت   2819

والتي  التض من  لشركة  األس �ضي   

تحم8 الخص ئص الت لية :

 GOODREAM  : التسمية 

               .SNC

بركة   : الق نونية  الصفة  

التض من.

                                       : االجتم عي  الهدف 

.ORGANISATION DES FETES

ررس امل ل : حدد ررسم ل الشركة 

بمشلغ  18.888 درهم في يد :

محمد نكيور 7888 درهم.

محمد بقير 3888  درهم.                

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 دجنبر من ك8 سنة.

ميمونة  حي   : االجتم عي  املقر 

الرقم12 ب رع الط ووس  سط ت.

التسيير  حق  رعطي   : التسيير 

السيد محمد نكيور ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة االبتدائية بسط ت 

تحت رقم 2819/)114.

كم  تم تسجي8 الشركة ب لسج8 

تحت  ديسمبر   17 بت ر خ  التج ري 

عدد5739.

1 C
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املركز الجهوي لالستثم ر
 جهة الدارالشيض ء - سط ت 
 MATHANAT EL BORAK

SNC 
4 ديسمبر  بمقت�ضى عقد   بت ر خ 
تم وضع النظ م  بب4 احمد،     2819
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 
الخص ئص  تحم8  والتي  املحدودة 

الت لية :
 MATHANAT EL  : التسمية 

.BORAK SNC
بركة   : الق نونية   الصفة  

التض من.
 MOULIN DE : الهدف االجتم عي

.CEREALES ET OLIVES
ررس امل ل : حدد ررسم ل الشركة 

بمشلغ  18.888 درهم في يد :
املصطفى سنيني 3334  درهم.

مش ركة كيرا4 3333  درهم.         
هش م سنيني 3333 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.

إلى  ين ير  ف تح  من  امل لية:  السنة 
31 دجنبر من ك8 سنة.

دوار والد عز زي  االجتم عي  املقر 
لخزازرة ابن احمد.

التسيير  حق  رعطي   : التسيير 
غير  ملدة  سنيني  املصطفى  للسيد 

محددة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
االبتدائية  ب ملحكمة  الق نوني 
كم    285/2819 بسط ت تحت رقم 
تم تسجي8 الشركة ب لسج8 التج ري 
تحت   2819 ديسمبر   13 بت ر خ 

عدد969.
2 C

املركز الجهوي لالستثم ر
 جهة الدارالشيض ء- سط ت

PROTHEST ANASS
SNC 

9 ديسمبر  بمقت�ضى عقد   بت ر خ 
النظ م  وضع  تم  بسط ت   2819
والتي  التض من  لشركة  األس �ضي 

تحم8 الخص ئص الت لية :

  PROTHEST ANASS   : التسمية 

                            .SNC

بركة   : الق نونية  الصفة  

التض من 

 PROTHESITE  الهدف االجتم عي

                                                                                                                                    .DENTAIRE
ررس امل ل : حدد ررسم ل الشركة 

بمشلغ  18888 درهم في يد :

بوز ن محمد 2588  درهم.

املهدي بوت  ني 2588  درهم.           

ان س االحض8 5888 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 دجنبر من ك8 سنة.

السم علة  حي   : االجتم عي  املقر 

ابن خلدو4 الرقم 32 سط ت.

التسيير  حق  رعطي   : التسيير 

غير  ملدة  االحض8  ان س  للسيد 

محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

االبتدائية  ب ملحكمة  الق نوني 

بسط ت تحت رقم 1144/2819 كم  
تم تسجي8 الشركة ب لسج8 التج ري 

تحت   2819 ديسمبر   16 بت ر خ 

عدد5727 .

3 C

املركز الجهوي لالستثم ر 

جهة الدار الشيض ء- سط ت

)ملحقة بربيد(

 ROC TRAVAUX
SARL 

عليه  مص دق  عقد  بمقت�ضى   

بت ر خ  11 م ي 2819 ب ملحمدية  تم 

ذات  لشركة  األس �ضي  النظ م  وضع 

تحم8  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخص ئص   الت لية :

  ROC TRAVAUX  : التسمية     

.SARL

ذات  بركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

األبغ ل    : االجتم عي  الهدف   

املدنية.

ررس امل ل : حدد ررسم ل الشركة 

بمشلغ 188888 درهم في يد :

خ لد الز  ني فخ ر 58.888  درهم.

هند حي ت 58.888  درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك8 ع م.

املقر االجتم عي : 5)1 ب رع حسن 

ابن ت بت حي الزهراء بربيد.

التسيير  حق  رعطي   : التسيير 

للسيد :  خ لد الز  ني فخ ر  ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة االبتدائية ببربيد 

تحت رقم )358/281 كم  تم تسجي8 

بت ر خ  التج ري  ب لسج8  الشركة 

17 م ي )281 تحت عدد  11929.

4 C   

AL AIN CAFE
 SARL

العنوا4 : املح8 رقم 12 ب رع ابن 

خلدو4 بني مالل 
رقم السج8 التج ري : 9931

بت ر خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

19 فبراير 2828.

ذات املسؤولية  تم إنش ء بركة  

املحدودة تحم8 الخص ئص الت لية :

.AL AIN CAFE SARL : التسمية

12 ب رع ابن  املح8 رقم   : عنوا4 

خلدو4 بني مالل.

الغــرض :  مقهى.
ررس املــ ل 188888 درهم مقسمة 

قيمته   اجتم عية  حصة   1888 إلى 

188 درهم.

الق طن  السعيد  محمد   : السيد 

 86 الرقم   85 الزنقة  الجديد  ب لحي 

سيدي ج بر بني مالل.

يمتلك 588 حصة.

محمد بن حدو الق طن   : السيد 

ب لع مر ة 1 تجزئة الحمر ة رقم ) بني 

مالل.

يمتلك 258 حصة.

الق طن  بلبرودي  حمزة   : السيد 

بدوار ايت امل جدي اوالد يعيش بني 

مالل.

يمتلك 258 حصة.

السنة املـ لية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

و محمد  حمزة بلبرودي    : املسير 

السعيد.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15( االبتدائية بني مالل تحت رقم 

بت ر خ 19 فبراير 2828.

5 C

MARBRE BENI AMIR
SARL AU

العنوا4 : حي قصر الغزاف ت ب رع 

بغداد زنقة 1 الرقم 599 الط بق 

االول بني مالل 
رقم السج8 التج ري : 9929

بت ر خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى      

29 نوفمبر 2819.

ذات املسؤولية  تم إنش ء بركة  

الوحيد  الشر ك  ذات  املحدودة 

تحم8  الخص ئص الت لية :

 MARBRE BENI  : التسمية 

.AMIR SARL AU

 العنوا4 :

بغداد  ب رع  الغزاف ت  قصر  حي 
الط بق االول بني   599 الرقم   1 زنقة 

مالل.

امليك نيكية  املط حن   : الغــرض 

لنش رة الرخ م او الحجر.
188888 درهم مقسم  ررس املــ ل 

قيمته    اجتم عية  حصة   1888 إلى 

188درهم.

السيدة : حفيظة تف حة الق طنة 

 599 بحي اغزاف ت ب رع بغداد رقم 

بني مالل.

السنة املـ لية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

حفيظة تف حة الق طنة   : املسيرة 

 599 بحي اغزاف ت ب رع بغداد رقم 

بني مالل.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

157بت ر خ 19 فبراير 2828.

6 C

 ADINTAK
 SARL

العنوا4 : الط بق الث ني رقم )3 زنقة 

1 حي السالم بني مالل  

رقم السج8 التج ري : 9969

بت ر خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

17 فبراير 2828.

ذات املسؤولية  تم إنش ء بركة  

املحدودة تحم8 الخص ئص الت لية :

.ADINTAK SARL : التسمية

 3( رقم  الث ني  الط بق   : عنوا4 

زنقة 1 حي السالم بني مالل.

بيع الحديد ب لجملة،    : الغــرض 

ربغ ل متنوعة او الشن ء. 

درهم   188888  : املــ ل  ررس 

حصة اجتم عية   1888 مقسمة إلى 

قيمته  188 درهم.

السيد : هش م اديني الق طن بحي 

 1 الط بق  السع دة  اق مة  االدارسة 

الرقم 39 بني مالل.

يمتلك 588 حصة.

السيد : عشد الرحيم الت قي الق طن 

بدوار الشلوحة جم عة اجن 4 بو ه 

اقليم اليوسفية.

يمتلك 588  حصة.

السنة املـ لية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

: هش م اديني الق طن بحي  املسير 

 1 الط بق  السع دة  اق مة  االدارسة 

الرحيم  عشد  و  مالل  بني   39 الرقم 

الت قي الق طن بدوار الشلوحة جم عة 

اجن 4 بو ه اقليم اليوسفية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 1(4 االبتدائية بني مالل تحت رقم 

بت ر خ )2 فبراير 2828.

7 C

املركز الجهوي لالستثم ر

جهة بني مالل -خنيفرة

 MOTOCYCLE HADIL
 SARL

ررسم له  : 188.888 درهم

بت ر خ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الق نو4  إعداد  تم   2828 19 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية : 

ذات  بركة   : الشركة  بك8 

املسؤولية املحدودة.

 MOTOCYCLE  : التسمية 

 .HADIL

دراج ت  ت جر   : الشركة  غرض 

اصالح دراج ت  الن ر ة وقطع غي ر، 

الن ر ة.
رقم   : االجتم عي  املقر  عنوا4 

مركب التج ري مركز بئر مزوي،   25

خر شكة.

مدة الشركة : 99 سنة.

 188.888  : مشلغ ررسم ل الشركة 

درهم.

إلى  مقسمة   : النقدية  الحصص 

درهم   188 فئة  من  حصة   1888

للحصة موزعة على :  

 58.888  : هدي8  الدين  صالح 

درهم . 

 نور الدين هدي8 : 58.888 درهم .

الحصص العينية: 

الشخصية  الشرك ء  اسم ء 

والع ئلية وعن و نهم :

صالح الدين هدي8 الس كن مركز 

بئر مزوي خر شكة.

نور الدين هدي8 الس كنة مركز بئر 

مزوي خر شكة.

توزيع االنصشة على الشرك ء : 

التسيير  حق  رعطي   : التسيير 

: صالح الدين هدي8 والسيد  للسيد 

كمس همي4  هدي8  الدين  نور 

ومسيرين ملدة غير محدودة.

25 فبراير   تم االيداع الق نوني ب 

2828 تحت رقم 6245.

8 C

  املركز الجهوي لالستثم ر

جهة بني مالل -خنيفرة

اعال4 عن تأسيس »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد »

AJIAL TEC

SARL AU 

راسم له  : 68.888 درهم

 28 بت ر خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الق نو4  إعداد  تم   2828 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية : 

ذات  بركة  الشركة:  بك8 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد.

 .AJIAL TEC : التسمية

غرض الشركة : التركيب الصن عي  

والصي نة.

رقم   : االجتم عي  املقر  عنوا4 

1811 تجزئة الفتح الط بق السفلي، 

خر شكة.

مدة الشركة : 99 سنة.

 68888  : الشركة  ررسم ل  مشلغ 

درهم.

مقسمة   : النقدية  الحصص 

درهم   188 حصة من فئة   688 إلى 

للحصة موزعة على :  

 زكر  ء الر�ضي : 68888 درهم . 

الحصص العينية : 

الشخصية  الشرك ء  اسم ء 

والع ئلية وعن و نهم :

زنقة   269 الر�ضي الس كن  زكر  ء 

تشوك القدس 2 الشطر1، خر شكة.

توزيع االنصشة على الشرك ء : 

التسيير  حق  رعطي   : التسيير 

للسيد زكر  ء الر�ضي مس هم  ومسير 

ملدة غير محدودة.

25 فبراير  تم االيداع الق نوني ب 

2828 تحت رقم 6243.

9 C

خدمــ ت املح سشة ابن الح ج،
ش. م. م.

21، بــ رع املق ومـة رقم 18 تطـوا4

سكوندو هاوس
بركة ذات مسؤولية محدودة

ذات بر ك وحيد
تأسيس بركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات بر ك وحيد
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتطـوا4 
تأسيس  تم   ،2828 فبراير   6 بت ر خ 
بركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

بر ك وحيد خص ئصه  ك لت لي:
»سكوندو   : التسمية االجتم عية 
ه وس« ش. م. م. ذات بر ك وحيد.

الهدف االجتم عي :
دار الضي فة ومقهى.  

مطعم.
ب رع ربو الربيع   : املقر االجتم عي 

رقم 1 املالح تطوا4.          
املدة : 99 سنة.

ررس امل ل : 888 188 درهم مقسم 
إلى 1888 حصة قيمة ك8 واحدة 188 

درهم.
الشركة  تسيير  رسند   : املتصرف 
غير  ملدة  عالء  العمراوي  السيد  إلى 

محدودة.
5% من رج8  : بعد خصم  األرب ح 
تأسيس االحتي طي الق نوني، الف ئض 

يوزع حسب قرارات الشرك ء.
لــدى  الق نونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كت بــة الضشــط ب ملحكمــة االبتدائــية 
لتطــوا4 بت ر ــخ 14 فبراير 2819.           
تحــت رقــــم 8294 وتقييــد الشركـة 
فبراير   17 ب لسجــ8 التجــ ري بت ر ــخ: 

2828 تحــت رقــم 26513.
10 C

FIDUCIARE
LAAJEB ACCOUNTING SARL

 AV DES FAR RES JAWHARAT ,558
TETOUAN N° C, TETOAN

LUXURY PARA
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   
قد   ،2828 فبراير   6 بت ر خ  تطوا4 
املسؤولية  ذات  بركة  تأسيس  تم 
الخص ئص  تحم8  والتي  املحدودة 

الت لية : 
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.LUXURY PARA : التسمية

ذات  بركة   : الق نونية  الصفة   

املسؤولية املحدودة.

بشه   : االجتم عي  الهدف 

صيدلية، براء وبيع املنتج ت الششه 

صيدالنية وبيع املعدات الطشية وبيع 

استيراد  التجمي8،  مستحضرات 

الششه صيدالنية  املنتج ت  وتصدير 

ب لك ئن  املتعلقة  السلع  وجميع 

املذكور رعاله،

العملي ت  جميع  عــ م  وبشك8 

وامل لية  والتج ر ة  الصن عية 

املرتشطة  العق ر ة  وغير  والعق ر ة 

بشك8 مش بر رو غير مش بر ب ألغراض 

رو  مش بهة  رغراض  رو  إليه   املش ر 

مم ثلة.

درهم   188.888  : امل ل  ررس 

فئة  من  1888.حصة  إلى  مقسمة 

188 درهم.

الهشطي  يسي4  محمد   : الشرك ء 

العمراني 488 حصة.

العمراني         الهشطي  االله  عشد 

388 حصة.

خديجة بنخ لو388 حصة.

املدة : 99 سنة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 دجنبر من ك8 سنة م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي8.

الجيش  ب رع  االجتم عي  املقر 

 ،C امللكي إق مة جوهرة تطوا4 رقم 

تطوا4.

الهشطي  يسي4  محمد   : التسيير   

ح م8  الجنسية  مغربي  العمراني، 

 .L523825 لشط قة التعر ف الوطنية

تم اإليـــداع الق نونـــي لــدى كت بــة 

االبتدائــية  ب ملحكمــة  الضشــط 

لتطــوا4 بت ر ــخ 12 فبراير 2828.           

تحــت رقــــم 8275 وتقييــد الشركـة 

ب لسجــ8 التجــ ري تحــت رقــم7)264.  

11 C

 STE SOELZA
TRAVAUXPUBLICS 

ET CONSTRUCTION
SARL

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في ب 
تم تأسيس بركة   2828 فبراير   11
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحم8 

الخص ئص الت لية :
 SOELZA  : التسمية   
 TRAVAUXPUBLICS ET

.CONSTRUCTION SARL
ذات  بركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد.
األبغ ل   : االجتم عي  الهدف 

العمومية و املنشآت.
درهم   188.888  : امل ل  ررس 
فئة  من  1888حصة  إلى  مقسمة 

188. درهم.
الشرك ء : 1888 حصة.

املدة : 99 سنة.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 دجنبر من ك8 سنة م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر خ  التسجي8.
املقر االجتم عي : 542 حي رحر ق، 
 : الط بق الث ني، بقة رقم   ،2 بلوك 

7، 93858، تطوا4..
التسيير : السيدة الضهري سن ء.

لــدى  الق نونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كت بــة الضشــط ب ملحكمــة االبتدائــية 
لتطــوا4 بت ر ــخ 14 فبراير 2828.           
تحــت رقــــم : 295 وتقييــد الشركـة 
فبراير   17 ب لسجــ8 التجــ ري بت ر ــخ 

2828 تحــت رقــم26511.
12 C

كولد سط ر دستربيسيو
الررسم ل االجتم عي188.888,88  درهم
ب رع ارفود زنقة 1 رقم 16 الط بق الرابع 

بقة رقم 7 مرتي8 

فيديكو نسيخو
بركة ذات مسؤولية محدودة 

بش رع عالل الف �ضي اق مة يسمينة 
بلوك ب رقم 3 الوالية تطوا4
رقم السج8 التج ري : 22751
ت سيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

موثق  عقد  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعداد  تم   2828 فبراير   3 في  مؤرخ 

ذات  للشركة  األس �ضي  الق نو4 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية 

الت لية :

ذات  الشركة   : الشركة  بك8 

املسؤولية املحدودة .

سط ر  كولد   : الشركة  تسمية 

 GOLD STAR دستربيسيو 

.DISTRIBUTION S.A.R.L

توزيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املنتوج ت الغدائية.              

ب رع   : االجتم عي  املقر  عنوا4 

الط بق الرابع   16 رقم   1 ارفود زنقة 

بقة رقم 7 مرتي8.

رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة: 

درهم مئة رلف درهم.

1888 حصة   : الحصص النقدية 

اجتم عية بقيمة 188 درهم للحصة.

الشخصية  الشرك ء  رسم ء 

والع ئلية وعن و نهم:

بحي  الس كن  مسرار  علي  السيد 

 1 زنقة  ارفود  ب رع  الجديد  الشش ر 

رقم 16 مرتي8.

توزيع األنصشة على الشرك ء.

1888 حصة   السيد علي مسرار: 

اجتم عية.

الشخ�ضي  الشركة  مسيري  اسم 

والع ئلي وعنوانهم. 

املغربي  مسرار،  علي  السيد 

الجنسية الس كن بحي الشش ر الجديد 

ب رع ارفود زنقة 1 رقم 16 مرتي8.

كت بــة  لــدى  الق نونـــي  اإليـــداع 

االبتدائــية  ب ملحكمــة  الضشــط 

لتطــوا4 بت ر ــخ 14 فبراير 2828.           

تحــت رقــــم 8293 وتقييــد الشركـة 

ب لسجــ8 التجــ ري تحــت رقــم 26589.

13 C

MIRYOS DISTRIBUTION
SARL AU

مؤرخ في  عرفي   عقد   بمقت�ضى  
تأسيس  تم  قد   2828 فبراير   6 ب 
بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
بر ك واحد  والتي تحم8 الخص ئص 

الت لية : 
 MIRYOS  : التسمية 

.DISTRIBUTION
بر ك  ذات   : الق نونية  الصفة 

واحد.
وتوزيع  بيع   : االجتم عي  الهدف 

املواد الغذائية.
درهم،   188.888  : امل ل  ررس 
فئة  من  1888.حصة  إلى  مقسمة 

188  درهم بر ك واحد.
1888حصة  السيد نبي8 يوسف 

ري 188.888 درهم.
املدة : 99 سنة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 دجنبر من ك8 سنة م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر خ  التسجي8.
الجوال4  ب رع   : االجتم عي  املقر 
لط بق   12 رقم  الف نوس  زنقة 

املخفض مكتب رقم 1 تطوا4.
 التسيير : نبي8 يوسف.

تم اإليـــداع الق نونـــي لــدى كت بــة 
االبتدائــية  ب ملحكمــة  الضشــط 
لتطــوا4 بت ر ــخ 14 فبراير 2828.           
تحــت رقــــم 9)82 وتقييــد الشركـة 
ب لسجــ8 التجــ ري تحــت رقــم26581.  
14 C

STE FIKAMED SARL AU
مكتب املح سشة والتدبير الجش ئي

 ق بـــــي  محمـــــــد 

STE IMPORT SAFAA
 SARL AU

 ررسم له  : 188.888 درهم 
الك ئن مقره  حي بنديش 4 ب رع 
عالل الف �ضي زنقة 11 رقم 19، 

الفنيدق، تطوا4
عقد التأسيس

بت ر خ  مسج8  عقد  بمقت�ضى   
تأسست  بطنجة    2828 7  فبراير 

بركة  تتميز ب لخص ئص الت لية :
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      : تسميتـــه   رو  الشركة  عنوا4 
  .STE IMPORT SAFAA SARL AU

الشركة   : الشركة  رغراض 
تأسست لألغراض الت لية :

االستيراد والتصدير.
التج رة والتوزيع.  

العملي ت  جميع  ع م  وبشك8 
وامل لية  والتج ر ة  الصن عية 
املرتشطة  العق ر ة  والغير  والعق ر ة 
بشك8 مش بر رو غير مش بر ب ألغراض 
مش بهة  رغراض  رو  إليه    املش ر 

رو مم ثلة. 
بنديش 4  حي   : االجتم عي  املقر 
ب رع عالل الف �ضي زنقة 11 رقم 19 

الفنيدق.
99 سنة ابتدءا من ت ر خ     : املدة 

التسجي8 ب لسج8 التج ري.
 188  888 محدد في    : ررس امل ل 
حصة جم عية   1888 و مث8  درهم، 
مفوتة  للحصة  درهم    188 بقيمة 

كم  يلي  :
                            : العف قي  محمد  السيد 

1888 حصة اجتم عية.
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد محمد العف قي.
يشدر األول من    : الع م املح سبي 
بهر ين ير و نتهي في الواحد والثالثي4 

من بهر دجنبر .
االحتي ط  لتكو ن   5%  : األرب ح 

الق نوني والش قي موزع بي4 الشرك ء.
لــدى  الق نونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كت بــة الضشــط ب ملحكمــة االبتدائــية 
لتطــوا4 بت ر ــخ 14 فبراير 2828.           
تحــت رقــــم  8298 وتقييــد الشركـة 
ب لسجــ8 التجــ ري تحــت رقــم26583.  
15 C

STE ERRICH IMMOBILIERE
بركــــــــــة ذات املسؤوليـــــــــة املحـــــــــدودة 

بشر ــــــــــك واحــــــــــد
ررسم لهـــــ  : 188.888 درهـــــم

 مقـره  االجتم عـي : كراج رقم 3 
الط بق االر�ضي تجزئة رم ل مرتي8 

عقــــــد التأ سيــــــــــس
عرفـــي  عقـــد  ملقتضيـــ ت  طشقـــ  
بتطـــوا4،   2828 ين ير   28 املـــؤرخ في 
األس ســـي  الق نـــــــو4  تأسيـــس  تـــم 
املحـــدودة  املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 
بشر ـــــك واحـــــد ب ملواصفـــ ت الت ليـــة :

 ERRICH  : الشركــــــــة  تسميــــة 
.IMMOBILIERE

الشركـــة   : الشركـــــة  رغـــــراض 
تأسســـت لألغـــراض الت ليـــة :                           

وك لــــــــــة عقــــــــــ ر ة.
وبشكــ8 عــ م العمليــ ت التج ر ـة 
األغــراض  بأحــد  املرتشطــة  امل ليــة 

املذكــورة.
 3 رقم  كراج   : االجتم عي  املقر 

الط بق االر�ضي تجزئة رم ل مرتي8.
لقـــد تحـــدد ررسمـــ ل   : الررسمــــــــــــ ل 
 188.888  : الشركـــة فــــي مشلـــغ قـــدره 
مـــن  188حصـــة  إلـــى  مقســـم،  درهـــم 
درهـــم لكـــ8 حصـــة مفوتـــة   188 فئـــة 

كمـــ  يلـــي :  
إلـــــى  يصــــــ8  عشــــ ري  عز ـــز  السيــــد 

98 حصـة مرقمــة مــــن 1 إلــــى 98 .     
السيـــــدة نزهـــــة اقديـــــم  تصــــــ8 إلـــــى 
91 حصـة مرقمــة مــــن 1 إلــــى 188.     

حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي   : املـــدة 
99 سنـــة ابتـــــداء مـــــن ت ر ــــخ التسجيـ8 

ب لسجـ8  التجـ ري. 
لقـــــد رسنـــدت صالحيـــة   : التسيير 
عز ـــز  السيــــد  إلـــى  الشركــــة  تسييــــر 

عشــــ ري كمسيــــر.
 واحـــد ملــــدة غيـــــــر محـــــــددة.        

تـــم اإليـــداع الق نونـــي لـــدى كت بـــة 
االبتدائيـــة  ب ملحكمـــة  الضشـــط 

بتطـــوا4 بت ر ـــخ 24 ين ير 2828.
وتقييــــد   8144 رقـــــم  تحـــــت 
بت ر ـــخ  التجـــ ري  ب لسجـــ8  الشركـــة 

27 ين ير 2828 تحـــت رقم26357. 
16 C

 STEDISTRIBUTION ET
 GROSSISTE ROUDANI

SARL AU
مؤرخ في عرفي   عقد    بمقت�ضى  
 3 فبراير 2828 بتطوا4 قد تم تأسيس 
بركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحم8 الخص ئص الت لية : 
: توزيع و تج رة ب لجملة  التسمية 

روداني.
ذات  بركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجتم عي : 
درهم   188888  : امل ل  ررس 
فئة  من  1888.حصة  إلى  مقسمة 

188. درهم.
 1888 :   محمد كرف س  الشرك ء 

حصة.
املدة : 99 سنة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 دجنبر من ك8 سنة م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر خ  التسجي8.
مرج ن يديفيس   : املقر االجتم عي 

االق مة السي حة 26 تطوا4 .
 التسيير  : محمد كرف س.

لــدى  الق نونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كت بــة الضشــط ب ملحكمــة االبتدائــية 
لتطــوا4 بت ر ــخ 14 فبراير 2828.           
تحــت رقــــم 8292 وتقييــد الشركـة 
ب لسجــ8 التجــ ري تحــت رقــم26587.  
17 C

 CARPINTERIA Y ALUMINIO
 YASSINE

بركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 
بشر ـــــك واحـــــد

ررسم لهـــــ  : 188.888 درهـــــم
 مقـره  االجتم عـي : بـــــ رع عشـــــد 

الســـــالم بنونـــــــة رقـــــم 4 بلـــــوك )ب(-  
تطـــــوا4

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفـــي  عقـــد  ملقتضيـــ ت  طشقـــ  
بتطـــوا4،   2828 فبراير   4 املـــؤرخ في 
األس ســـي  الق نـــــــو4  تأسيـــس  تـــم 
املحـــدودة  املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 
بشر ـــــك واحـــــد ب ملواصفـــ ت الت ليـــة :

    : الشركــــــــة  تسميــــة 
 CARPINTERIA Y ALUMINIO

.YASSINE
الشركـــة   : الشركـــــة  رغـــــراض   
تأسســـت لألغـــراض الت ليـــة :                           
األلومنيـــوم  النجـــ رة،  ربغـــ ل 

والديكـــور.
وبشكــ8 عــ م العمليــ ت التج ر ـة 
األغــراض  بأحــد  املرتشطــة  امل ليــة 

املذكــورة .
عشـــــد  بـــــــ رع   : االجتم عي  املقر 
)ب(-   بلـــــــوك   4 رقـــــم  بنونـــــــة  الســـــالم 

تطـــــــوا4.

لقـــد تحـــدد ررسمـــ ل   : الررسمــــــــــــ ل 
 188.888  : الشركـــة فــــي مشلـــغ قـــدره 
درهـــم مقســـم   إلـــى 1888حصـــة مـــن 
درهـــم لكـــ8 حصـــة مفوتـــة   188 فئـــة 

كمـــ  يلـــي :  
السيــــد : ي سيــــــن التعواطــــــي يصـــ8 
إلــــى   1 1888 حصـة مرقمــة مــــن  إلــى 

     .1888
حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي   : املـــدة 
99 سنـــة ابتـــــداء مـــــن ت ر ــــخ التسجيـ8 

ب لسجـ8  التجـ ري. 
لقـــــد رسنـــدت صالحيـــة   : التسيير 
تسييــــر الشركــة إلـــى السيــــد ي سيــــــن 
التعواطــــــي كمسيــــــر واحـــد ملــــدة غيـــــــر 

محـــــــددة.        
تـــم اإليـــداع الق نونـــي لـــدى كت بـــة 
االبتدائيـــة  ب ملحكمـــة  الضشـــط 

بتطـــوا4 بت ر ـــخ 14 فبراير 2828.
وتقييــــد   8291 رقـــــم  تحـــــت 
تحـــت  التجـــ ري  ب لسجـــ8  الشركـــة 

رقم 26585. 
 18 C

STE FIORENTINA VOYAGE
SARL

املسج8  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
تم إنش ء   ،281( ركتوبر   15 بت ر خ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

تحم8 الخص ئص الت لية :
 STE FIORENTINA  : التسمية 

.VOYAGE SARL
املقر : حي النصر رفورار الجم عة 

الترابية افورار، إقليم رز الل.
الغرض : وك لة رسف ر.

راس امل ل : 188.888 درهم.
مدة الشركة : 99 سنة.

السيد خرمودي عشد   : املسيرو4 
العز ز.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ين ير وتنتهي في 31 ديسمبر.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط  بكت بة 
 ،281( ركتوبر   19 بت ر خ  بأز الل 
تحت رقم 463، رقم السج8 التج ري 

هو 3589.
19 C
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STE ASSMAHAN
SARL

 CAPITAL SOCIAL : 2.015.000
DHS

SIEGE SOCIAL : LAKSAR-
 CENTRE AIT ATTAB - PCE

AZILAL
MODIFICATION

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 26 بت ر خ  املسج8  االستثن ئي 
بركة  برك ء  قرر   ،2819 ديسمبر 
ASSMAHAN بركة ذات املسؤولية 

املحدودة م  يلي :
من  الشركة  م ل  ررس  ز  دة 
15.888 درهم إلى 2.815.888 درهم.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
الضشط ب ملحكمة االبتدائية بأز الل 

بت ر خ 27 ديسمبر 2819.
20 C

STE OMEGA IRRI
SARL AU

املسج8  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
انش ء  تم   ،2828 ين ير   15 بت ر خ 
بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الخص ئص  تحم8  الوحيد  الشر ك 

الت لية :
 STE OMEGA IRRI  : التسمية 

.SARL AU
عي ط  بني  املدارس  حي   : املقر 
إقليم  عي ط،  بني  الترابية  الجم عة 

رز الل.
الغرض : األبغ ل املختلفة.
ررس امل ل : 588.888 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة.
الصوفي  السيد   : املسيرو4 

الحسن.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير وتنتهي في 31 ديسمبر.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط  بكت بة 
بأز الل بت ر خ 14 فبراير 2828، تحت 
رقم )2828/5، رقم السج8 التج ري 

هو 3959.
21 C

 H N BATIMENT

بركـة محدودة املسؤولية

ذات بر ك وحيد

ررسم له  : 188.888  درهم

املقر االجتم عي : تجزئة ان س، عم رة 

2، رقم 1، الط بق السفلي، بير 

الجديد.

رقم  التقييد في السج8 التج ري : 

16127

تأسيس بركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

بت ر خ   ومسج8   ،2819 نونبر   27

الق نو4  إعداد  تم   ،2819 2 دجنبر 

األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات ب ملميزات الت لية :

محدودة  بركـة   : الشركة  بك8 

املسؤولية دات بر ك وحيد.

 H N  : الشركة  تسمية 

.BATIMENT

غـرض الشركة : االنع ش العق ري.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا4 

الط بق   ،1 رقم   ،2 عم رة  ان س، 

السفلي، بير الجديد.

محدد  املشلغ   : الشركة  ررسم ل 

 1888 درهم مقسم إلى   188.888 في 

درهم   188 بقيمة  اجتم عية  حصة 

الشر ك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد : 

 : الحشوبي  اللطيف  عشد  السيد 

1888 حصة اجتم عية.

التسيير : يدير الشركة السيد عشد 

للشط قة  الح م8  الحشوبي  اللطيف 

  (8766M رقم  للتعر ف  الوطنية 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 

املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ر خ 

26 دجنبر 2819 تحت رقم )2468.

22 C

IDAWISSARN NEGOCE
بركـة محدودة املسؤولية

ذات بر ك وحيد

ررسم له  : 188.888 درهم

املقر االجتم عي: دوار املراكشيي4، 

جم عة موالي عشد هللا، اقليم 

الجديدة

رقم السج8 التج ري : 16353

تأسيس بركـة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

بت ر خ  ومسج8   ،2828 28 فبراير 

21     فبراير 2828، تم إعداد الق نو4 

األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية :

محدودة  بركـة   : الشركة  بك8 

املسؤولية ذات بر ك وحيد.

 IDAWISSARN  : تسمية الشركة

.NEGOCE

التركيب   : الشركة  غـرض 

الحديدي.

ان بيب  ومد  صن عية  غالية 

.Chaudronnerie, tuyauterie

مح ربة الحرائق.

الوس طة في التشغي8.

عنوا4 املقر االجتم عي :

موالي  جم عة  املراكشيي4،  دوار 

عشد هللا، اقليم الجديدة.

املشلغ محدد في   ررسم ل الشركة: 

18.888 درهم مقسم إلى 188 حصة 

188 درهم للحصة  اجتم عية بقيمة 

الواحدة  في اسم الشر ك الوحيد : 

 188  : كلم �ضي  سعيد  السيد 

حصة اجتم عية.

السيد  الشركة  يدير   : التسيير 

للشط قة  الح م8  كلم �ضي  سعيد 

الوطنية للتعر ف رقم 53314Q ملدة 

غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 

املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ر خ 

26 فبراير 2828 تحت رقم 61)24.

23 C

» PROMONOV«
بركـة محدودة املسؤولية  

ررسم له  : 188.888  درهم

املقر االجتم عي:41، زنقة ايمي8 

بروني، عي4 برجة،  الحي املحمدي، 

الدار الشيض ء.

رقم السج8 التج ري : 3)7)14

تأسيس بركـة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد الق نو4   ،2886 م رس   18

األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية:

محدودة  بركـة   : الشركة  بك8 

املسؤولية.

.PROMONOV   : تسمية الشركة

غـرض الشركة : االنع ش العق ري.

 ،41  : االجتم عي  املقر  عنوا4 

زنقة ايمي8 بروني، عي4 برجة،  الحي 

املحمدي، الدار الشيض ء.

محدد  املشلغ   : الشركة  ررسم ل 

إلى  مقسم   درهم   188.888 في 

 188 حصة اجتم عية بقيمة   1888

موزعة على  درهم للحصة الواحدة  

الشرك ء ك لت لي : 

 488 السيد عشد الجواد الص لح 

حصة اجتم عية.

 288 الص لح  نورالدين  السيد 

حصة اجتم عية.

 288 السيد عشد العظيم الص لح 

حصة اجتم عية.

 288 الص لح:  الصديق  السيد   -

حصة اجتم عية.

السيد  الشركة  يدير   : التسيير 

عشد الجواد الص لح الح م8 للشط قة 

الوطنية للتعر ف رقم B19(99 ملدة 

غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 

الشيض ء  ب لدار  التج ر ة  املحكمة 

بت ر خ 3 ابر 8 2886 تحت رقم 3314 

ب لسج8 الزمني.
خالصة وبي 4

24 C
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MAACH - TRAV
بركـة محدودة املسؤولية

ذات بر ك وحيد 

ررسم له  : 1.888.888  درهم

املقر االجتم عي : )18،  اق مة نور 

الجديدة، عم رة ا 5 ، الجديدة

رقم السج8 التج ري : 797)

تعديالت
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�ضى 

ب لجديدة  مؤرخ  بمحضر  املتخذ 

للشركة   2828 فبراير   22 بت ر خ 

القرار  اتخ د  تم  اعاله،   املذكورة 

الت لي :

توسيع النش ط التج ري للشركة 

بإض فة نق8 الشض ئع.

من  الشركة  ررسم ل  رفع 

درهم   1.768.888 الى   1.888.888

اجتم عية  حصة   7688 بإض فة 

مع ش  اللطيف  عشد  السيد  لف ئدة 

بقيمة 188 درهم للحصة الواحدة.
الق نو4  من  و7   3 امل دتي4  تغيير 

االس �ضي للشركة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 

املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ر خ 

28 فبراير 2819 تحت رقم 32)24.
خالصة وبي 4

24 C

TISSIR BAHICHI
بركـة محدودة املسؤولية

ذات بر ك وحيد 

ررسم له  : 188.888  درهم

املقر االجتم عي : 1)،  ب رع 

الزرقطوني، بوبر ط، الط بق 

االول، الجديدة

رقم السج8 التج ري : 16317

بمقت�ضى محرر من طرف االست دة 

ب لجديدة،   موثقة  خشع 4،  نوال 

مسج8   ،2828 فبراير   83 في  مؤرخ 

إعداد  تم   ،282 فبراير   18 بت ر خ 

محدودة  لشركة  األس �ضي  الق نو4 

املسؤولية ب ملميزات الت لية :

محدودة  بركـة   : الشركة  بك8 
املسؤولية ذات بر ك وحيد.

 TISSIR  : الشركة  تسمية 
.BAHICHI

غـرض الشركة : االنع ش العق ري.
  ،(1  : االجتم عي  املقر  عنوا4 
ب رع الزرقطوني، بوبر ط، الط بق 

االول ، الجديدة.
املشلغ محدد في  ررسم ل الشركة: 
 1888 إلى  مقسم  درهم   188.888
 188.88 بقيمة  اجتم عية  حصة 
اسم  في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشر ك الوحيد : 
 1888  : طنوري  حكيم  السيد 

حصة اجتم عية.
السيد  الشركة  يدير   : التسيير 
للشط قة  الح م8  طنوري  حكيم 
الوطنية للتعر ف رقم M97266 ملدة 

غير محدودة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ر خ 

19 فبراير 2819 تحت رقم 25)24.
26 C

 HILF
بركـة محدودة املسؤولية

ذات بر ك وحيد
ررسم له  : 188.888  درهم

املقر االجتم عي: كراج، فيال رقم )3، 
تجزئة وسط الجديدة، الجديدة.

رقم السج8 التج ري : 16341
تأسيس بركـة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بت ر خ   ومسج8   ،2828 2 فبراير 
)1    فبراير 2828، تم إعداد الق نو4 
األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية :
محدودة  بركـة   : الشركة  بك8 

املسؤولية دات بر ك وحيد.
.HILF : تسمية الشركة

غـرض الشركة : 
نق8 املستخدمي4، نق8 الشض ئع.

مق ولة في ابغ ل الشن ء و االبغ ل 
املختلفة.

كراج،   : االجتم عي  املقر  عنوا4 

فيال رقم )3، تجزئة وسط الجديدة، 

الجديدة.
محدد  املشلغ   : الشركة  ررسم ل 

 1888 درهم مقسم إلى   188.888 في 

 188.88 بقيمة  اجتم عية  حصة 

اسم  في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشر ك الوحيد : 

1888 حصة   : السيد حمزة وفلي 

اجتم عية.

السيد  الشركة  يدير   : التسيير 

للشط قة  الح م8  وفلي  نورالدين 

  44717M رقم  للتعر ف  الوطنية 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 

املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ر خ 

24 فبراير 2828 تحت رقم 45)24.
خالصة وبي 4

27 C

 STE FADAA ANNAJAH

 PRIVE
بركـة محدودة املسؤولية  
ررسم له  : 188.888 درهم

املقر االجتم عي: حي املط ر،  تجزئة 

السعد، الط بق السفلي، عم رة رقم 

866ا، الجديدة.
رقم السج8 التج ري : 16823

تأسيس بركـة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

بت ر خ  ومسج8   ،2819 نونبر   28
21    نونبر 2819، تم إعداد الق نو4 

األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية :

محدودة  بركـة   : الشركة  بك8 

املسؤولية.

 STE FADAA  : الشركة  تسمية 

.ANNAJAH PRIVE

غـرض الشركة : التعليم الخ ص، 

النق8 املدر�ضي.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا4 

الط بق  السعد،  تجزئة  املط ر، 

السفلي، عم رة رقم 866ا، الجديدة.

محدد  املشلغ   : الشركة  ررسم ل 

 1888 درهم مقسم إلى   188.888 في 

درهم   188 بقيمة  اجتم عية  حصة 

للحصة الواحدة  في اسمي الشر كي4 : 

حصة   588 العربي خيور  السيد 

اجتم عية.

السيدة اسم ء خيور  : 588 حصة 

اجتم عية.

السيد  الشركة  يدير   : التسيير 

للشط قة  الح م8  خيور  العربي 

ملدة   M9422 الوطنية للتعر ف رقم 

غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 

املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ر خ 

26 نونبر 2819 تحت رقم 5)244.
خالصة وبي 4

28 C

STE SEGMA CHANTIER
 SARL

62 الط بق 1 تجزئة لوكيلية  روالد 

حمدا4   بني مالل 

راس امل ل : 18.888 دهم 

السج8 التج ري رقم   4251

قف8  تصفية  بركة 
االستثن ئي  القرار  بمقت�ضى 

لشرك ء الشركة  بت ر خ   38 ديسمبر 

2819، تم م  يلي :

قف8 التصفية.

التصفية   حس ب  على  املص دقة 

وتقر ر املصفي.

اعال4 نه ية تصفية الشركة. 

إنه ء الوجود املعنوي للشركة. 

منح التزكية للمصفي  وإعف ئه من 

مه مه.

مقرا  الشركة  مقر  تغيي4  تم 

للتصفية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل  تحت  عدد 99 

بت ر خ   6 ين ير 2828.

29 C
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املركز الجهوي لالستثم ر
 جهة الدار الشيض ء- سط ت

SAKHI CASH 
SARL AU

يونيو   12 بمقت�ضى عقد بت ر خ   
النظ م  وضع  تم  بسط ت   281(
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي   
والتي  واحد  بر ك  ذات  املحدودة 

تحم8 الخص ئص الت لية :
SAKHI CASH  SARL. : التسمية

.AU
ذات  بركة   : الق نونية  الصفة  

املسؤولية املحدودة.
 TRANSFERT : الهدف االجتم عي

.NTثD’ARG
ررس امل ل : حدد ررسم ل الشركة 

بمشلغ  18.888 درهم في يد :
الس خي احمد 18.888 درهم 188 

درهم ل188 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 دجنبر من ك8 سنة.
زنقة  الخير  حي   : االجتم عي  املقر 

الحر زي رقم 114 سط ت.
التسيير  حق  رعطي   : التسيير 
غير  ملدة  احمد  الس خي  للسيد 

محدودة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
االبتدائية  ب ملحكمة  الق نوني 

بسط ت.
كم  تم تسجي8                            163 تحت رقم   
بت ر خ   التج ري  ب لسج8  الشركة 

12  يونيو )281 تحت عدد 5255.
30 C

ALLIANCE DES SENS
SARL

العنوا4 : عند   بركة سكوديب   
كلم 3 طر ق الفقيه بن ص لح

بني مالل
رقم السج8 التج ري : 37)9

بت ر خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بركة   إنش ء  تم   2828 ) ين ير 
تحم8   املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص الت لية :

 ALLIANCE DES  : التسمية 

.SENS

سكوديب    بركة  عند    : عنوا4 

طر ق الفقيه بن ص لح بني    3 كلم 

مالل.

وت جر. حفالت  ممول   : الغــرض 
درهم مقسم   188888  : ررس املــ ل  

قيمته   اجتم عية  حصة   1888 إلى 

188 درهم.

السيدة : ادادس حسن ء الق طنة 

في حي االدارسة زنقة رقم 5) بني مالل

تمتلك 958 حصة.

السيد املكرد فؤاد الق طن في حي 
خلوق  بن  بوزكري  ب رع  ك سطور 

الرقم 112 بني مالل.

يمتلك 58 حصة.

السنة املـ لية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  الق طن  فؤاد  املكرد   : املسير 
حي ك سطور ب رع بوزكري بن خلوق 

الرقم 112 بني مالل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 36 رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

بت ر خ 15 ين ير 2828. 

31 C

AURABUILD
بركـة محدودة املسؤولية

ذات بر ك وحيد
ررسم له  128.888  درهم

املقر االجتم عي : اق مة كر مة 3، 

تجزئة الحمد، رقم 66، رزمور.
رقم السج8 التج ري : 16465

تأسيس بركـة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

بت ر خ   مسج8   ،2828 فبراير   26
18   م رس 2828، تم إعداد الق نو4 

األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية :

محدودة  بركـة   : الشركة  بك8 

املسؤولية دات بر ك وحيد.

.AURABUILD : تسمية الشركة

مق ولة األبغ ل   : غـرض الشركة 

الشن ء و االبغ ل املختلفة.

ابغ ل نج رة االملنيوم والخشب 
والترصيص والكهرب ء والصش غة. 

عنوا4 املقر االجتم عي :
الحمد،  تجزئة   ،3 كر مة  اق مة 

رقم 66، رزمور.
املشلغ محدد في  ررسم ل الشركة: 
 1888 إلى  مقسم  درهم   128.888
 128.88 بقيمة  اجتم عية  حصة 
اسم  في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشر ك الوحيد : 
املجيد  عشد  ايمن  السيد 

احسوسوا  1888 حصة اجتم عية.
السيد  الشركة  يدير   : التسيير 
ايمن عشد املجيد احسوسوا الح م8 
رقم  للتعر ف  الوطنية  للشط قة 

113195MA ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ر خ 

13 م رس 2828 تحت رقم 24956.
32 C

 SOCIETE FAKOTRAP
بركـة محدودة املسؤولية

ذات بر ك وحيد
ررسم له  : 188.888  درهم

املقر االجتم عي: كراج في الط بق 
 ،FD 2 19 ،8السفلي، تجزئة الت م

الجديدة
رقم السج8 التج ري : 16463

مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بت ر خ   مسج8   ،2828 م رس   5 في 
2828، تم إعداد الق نو4  18  م رس 
األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية:
محدودة  بركـة   : الشركة  بك8 

املسؤولية دات بر ك وحيد.
 SOCIETE  : الشركة  تسمية 

.FAKOTRAP
غـرض الشركة : 

والهندسة  الشن ء  مق ولة ألبغ ل 
املدنية واالبغ ل املختلفة.

االنع ش العق ري.
عنوا4 املقر االجتم عي :

تجزئة  السفلي،  الط بق  في  كراج 
الت مFD 2 19 ،8، الجديدة.

محدد  املشلغ   : الشركة  ررسم ل 
 1888 درهم مقسم إلى   188.888 في 
درهم   188 بقيمة  اجتم عية  حصة 
في اسم الشر كة  الواحدة   للحصة 

الوحيدة : 
 1888  : رف ع  سكينة  السيدة 

حصة اجتم عية.
السيدة  الشركة  تدير   : التسيير 
للشط قة  الح ملة  رف ع  سكينة 
 M  3648(9 الوطنية للتعر ف رقم 

ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 
لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ر خ 

13 م رس 2828 تحت رقم 24957.
33 C

SANITAIRE MABROUKA  
بركـة محدودة املسؤولية  
ررسم له   : 188.888  درهم

املقر االجتم عي: الجديدة 1 رقم 
1، تجزئة ن صر، ب رع بئر انزرا4، 

طر ق مراكش
تعديالت

استثن ئي  ع م  جمع  بمقت�ضى 
بت ر خ 25 دجنبر 2819، قرر الشرك ء 

م  يلي :
بمقت�ضى عقد عرفي لشيع حصص 
ب ع السيد   ،2819 دجنبر   13 بت ر خ 
588 حصة للسيد  عشد هللا حمدو4 
قدره  اجم لي  بثمن  حمدو4  محمد 

58.888 درهم.
 25 بمقت�ضى محضر عرفي بت ر خ 

دجنبر 2819 تم م  يلي :
خروج السيد عشد هللا حمدو4.

حمدو4  محمد  السيد  تعيي4 
للشركة  وحيدا  ومسيرا  بر ك  
للشركة  الق نوني  الشك8  وتحو 8 
دات  املسؤولية  محدودة  كشركة 

بر ك وحيد.
بت ر خ 25 دجنبر 2819 تم تحديث 

النظ م االس �ضي للشركة.
الشر ك  قرر  لدلك،  ونتيجة 
1-3-6-7- الفصول  تغيير  الوحيد 
الق نو4 االس �ضي  من   3( و   13-16

للشركة.
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اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 
لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 
الشيض ء  ب لدار  التج ر ة  املحكمة 

تحت رقم 11175.
34 C

JNANE EL AOUINA 
 EL JADIDA

بركـة محدودة املسؤولية  
ررسم له  : 888.)9.68  درهم

املقر االجتم عي : الدار الشيض ء، 46، 
ب رع الزرقطوني، الط بق الث ني، 

الشقة 6
تعديالت

استثن ئي  ع م  جمع  بمقت�ضى 
بت ر خ 19 فبراير 2828، قرر الشرك ء 

م  يلي :
بند   في  امل دي  الخطأ  اصالح 
APPORT حيث ا4 ررسم ل الشركة 
يحتوي على : apport nature   ألرض 

.Z(318/ فالحية ب لرسم العق ري
في  املتمث8   6 القص8  تغيير 

.APPORT
تم   ،2828 فبراير   21 بت ر خ 
للشركة  االس �ضي  النظ م  تحديث 
هو  الشركة  ررسم ل  بحيث 
درهم بم  فيه مس همة   9.68(.888
 Z(318/ عينية للرسم العق ري عدد

قوم بمشلغ 888.)9.68 درهم.
اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 
لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ر خ 

27 ين ير 2828 تحت رقم 445979.
35 C

 STE ROOF LINE
CONSTRUCTION

بركـة محدودة املسؤولية
ذات بر ك وحيد

ررسم له  : 188.888  درهم
املقر االجتم عي : مح8 رقم 2، 
الط بق السفلي، تجزئة سبي8،

رقم )5، الجديدة
رقم السج8 التج ري : 16439

تأسيس بركـة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بت ر خ   مسج8   ،2828 م رس   83
89   م رس 2828، تم إعداد الق نو4 
األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية :
محدودة  بركـة   : الشركة  بك8 

املسؤولية دات بر ك وحيد.
 STE ROOF  : الشركة  تسمية 

.LINE CONSTRUCTION
غـرض الشركة: 

االنع ش العق ري.
واالبغ ل  الشن ء  ألبغ ل  مق ولة 

املختلفة.
عنوا4 املقر االجتم عي :

السفلي،  الط بق   ،2 رقم  مح8 
تجزئة سبي8، رقم )5، الجديدة. 

محدد  املشلغ   : الشركة  ررسم ل 
 1888 درهم مقسم إلى   188.888 في 
درهم   188 بقيمة  اجتم عية  حصة 
الشر ك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد : 
السيد بوبعيب طرمونية : 1888 

حصة اجتم عية.
السيد  الشركة  يدير   : التسيير 
بوبعيب طرمونية ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ر خ 

11 م رس 2828 تحت رقم 24934.
36 C

» NOVO TRANS«
بركـة محدودة املسؤولية  ذات 

بر ك وحيد
ررسم له  : 188.888  درهم

املقر االجتم عي: الشقة رقم 7، 
الط بق الث ني، تجزئة النصر،

بير الجديد
رقم السج8 التج ري : 16423

تأسيس بركـة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بت ر خ   مسج8   ،2828 فبراير   24
82   م رس 2828، تم إعداد الق نو4 
األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية :

محدودة  بركـة   : الشركة  بك8 
املسؤولية دات بر ك وحيد.

 NOVO  : الشركة  تسمية 
.TRANS

غـرض الشركة : 
نق8 الشض ئع، نق8 املستخدمي4.

االنع ش العق ري.
عنوا4 املقر االجتم عي :

الث ني،  الط بق   ،7 رقم  الشقة 
تجزئة النصر، بير الجديد.

محدد  املشلغ   : الشركة  ررسم ل 
 1888 درهم مقسم إلى   188.888 في 
درهم   188 بقيمة  اجتم عية  حصة 
الشر ك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد : 
 1888  : السكليس  احمد  السيد 

حصة اجتم عية.
السيد  الشركة  يدير   : التسيير 
للشط قة  الح م8  السكليس  احمد 
 97623MA رقم  للتعر ف  الوطنية 

ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ر خ 

89 م رس 2828 تحت رقم 24921.
37 C

LAVVERT 
بركـة محدودة املسؤولية  

ررسم له  188.888 درهم
املقر االجتم عي: مح8 بإق مة الهدى، 
ب رع رقم 29، رقم 73، املنطقة 2، 

عم رة E، الجديدة.
رقم السج8 التج ري : 16425

تأسيس بركـة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بت ر خ   ومسج8   ،2828 11 فبراير 
27     فبراير 2828، تم إعداد الق نو4 
األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية 

ب ملميزات الت لية :
محدودة  بركـة   : الشركة  بك8 

املسؤولية.
.LAVVERT : تسمية الشركة

غس8 وتنظيف   : الشركة  غـرض 
السي رات ب ملن زل.

استيراد وتصدير.

غس8 وتنظيف املفروب ت.

مح8   : االجتم عي  املقر  عنوا4 
رقم   ،29 رقم  ب رع  الهدى،  بإق مة 

73، املنطقة 2، عم رة E، الجديدة.
محدد  املشلغ   : الشركة  ررسم ل 

 1888 درهم مقسم إلى   188.888 في 

 188.88 بقيمة  اجتم عية  حصة 

اسمي  في  الواحدة   للحصة  درهم 

الشر كي4 : 

 558 منتصر:  ي سي4  طه  السيد 

حصة اجتم عية.

حصة   458  : ع بي  ي سر  السيد 

اجتم عية.

التسيير : يدير الشركة السيد طه 

ع بي   ي سر  والسيد  منتصر  ي سي4 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 

املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ر خ 

9 م رس 2828 تحت رقم 24922.

38 C

 BUREAU DE TRAVAUX

ETUDES ET CONSULTANCE
العنوا4 : بقة رقم 11 الط بق 3 

عم رة املسيرة الخضراء ب رع محمد 

الخ مس بني مالل 
رقم السج8 التج ري9971

بت ر خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بركة   إنش ء  تم   ،2828 م رس   9

تحم8   املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص الت لية :

 BUREAU DE  : التسمية 

 TRAVAUX ,ETUDES ET

.CONSULTANCE

العنوا4 : بقة رقم 11 الط بق 3 

عم رة املسيرة الخضراء ب رع محمد 

الخ مس بني مالل.

الدراس ت.  مكتب  الغــرض 

التحقيق ت واالبح ث.
ررس املــ ل 188.888 درهم مقسم 

إلى588 حصة اجتم عية.
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بحي  الق طن  ازمو  حمزة  السيد 
 67 رقم   82 الزنقة  علي  �ضي  ايت 

الفقيه  بن ص لح  و ملك 588 حصة 

السيد جم ل الدين ازمو الق طن  
 67 رقم   82 الزنقة  علي  �ضي  ب يت 

الفقيه بن ص لح   و ملك 588 حصة.

السنة املـ لية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

املسير : السيد حمزة ازمو و جم ل 

الدين ازمو.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 1(( االبتدائية بني مالل تحت رقم 

بت ر خ 2 م رس 2828.

39 C

OUASBAI  TRAVAUX
 SARL AU

العنوا4 : الط بق السفلي  فو رات 

اغرم العالم القصيشة  دير القصيشة 
رقم السج8 التج ري 11)1

بت ر خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

28 فبراير 2828.

ذات املسؤولية  تم إنش ء بركة  

الوحيد   الشر ك   ذات  املحدودة   

تحم8  الخص ئص الت لية :

.OUASBAI  TRAVAUX : التسمية

العنوا4 : الط بق السفلي  فو رات 

دير القصيشة  اغرم العالم القصيشة  

الغــرض  ابغ ل مختلفة او بن ء  
188.888درهم مقسم  ررس املــ ل 

قيمته   اجتم عية  1888حصة  إلى 

188 درهم.

الق طن  وسشعي  سعيد  السيد 

القصيشة   دير  العالم  اغرم  بدوار 

و ملك 1888 حصة.

السنة املـ لية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

وسشعي  سعيد  السيد   : املسير 

دير  العالم  اغرم  بدوار  الق طن 

القصيشة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

تحت رقم  قصشة ت دلة   االبتدائية  

31 بت ر خ 3 م رس 2828.

40 C

COPUI TRAV
 SARL

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ  بأسفي  
 COPUI TRAV :قد تم  تأسيس بركة
محدودة  مسؤولية  ذات  بركة 

بشر ك واحد  
والتي تحم8 الخص ئص الت لية : 

الصفة الق نونية :    
محدودة  مسؤولية  ذات  بركة   

بشر ك واحد 
الهدف االجتم عي :  كراء االلي ت

الهندسة املحلية.
التج رة.

درهم    188.888 امل ل  ررس 
مقسمة إلى.1888 حصة  188 درهم 
للحصة ا لواحدة  املودعة من طرف 

السيد ص لح الدين العيس وي.
مدة :  99 سنة.

السنة امل لية تبتدئ من ف تح ين ير 
الى غ ية 31 دجنبر من ك8 سنة. 

املقر االجتم عي : رقم23  اله بمي 
جر ف ت  اسفي.

التسيير : السيد خ لد ابو الفتوح
القيد ب لسج8 التج ري تم بت ر خ

الرقم   تحت   ،2828 فبراير   2
.18173

41 C

SAG PRIVEE
بركة ذات مسؤولية محدودة  

مؤرخ      عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 SAG تأسيس بركة قد تم   بأسفي  
مسؤولية  ذات  بركة   ،PRIVEE
الخص ئص  تحم8  والتي  محدودة 

الت لية : 
الصفة الق نونية :    

محدودة  مسؤولية  ذات  بركة   
بشر ك واحد.

الهدف االجتم عي :
التكو ن.

مج ل  في  والتسيير  التوجيه 
الر  ضة.

درهم    188.888  : امل ل  ررس 
بقيمة  حصة  إلى.1888  مقسمة 
188 درهم للحصة الواحدة املودعة 
حس ني  سليم ني  السيد  طرف  من 

58.888 درهم.
  58.888 ي سي4  الحر�ضي  السيد 

درهم.

التسيير    السيد الحر�ضي ي سي4 

مدة :  99 سنة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير الى غ ية 31 دجنبر من ك8 سنة. 
تجزئة    3( رقم   : املقر االجتم عي 

الز تو4، اسفي.

القيد ب لسج8 التج ري تم بت ر خ 

الرقم  تحت    ،2819 نوفمبر   2(

.18861

42 C

SAAD GLOB
 SARL

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ  بأسفي  

SAAD GLOB قد تم  تأسيس بركة

محدودة  مسؤولية  ذات  بركة 

والتي تحم8 الخص ئص الت لية : 

الصفة الق نونية :    

 بركة ذات مسؤولية محدودة.

ابغ ل   : االجتم عي  الهدف 

مختلفة.

التج رة.

االستيراد والتصدير.
درهم    188.888 امل ل  ررس 

188 درهم  1888 حصة  مقسمة إلى 

للحصة ا لواحدة  املودعة من طرف

 38.888 بوزكية  يونس  السيد   

درهم.

 48.888.88 بوزكية  علي  السيد 

درهم.

  38.888 بوزكية  عثم 4  السيد 

درهم.

 التسيير السيد عثم 4 بوزكية. 

مدة :  99 سنة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين يرالى غ ية 31 دجنبر من ك8 سنة.

الكتبية  تجزئة   : االجتم عي  املقر 

54 حي اجن 4   اسفي.

التسيير : السيد خ لد ابو الفتوح.

تم  التج ري  ب لسج8  القيد 

الرقم   تحت   2828 م رس  بت ر خ2 

.18261

43 C

 STE INGENIERIE GENERALE
SUD

بـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشر ك وحيد

ررسم له  : 188.888 درهم
مقره  : حي الحسني رقم 794

- الداخلة -
 تأسيـــس

بت ر خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
2828 ، تم إحداث الق نو4  6 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األس �ضي 

محدودة لشر ك وحيد.
 STE INGENIERIE  : التسميــة 
 GENERALE SUD  SARL A

.ASSOCIE UNIQUE
سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحس به   خ رجه  رو  املغرب  داخ8 

الخ ص رو لحس ب الغير إلى : 
الدراس ت  مكتب  استغالل 

واالرب د.
العملي ت  جميع  كذلك 
امل لية التي له   التج ر ة،  الصن عية، 
عالقة مش برة رو غير مش برة ب لهدف 

اإلجتم عي. 
املقر االجتم عي:  حي الحسني رقم 

794 - الداخلة.
من ت ر خ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النه ئـي
ررس املـ ل : حدد ررس امل ل في مشلغ 
 1888 على  مقسم  درهم   188.888
للواحـد  درهم،    188 حصة من فئة 
 : الوحيد  الشر ك  السيد  لف ئدة 

ربيد كرزام.
التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد : ربيد كرزام.
ف تـح  من  تبتـدئ   : امل ليـة  السنـة 
ك8  من  دجنشـر   31 في  وتنتهـي  ين يـر 

سنـة.
األربــ ح :  %5 لالحتي ط الق نـــونـي.

اإليــداع الق نـونـي :
ب ملحكمـة  الق نـونـي  اإليـداع  تـم 
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة  بمدينـة  الذهب،  وادي 
عـدد  تحـت   2828 13 فبراير  يـوم 
رقم  التج ري  السج8   157/2828

   .15347
للنشر والشي 4

44 C



عدد 5686 - 14 بعش 4 1441 )) ربر 8 2828)الجريدة الرسمية   5644

TRAITEUR IKRAM
بـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشر ك وحيد
ررسم له  : 188.888 درهم

مقره  : حي القسم 2 عم رة الخليج 
رقم 3)، الداخلة -

تأسيس
بت ر خ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
27 يونيو 2819 ، تم إحداث الق نو4 
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األس �ضي 

محدودة لشر ك وحيد.
 TRAITEUR IKRAM  : التسميــة 

.SARL A ASSOCIE UNIQUE
سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحس به   خ رجه  رو  املغرب  داخ8 

الخ ص رو لحس ب الغير إلى : 
تنظيم مختلف  الحفالت،  ممول 
املن سش ت،  األعي د،  الحفالت، 

املنتدي ت، ...
العملي ت  جميع  كذلك 
امل لية التي له   التج ر ة،  الصن عية، 
عالقة مش برة رو غير مش برة ب لهدف 

اإلجتم عي. 
 2 القسم  حي   : االجتم عي  املقر 

عم رة الخليج رقم 3) - الداخلة.
من ت ر خ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النه ئـي.
ررس املـ ل : حدد ررس امل ل في مشلغ 
 1888 على  مقسم  درهم   188.888
للواحـد  درهم،    188 حصة من فئة 
 : الوحيد  الشر ك  السيد  لف ئدة 

شحوري  إبراهيم.
التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد  إبراهيم شحوري.
ف تـح  من  تبتـدئ   : امل ليـة  السنـة 
ين يـر وتنتهـي في 31 دجنشـر من ك8 سنـة.
األربــ ح :  %5 لالحتي ط الق نـــونـي.

اإليـداع  تـم   : الق نـونـي  اإليــداع 
الق نـونـي ب ملحكمـة االبتدائية لواليـة 
جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 
2819، تحـت  19 يوليو  الداخلـة يـوم 
التج ري  السج8   (12/2819 عـدد 

رقم 14259.   
للنشر والشي 4

45 C

SAHARA HEALTH 
S.N.C

ررسم له  :  18.888 درهم
      مقره    حي املسيرة 82 زنقة 
ب حنيني رقم -59 الداخلة -     

تأسيـــس
بت ر خ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
4 نوفمبر 2819، تم إحداث الق نو4 

األس �ضي  لشـركـة التض من .
 SAHARA HEALTH  : التسميــة 

.S.N.C
الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 
لحس به  رو لحس ب  آو الخ رج سواء 

الغير : 
استيراد  كراء،   بيع،  براء، 
األجهزة   اآلالت،  جميع  وتصدير 
الطشية،  وبشه  الطشية   واملنتوج ت 

بيو ، الشيطر ة ، الفالحية ، .....
العملي ت  جميع  كذلك 
امل لية التي له   التج ر ة،  الصن عية، 
عالقة مش برة رو غير مش برة ب لهدف 

اإلجتم عي.
 2 املسيرة  حي    : االجتم عي  املقر 

زنقة ب حنيني رقم 59، الداخلة.
من ت ر خ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النه ئـي.
في  امل ل  ررس  حدد   : املـ ل  ررس 
مشلغ 18.888 درهم مقسم على  188 
للواحـد  درهم    188 حصة من فئة 

لف ئدة الس دة :     
سلم بومراح 58 حصة.
امربيهة بيو4 58 حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 
السيدة: سلم بومراح.

ف تـح  من  تبتـدئ   : امل ليـة  السنـة 
ك8  من  دجنشـر   31 في  وتنتهـي  ين يـر 

سنـة.
األربــ ح :  %5 لالحتي ط الق نـــونـي.

اإليــداع الق نـونـي :
ب ملحكمـة  الق نـونـي  اإليـداع  تـم 
وادي  جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة  بمدينـة  الذهب-الكو ـرة، 
تحـت عـدد   ،2819 نوفمبر   28 يـوم  
رقم  التج ري  السج8   128(/2819

   . 14(35
للنشر والشي 4

46 C

PISKAWE
S.N.C

      ررسم له   18.888 درهم
      مقره    حي املسيرة  1 رقم 4 

-الداخلة
تأسيـــس

بت ر خ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الق نو4  تم إحداث   ،2819 2 يونيو 

األس �ضي  لشـركـة التض من.
التسميــة :

 PISKAWE التض من  بـركـة   
.S.N.C

الهــدف :
تهدف الشركة في املغرب او الخ رج 

سواء لحس به  رو لحس ب الغير : 
وفواكه  األسم ك  و  املح ر  تربية 

الشحر والصدفي ت .....
خلق  واستغالل وحدات املع لجة.
جميع انشطة تربية االحي ء امل ئية. 
املقر االجتم عي : حي املسيرة 1 رقم 

4، الداخلة.                             
من ت ر خ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النه ئـي.
في   امل ل  ررس  حدد   : املـ ل  ررس 
مشلغ 18.888 درهم مقسم على 188 
للواحـد  درهم   188 فئة  من  حصة 

لف ئدة الس دة :     
احمد املكي 28 حصة.

الس ملة اه8  علي  28 حصة.
سيدة اعم ر 28 حصة. 
دب جة حمية 28 حصة.
لحشيب املكي 28 حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر  الشركـة إلى 
السيد  احمد املكي.

ف تـح  من  تبتـدئ   : امل ليـة  السنـة 
ك8  من  دجنشـر   31 في  وتنتهـي  ين يـر 

سنـة.
األربــ ح :  %5 لالحتي ط الق نـــونـي.

اإليـداع  تـم   : الق نـونـي  اإليــداع 
الق نـونـي ب ملحكمـة االبتدائية لواليـة 
بمدينـة  جهـة وادي الذهب-الداخلة، 
تحـت    2819 )1 يونيو  الداخلـة يـوم 
التج ري  السج8   614/2819 عـدد 

رقم 13943.   
للنشر والشي 4

47 C

 ALL CENTER NEGOCE
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة 
لشر ك وحيد

ررسم له  : 188.888 درهم
مقره  : حي السالم زنقة املرابطي4 

رقم 13 - الداخلة
تأسيس

بت ر خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
12 فبراير 2828، تم إحداث الق نو4 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

محدودة بشر ك وحيد.
 ALL CENTER  : التسمية 

.NEGOCE SARL AU
سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
لحس به   خ رجه  رو  املغرب  ذاخ8 

الخ ص رو لحس ب الغير إلى :
جميع األبغ ل العمومية.

العملي ت  جميع  كذلك 
امل لية التي له   التج ر ة،  الصن عية، 
عالقة مش برة رو غير مش برة ب لهدف 

االجتم عي.
: حي السالم زنقة  املقر االجتم عي 

املرابطي4 رقم 13 - الداخلة.
من ت ر خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
ررس امل ل : حدد ررس امل ل في مشلغ 
 1888 على  مقسم  درهم   188.888
للواحد  درهم   188 فئة  من  حصة 
لف ئدة السيد الشر ك الوحيد عشد 

الرزاق العمري.
إلى  الشركة  تسير  عهد   : التسيير 

السيد الوحيد عشد الرزاق العمري.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ك8  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
األرب ح : %5 لالحتي ط الق نوني.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لوالية  االبتدائية  ب ملحكمة  الق نوني 
جهة الداخلة، وادي الذهب، بمدينة 
الداخلة يوم 21 فبراير 2828، تحت 
التج ري  السج8   ،1(9/2828 رقم 

رقم 15395.
للنشر والشي 4

48 C
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AGC CONSULTING

نيو استوس پرودكت سلوسيو4 

 NEW ASTUSS PRODUCT

SOLUTIONS
إعال4 متعدد القرارات

AGC CONSULTING

258، زاو ة ب رع موالي يوسف 

وبوردو، الط بق 4، بقة 11 ، 

28848، الدار الشيض ء املغرب
نيو استوس پرودكت سلوسيو4 

 NEW ASTUSS PRODUCT

SOLUTIONS »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 12 ، ب رع 

براهيم روداني، كوتييه - 28888 

الدار الشيض ء املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج8 التج ري: -.

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 26 فبراير 2828

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
ق ديري   ر�ضى  محمد  السيد  تفو ت 

رص8  من  اجتم عية  حصة  ل498 

إيم 4  السيدة  لف ئدة  حصة   498

خش زي بت ر خ 26  فبراير 2828.

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

للشركة  الق نوني  الشك8  تحو 8 

املسؤولية  ذات  بركة  بركة  الى 

املحدودة ذات بر ك وحيد.

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

السيد  املش رك  املسير  استق لة 

الق دري وتعيي4 اآلنسة  محمد رض  

إيم 4 خش زي مسيرة وحيدة للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي8 مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

15+7+6+1: الذي ينص  بند رقم 

الق نو4 األس �ضي  تحيي4  على م يلي: 

للشركة بموجب هده التغييرات

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ر خ  ب لدار الشيض ء   التج ر ة 

م رس 2828 تحت رقم 6)7341.

1I

HOME COMPTA

URBAPROM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة
HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA
 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC
URBAPROM بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
الروداني رقم 13 زنقة احمد 

املج طي تجزئة األلب الط بق األول 
رقم ) املع ر ف الدار الشيص ء 
8)283 الدار الشيص ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج8 التج ري : 
4682(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 م رس   89
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  بركة   : الشركة  بك8 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.URBAPROM
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
ب رع   : االجتم عي  املقر  عنوا4 
الروداني رقم 13 زنقة احمد املج طي 
 ( رقم  األول  الط بق  األلب  تجزئة 
املع ر ف الدار الشيص ء 8)283 الدار 

الشيص ء املغرب.
رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي :
588 حصة    : السيد دين ر رس مة 

بقيمة 188 درهم للحصة .
588 حصة    : السيد احراقي فواد 

بقيمة 188 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 18 السيد دين ر رس مة عنوانه)ا( 
7 حي  2 الشقة  زنقة األقحوا4 ط بق 

الراحة 28288 الدار الشيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  فواد  احراقي  السيد 

 (5 عم رة   81 س  م  املتقش8  اق مة 
رقم 84 سيدي معروف 28158 الدار 

الشيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 18 السيد دين ر رس مة عنوانه)ا( 
7 حي  2 الشقة  زنقة األقحوا4 ط بق 

الراحة 28288 الدار الشيض ء املغرب

عنوانه)ا(  فواد  احراقي  السيد 

 (5 عم رة   81 س  م  املتقش8  اق مة 
رقم 84 سيدي معروف 28158 الدار 

الشيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ  ب لدار الشيض ء   التج ر ة 

م رس 2828 تحت رقم 734394.

2I

KHM CONSULTING

NC LED
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  ب عمرا4 املمر ب 

الط بق االول  الرقم 186 تق طع 

ب رع محمد الخ مس و املق ومة ، 

28858، الدار الشيض ء املغرب

NC LED بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي الرج ء 

1 الزنقة 4 الرقم 47 - 28368 الدار 

الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج8 التج ري : 

468367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 م رس   82

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  بركة   : الشركة  بك8 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 NC  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LED

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتصدير املواد الكهرب ئية.

عنوا4 املقر االجتم عي : حي الرج ء 

1 الزنقة 4 الرقم 47 - 28368 الدار 

الشيض ء املغرب.

رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد بالل زكر  ء :  588 حصة 

بقيمة 188 درهم للحصة .

حصة   588   : السيد ع دل ن فع 

بقيمة 188 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  عنوانه)ا(  ن فع  ع دل  السيد 

 28368  43 رقم   4 زنقة   81 الرج ء 

الدار الشيض ء املغرب.

السيد زكر  ء بالل عنوانه)ا( حي 

 1295 م رس الرقم   2 املسيرة ب رع 

الدارالشيض ء   28478 الشق  عي4 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  ن فع  ع دل  السيد 

الرج ء 81 زنقة 4 رقم  28368 الدار 

الشيض ء املغرب

السيد زكر  ء بالل عنوانه)ا( حي 

 1295 م رس الرقم   2 املسيرة ب رع 

الشيض ء  الدار   28478 الشق  عي4 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ  ب لدار الشيض ء   التج ر ة 

م رس 2828 تحت رقم 734437.

3I
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FICAGEST

SMART ELECTRONICS

بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

SMART ELECTRONICS بركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

بلمجد رقم 7) بقة 4  - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج8 التج ري : 

113224

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعداد الق نو4   2828 م رس   82

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �ضي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  بركة   : الشركة  بك8 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SMART ELECTRONICS

تصنيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الشط ق ت االلكترونية

تصنيع مواد املصعد

تصنيع لوح ت اإلعال4.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا4 

 48888  -   4 بقة   (7 رقم  بلمجد 

مراكش املغرب.

رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد حم د عشد املجيد  : 1888 

بقيمة 188 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املجيد   عشد  حم د  السيد 

 21( تجزئة الجشيالت رقم  عنوانه)ا( 

سيشع  48888 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد   عشد  حم د  السيد 

 21( تجزئة الجشيالت رقم  عنوانه)ا( 

سيشع  48888 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   28 بت ر خ  التج ر ة بمراكش  

2828 تحت رقم )296.

4I

FIDUCIAIRE ZBIRI

RIAD LES DEUX GOLFS

فسخ عقد تسيير حر ألص8 تج ري 

)األشخ ص املعنو و4(

فسخ عقد تسيير حر ألص8 تج ري

RIAD LES DEUX GOLFS

بمقت�ضى  الجمع الع م االستثن ئي 

 ABDALLAH GRIOUI لشركة 

 47/4(  : الك ئن مقره  االجتم عي ب 

 RUE BAHIA QUARTIER RIAD

  ZITOUNE JDID    - 40000

MARRAKECH  MAROC املؤرخ في 

82 ين ير 2828 تقرر م يلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألص8   

 LOT GOLF  : ب  الك ئن  التج ري 

 ATLAS CHRIFIA N° 59 - 40000

املوقع   ،  MARRAKECH MAROC

 ABDALLAH بركة  طرف  من 

لألص8  م لكة  بصفته    :  GRIOUI

 SWISS MAROC التج ري و بركة 

GESTION بصفته  مسيرة حرة.

5I

FICOMFI

AUTO ZOOM

بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

قف8 التصفية

FICOMFI

 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM

 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

AUTO ZOOM بركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : متجر 

إق مة املستقش8 ١ ب رع الجيش 

امللكي, مكن س - 58888 مكن س 

املغرب.

قف8 التصفية

رقم التقييد في السج8 التج ري : 

.45571

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر ح8   2828 85 م رس  املؤرخ في 

AUTO ZOOM بركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد مشلغ 

وعنوا4  درهم   188.888 ررسم له  

إق مة  متجر  اإلجتم عي  مقره  

امللكي,  الجيش  ب رع   ١ املستقش8 

املغرب  مكن س   58888  - مكن س 

نتيجة إلنعدام املشيع ت.

و عي4:

بنسودة   فكير   محمد  السيد)ة( 

املنزه  بيرف نس  زنقة   7( و عنوانه)ا( 

املغرب  مكن س   58888 مكن س 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

متجر  وفي   2828 م رس   85 بت ر خ 

الجيش  ب رع   ١ املستقش8  إق مة 

مكن س   58888  - مكن س  امللكي, 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   16 بت ر خ  التج ر ة بمكن س  

2828 تحت رقم 433.

6I

FICOMFI

AM OPPORTUNITY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

FICOMFI

 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM

 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

AM OPPORTUNITY بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي  رقم 129 

ولجة ملراني رتواركة مكن س - 58888 

مكن س املغرب.

تغيير نش ط الشركة
رقم التقييد في السج8 التج ري 

.46441

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير   2828 م رس   86 املؤرخ في 

في  خدم ت   « من  الشركة  نش ط 

ربغ ل   « إلى  املعلومي ت«  مج ل 

الشن ء«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   16 بت ر خ  التج ر ة بمكن س  

2828 تحت رقم 484.

7I

UPSILON CONSULTING

ILLY HOLDING
بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

ILLY HOLDING بركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 131، 

ب رع انف ، إق مة رزور، الط بق رقم 

11 مكتب رقم 11ب - 28888  الدار 

الشيض ء املغرب
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تأسيس بركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج8 التج ري : 

459629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 فبراير   12

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �ضي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  بركة   : الشركة  بك8 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ILLY  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HOLDING

بركة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ق بضة، الحي زة رو املش ركة املش برة 

رو غير املش برة في ررس م ل الشرك ت 

رو املجموع ت رو الكي ن ت الق نونية 

من جميع األنواع؛ 

وسيلة،  بأي  الشركة  مش ركة 

بشك8 مش بر رو غير مش بر، في جميع 

ذات صلة  تكو4  قد  التي  املع مالت 

برك ت  إنش ء  طر ق  عن  بهدفه  

االبتراك  رو  املس همة  رو  جديدة 
الحقوق  رو  امل لية  األوراق  براء  رو 

ذلك،  غير  رو  الدمج  رو  االجتم عية 

رص8  ري  تأجير  رو  حي زة  رو  إنش ء 

تج ري رو مؤسسة؛ اكتس ب رو براء 

العملي ت  جميع  بيع  رو  تشغي8  رو 

بهذه  املتعلقة  االختراع  وبراءات 

األنشطة..

 ،131  : االجتم عي  املقر  عنوا4 

الط بق رقم  إق مة رزور،  ب رع انف ، 

11 مكتب رقم 11ب - 28888  الدار 

الشيض ء املغرب.

رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   ررسم ل  مشلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ادريس برف :  188 حصة 

بقيمة 188 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  برف  ادريس  السيد 
ممر مضيق جش8 ط رق،  فيال تفس ، 
الشيض ء  الدار   281(8 الذئ ب  عي4 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  برف  ادريس  السيد 
ممر مضيق جش8 ط رق،  فيال تفس ، 
الشيض ء  الدار   281(8 الذئ ب  عي4 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 84 بت ر خ  ب لدار الشيض ء   التج ر ة 

م رس 2828 تحت رقم -.

(I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

 CHECLORENOMAR
CONSEILS ET PRESTA-

SERVICES
SARL AU

بركة ذات مسؤلية محدودة
 ذات الشر ك الوحيد

تأسيس بركة
 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl
 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
 CHECLORENOMAR CONSEILS
 )ET PRESTA-SERVICES, SARL)AU
بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 41، ب رع 
ب سطور ، الط بقي4 األول و الث ني - 

9888 طنجة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج8 التج ري : 

183169
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
الق نو4  إعداد  تم   2828 ين ير   13
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �ضي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  بركة   : الشركة  بك8 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 CHECLORENOMAR CONSEILS
 ET PRESTA-SERVICES,

.(SARL(AU
تسيير   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

األعم ل و اإلستش رة
الخدم ت  و  التأبيرات  تسيير   -

املرتشطة به ..
عنوا4 املقر االجتم عي : 41، ب رع 
 - الط بقي4 األول و الث ني   ، ب سطور 

9888 طنجة املغرب.
رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.888   : الطر شق  عمر  السيد 

حصة بقيمة 188 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الطر شق  عمر  السيد 
381، طر ق ررس بقة رقم 16 ف ش 

THUMESNIL 59155 فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الطر شق  عمر  السيد 
381، طر ق ررس بقة رقم 16 ف ش 

THUMESNIL 59155 فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   17 بت ر خ  بطنجة   التج ر ة 

2828 تحت رقم 479.
9I

jamal ait hommad

بلماد تراف
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة
jamal ait hommad

 BLOC C N° 519 HAY EL
 YASSMINE SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
بلم د تراف بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي جوهرة 
رقم 774 سيدي ق سم - 16888 

سيدي ق سم املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج8 التج ري : 

2(487
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  بركة   : الشركة  بك8 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
بلم د   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

تراف.
خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستقش ل واالبغ ل املختلفة.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوا4 
 - ق سم  سيدي   774 رقم  جوهرة 

16888 سيدي ق سم املغرب.
رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 588   : السيد ايت هم د الحسن 

حصة بقيمة 188 درهم للحصة .
السيد بلح ج عمرو عشد اللطيف 
درهم   188 بقيمة  حصة   588   :

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الحسن  هم د  ايت  السيد 
 1239 رقم  جوهرة  حي  عنوانه)ا( 
سيدي ق سم   16888 سيدي ق سم 

املغرب.
السيد بلح ج عمرو عشد اللطيف 
ز رارة  الواد  دوار سالطنة  عنوانه)ا( 
سيدي ق سم   16888 سيدي ق سم 

مغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلح ج عمرو عشد اللطيف 
ز رارة  الواد  دوار سالطنة  عنوانه)ا( 
سيدي ق سم   16888 سيدي ق سم 

املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ  االبتدائية بسيدي ق سم  

م رس 2828 تحت رقم 118/281.
18I

SAGEST

TRADI EVENTS
بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
TRADI EVENTS بركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي متجر 2 
رقم )9 تجزئة زهرة مدينة 2 طر ق 
عي4 بقف  - 38888 ف س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج8 التج ري : 
62393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 م رس   85
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �ضي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  بركة   : الشركة  بك8 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TRADI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.EVENTS
ممول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الحفالت .
 2 متجر   : عنوا4 املقر االجتم عي 
طر ق   2 تجزئة زهرة مدينة   9( رقم 

عي4 بقف  - 38888 ف س املغرب.
رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.888   : سن ء  الن صر  السيدة 

حصة بقيمة 188 درهم للحصة .

بقيمة  سن ء   : الن صر  السيدة 
188 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  سن ء  الن صر  السيدة 
 4 الشقة   1 رقم  بالص  ار ن   اق مة 

زنقة الفرزدق 38888 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سن ء  الن صر  السيدة 
 4 الشقة   1 رقم  بالص  ار ن   اق مة 

زنقة الفرزدق 38888 ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   12 بت ر خ  بف س   التج ر ة 

2828 تحت رقم 1827.

11I

secotrages snc

DATTAK BOIS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة
secotrages snc

رقم 2 زنقة ادريس الي موري ب لعربي 
وجه عروس مكن س ، 58888، 

مكن س املغرب
DATTAK BOIS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 747 
دوار القديم سيدي ب ب   - 58888 

مكن س املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج8 التج ري : 

49637
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 م رس   83
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  بركة   : الشركة  بك8 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DATTAK BOIS
النج رة-  : غرض الشركة بإيج ز 

بيع الخشب ب لتقسيط.

عنوا4 املقر االجتم عي : رقم 747 

 58888  - ب ب    القديم سيدي  دوار 

مكن س املغرب.

رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ررسم ل  مشلغ 

188.888,88 درهم، مقسم ك لت لي:

السيد دط ق محمد :  334 حصة 

بقيمة 188 درهم للحصة .

 333   : السيد دط ق عشد العز ز 

حصة بقيمة 188 درهم للحصة .

السيد دط ق حمزة :  333 حصة 

بقيمة 188 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  محمد  دط ق  السيد 
ب ب    سيدي  القديم  دوار   747 رقم 

58888 مكن س املغرب.

العز ز  عشد  دط ق  السيد 
القديم  دوار   747 رقم  عنوانه)ا( 

سيدي ب ب   58888 مكن س املغرب.
السيد دط ق حمزة عنوانه)ا( رقم 

747 دوار القديم سيدي ب ب   58888 

مكن س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  دط ق  السيد 
ب ب    سيدي  القديم  دوار   747 رقم 

58888 مكن س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   11 بت ر خ  التج ر ة بمكن س  

2828 تحت رقم 5)12.

12I

إئتم نية الوف ء

صبوحي اوليف
بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

إئتم نية الوف ء

ب رع عالل الف �ضي الرقم 79 

سط ت ، 26888، سط ت املغرب

صشوحي اوليف بركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 13 
راس العي4 ابن احمد. - 28538 ابن 

احمد املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج8 التج ري : 

979
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 فبراير   21
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �ضي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  بركة   : الشركة  بك8 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء بمختصر تسميته  : صشوحي 

اوليف.
-بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الخضر والز تو4 ب لتقسيط.
ب لة  ب لك رتو4  العلب  -ص نع 

ميك نيكية.
 13 زنقة   : عنوا4 املقر االجتم عي 
ابن   28538  - راس العي4 ابن احمد. 

احمد املغرب.
رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد صشوحي املصطفى :  1.888 

حصة بقيمة 188 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املصطفى  صشوحي  السيد 
عنوانه)ا( مركز راس العي4 ابن احمد 

28538 ابن احمد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى  صشوحي  السيد 
عنوانه)ا( مركز راس العي4 ابن احمد 

28538 ابن احمد املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بب4 احمد  بت ر خ 13 م رس 

2828 تحت رقم 6/28.

13I
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إئتم ني ت الدر وش

MFM IMPRIMERIE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

إئتم ني ت الدر وش

ب رع عالل بن عشد هللا رقم )4 ص 

ب 2)6، 92888، العرائش املغرب

MFM IMPRIMERIE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

بعش 4 1 رقم 311 العرائش - 

92888 العرائش املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج8 التج ري : 

5119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  بركة   : الشركة  بك8 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 MFM  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.IMPRIMERIE

جميع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اعم ل الطش عة و االبه ر

بيع و براء لوازم املكتبية

جميع االعم ل و الخدم ت.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا4 
 - العرائش   311 رقم   1 بعش 4 

92888 العرائش املغرب.

رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الصروخ منير  : 488 بقيمة 

188 درهم.

 388  : مون   الصروخ  السيدة 

بقيمة 188 درهم.

السيدة يعيش امينة : 388 بقيمة 

188 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  منير   الصروخ  السيد 

 92888   138 السم رة  تجزئة 

العرائش املغرب.

مون  عنوانه)ا(  الصروخ  السيدة 

تجزئة السم رة 138 92888 العرائش 

املغرب.

عنوانه)ا(  امينة  يعيش  السيدة 

تجزئة السم رة 138 92888 العرائش 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  منير   الصروخ  السيد 

تجزئة السم رة 138 92888 العرائش 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لعرائش  بت ر خ 84 م رس 

2828 تحت رقم 177.

14I

مؤسسة التوجيه للمح سشة

 STE AHMADATE FRERES
SARL AU

بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

مؤسسة التوجيه للمح سشة

مكتب رقم 12 ، الط بق الت ني رقم 

5، إق مة وليلي، ب رع  ربو الطيب 

املثنبي ، 38888، ف س املغرب

 STE AHMADATE FRERES SARL

AU بركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 157 

بلوك ر حي كر و زواغة العلي  ف س  - 

38888 ف س اململكة املغربية

تأسيس بركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج8 التج ري : 

62481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 فبراير   24

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �ضي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  بركة   : الشركة  بك8 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AHMADATE FRERES SARL AU
استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

الشركة لديبن ج السي رات.
عنوا4 املقر االجتم عي : رقم 157 
بلوك ر حي كر و زواغة العلي  ف س  - 

38888 ف س اململكة املغربية.
رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 68.888 الشركة:   ررسم ل  مشلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
اللطيف  عشد  احم دات  السيد 
درهم   188 بقيمة  حصة   688   :

للحصة.
 : السيد احم دات عشد اللطيف   

688 بقيمة 188 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
اللطيف  عشد  احم دات  السيد 
بلوك ر حي كر و   157 عنوانه)ا( رقم 
ف س   38888 ف س   العلي   زواغة 

اململكة املغربية.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف  عشد  احم دات  السيد 
بلوك ر حي كر و   157 عنوانه)ا( رقم 
ف س   38888 ف س   العلي   زواغة 

اململكة املغربية
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   13 بت ر خ  بف س   التج ر ة 

2828 تحت رقم 1845/2828.

15I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AL AKHAWAYNE DATA
PRESSING

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 ،N°24 MARRAKECH ، 40000

MARRAKECH MAROC
 AL AKHAWAYNE DATA

PRESSING بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي تجزئة 
الي سمي24 الرقم 333 املتجر الك ئن 
ب لط بق االر�ضي مراكش - 48888 

مراكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج8 التج ري 
73467

الع م  الجمع  بمقت�ضى   
م ي   38 في  املؤرخ  اإلستثن ئي 
الشركة  تسمية  تغيير  تم   2816
 AL AKHAWAYNE DATA« من 
 AL IZDIHAR« إلى   »PRESSING

. »LILKHADAMATE
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
84 ركتوبر  بت ر خ  التج ر ة بمراكش  

2816 تحت رقم )271).

16I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AL AKHAWAYNE DATA
PRESSING

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نش ط الشركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 AL AKHAWAYNE DATA
PRESSING بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  االجتم عي تجزئة 

الي سمي4 2 الرقم 333 املتجر الك ئن 
ب لط بق االر�ضي مراكش - 48888 

مراكش املغرب.
تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السج8 التج ري 
.73467

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تغيير  تم   2816 م ي   38 في  املؤرخ 
إلى  »مصبنة«  من  الشركة  نش ط 

»تنضيم وتجهيز الحفالت« .
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

84 ركتوبر  بت ر خ  التج ر ة بمراكش  

2816 تحت رقم )271).

17I

SILVER FID

با حماد تو ترافو د كو 
نستركسيون

بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ح8 بركة

SILVER FID

 bd mostafa al maani casa 344

 lanca CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
ب  حم د تو ترافو د كو نستركسيو4 

بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة سمية 

عم رة بهرزاد3الط بق 5 رقم 22 

ب لمي - 2888 الدارالشيض ء املغرب.

ح8 بركة
رقم التقييد في السج8 التج ري 

.481243

الشر ك  قرار  بمقت�ضى 

 2828 فبراير   29 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤلية  ذات  بركة  ح8  تقرر 

ب   الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

حم د تو ترافو د كو نستركسيو4  مشلغ 
وعنوا4  درهم   188.888 ررسم له  

مقره  اإلجتم عي زنقة سمية عم رة 
 - ب لمي   22 رقم   5 بهرزاد3الط بق 

2888 الدارالشيض ء املغرب نتيجة ل 

:  عدم تحقيق الهدف.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 5 بهرزاد3الط بق  عم رة  سمية 
2888 الدارالشيض ء   - 22 ب لمي   رقم 

املغرب. 

و عي4:

ب حم د  عشدالكر م   السيد)ة( 

اسم عي8  اوالد  دوار  عنوانه)ا(  و 

بوعزة  دار  اوالدحميدة  اوالدعشو 

املغرب  الدارالشيض ء   28888

كمصفي )ة( للشركة.

ب حم د  عشدالكر م   السيد)ة( 

اسم عي8  اوالد  دوار  عنوانه)ا(  و 

بوعزة  دار  اوالدحميدة  اوالدعشو 

املغرب  الدارالشيض ء   28888

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  مح8  و  املخ برة  مح8  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

اوالدعشو  اسم عي8  اوالد  دوار   :

اوالدحميدة دار بوعزة الدارالشيض ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ  ب لدار الشيض ء   التج ر ة 

م رس 2828 تحت رقم 734497.

1(I

SILVER FID

بيبرو
إعال4 متعدد القرارات

SILVER FID

 bd mostafa al maani casa 344

 lanca CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

بيبرو »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 265 ب رع 

الزرقطوني الط بق 9 الرقم 92 - 

288888 الدار الشيض ء املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج8 التج ري: 

.399443

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 85 م رس 2828

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
تسعو4  بمشلغ  امل ل  راس  في  الز  دة 

الف درهم ليتحول من عشرة الف 

لخلق  درهم  الف  مئة  الى  درهم 

بمشلغ مئة درهم  988حصة جديدة 

نقدا   ب لك م8  محررة  حصة  لك8 

ك لت لي  488  حصة  من طرف  السيد 

نور الدين   القصراوي    و 588 حصة 

السيد  من طرف الشر ك الجديد    

محمد خلوق.

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي:  

من  للشركة  الق نونية  الصفة  تغيير 

لشر ك  املسؤلية  محدودة  بركة 

واحد الى بركة محدودة املسؤلية

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

تعدي8 النظ م االس �ضي للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي8 مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

 588 القصراوي  السيد نور الدين   

 588 خلوق  محمد  السيد  و  حصة 

حصة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ الشيض ء   ب لدار   التج ر ة 

 16 م رس 2828 تحت رقم 734496.

19I

ouatik auditing

 RIME INFORMATION
BUREAU

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 8 املقر االجتم عي للشركة

ouatik auditing

 bd abdelmoumen imm pasteur

 build 3eme etg n°4 place

 pasteur، 20360، casablanca

maroc

 RIME INFORMATION BUREAU

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة 

ب ستور الط بق الخ مس بقة رقم 2 

- 28888 الدار الشيض ء املغرب.

تحو 8  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج8 التج ري 

.97319

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 18 فبراير 2828 تم  تحو 8  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الخ مس  الط بق  ب ستور  »إق مة 

الدار الشيض ء   28888  -  2 بقة رقم 

املق ومة  ب رع   65« إلى  املغرب« 

 28888  -  3 الط بق الث ني بقة رقم 

الدار الشيض ء  املغرب. كم  تم تحيي4 

النظ م األس �ضي للشركة«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت ر خ  ب لدار الشيض ء   التج ر ة 

م رس 2828 تحت رقم 734264.

28I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة العيو4 الس قية 

الحمراء

LAAYOUNE ISAAF
بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة 
العيو4 الس قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 78888، 
العيو4 املغرب

LAAYOUNE ISAAF بركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

التع و4 زنقة تشقند رقم 36  - 
78888 العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج8 التج ري : 
25487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   281( بتنبر   83
مسؤلية  ذات  لشركة  األس �ضي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  بركة   : الشركة  بك8 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LAAYOUNE ISAAF
سي رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اسع ف.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوا4 
 -   36 رقم  تشقند  زنقة  التع و4 

78888 العيو4 املغرب.
رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
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 1.888   : هدي  البشير  السيد 
حصة بقيمة 188 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد البشير هدي عنوانه)ا( حي 
التع و4 زنقة تشقند رقم 36  78888 

العيو4 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البشير هدي عنوانه)ا( حي 
التع و4 زنقة تشقند رقم 36  78888 

العيو4 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لسم رة  بت ر خ 13 بتنبر 

)281 تحت رقم )1991/1.

21I

مكتب مح سشة

PELATO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة
مكتب مح سشة

عم رة 41 بقة 2 زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 288 الربيدية ، 52884، 

الربيدية املغرب
PELATO بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مركب 

مر ة زنقة البريد الربيدية - 52888 
الربيدية املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج8 التج ري : 
13673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  بركة   : الشركة  بك8 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PELATO
األبغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة.

الوس طة
إستغالل وحدة لصن عة األلبسة.
مركب   : االجتم عي  املقر  عنوا4 
 52888  - مر ة زنقة البريد الربيدية 

الربيدية املغرب.
رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 588   : السيد عشد العز ز العلمي 

حصة بقيمة 188 درهم للحصة .
 588   : محفوظ  عص م  السيد 

حصة بقيمة 188 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
العلمي  العز ز  عشد  السيد 
إسش ني    35888 إسش ني   عنوانه)ا( 

املغرب.
السيد عص م محفوظ عنوانه)ا( 
الوطني  املكتب  تجزئة   63 رقم 

للسي حة ت زة 35888 ت زة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلمي  العز ز  عشد  السيد 
إسش ني    35888 إسش ني   عنوانه)ا( 

املغرب
السيد عص م محفوظ عنوانه)ا( 
الوطني  املكتب  تجزئة   63 رقم 

للسي حة ت زة 35888 ت زة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ  ب لربيدية   االبتدائية 

م رس 2828 تحت رقم 312.

22I

مكتب مح سشة

 GLAMPING MERZOUGA
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة
مكتب مح سشة

عم رة 41 بقة 2 زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 288 الربيدية ، 52884، 

الربيدية املغرب
 GLAMPING MERZOUGA SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر 
مرزوكة الط وس الر ص ني - 52288 

الر ص ني املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج8 التج ري : 

136(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  بركة   : الشركة  بك8 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GLAMPING MERZOUGA SARL
غرض الشركة بإيج ز : اإليواء

مطعم
كراء الخي م املجهزة.

قصر   : االجتم عي  املقر  عنوا4 
مرزوكة الط وس الر ص ني - 52288 

الر ص ني املغرب.
رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد محمد كراوي  :  458 حصة 

بقيمة 188 درهم للحصة .
 588   : بوبدور  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 188 درهم للحصة .
58 حصة    : السيد احم د كراوي 

بقيمة 188 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  كراوي   محمد  السيد 
الر ص ني  الط وس  اجدايد  قصر 

52288 الط وس املغرب.
السيد لحسن بوبدور عنوانه)ا( 
تجزئة الشمس 82 رقم 162 ورزازات 

52288 ورزازات املغرب.
عنوانه)ا(  كراوي  احم د  السيد 
الر ص ني  الط وس  اجدايد  قصر 

52288 الط وس املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كراوي  احم د  السيد 
الر ص ني  الط وس  اجدايد  قصر 

52288 الط وس املغرب
السيد لحسن بوبدور عنوانه)ا( 
تجزئة الشمس 82 رقم 162 ورزازات 

52288 ورزازات املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت ر خ  ب لربيدية   االبتدائية 

م رس 2828 تحت رقم 329.

23I

دلت  هيدروليك

دلتا هيدروليك
بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح8 بركة

دلت  هيدروليك
78, طر ق تطوا4 عم رة رجدير – 
طنجة ، 98888، طنجة املغرب

دلت  هيدروليك بركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  78. طر ق 

تطوا4 عم رة رجدير  - 98888 
طنجة املغرب.

ح8 بركة
رقم التقييد في السج8 التج ري 

.69871
الشر ك  قرار  بمقت�ضى 
 2819 نونبر   27 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤلية  ذات  بركة  ح8  تقرر 
دلت   الوحيد  الشر ك  محدودة ذات 
 188.888 هيدروليك  مشلغ ررسم له  
 .78 درهم وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  
طر ق تطوا4 عم رة رجدير  - 98888 
توقيف    : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

نش ط الشركة.
 .78 ب   التصفية  مقر  حدد  و 
طر ق تطوا4 عم رة رجدير  - 98888 

طنجة املغرب. 
و عي4:

لشحر و  اللطيف   عشد  السيد)ة( 
عم رة  تطوا4  طر ق   .57 عنوانه)ا( 
املغرب  طنجة   98888 رجدير  

كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
مح8  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تشليغ  مح8  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
دجنبر   86 بت ر خ  بطنجة   التج ر ة 

2819 تحت رقم 243).

24I

FREE COMPTA SARL

مدني دستغبسيون و اوالده
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة
FREE COMPTA SARL

 AV.CADI AYAD & MAGNOLIAS
 IMMB.ABA SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 90020، TANGER
MAROC

مدني دستغبسيو4 و اوالده بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي طر ق 
تطوا4 مخز4 الغ ز اق مة 168 - 

98888 طنجة  املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج8 التج ري : 

184((3
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  بركة   : الشركة  بك8 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
مدني   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

دستغبسيو4 و اوالده.
توزيع    : بإيج ز  الشركة  غرض 

املشروب ت الغ ز ة.
طر ق   : االجتم عي  املقر  عنوا4 
 -  168 اق مة  الغ ز  مخز4  تطوا4 

98888 طنجة  املغرب.
رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(   يحيى   املدني  السيد  
اق مة  الرحم 4 بن عوف  زنقة عشد 
طنجة    98888   4 بقة  االخو ن 

املغرب.
املدني سفي 4 عنوانه)ا(   السيد  
زنقة عشد الرحم 4 بن عوف اق مة 2 
طنجة   98888  9 رقم   2 االخو ن ط 

املغرب.
السيد املدني عشد العز ز عنوانه)ا( 
98888 طنجة   147 ب رع ف س رقم 

املغرب.
عنوانه)ا(   الي س   املدني  السيد 
زنقة عشد الرحم 4 بن عوف اق مة 2 
طنجة   98888  9 رقم   5 االخو ن ط 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يحيى   املدني  السيد  
اق مة  الرحم 4 بن عوف  زنقة عشد 
طنجة    98888   4 بقة  االخو ن 

املغرب
املدني سفي 4 عنوانه)ا(   السيد  
زنقة عشد الرحم 4 بن عوف اق مة 2 
طنجة   98888  9 رقم   2 االخو ن ط 

املغرب
السيد املدني عشد العز ز عنوانه)ا( 
98888 طنجة   147 ب رع ف س رقم 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   11 بت ر خ  بطنجة   التج ر ة 

2828 تحت رقم 2189.
25I

CASA COMPTES

WALLTEC CONSULT
بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC
 WALLTEC CONSULT

بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 282، 

ب رع عشد املومن، رقم 5، الط بق 

السفلي  - 28348 الدار الشيض ء. 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج8 التج ري : 

459585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 فبراير   2(

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �ضي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  بركة   : الشركة  بك8 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WALLTEC CONSULT

جميع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األبغ ل و الخدم ت املتعلقة ب لعق ر 

واملرتشطة بم  يلي.

- ربغ ل الواجه ت وبن ء العم رات 

بجميع رنواعه . 

 – الديكور   – النج رة  ربغ ل   -

الرخ م-الزليج؛

والهندسة  التجزئة  ربغ ل   -

املعم ر ة. 

والتنسيق  واملراقشة  الجدولة   -

والتخطيط والتصميم الداخلي.

 ،282  : االجتم عي  املقر  عنوا4 
الط بق   ،5 رقم  املومن،  عشد  ب رع 

الشيض ء.  الدار   28348  - السفلي  

املغرب.

رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.888   : س مرحلواني  السيد 

حصة بقيمة 188 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  س مرحلواني  السيد 

الحي الر  �ضي زنقة الج معة العربية 

18888 بيروت لشن 4.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  س مرحلواني  السيد 

الحي الر  �ضي زنقة الج معة العربية 

18888 بيروت لشن 4

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 89 بت ر خ  ب لدار الشيض ء   التج ر ة 

م رس 2828 تحت رقم 733542.

26I

FIDUCOGEM

W TECH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCOGEM
رقم 5 عم رة 52 مك تب ابرف ب رع 

 FES ،38888 ، محمد الس دس ف س

MAROC

W TECH بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 44 

ب رع محمد السالوي  - 38888 

ف س املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج8 التج ري : 

62467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 م رس   89

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  بركة   : الشركة  بك8 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 W  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TECH

غرض الشركة بإيج ز : التركيش ت 

الكهرب ئية و االبغ ل املختلفة.
 44 رقم   : عنوا4 املقر االجتم عي 

ب رع محمد السالوي  - 38888 ف س 

املغرب.
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رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عشد امل لك خلدوني :  588 

حصة بقيمة 188 درهم للحصة .

  : اليحي وي  الرحيم  عشد  السيد 

588 حصة بقيمة 188 درهم للحصة 

 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

خلدوني  امل لك  عشد  السيد 
 2 املسيرة  حي   142 رقم  عنوانه)ا( 

38888 ف س املغرب.
اليحي وي  الرحيم  عشد  السيد 
حي  س  بلوك   146 رقم  عنوانه)ا( 

ف س   38888 العلي   زواغة  الوف ق 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

خلدوني  امل لك  عشد  السيد 
 2 املسيرة  حي   142 رقم  عنوانه)ا( 

38888 ف س املغرب
اليحي وي  الرحيم  عشد  السيد 
حي  س  بلوك   146 رقم  عنوانه)ا( 

ف س   38888 العلي   زواغة  الوف ق 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   17 بت ر خ  بف س   التج ر ة 

2828 تحت رقم ))18.

27I

FICAGEST

STRONG PLASTIQUE
بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

  STRONG PLASTIQUE

بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الحي 

الصن عي سيدي غ نم الط بق 

االر�ضي رقم 286 مح8 رقم 3 - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج8 التج ري : 

183(47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعداد الق نو4   2828 م رس   89

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �ضي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  بركة   : الشركة  بك8 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. STRONG PLASTIQUE

تصنيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

رو  اللدائن  من  املصنوعة  املواد 

املواد املم ثلة األخرى املصنوعة من 

الشالستيك الحراري

االستيراد والتصدير.

الحي   : االجتم عي  املقر  عنوا4 

الصن عي سيدي غ نم الط بق االر�ضي 

 48888  -  3 رقم  مح8   286 رقم 

مراكش املغرب.

رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

بلغر ب  املنعم  عشد  السيد 

درهم   188 بقيمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بلغر ب  املنعم  عشد  السيد 

 289 رقم  الصن عي  الحي  عنوانه)ا( 

سيدي غ نم   48888 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

بلغر ب  املنعم  عشد  السيد 
 289 رقم  الصن عي  الحي  عنوانه)ا( 
سيدي غ نم   48888 مراكش املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   24 بت ر خ  التج ر ة بمراكش  

2828 تحت رقم 113264.
2(I

RIAD CONSULTANT

SMA2 بركة
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة
RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE
 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC
بركة SMA2 بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي موطن 

ب ملقرعم رة 59 الط بق االول املكتب 
81 زنقة ت مسن  وف ق خر شكة - 

25888 خر شكة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج8 التج ري : 

6271
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو4   2828 فبراير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  بركة   : الشركة  بك8 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
بركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.SMA2
-اعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة
-منعش عق ري

-الغرس والتشجير.
موطن   : االجتم عي  املقر  عنوا4 
59 الط بق االول املكتب  ب ملقرعم رة 
 - خر شكة  وف ق  ت مسن   زنقة   81

25888 خر شكة املغرب.
رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد احسن عشد الرحيم :  588 

حصة بقيمة 188 درهم للحصة .

 588   : محمد  سطيلة  السيد 

حصة بقيمة 188 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرحيم  عشد  احسن  السيد 

44 درب محمد  الزنقة   16 عنوانه)ا( 

بن بوبعيب 25888 خر شكة املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  سطيلة  السيد 

زنقة الحوزة بلوك ه حي املسيرة   37

25888 خر شكة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  سطيلة  السيد 

زنقة الحوزة بلوك ه حي املسيرة   37

25888 خر شكة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخر شكة  بت ر خ 84 م رس 

2828 تحت رقم 114.

29I

FIDUCOGEM

DIAMANT COQS
بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

FIDUCOGEM

رقم 5 عم رة 52 مك تب ابرف ب رع 

 FES ،38888 ، محمد الس دس ف س

MAROC

DIAMANT COQS بركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 619 

زنقة 36 حي الجديد زواغة - 38888 

ف س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج8 التج ري : 

62377
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعداد الق نو4   2828 م رس   82

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �ضي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  بركة   : الشركة  بك8 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DIAMANT COQS

النق8 و   : غرض الشركة بإيج ز 

االعم ل املختلفة.

عنوا4 املقر االجتم عي : رقم 619 

زنقة 36 حي الجديد زواغة - 38888 

ف س املغرب.

رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الشق لي عشد الع لي :  1.888 

حصة بقيمة 188 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الع لي  عشد  الشق لي  السيد 

الجديد  حي   619 رقم  عنوانه)ا( 

زواغة 38888 ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الع لي  عشد  الشق لي  السيد 

الجديد  حي   619 رقم  عنوانه)ا( 

زواغة 38888 ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   12 بت ر خ  بف س   التج ر ة 

2828 تحت رقم 1819.

38I

MAMOUN CONSULTING SARL AU

CHAOUEN ICE SARL AU

بركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

 MAMOUN CONSULTING

SARL AU

ب رع املشي�ضي. الحي االداري 

ص.ب. رقم 193، 91888، 

CHEFCHAOUEN املغرب

CHAOUEN ICE SARL AU بركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

الجن ح األخضر,  حي الصش ني4, 

91888  بفش و4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج8 التج ري : 

1471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعداد الق نو4   2828 م رس   16

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �ضي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  بركة   : الشركة  بك8 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CHAOUEN ICE SARL AU

صن عة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الثلج, بيع سلع مختلفة, .

ب رع   : االجتم عي  املقر  عنوا4 

الصش ني4,  حي  األخضر,   الجن ح 

91888  بفش و4 املغرب.

رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

العلمي  األمي4  إبن  مع د  السيد 

درهم   188 بقيمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

العلمي  األمي4  إبن  مع د  السيد 

ب رع موالي عشد الرحمن  عنوانه)ا( 

 91888 الشرف ء  حي  السر ف 

بفش و4 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

العلمي  األمي4  إبن  مع د  السيد 

ب رع موالي عشد الرحمن  عنوانه)ا( 

 91888 الشرف ء  حي  السر ف 

بفش و4 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ر خ  بشفش و4   االبتدائية 

م رس 2828 تحت رقم 26/2828.

31I

STE GEST CLA COM SARL

STE TISOURIFIN CAR SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME ETAGE AVE MED V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

   STE TISOURIFIN CAR SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 77 

ب رع محمد الخ مس بوم لن دادس 

تنغير - 88)45 تنغير املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج8 التج ري : 

425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

الق نو4  إعداد  تم   2828 ين ير   87

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  بركة   : الشركة  بك8 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.  TISOURIFIN CAR SARL

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات بدو4 س ئق.

 77 رقم   : عنوا4 املقر االجتم عي 

ب رع محمد الخ مس بوم لن دادس 

تنغير - 88)45 تنغير املغرب.

رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مشلغ ررسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   588   : علي  اغراز  السيد 

بقيمة 188 درهم للحصة .

العز ز:   عشد  الحس يني  السيد 

588 حصة بقيمة 188 درهم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد اغراز علي عنوانه)ا( رقم 1 

ب رع محمد الخ مس بوم لن دادس 

تنغير 88)45 تنغير املغرب.

العز ز  عشد  الحس يني  السيد 

تنغير  امكونة  قلعة  تسلي  عنوانه)ا( 

88)45 تنغير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  اغراز  السيد 

 45(88 بوم لن دادس تنغير  جيدا  

تنغير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   17 بت ر خ  بتنغير   االبتدائية 

2828 تحت رقم 51.

32I
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déda atelier darchitecture

 DÉDA ATELIER

D'ARCHITECTURE

بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

déda atelier darchitecture

 lotissement Al karam N°568 ،

40000، mararkech maroc

 déda atelier d’architecture

بركة ذات مسؤلية محدودة

 ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 

 lotissement Al karam N568  -

40000 marrakech maroc

تأسيس بركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج8 التج ري : 

181479

في  مؤرخ  حر  عقد   بمقت�ضى  

تم إعداد الق نو4   2819 دجنبر   26

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �ضي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  بركة   : الشركة  بك8 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 déda  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.atelier d’architecture

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

 architecture, urbanisme et

.maitrise d’oeuvre

 : االجتم عي  املقر  عنوا4 

 lotissement Al karam N568  -

.48888 marrakech maroc

رجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   ررسم ل  مشلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 achouqua youssef السيد 

 boulevard prince My عنوانه)ا( 

 abdellah lot salima N5 48888

.marrakech maroc

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 achouqua youssef السيد 

 boulevard prince My عنوانه)ا( 

 abdellah lot salima N5 48888

marrakech maroc

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة بمراكش  بت ر خ - تحت رقم 

33I
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 II.  -  إعالنات قضائية

املحكمة التجارية بطنجة

  ملف تفو ت رص8 تج ري

عن طر ق الشيع

ملف عدد : 2828/337 

كت بــة  مصلحــة  رئيــس  يعلــن 

الضشــط ب ملحكمــة التج ر ــة بطنجــة، 

فــي  رنــه بمقت�ضــى عقــد موثــق مــؤرخ 

 4 فبراير 2828، ب عت ك8 من السيدة 

لشط قــة  الح ملــة  العمرتــي  خديجــة 

 K35863( رقــم  الوطنيــة  التعر ــف 

والســ كنة بطنجــة املج هديــن تجزئــة 

ب لســج8  واملســجلة   6 رقــم  الفتــح 

 63922 التجــ ري بطنجــة تحــت رقــم 

والســيدة كنــزة ازكــود الح ملــة لشط قــة 

  K124142 رقــم  الوطنيــة  التعر ــف 

 1 الحســن  حــي  بطنجــة  والســ كنة 

واملســجلة   17 رقــم  املســيرة  تجزئــة 

ب لســج8 التجــ ري بطنجــة تحــت رقــم 

التجــ ري  األصــ8  مجمــوع   ،63924

الك ئــن بطنجــة بــ رع الحســن األول 

69 لف ئــدة الســيدة عز ــزة الشــ ز  رقــم 

الوطنيــة  التعر ــف  لشط قــة  الح ملــة 

رقم BJ3(8625 والسيد ط ه  عم ري 

الوطنيــة  التعر ــف  لشط قــة  الح مــ8 

رقــم BB58426 وحــددت قيمــة األص8 

التج ري موضوع الشيع في مشلغ إجم لي 

درهــم.  138.888 قــدره 

التعرضــ ت  جميــع  فــإ4  وعليــه 

تقــدم بكت بــة الضشــط بهــذه املحكمــة 

داخــ8 رجــ8 15 يومــ  ابتــداء مــن ت ر ــخ 

ومــ    (4 النشــر الث نــي طشقــ  للفصــ8 

يليــه مــن مدونــة التجــ رة.

اإلعال4 الث ني
عن رئيس مصلحة كت بة الضشط

خديجة رقشور

31 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف  رقم : 2828/56

حس ب رقم  : 1921

بيع رص8 تج ري

تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى  

موثق  الشيط ر،  مروا4  االست ذ 

 2819 ديسمبر   5 بت ر خ  بمراكش 

ديسمبر   6 واملسج8 بمراكش بت ر خ 

.2819

 RIAD AQUARELLE ب عت بركة

درهم،   188.888 ررسم له    ،SARL

 MARRAKECH االجتم عي  مقره  

 RIAD LAAROUS DERB RAOUDA

N°35 ، سجله  التج ري 25999.

 G.E الشركة  لف ئدة 

 PROMOTION IMMOBILIERE

SARL AU ، ررسم له  18.888 درهم، 

 TOUIHINA االجتم عي  مقره  

 DOMAINE AKHDAR VILLA

  N°15 COMMUNE EL OUIDANE

سجله  التج ري 83)188.
الك ئن  التج ري  االص8  جميع 
 MARRAKECH RIAD ب 
 LAAROUS DERB ROUDA N°35
 RIAD AQUARELLE ب  املعروف 
 MAISON D’HOTE 2EME واملعد 

.CATEGORIE
ب لسج8  مسج8  ك 4  والذي 
بجميع   25999 رقم  تحت  التج ري 
بمشلغ  واملعنو ة  امل دية  عن صره 

4.888)3 درهم.
رعاله  املذكور  الش لغ  دائني  فعلى 
قسم  الى  بتعرض تهم  يتقدموا  ر4 
التج ر ة  ب ملحكمة  التج ري  السج8 
بمراكش داخ8 رج8 يبتدئ من ت ر خ 
 نشر االعال4 االول وتنتهي في اليوم 15 

من نشر االعال4 الث ني.

اإلعال4 الث ني
عن رئيس كت بة الضشط

32 مكرر

املحكمة التج ر ة بمراكش

تقديم رص8 تج ري حصة في بركة
ملف رقم : )2828/5
حس ب رقم : 1929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بمراكش  ومسج8   2828 ين ير   31
بت ر خ )1 فبراير 2828 قدم السيدا4 
لشط قة  الح م8  س عد،  العز ز  عشد 
 E4(3(42 رقم  الوطنية  التعر ف 
 ،271 دار السالم رقم   : والس كن ب 
سع دة، مراكش والسيد عشد الرحيم 
التعر ف  لشط قة  الح م8  احشيبي، 
والس كن   E4(2886 رقم  الوطنية 
سيدي  تمزوزت،  احن و  دوار   : ب 
لشركة  مراكش  غي ت،  هللا،  عشد 
 BOULANGERIE PATISSERIE RIAD
االجتم عي  مقره   الك ئن   AL AFAQ
الث ني،  الشطر  األف ق،  تجزئة  في 
طور  في  مراكش  سع دة   1135 رقم 

التأسيس.
املسج8  التج ري  األص8  جميع 
تحت رقم 56)189 و54)189 الك ئن 
تجزئة االف ق الشطر الث ني رقم 1135 
سع دة مراكش، واملعد كمقر واملسج8 
امل دية  عن صره  بجميع  ب لسج8 
قوم  الشركة  في  كحصة  واملعنو ة 

بمشلغ 8)4191 درهم.
الحصص  مقدمي  دائني  فعلى 
يتقدموا  ر4  رعاله  املذكورة 
السج8  قسم  إلى  بتصر ح تهم 
التج ري ب ملحكمة التج ر ة بمراكش 
نشر  ت ر خ  من  يبتدئ  رج8  داخ8 
اليوم  في  و نتهي  األول  اإلعال4 
الخ مس عشر )15( من نشر اإلعال4 

الث ني.
اإلعال4 الث ني

عن رئيس كت بة الضشط

76 مكرر

املحكمة التج ر ة بمراكش
بيع رص8 تج ري

ملف رقم : 2828/59
بمراكش  موثق  عقد  بمقت�ضى 
يوم 15 فبراير 2828 ومسج8 بت ر خ 
ب عت  بمراكش   2828 فبراير   28
ذات  بركة  ت فوكت  دو  بوا  بركة 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

التج ري  ب لسج8  مسجلة  الوحيد، 
مقره    62839 رقم  تحت  بمراكش 
درب  ضش �ضي،  مكرر   35 االجتم عي 
لشركة  مراكش  عي�ضى  بن  سيدي 
مالل بركة ذات مسؤولية محدودة 
ممثلة من طرف  في طور التأسيس، 
الح م8 للشط قة  السيد يونس و زو، 
والس كن   PL(2(495 رقم  الوطنية 
 62698 ب ستور  ب رع  مكرر   36 ب 
االجتم عي  مقره   فرنس ،   62 و نيي 
بن  سيدي  درب  ضش �ضي  مكرر   35
مراكش ك8 األص8 التج ري  عي�ضى، 
واملعنو ة  امل دية  عن صره  بجميع 
درب  ضش �ضي  مكرر   35 ب  الك ئن 
املعد  مراكش،  عي�ضى  بن  سيدي 
مسج8  وهو  ر  ض،  الستغالل 
ب لسج8 التج ري بمراكش تحت رقم 
وذلك  التحليلي،  ب لسج8   62839

بثمن قدره 337.588 درهم.
رعاله  املذكور  الش ئع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  ر4 
التج ر ة  ب ملحكمة  التج ري  السج8 
بمراكش داخ8 رج8 يبتدئ من ت ر خ 
اليوم  في  و نتهي  األول  اإلعال4  نشر 
الخ مس عشر )15( من نشر اإلعال4 

الث ني.

اإلعال4 الث ني
عن رئيس مصلحة كت بة الضشط

77 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2828/18

 حس ب رقم : 2993 

الطــرف األول : محمــد املر�ضــي رقــم 

 A567492 بط قــة التعر ــف الوطنيــة

مغربــي الجنســية.

 AMDIZI بــركة   : الطــرف الث نــي 

.CAFE
مســيره  الق نوني : الكشير االمديزي 

الكشيــر رقــم بط قــة التعر ــف الوطنيــة 

A388848 مغربــي الجنســية.

األص8 التج ري : مقهى .

 11 الز تــو4  مجموعــة   : العنــوا4 

الربــ ط. تقــدم 
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 رقم السج8 التج ري : 188966.

بمصلحــة  التعرضــ ت  وســتقش8 

الســج8 التجــ ري ب ملحكمــة التج ر ــة 

 15 ب لربــ ط إلــى غ يــة خمســة عشــر 

يومــ  مــن صــدور اإلعــال4 الث نــي.

النشرة الث نية
رئيس مصلحة السج8 التج ري

35 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129584
حس ب رقم : 7753

عقد تقدمة
الح م8  عجوبي  محمد  السيد   
 B 29787( رقم  الوطنية  للشط قة 
الطشيعي  للشخص  ممث8  بصفته 
التج ري  ب لسج8  مسج8  والغير 

ب لدار الشيض ء.
 CENTRE HEMODIALYSE
 QUART HOPITAUX SARL AU,
 3 RUE ABOU BAKER BNOU

ZOUHAIR خص ئصه  ك لت لي :
تم تصر ح على م  يلي :

تم القي م بتقدمة طشيعية بركة  
 CENTRE HEMODIALYSE QUART
بركة ذات   HOPITAUX SARL AU
وحيد  بشر ك  املحدودة  املسؤولية 
الشيض ء ب لدار  االجتم عي   مقره  

  3 RUE ABOU BAKER BNOU
ZOUHAIR  تم مس همة في الشركة 
املذكورة رعاله بجميع عن صر رصول 
للشخص  التج ري  األص8  وخصوم 
م لكة  الشركة  وتصشح  الطشيعي 
من يوم  للعن صر املس هم به  ابتداء 

تسجيله  في السج8 التج ري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو4 
لألص8  امللكية  ك م8  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 
توقيع هذا العقد وسيكو4 له  ريض  
اإلنش ء  ت ر خ  من  ابتداء  االنتف ع 
النه ئي لهذه الشركة ب ألص8 التج ري 
 3 RUE ABOU الشيض ء  ب لدار 
والغير   BAKER BNOU ZOUHAIR
ب لدار  التج ري  ب لسج8  مسج8 

الشيض ء.

تسج8  التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة  للمحكمة  الضشط  بمكتب 
ب لدار  التج ري  السج8  مكتب  
عشر   خمسة  رج8  داخ8  الشيض ء 

يوم  املوالي للنشر.
النشرة الث نية

رئيس كت بة الضشط

66 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء

ملف رقم : 129578
حس ب رقم : 121)

بيع رص8 تج ري
الح م8  ب ع السيد ح تم لغو ت، 
للشط قة الوطنية BE653483 لف ئدة 
السيد محمد بق بة، الح م8 للشط قة 

.BH276332 الوطنية
عش رة  هو  الذي  التج ري  األص8 
الك ئن  النس ء،  تقليدي  خي ط  عن 
قيس ر ة الزهراء   55 ب لدار الشيض ء 
ب لسج8  واملسج8  املعمورة  زنقة 

التج ري تحت رقم 395276.
تسج8  التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
مكتب السج8 التج ري ب لدار الشيض ء 
يوم    )15( داخ8 رج8 خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة الث نية

عن رئيس كت بة الضشط

67 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء

ملف رقم : 129738
حس ب رقم : 771)
تفو ت رص8 تج ري

املنصوري،  حسن  السيد  فوت 
 A283624 الح م8 للشط قة الوطنية 
الح م8  لف ئدة السيد هش م شخ ر، 

.BE(75326 للشط قة الوطنية
عن  عش رة  هو  التج ري  األص8 
مقهى واملوجود ب لدار الشيض ء سيدي 
قطعة  الدندو4،  إق مة  معروف، 

 212 CAFE 73 واملعروف ب سم  رقم 
تحت  التج ري  ب لسج8   واملسج8 

رقم 376328.

تسج8  التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
مكتب السج8 التج ري ب لدار الشيض ء 
يوم    )15( داخ8 رج8 خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة الث نية

عن رئيس كت بة الضشط

68 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء

ملف رقم : 129732
حس ب رقم : 792)

تفو ت حق في اإليج ر
فوت السيد عشد اله دي إهدار   
رقم  الوطنية  للشط قة  الح م8 
عشد  السيد  لف ئدة    BE18439(
للشط قة  الح م8  بوتكالت  الرحيم 
التج ري  املح8   N137547 الوطنية 
الفقراء  درب  الشيض ء  ب لدار  الك ئن 
22، واملسج8 ب لسج8  21 رقم  زنقة 

التج ري تحت رقم 66)427.
تسج8  التعرض ت  فإ4  وبذلك 
الضشط ب ملحكمة التج ر ة  بمكتب  
ب لدار  التج ري  السج8  مكتب 
رج8 خمسة عشر   داخ8  الشيض ء  

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة الث نية

عن  رئيس كت بة الضشط

69 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء

ملف رقم : 129734
حس ب رقم : 791)

تفو ت حق في اإليج ر
حمودا  الحسي4  السيد  فوت   
رقم الوطنية  للشط قة   الح م8 
السيد حسن  لف ئدة    BE 184818  
الوطنية  للشط قة  الح م8  معلوم 
السيد مو�ضى القرمو�ضي   HA12126
 BH الوطنية  للشط قة  الح م8 
تفو ت الحق في اإليج ر     213382
 ( الشيض ء  ب لدار  الك ئن  املح8  
الجم عة،  قر ة   2 بلوك  مكرر 
واملسج8 ب لسج8 التج ري تحت رقم 

.434772

تسج8  التعرض ت  فإ4  وبذلك 

الضشط ب ملحكمة التج ر ة  بمكتب  

ب لدار  التج ري  السج8  مكتب 

رج8 خمسة عشر   داخ8  الشيض ء  

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية
عن  رئيس كت بة الضشط

70 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء

ملف رقم : 129768

حس ب رقم : 59))

بيع حق في اإليج ر
 FIRST املسم ة  الشركة  فوتت   

فورست   AND QUICK SERVICES

ذات  بركة  سرفيس،  اندكو ك 

وحيد،  بشر ك  املحدودة  مسؤولية 

طر ق  بخر شكة  االجتم عي  ومقره  

طر ق   1.5 متر  كيلو   13 رئيسية 

ب لسج8  مسجلة  الشيض ء،  الدار 

ممثلة   167995 التج ري تحت رقم 

الح ملة  هالل  جميلة  طرف  من 

 Q144922 رقم  الوطنية  للشط قة 

 COIN DE الشركة املسم ة  لف ئدة  

مقره   بي4،  دو4  كوا4   CHINE

زنقة   91 الشيض ء  ب لدار  االجتم عي 

ب لسج8  واملسج8  حش د،  فرح ت 

فوتت   113573 التج ري تحت رقم 

حقه  في اإليج ر املتعلق ب ملح8 الك ئن 

األر�ضي  الط بق  الشيض ء،  ب لدار 

س بق ،  م 4  ج ك  دجلة  زنقة   9(

واملسج8 ب لسج8 التج ري تحت رقم 

.167995

تسج8  التعرض ت  فإ4  وبذلك 

التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 

ب لدار  التج ري  السج8  بمكتب 

عشر  خمسة  رج8  داخ8  الشيض ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية
عن رئيس كت بة الضشط

71 مكرر
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املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء

ملف رقم : 129762

حس ب رقم : 64))
بيع األص8 التج ري

ايوزي،  الدين  نور  السيد  فوت 

 PM(84775 الح م8 للشط قة الوطنية

الح م8  السيد احمد درب ل،  لف ئدة 

.BH1(57( للشط قة الوطنية

املعد  التج ري  األص8  مجموع 

والك ئنة   CAP3888 للمقهى املسم ة 

الدار  املع ر ف  الفورات،  زنقة   5(
واملسج8 ب لسج8 التج ري  الشيض ء 

تحت رقم 644)37.

تسج8  التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
مكتب السج8 التج ري ب لدار الشيض ء 
يوم    )15( داخ8 رج8 خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية
عن رئيس كت بة الضشط

72 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء
ملف رقم : )12976
حس ب رقم : 7)))

تفو ت األص8 التج ري
فوت السيد نيجس ك ستو4 الشير 
الوطنية  للشط قة  الح م8  م رتن، 
نبي8  السيد  لف ئدة   J885884N
الوطنية  للشط قة  الح م8  الح ج، 

.BE649925
مجموع األص8 التج ري مستعم8 
واملوجود  الج هزة  للمالبس  كت جر 
هللا  عشد  ابو  زنقة  الشيض ء،  ب لدار 
مح8  بن عمر مركز،   14 رقم  ن فع، 
واملسج8 ب لسج8 التج ري   24 رقم 

تحت رقم 345544.
تسج8  التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
مكتب السج8 التج ري ب لدار الشيض ء 
يوم    )15( داخ8 رج8 خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية
عن رئيس كت بة الضشط

73 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء
ملف رقم : 129776
حس ب رقم : 923)

تفو ت الحق في الكراء
برك ش،  السالم  عشد  السيد  ب ع 
 ،XA11712 الح م8 للشط قة الوطنية
السيد هش م برك ش، الح م8 للشط قة 
لف ئدة   XA54299 التعر ف الوطنية 
الح ملة  ر  �ضي،  عز زة  السيدة 
. A782(9( لشط قة التعر ف الوطنية
بتفو ت الحق في الكراء على املح8 
التج ري املتواجد ب لدار الشيض ء بحي 
 7 زنقة   ،(5 رقم  عمر بن الخط ب، 
تحت  التج ري  ب لسج8   واملسج8 

رقم 8)4215، )42157.
تسج8  التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
مكتب السج8 التج ري ب لدار الشيض ء 
يوم    )15( داخ8 رج8 خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية
عن رئيس كت بة الضشط

74 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء
ملف رقم : 18)129
حس ب رقم : 9887

صدقة رص8 التج ري
مكوار،  رسم ء  السيدة  فوتت 
الوطنية  التعر ف  للشط قة  الح ملة 
املهدي  السيد  لف ئدة   BE413942
التعر ف  للشط قة  الح م8  بنيس، 

.BE(12776 الوطنية
مجموع األص8 التج ري الذي هو 
عش رة عن مح8 لشيع األثواب بنصف 
 59 الجملة، املستغ8 ب لدار الشيض ء 
زنقة ستراسشورغ واملسج8 ب لسج8 

التج ري تحت رقم 481284.
تسج8  التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
مكتب السج8 التج ري ب لدار الشيض ء 
يوم    )15( داخ8 رج8 خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية
عن رئيس كت بة الضشط

75 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة
ملف رقم : 2828/87

 حس ب رقم : 13131 

إعال4 عن بيع رص8 تج ي

فــي  مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�ضــى 
 26 ومســج8 بت ر ــخ   2828 فبرايــر   5
الحســن  الســيد  بــ ع   2828 فبرايــر 
التعر ــف  لشط قــة  الح مــ8  ارســال4 
إلــى الســيد   M34493 الوطنيــة عــدد 
زهراء س بق الح ملة لشط قة التعر ف 
مجمــوع   M291855 عــدد  الوطنيــة 
األصــ8 التجــ ري  الك ئــن بــدوار ملن دلــة 
جم عــة مــوالي عشــد هللا املــزاول فيــه 
نشــ ط لحــ م وذلــك حســب الشــروط 

والكيفيــة املذكــورة فــي العقــد.
تقشــ8  التعرضــ ت  فــإ4  وعليــه 
بكت بــة الضشــط ب ملحكمــة اإلبتدائيــة 
يومــ  مــن   15 ب لجديــدة داخــ8 رجــ8 

. الث نيــة  النشــرة  ت ر ــخ 
النشرة الث نية

املشرف على  مصلحة السج8 التج ري

37 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كت بة الضشط

مكتب السج8 التج ري 
إعال4  ببيع رص8 تج ري

 إ4 رئيس مصلحة كت بة الضشط 
ب ملحكمة االبتدائية بتطوا4 تطشيق  
مدونة  من   (3 الفص8  ملقتضي ت 
التج رة الق نو4 رقم 19.95 يعلن رنه 
األست ذ  تلق ه   بمقت�ضى رسم الذي 
بتطوا4  موثق  الخطيب  إدريس 
بت ر خ  7 فبراير 2828 ب عت السيدة 
لشط قةالتعر ف  الح ملة  دابو  مر م 
جميع   L47(662 رقم  الوطنية 
عن صره  بك فة  التج ري  األص8 
بش رع  والك ئن  واملعنو ة  امل دية 
واملسج8  تطوا4   25 رقم  املق ومة 
ب لسج8 التج ري   42744 تحت رقم 
لف ئدة  بتطوا4  االبتدائية  ب ملحكمة 
مقره    ALLIANCE BILI بركة 
ب رع الق هرة الوالية   94 االجتم عي 
الط بق  ر  إق مة   4 بلوك  س نتر 
تطوا4. ملول  عي4   7 مح8  األر�ضي 

بمصلحة   التعرض ت  وستقش8 

السج8 التج ري ب ملحكمة االبتدائية 

يوم  من   15 بتطوا4 وذلك إلى غ ية 

صدور اإلعال4 الث ني.

النشرة الث نية

65 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش

مكتب السج8 التج ري

ملف إبه ر بيع رص8 تج ري

رقم : 2828/85

حس ب رقم 2214

التوثيقي  العقد  بمقت�ضى 

فبراير   28 املسج8 ب لعرائش بت ر خ 

بمكتب األست ذ عم د لحكيم   2828

ب عت  العرائش،  بمدينة  موثق 

 LIXUS DISTRIBUTION بركة 

ش.ذ.م.م في شخص ممثله  الق نوني 

القسيري�ضي  بدوار  االجتم عي  مقره  

املخ ز4  وادي  دائرة  الس ح8  ج 

العرائش سجله  التج ري رقم 81)1، 

SEINEC MAROC ش.ذ.م.م  لشركة 

مقره   الق نوني  ممثله   شخص  في 

االجتم عي رقم 15 التجزئة الصن عية 

التج ري  سجله   العرائش  اوسط ل 

للمح8  الحق في الكراء   ،2((3 رقم 

املغرب  بتجزئة  الك ئن  التج ري 

 2899B و   2899A رقم  الجديد 

امل دية  عن صره  بجميع  ب لعرائش، 

واملعنو ة.

تسج8  التعرض ت  فإ4  وبذلك 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط  بكت بة 

مكتب السج8 التج ري   - ب لعرائش 

- داخ8 رج8 15 يوم  املوالية للنشرة 

الث نية.

النشرة الث نية
رئيس مصلحة كت بة الضشط

اإلمض ء : املصطفى ر  ني

83 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتازة
ملف بيع رص8 تج ري  رقم : 

35/2828
إبه ر بيع رص8 تج ري

من  منجز  عقد  بمقت�ضى   
العي �ضي  محمد  األست ذ  طرف 
في اإلمض ء  مصحح  بت زة   املح مي 
  23 ين ير 2828 ومسج8 بت زة بت ر خ 

السيد  ابترى   ،2828 ين ير   23
مغربي  رحمد  بن  الغفولي  منصف 
ربر 8   17 بت ر خ  مزداد  الجنسية 
 Z49(956 و  ت  ب  رقم   1992
درب موالي عشد السالم   1 الس كن 
رحيى  السيد  له  الش ئع  من  ت زة، 
الجنسية  مغربي  ابراهيم   بن  عدي 
رقم   19(8 م رس   38 مزدادة بت ر خ 

ب ت و ص Z 4888(5 الس كن 143 
األص8  ت زة،   1 القدس   1 مجموعة 
الز تونة  ب ب  بحي  الك ئن  التج ري 
العلي   ت زة   5 رقم   11 مجموعة 
واملسج8 ب لسج8 التج ري ب ملحكمة 
 16298 رقم  تحت  بت زة  االبتدائية 
واملعنو ة  امل دية  عن صره  بجميع 

بثمن قدره 178.888 درهم.

بمكتب  التعرض ت  وستقش8 
السج8 التج ري ب ملحكمة االبتدائية 
بت زة  داخ8 رج8 15 يوم  تبتدئ من 
ت ر خ صدور النشرة الث نية ب لجر دة 

الرسمية.
النشرة الث نية

عن  رئيس كت بة الضشط

84 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنق8 واللوجيسيك وامل ء
املؤسس ت املضرة والغير املالئمة رو الخطيرة

من الدرجة األولى

بحث حول الكشف عن املن فع 
واملض ر
إعال4

ا4 بحث  حول الكشف عن املن فع 
واملض ر مدته بهرا واحدا سيفتتح ابتداء 
من ت ر خ 2 ربر 8 2828 بمك تب عم لة 
الجديدة، وذلك بن ء عى الطلب املقدم 
من طرف بركة نستلي املغرب الك ئن 

 1188 PARK CASA مقره  االجتم عي
 ،NEARSHORE 10 N°401-402-502
الدار  معروف  سيدي  القدس  ب رع 
الشيض ء، وذلك قصد طلب الترخيص 
من رج8 إنج ز واستغالل خزاني4 لغ ز 
الس ئ8 املميع على القطع األرضية ذات 
 ،8(/6336( عدد  العق ر ة  الرسوم 
ب ملنطقة  و63378/)8   8(/63369

الصن عية ملدينة الجديدة.
هذا، و وجد ملف الشحث بمك تب 
عم لة الجديدة حيث يمكن االطالع 
خالل  وذلك  األمر،  يهمه  ملن  عليه 

روق ت العم8 اإلداري.
47

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 

م رس   12 بت ر خ   2828/2678

العق ر  على  سيجري  الذي   2828

امللكية  به دة  ذي  انتيفي  املسمى 
املتواجد ب لجم عة   17329/67 رقم 

دائرة  جحجوح،  سبت  الترابية 

ابتداء  الح جب،  إقليم  ركوراي، 

غ ية إلى   2828 ربر 8   2 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   13

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  رج8  من  منه،  امل ء 

حميد السيد  لف ئدة  هكت رات   3

التعر ف  لشط قة  الح م8  عثم ني 

.S46122( الوطنية رقم

2

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 

م رس   12 بت ر خ   2828/2676

العق ر  على  سيجري  الذي   2828

به دة  ذي   1 لحسيني  املسمى 

املتواجد   67/12739 رقم  امللكية 

ب لجم عة الترابية آيت نعم 4، دائرة 

ابتداء  الح جب،  إقليم  الح جب، 

غ ية إلى   2828 ربر 8   2 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   13

بئر  ثقب  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

سقي  رج8  من  منه،  امل ء  وجلب 

السيد  لف ئدة  هكت رات   3 مس حة 

لشط قة  الح م8  الق در  عشد  رعراب 

.Z15786 التعر ف الوطنية رقم

3

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

 12 بت ر خ   2828/265( ح.ج 

على  سيجري  الذي   2828 م رس 

به دة  ذي   1 حور  املسمى  العق ر 

املتواجد   59/5177 رقم  امللكية 

ب لجم عة الترابية آيت نعم 4، دائرة 

ابتداء  الح جب،  إقليم  الح جب، 

غ ية إلى   2828 ربر 8   2 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   13

بئر  ثقب  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

سقي  رج8  من  منه،  امل ء  وجلب 

السيد  لف ئدة  هكت رات   5 مس حة 

عز ز مشهور وحميد مشهور الح م8

الوطنية  التعر ف  لشط قة 
.D9(8272و DN763 رقم

4

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار
افتت ح الشحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 
م رس   12 بت ر خ   2828/2659
العق ر  على  سيجري  الذي   2828
املسمى انزالة ض برقم )13 ص 163  
الترابية لقصير،  ب لجم عة  املتواجد 
دائرة عي4 ت وجدات، إقليم الح جب، 
 ابتداء من ت ر خ 2 ربر 8 2828 إلى غ ية
بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   13
مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 
مس حة  سقي  رج8  من  منه،  امل ء 
السيد  لف ئدة  هكت رات   3.9358
لشط قة  الح م8  سعيد  الفت حي 

.D365(24 التعر ف الوطنية رقم
5

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار
افتت ح الشحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 
م رس   13 بت ر خ   2828/2691
العق ر  على  سيجري  الذي   2828
عقد  ذي  بوس لم  فدا4  املسمى 
املتواجد    212 ص   174 ملكية ض 
املصدر،  عالل  سيدي  ب لجم عة 
دائرة الخميس ت، إقليم الخميس ت، 
 ابتداء من ت ر خ 6 ربر 8 2828 إلى غ ية
بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   16
وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 
مس حة  سقي  رج8  من  منه،  امل ء 
السيد  لف ئدة  هكت را   1.1358
لشط قة  الح م8  مراد  حميدوش 

.AB28(653 التعر ف الوطنية رقم
6

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 

2828/2692 بت ر خ 13 م رس 2828 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

رقم  العق ري  الرسم  ذي  علي  ملك 

ب لجم عة  املتواجد    ،16/49(59

دائرة  رولحسن،  علي  آيت  الترابية 

ابتداء  الخميس ت،  إقليم  تيفلت، 

غ ية إلى   2828 ربر 8   6 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   16

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  رج8  من  منه،  امل ء 

بنخيرة  السيد  لف ئدة  هكت را   1.33

التعر ف  لشط قة  الح م8  اعلي 

.AB 11227 الوطنية رقم

7

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 

2828/2694 بت ر خ 13 م رس 2828 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

رقم  العق ري  الرسم  ذي  بلمخت ر 

ب لجم عة  املتواجد    ،(1/119((

دائرة  الجوهرة،  عي4  الترابية 

ابتداء  الخميس ت،  إقليم  تيفلت، 

غ ية إلى   2828 ربر 8   6 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   16

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  رج8  من  منه،  امل ء 

السيدة  لف ئدة  هكت را   8.4928

لشط قة  الح ملة  محجوبة  عفيف 

.A 178252 التعر ف الوطنية رقم

8
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وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 

2)2828/26 بت ر خ 12 م رس 2828 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

رقم  العق ري  الرسم  ذي   1 املزاح 

ب لجم عة  املتواجد    ،85/79296

دائرة  هللا،  حرز  آيت  الترابية 

ابتداء  الح جب،  إقليم  ت وجدات، 

غ ية إلى   2828 ربر 8   2 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   13

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  رج8  من  منه،  امل ء 

زهور  السيدة  لف ئدة  هكت رات   5

بنسودة   فكير  ومحمد  رديب  فياللي، 

الوطنية  التعر ف  لشط قة  الح م8 

.D3(7(67 ورقم D416133 رقم

9

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 

2828/2695 بت ر خ 13 م رس 2828 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

امللكية   به دة  ذي  وهنية   حفيظة 

رقم 67/12362،  املتواجد ب لجم عة 

ب بو ة سشع  الحضر ة سشع عيو4، 

ابتداء  الح جب،  إقليم  عيو4، 

غ ية إلى   2828 ربر 8   6 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   16

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  رج8  من  منه،  امل ء 

السيدة  لف ئدة  هكت رات   1.8181

الحديوي  وحفيظة  الحديوي  هنية 

الوطنية  التعر ف  لشط قة  الح ملة 

.D49416( و D683654 رقم

10

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 

4)2828/26 بت ر خ 12 م رس 2828 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

والح ج - 1  ذي الرسم العق ري  رقم 

ب لجم عة  املتواجد    ،67/1221(

دائرة  جحجوح،  سبت  الترابية 

ابتداء  الح جب،  إقليم  ركوراي، 

غ ية إلى   2828 ربر 8   2 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   13

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  رج8  من  منه،  امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت را    8.9942

لشط قة  الح م8  محمد  والح ج 

.D456763 التعر ف الوطنية رقم

11

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 

م رس   13 بت ر خ   2828/2699

العق ر  على  سيجري  الذي   2828

برقم  املسمى املرس ذي ملكية ض  

املتواجد ب لجم عة    ،229 ص   283

الترابية آيت بو حيى الحج مة، دائرة 

ابتداء  الخميس ت،  إقليم  تيفلت، 

غ ية إلى   2828 ربر 8   6 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   16

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  رج8  من  منه،  امل ء 

لف ئدة السيد الطو 8  هكت ر    8.(8

التعر ف  لشط قة  الح م8  لكشير 

.X186354 الوطنية رقم

12

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 

2828/2782 بت ر خ 13 م رس 2828 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

عو نة بوسكي ر ذي الرسم العق ري 

املتواجد ب لجم عة    ،(1/((97 رقم 

دائرة  الرزاق،  عشد  سيدي  الترابية 

ابتداء  الخميس ت،  إقليم  تيفلت، 

غ ية إلى   2828 ربر 8   6 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   16

بئر وجلب  مشروع الترخيص بحفر  

مس حة  سقي  رج8  من  منه،  امل ء 

لف ئدة السيد بلعسلي   هكت ر    1.42

التعر ف  لشط قة  الح م8  رحمد  

.W1124(6 الوطنية رقم

13

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 

2828/2783 بت ر خ 13 م رس 2828 

املسمى   العق ر  على  سيجري  الذي 

فدا4 الكر  4 ذي رسم هشة ض  برقم 

املتواجد ب لجم عة    ،492 ص   393

الترابية آيتسيبر4، دائرة الخميس ت، 

من  ابتداء  الخميس ت،  إقليم 

غ ية إلى   2828 ربر 8   6  ت ر خ 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   16

بئر وجلب  مشروع الترخيص بحفر  

مس حة  سقي  رج8  من  منه،  امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت ر    8.964(

عليشو عشد الرحيم    الح م8 لشط قة 

.X269456 التعر ف الوطنية رقم

14

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 

2828/2785 بت ر خ 26 فبراير 2828 

املسمى   العق ر  على  سيجري  الذي 

فدا4 بعشة دوه  ذي ملكية ض برقم 

املتواجد ب لجم عة    ،366 ص   381

دائرة  الترابية سيدي عالل املصدر، 

الخميس ت،  إقليم  الخميس ت، 

 ابتداء من ت ر خ 6 ربر 8 2828 إلى غ ية

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   16

بئر وجلب  مشروع الترخيص بحفر  

امل ء منه، من رج8 سقي مس حة 1.13 

والجياللي  السيدة   لف ئدة  هكت ر  

لشط قة  الح ملة  معه   ومن  سعيدة 

.X11(849 التعر ف الوطنية رقم

15

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسشو رقم ح.ج 

5)2828/26 بت ر خ 12 م رس 2828 

املسمى   العق ر  على  سيجري  الذي 

به دة  ذي  الته مي  ع ئشة  تيشوت 

املتواجد    ،41/2(145 رقم  امللكية 

تمكن ي،  عي4  الترابية  ب لجم عة 

ابتداء  صفرو،  إقليم  املنزل،  دائرة 

غ ية إلى   2828 ربر 8   2 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   13

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب  وجلب 

مس حة  سقي  رج8  من  منه،  امل ء 

1.68 هكت را  لف ئدة السيدة  خديجة 

رمغ ر ومحمد رمغ ر الح ملي4  لشط قتي 

 G249030 رقم  الوطنية   التعر ف 

.G12993و

16
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وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 

الحوض لسشو رقم 2828/2784 ح.ج 

بت ر خ 13 م رس 2828 الذي سيجرى 

على العق ر املسمى »فدا4 الحرش 1« 

 16/4964( رقم  امللكية  ذي به دة 

خميس  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 

يحيى، دائرة تيفلت، إقليم الخميس ت 

إلى   2828 ربر 8   6 ت ر خ  من  ابتداء 

علني  بحث   2828 ربر 8   16 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  بأ4  في 

منه من رج8 سقي  ثقب وجلب امل ء 

هكت را لف ئدة السيد   8,48 مس حة 

احمد  والعز زة  الص لحي  جم ل 

التعر ف  لشط قة  الح م8  الشر ف 

.AB39639و AB32715 الوطنية

17

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 

 2828/2786 رقم  لسشو  الحوض 

الذي   2828 م رس   13 بت ر خ  ح.ج 

»فدا4  املسمى  العق ر  على  سيجرى 

ض بعدد  ذي عقد براء  ملقيس ت« 

ب لجم عة  املتواجد   32 ص   25

دائرة  الغندور،  سيدي  الترابية 

الخميس ت إقليم الخميس ت ابتداء 

غ ية  إلى   2828 ربر 8   6 ت ر خ  من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   16

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  رج8  من  منه   امل ء 

رورحو  السيد  لف ئدة  هكت را   2,48

التعر ف  لشط قة  الح م8  هللا  عشد 

.X51159 الوطنية

18

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار
افتت ح الشحث العلني

بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 
الحوض لسشو رقم )2828/278 ح.ج 
بت ر خ 13 م رس 2828 الذي سيجرى 
ذي عقد  »بوانو«  على العق ر املسمى 
براء ض بعدد 2)5 ص 269 املتواجد 
دائرة  الحم م،  الترابية  ب لجم عة 
من   ابتداء  خنيفرة  إقليم  ركلموس، 
ت ر خ 6 ربر 8 2828 إلى غ ية 16 ربر 8 
مشروع  بأ4  في  علني  بحث   2828
الترخيص بإنج ز بئر وجلب امل ء منه من 
هكت را لف ئدة   1 رج8 سقي مس حة 
السيد الزهراوي زهير الح م8 لشط قة 

.V1(57(2 التعر ف الوطنية
19

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار
افتت ح الشحث العلني

بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 
الحوض لسشو رقم 2828/2666 ح.ج 
بت ر خ 12 م رس 2828 الذي سيجرى 
»القطع األرضية  على العق ر املسمى 
ض بعدد  ذي عقد براء  الخمسة« 
ب لجم عة  املتواجد   377 ص   255
احمد،  بن  يوسف  سيدي  الترابية 
ابتداء  صفرو  إقليم  صفرو،  دائرة 
غ ية  إلى   2828 ربر 8   2 ت ر خ  من 
بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   13
مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 
منه من رج8 االستعم ل املنزلي  امل ء 
 16 مس حة  وسقي  امل بية  وإرواء 
هكت ر لف ئدة السيد احكوش ابراهيم 
الوطنية  التعر ف  لشط قة  الح م8 

.C772497
20

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار
افتت ح الشحث العلني

بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 
 2828/26(8 رقم  لسشو  الحوض 
الذي   2828 م رس   12 بت ر خ  ح.ج 

املسميي4  العق ر ن  على  سيجرى 
ذي  »مدوز واعز ب امحيمدات ب« 
به دتي امللكية رقم 5)54/57 وعدد 
املتواجد ب لجم عة الترابية   F/3127
محمد،  ب   قر ة  دائرة  سنوس،   بني 
ت ر خ  من  ابتداء  ت ون ت   إقليم 
 2 ربر 8 2828 إلى غ ية 13 ربر 8 2828 
الترخيص  مشروع  بأ4  في  بحث 
لف ئدة  سشو  واد  من  امل ء  بجلب 
السيد الهالوي هش م الس كن برقم 
214 زنقة الصديق بن العربي تجزئة 

الحجوي الدك رات ف س.
21

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار
افتت ح الشحث العلني

بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 
الحوض لسشو رقم 3)2828/26 ح.ج 
بت ر خ 12 م رس 2828 الذي سيجرى 
ذي  »ابربو4«  املسمى  العق ر  على 
م  86/ق  رقم  االستغالل  به دة 
الترابية  ب لجم عة  املتواجد  ج  ر  /م 
ت لزمت، دائرة مرموبة، إقليم بومل 4 
إلى   2828 ربر 8   2 ت ر خ  من  ابتداء 
بحث علني في   2828 ربر 8   13 غ ية 
بأ4 مشروع الترخيص بإنج ز ثقب 
منه من رج8 االستعم ل  وجلب امل ء 
امل بية وسقي مس حة  املنزلي وإرواء 
8,8415 هكت را لف ئدة السيد اسكور 
التعر ف  لشط قة  الح م8  الحسي4 

.CB38747 الوطنية
22

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار
افتت ح الشحث العلني

بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 
الحوض لسشو رقم 6)2828/26 ح.ج 
بت ر خ 12 م رس 2828 الذي سيجرى 
على العق ر املسمى »بالد الكدية« ذي 
 358 ص   265 ض بعدد  عقد براء 
اغش لو  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 
إقليم صفرو  دائرة صفرو،   اقورار، 
إلى   2828 ربر 8   2 ت ر خ  من  ابتداء 

علني  بحث   2828 ربر 8   13 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  بأ4  في 

سقي  رج8  من  منه  امل ء  وجلب  بئر 

السيد  لف ئدة  هكت را   1 مس حة 

لشط قة  الح م8  رضوا4  بعيبي 

.PU(82417 التعر ف الوطنية

23

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 

 2828/26(7 رقم  لسشو  الحوض 

الذي   2828 م رس   12 بت ر خ  ح.ج 

»ضيعة  سيجرى على العق ر املسمى 

امللكية  به دة  ذي  حمزة«  سيدي 
املتواجد ب لجم عة   41/22(33 رقم 

دائرة  اخي ر،  سيدي  كندر  الترابية 

صفرو، إقليم صفرو ابتداء من ت ر خ 

 2 ربر 8 2828 إلى غ ية 13 ربر 8 2828 

بحث علني في بأ4 مشروع الترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه من رج8 

هكت رات   2,1416 مس حة  سقي 

لف ئدة السيد حمزاوي امحمد الح م8 

.D4721 لشط قة التعر ف الوطنية

24

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 

الحوض لسشو رقم ))2828/26 ح.ج 
بت ر خ 12 م رس 2828 الذي سيجرى 

ذي  »القنطرة«  املسمى  العق ر  على 

 42( ص   43( ض بعدد  عقد براء 

روالد  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 
إقليم صفرو  املنزل،  دائرة  امكودو، 

إلى   2828 ربر 8   2 من بت ر خ  ابتداء 

بحث علني في   2828 ربر 8   13 غ ية 

امل ء  بجلب  الترخيص  بأ4 مشروع 

زالل  السيد  لف ئدة  زلول  واد  من 

روالد  امغيلة  بدوار  الس كن  احمد 

مكودو صفرو.

25
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وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 

 2828/2669 رقم  لسشو  الحوض 

الذي   2828 م رس   12 بت ر خ  ح.ج 

»ملك  املسمى  العق ر  على  سيجرى 

رقم  امللكية  به دة  ذي  العر بي« 

ب لجم عة  املتواجد   16/31327

تيفلت،  دائرة  م لك،  ايت  الترابية 

ت ر خ  من  ابتداء  الخميس ت   إقليم 

ربر 8   13 غ ية  إلى   2828 ربر 8   2

مشروع  بأ4  في  علني  بحث   2828

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

 4,6((7 منه من رج8 سقي مس حة 

قدوري  السيدة  لف ئدة  هكت را 

التعر ف  لشط قة  الح ملة  السعدية 

.G211482 الوطنية

26

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 

 2828/2673 رقم  لسشو  الحوض 

الذي   2828 م رس   12 بت ر خ  ح.ج 

»عي4  املسمى   العق ر  على  سيجرى 

ذي الرسم العق ري رقم  خمسواق« 

ب لجم عة  املتواجدة   R/4(951

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  الترابية 

ابتداء  الخميس ت  إقليم  تيفلت، 

غ ية  إلى   2828 ربر 8   2 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   13

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  رج8  من  منه   امل ء 

هكت را لف ئدة السيد الشصري   1,68

لشط قة  الح م8  معه  ومن  الوركة 

.XA739(7 التعر ف الوطنية

27

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني

بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 

الحوض لسشو رقم 2828/2677 ح.ج 

بت ر خ 12 م رس 2828 الذي سيجرى 

»سهب الكليخة«  على العق ر املسمى 

ص   412 بعدد  ض  عقد براء  ذي 

الترابية  ب لجم عة  املتواجد   466

دائرة تيفلت،  خميس سيدي يحيى، 

ت ر خ  من  ابتداء  الخميس ت   إقليم 

 2 ربر 8 2828 إلى غ ية 13 ربر 8 2828 

بحث علني في بأ4 مشروع الترخيص 

منه من رج8  امل ء  بئر وجلب  بإنج ز 

لف ئدة  هكت را   8,1( مس حة  سقي 

السيد زوبير عتيقة الح م8 لشط قة 

.X164786 التعر ف الوطنية

28

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني

بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 

 2828/26(1 رقم  لسشو  الحوض 

 2828 م رس   12 بت ر خ  ح.ج 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العق ري رقم   »1 »الرم8 

ب لجم عة  املتواجد   (1/12833

دائرة تيفلت،  الترابية مق م الطلشة، 

ت ر خ  من  ابتداء  الخميس ت   إقليم 

 2 ربر 8 2828 إلى غ ية 13 ربر 8 2828 

مشروع  بأ4  في  علني  بحث 

منه  الترخيص بإنج ز بئر وجلب امل ء 

هكت را   8,68 من رج8 سقي مس حة 

السالم  عشد  الخراز  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعر ف  لشط قة  الح م8 

.Z263((5

29

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني

بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 

الحوض لسشو رقم 2828/2787 ح.ج 

بت ر خ 12 م رس 2828 الذي سيجرى 

ذي   »3 »اعطو  املسمى  العق ر  على 

 41/2(2(2 رقم  امللكية  به دة 

كندر  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 

إقليم  صفرو،  دائرة  اخي ر،  سيد 

صفرو ابتداء من ت ر خ 6 ربر 8 2828 

بحث علني   2828 ربر 8   16 إلى غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  بأ4  في 

منه من رج8 سقي  ثقب وجلب امل ء 

مس حة 3,5228 هكت را لف ئدة السيد 

اعطو لهشوب الح م8 لشط قة التعر ف 

.C93314( الوطنية

30

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني

بموجب قرار رصدرته مديرة وك لة 

 2828/2675 رقم  لسشو  الحوض 

الذي   2828 م رس   12 بت ر خ  ح.ج 

»ابوانوا  سيجرى على العق ر املسمى 

وت كلم ت« ذي عقد ملكية ض بعدد 

ب لجم عة  املتواجد   4(2 ص   1158

بومل 4  إقليم  بومل 4،  دائرة  الترابية، 

إلى   2828 ربر 8   2 ت ر خ  من  ابتداء 

علني  بحث   2828 ربر 8   13 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  بأ4  في 

منه من رج8 سقي  ثقب وجلب امل ء 

هكت را لف ئدة السيد   8,91 مس حة 

لشط قة  الح م8  محمد  بتشكوبت 

.C182118 التعر ف الوطنية

31

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م رس   12 بت ر خ  ح.ج/2828/2663 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2828

املسمى فدا4 تغدو ن ذي عقد  ملكية 

ضمن برقم )5 صحيفة 71 املتواجد 

العنوصر،  الترابية  ب لجم عة 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

غ ية إلى   2828 ربر 8   2 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   13

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب  وجلب 

مس حة  سقي  رج8  من  منه  امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت رات   5,7122

لشط قة  الح م8  محمد  رزوق  ايت 

.C1673(2 التعر ف الوطنية

32

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م رس   12 بت ر خ  ح.ج/)2828/267 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2828

املسمى لينة ذي به دة امللكية رقم 

ب لجم عة  املتواجد   41/4(62(

دائرة  لجروف،  السشع  آيت  الترابية 

ابتداء  إقليم صفرو،  ايموزار كندر، 

غ ية إلى   2828 ربر 8   2 ت ر خ   من 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   13

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب  وجلب 

مس حة  سقي  رج8  من  منه  امل ء 

هكت را لف ئدة السيد عش د   8,55(9

عشد الصمد الح م8 لشط قة التعر ف 

.C42839 الوطنية

33
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وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م رس   12 بت ر خ  ح.ج/2828/2672 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2828

ض  ملكية  ذي  بوتسرافت  املسمى 

املتواجد ب لجم عة الترابية   49 برقم 

الخميس ت،  دائرة  الصف صيف، 

من  ابتداء  الخميس ت،  إقليم 

غ ية إلى   2828 ربر 8   2  ت ر خ 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   13

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب  وجلب 

امل بية  إرواء  رج8  من  منه  امل ء 

لف ئدة  هكت ر   1 مس حة  وسقي 

السيد كسوات ح دة الح م8 لشط قة 

.X23417( التعر ف الوطنية

34

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م رس   12 بت ر خ  ح.ج/2819/2661 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2828

مطلب  موضوع  توجط ت  املسمى 

عقد  ذي   57/557( رقم  التحفيظ 

براء ضمن برقم )36 صحيفة 385 

عي4  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 

افرا4،  إقليم  رزرو،  دائرة  اللوح، 

 ابتداء من ت ر خ 2 ربر 8 2828 إلى غ ية

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   13

مشروع الترخيص بإنج ز بئر  وجلب 

مس حة  سقي  رج8  من  منه  امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت را   2,6973

السدادي عشد الع لي الح م8 لشط قة 

.DA3651( التعر ف الوطنية

35

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م رس   13 بت ر خ  ح.ج/2828/2697 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2828

اقرار  ذي  نفن ف  بوش  املسمى 

فالحيتي4  ررضيتي4  قطعتي4  ببيع 

 2811 يونيو   6 بت ر خ   2(92 رقم 

سيدي  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 

ملطة،  ج مع  اوالد  دائرة  داود، 

من  ابتداء  يعقوب،  موالي  إقليم 

غ ية إلى   2828 ربر 8   6  ت ر خ 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   16

مشروع الترخيص بإنج ز بئر  وجلب 

امل ء منه من رج8 سقي مس حة 8),8 

سعيد  انوار  السيد  لف ئدة  هكت را 

الوطنية  التعر ف  لشط قة  الح م8 

.C35(783

36

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرار

افتت ح الشحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

 13 بت ر خ  ح.ج/2828/2696 

على  سيجرى  الذي   2828 م رس 

 2 السم رة  فدا4  املسمى  العق ر 

ص   15 برقم  ض  براء  عقد  ذي 

الترابية  ب لجم عة  املتواجد   16

ملطة،  ج مع  اوالد  دائرة  لعج جرة، 

من  ابتداء  يعقوب،  موالي  إقليم 

غ ية إلى   2828 ربر 8   6  ت ر خ 

بحث علني في بأ4   2828 ربر 8   16

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب  وجلب 

امل ء منه من رج8 سقي مس حة 8,27 

الكي�ضي عز ز  السيد  لف ئدة  هكت را 

الوطنية  التعر ف  لشط قة  الح م8 

.C535838

37

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظ م املي ه

إعال4 عن إجراء بحث
وك لة  مدير  رصدره  قرار  بموجب 

الحوض امل ئي ألم الربيع بشني مالل، 

سيجري بمقر قي دة آيت الربع ابتداء 

من 6 ربر 8 2828 إلى غ ية 15 ربر 8 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لف ئدة  امل ء،  وجلب  بحفر 

ايت  العنوا4  عسو  ايت  بلك سم 

ت كز رت  احمد  ايت  الحسن  علي 

وجلب  بحفر  املتعلق  القصيشة، 

هكت رات   5 سقي  رج8  من  امل ء 

فقط ب مللك املدعو املخينزة الش لغة 

الك ئن  مربع  متر   674(2 مس حته 

بجم عة كط ية قي دة آيت الربع دائرة 

قصشة ت دلة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جم عة 

كط ية قي دة آيت الربع دائرة قصشة 

ت دلة إقليم بني مالل.

38

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعال4 عن إجراء بحث
وك لة  مدير  رصدره  قرار  بموجب 

الحوض امل ئي ألم الربيع بشني مالل، 

سيجري بمقر قي دة آيت رم الشخث 

غ ية  إلى   2828 ربر 8   6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 ربر 8   15

لف ئدة  الترخيص بحفر وجلب امل ء، 

السيد عشد الرحيم الن صري العنوا4 
املتعلق  الشيخ،  زاو ة  اجيو4،  حي 

السقي  رج8  من  امل ء  وجلب  بحفر 

مونك رف  نسيس   املدعو  ب مللك 

مربع  متر   17.7(9 مس حته  الش لغة 

الك ئن بجم عة آيت رم الشخث قي دة 

آيت رم الشخث دائرة القصيشة إقليم 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جم عة 

آيت رم الشخث قي دة آيت رم الشخث 

دائرة القصيشة إقليم بني مالل.

39

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعال4 عن إجراء بحث
وك لة  مدير  رصدره  قرار  بموجب 

الحوض امل ئي ألم الربيع بشني مالل، 

سيجري بمقر قي دة ت كز رت ابتداء 

من 6 ربر 8 2828 إلى غ ية 15 ربر 8 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيدة  لف ئدة  امل ء،  وجلب  بحفر 

رابحة اوهني العنوا4 رقم 138، ب رع 

بني  السرح ني،  عسفة  ديسمبر   9

من  املتعلق بحفر وجلب امل ء  مالل، 

رج8 السقي ب مللك املدعو فدا4 بميلو 

آر   28 و  هكت ر   1 مس حته  الش لغة 

28  سنتي ر الك ئن بجم عة ت كز رت 

قي دة ت كز رت دائرة القصيشة إقليم 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جم عة 

دائرة  ت كز رت  قي دة  ت كز رت 

القصيشة إقليم بني مالل.

40

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعال4 عن إجراء بحث
وك لة  مدير  رصدره  قرار  بموجب 

الحوض امل ئي ألم الربيع بشني مالل، 

سيجري بمقر قي دة آيت الربع ابتداء 

من 6 ربر 8 2828 إلى غ ية 15 ربر 8 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيدة  لف ئدة  امل ء،  وجلب  بحفر 

نجمة مستور العنوا4 دوار ايت علي 

كط ية، املتعلق بحفر وجلب امل ء من 

ب مللك  هكت رات فقط   5 رج8 سقي 

مس حته  الش لغة   52 الخير  املدعو 

16 هكت ر و 67 آر 59  سنتي ر الك ئن 

بجم عة كط ية قي دة آيت الربع دائرة 

قصشة ت دلة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جم عة 

كط ية قي دة آيت الربع دائرة قصشة 

ت دلة إقليم بني مالل.

41
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعال4 عن إجراء بحث
وك لة  مدير  رصدره  قرار  بموجب 

الحوض امل ئي ألم الربيع بشني مالل، 

سيجري بمقر قي دة آيت الربع ابتداء 

من 6 ربر 8 2828 إلى غ ية 15 ربر 8 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

لف ئدة  السطحية،  املي ه  بجلب 

دوار  العنوا4  العاللي  محمد  السيد 

ايت الروا�ضي سمكت قصشة ت دلة، 

من  السطحية  املي ه  بجلب  املتعلق 

املدعو  ب مللك  هكت ر   1 سقي  رج8 

 2 مس حته  الش لغة  مو�ضى  سيدي 

الك ئن  سنتي ر    36 آر   24 و  هكت ر 

الربع  آيت  قي دة  سمكت  بجم عة 

دائرة قصشة ت دلة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جم عة 

سمكت قي دة آيت الربع دائرة قصشة 

ت دلة إقليم بني مالل.

42

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعال4 عن إجراء بحث
وك لة  مدير  رصدره  قرار  بموجب 

الحوض امل ئي ألم الربيع بشني مالل، 

ابتداء  تس وت  قي دة  بمقر  سيجري 

من 6 ربر 8 2828 إلى غ ية 15 ربر 8 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لف ئدة  امل ء،  وجلب  بحفر 

اوالد  دوار  العنوا4  يسعى  عش س 

قي دة  الشطيشة  جم عة  الشو خ 

تس وت، املتعلق بحفر وجلب امل ء من 

رج8 السقي ب مللك املدعو الشطيشة 

آر   49 و  هكت ر   1 مس حته  الش لغة 

4)  سنتي ر الك ئن بجم عة الشطيشة 

قي دة تس وت دائرة القلعة - بني ع مر 

إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جم عة 

الشطيشة قي دة تس وت دائرة القلعة 

- بني ع مر إقليم قلعة السراغنة.

43

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعال4 عن إجراء بحث
وك لة  مدير  رصدره  قرار  بموجب 

الحوض امل ئي ألم الربيع بشني مالل، 

سيجري بمقر قي دة بني سمير ابتداء 

من 6 ربر 8 2828 إلى غ ية 15 ربر 8 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لف ئدة  امل ء،  وجلب  بحفر 

ايت  دوار  العنوا4  مط هر  التومي 

خر شكة،  زم  وادي  سمير  بني  احمد 

رج8  من  امل ء  وجلب  بحفر  املتعلق 

 1 وسقي  املنزلية  االستعم الت 

الش لغة  بي �ضي  املدعو  ب مللك  هكت ر 

خدام  ونصف  خدام    19 مس حته 

الك ئن بجم عة بني سمير دائرة واد زم 

إقليم خر شكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جم عة 

بني سمير قي دة بني سمير دائرة واد زم 

إقليم خر شكة.

44

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعال4 عن إجراء بحث
وك لة  مدير  رصدره  قرار  بموجب 

الحوض امل ئي ألم الربيع بشني مالل، 

سيجري بمقر قي دة بني سمير ابتداء 

من 6 ربر 8 2828 إلى غ ية 15 ربر 8 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لف ئدة  امل ء،  وجلب  بحفر 

الدح منة  دوار  العنوا4  نع م  حمزة 

املتعلق بحفر وجلب امل ء  بني سمير، 

من رج8 السقي ب مللك املدعو الط لع 

خدام    15 مس حته  الش لغة  حمر ة 

الك ئن بجم عة بني سمير قي دة بني 

سمير دائرة واد زم إقليم خر شكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جم عة 

بني سمير قي دة بني سمير دائرة واد زم 

إقليم خر شكة.

45

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعال4 عن إجراء بحث
وك لة  مدير  رصدره  قرار  بموجب 

الحوض امل ئي ألم الربيع بشني مالل، 

سيجري بمقر قي دة بني سمير ابتداء 

من 6 ربر 8 2828 إلى غ ية 15 ربر 8 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لف ئدة  امل ء،  وجلب  بحفر 

عشد الرحم 4 سيدي والسيد ص لح 

الخو رقم  العنوا4 درب ولد  سيدي 

وجلب  بحفر  املتعلق  زم،  وادي   2(

ب مللك املدعو  السقي  من رج8  امل ء 

 56 مس حته  الش لغة  الحش ل  سهب 

آر الك ئن بجم عة بني سمير قي دة بني 

سمير دائرة واد زم إقليم خر شكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جم عة 

بني سمير قي دة بني سمير دائرة واد زم 

إقليم خر شكة.
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