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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثشات هو5تهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة بية مسؤولية فيما يتعلق أمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE WAVES TRADE
SARL

مسجل  عرفي  عقد  أمقت�ضى 

تم   2020 مارس   29 في  أالرباط 

مسؤولية  ذات  مؤسسة  إنشاس 

محدودة أالخصائص التالية :

 STE WAVES TRADE  : االسم 

.SARL
 100.000  : الشركة  ربسمال 

درهم.

بماني  تجزئة   : الشركة  عنوان 

محل رقم 4 تمارة.

األهداف املؤسسة :

التغذية العامة.

املسير : اأراهيم مفتاح.

الضر5شة املهنية رقم 26900668.

 129781 رقم  التجاري  السجل 

املحكمة االأتدائية تمارة.

1 P

 STE ANONYME

IMMOBILIERE MDIQ
شركة مجهولة عقارات املضيق

شركة مجهولة

أربسمال قدره 78.287.700 درهم

فضاء الشاحات، شارع النخيل، حي 

الر5اض - الرباط

السجل التجاري رقم 28569

من  فبراير  شهر  من  الخامس  في 

مدراء  قرر  وعشر5ن  بلفين  العالم 

شركة  الشركة   SAI M’DIQ شركة 

 78.287.700 ربسمالها  مجهولة 

فضاء  االجتماعي  مقرها  درهم 

الشاحات، شارع النخيل، حي الر5اض

رقم  التجاري  السجل  الرباط،   -  

28569 أالرباط، عقد مجلس اإلدارة 

والتدأير  اإليداع  أصندوق  اجتماعا 

األعمال  أمركز  املوجود  االحتياط 

الر5اض، شارع النخيل، الرباط تربس 

االجتماع السيد محمد علي أنسودا 

أصفته رئيس مجلس اإلدارة.

أموجب قرار تفو5ض الصالحيات 

العام  الجمع  طرف  من  املخولة 

أتار5خ املجلس  قرر  العادي   الغير 

 16 ديسمبر 2019 ما يلي :

بنه تم إنجاز عملية رفع ربسمال 

الجمع  طرف  من  املقررة  الشركة 

العام الغير العادي أتار5خ 16 ديسمبر 

 10.204.804 أإصدار  وذلك   2019

سهم جديد أقيمة 100 درهم للسهم 

الواحد املكتتشة واملحررة كليا ليرتفع 
 78.287.700 من  الشركة  ربسمال 

درهم إلى 1.098.768.100 درهم.
تم ز5ادة ربسمال الشركة كما تقرر 

من طرف الجمع العام الغير العادي 

أتار5خ 16 ديسمبر 2019 كالتالي :

من  سهم   6.831.953 تحر5ر 

رواتب  ملنح  الجماعي  النظام  طرف 

.RCAR التقاعد

املستحقة  الديون  أإدماج  وذلك 

للحساب الجاري للشركاء أمشلغ قدره 

683.195.300 درهم.

إصدار 699.818 سهما من طرف 

ربسمال  والتدأير  اإليداع  صندوق 

.GDC.CAPITAL

التي  املطالشات  دمج  خالل  من 

أمشلغ  الشركة  على  بها  تحتفظ 

69.981.800 درهم.

سهما جديدا   2.673.033 تحر5ر 
من طرف صندوق اإليداع والتدأير.

وذلك أمشلغ 267.303.300 درهم,
إيداع قانوني : تم اإليداع القانوني 
للمحكمة  الضشط  كتاأة  لدى 
مارس   5 أتار5خ  أالرباط  التجار5ة 

2020 تحت رقم 104724.
3 P

 STE CONTINENTAL TYRE
NORTH AFRICA

شركة ذات مسؤولية محددة
ذات ربسمال : 826.000 درهم

املقر االجتماعي : أرج القطب املالي 
للدار الشيضاء، تجزئة 57، الطاأق 

14، كازا بنفا الحي الحسني
 الدار الشيضاء

تغيير صالحيات املسيرين
ومالئمة النظام األسا�ضي

 2019 العام  من  ديسمبر   3 في 
عادي  الغير  العام  الجمع  اجتمع 
 CONTINENTAL TYRE لشركة 

NORTH AFRICA وقرر ما يلي :
تغيير صالحيات املسيرين املقررة 
من   12 املادة  من  األولى  الفقرة  في 
النظام األسا�ضي وذلك أالتصرف معا 
أاسم الشركة أدون قيود كما تنص 
األسا�ضي  والنظام  القوانين  عليه 
للشركة عوضا عن التصرف معا بو 

فردا.
مالئمة النظام األسا�ضي.

إيداع قانوين : تم اإليداع القانوني 

للمحكمة  الضشط  كتاأة  لدى 
أتار5خ الشيضاء  أالدار   التجار5ة 
 4 فبراير 2020 تحت رقم 729452.

مختصر للنشر

4 P

 STE AGRI ELEVAGE SIDI

 HRAZEM

SARL AU

مقرها : مكتب رقم 1 كلم 3 محطة 

بوال للطاقة طر5ق سيدي حرازم 

فاس

تاسيس شركة
أمقت�ضى عقد عرفي أفاس أتار5خ 

تم تأسيس شركة   ،2020 مارس    3

بشر5ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تتميز أالخصائص التالية :

 AGRI ELEVAGE : تسمية الشركة

مسؤولية  ذات   SIDI HRAZEM

محدودة بشر5ك وحيد.

االعالف   أيع   : االجتماعي  الهدف 

تغذية  في  بخرى  ومنتجات  املركب 

املوا�ضي )أيع أالجملة(.

أيع االت الزراعية )معدات ولوازم 

تربية املوا�ضي(.

املقر االجتماعي : مكتب رقم 1 كلم 

للطاقة طر5ق سيدي  اوال  محطة   3

حرازم فاس.

من تار5خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

السنة املحاسشتية : من 1 يناير الى 

31 ديسمبر من كل سنة.

مشلغ  في  محددة   : الراسمال 

 1000 الى  مجزب  درهم،   100.000

درهم لكل حصة   100 حصة أقيمة 

موزعة كالتالي :
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عشد  أالعيا�ضي  املتيوي  السيد 

العالي ....... 1000 سهم.

مجموع االسهم ..... 1000 سهم.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد املتيوي أالعيا�ضي عشد العالي.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

أفاس،  لالستثمار  الجهوي  أاملركز 

 M452/2020 رقم  تحت  مكناس 

السجل   ،2020 مارس   25 أتار5خ 

الضر5شة   ،62509 رقم  التجاري 

املهنية رقم 14900366.

4P مكرر 

 STE SOLARIS BUSINESS

 CONSULTING

SARL AU

 16 أتار5خ  عرفي  عقد  تحت 

شركة  تاسيس  تم   ،2020 يناير 

أاملواصفات التالية :

 STE SOLARIS  : التسمية 

 BUSINESS CONSULTING SARL

.AU

أورجون،  حي   : االجتماعي  املقر 

اقامة  حشيب،  اأن  جعفر  زنقة 

 ،3 رقم  االول،  الطاأق   ،2 املشرق 

الدارالشيضاء.

الهدف االجتماعي : تقديم خدمات 

والطاقة  العمليات  في  واستشارات 

وشراء وبيع وتوزيع واستيراد وتصدير 

املنتجات التقنية.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شر5ك وحيد.

التسيير : السيد جارك يونس.

الربسمال : 10.000 درهم.

املحكمة   : القانوني  االيداع 

التجار5ة أالدارالشيضاء.

السجل التجاري : 458005.
قصد النشر واالعالن

5 P

LES 3 PAPILLON D’OR
ش.ذ.م.م

 الشر5ك الوحيد

ذات ربسمال قدره : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : طنجة، زنقة 

يوسفية إقامة يوسفية طاأق تحت 

بر�ضي

السجل التجاري رقم : 75939

فسخ الشركة
املسماة  للشركة  الشر5ك  إن   /1

LES 3 PAPILLON D’OR ش.ذ.م.م 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

قدره  ربسمال  ذات  وحيد،  لشر5ك 

اإلجتماعي   ومقرها  درهم   100.000
أطنجة، زنقة يوسفية إقامة يوسفية 

 14 أتار5خ  قرر  بر�ضي  تحت  طاأق 

فبراير 2020 ما يلي :

فسخ الشركة أصفة ساأقا ألوانها 

LES 3 PAPILLON D’OR

اعتشارا من  ش.ذ.م.م لشر5ك وحيد، 

تصفيتها وفقا للمادتين  هذا التار5خ، 

املقر  التصفية  ومكان  و34   33

اإلجتماعي للشركة.

الرحمان  عشد  طوبي  السيد 

كمصفي للشركة.

2/ اإليداع القانوني تم إنجازه لدى 

التجار5ة  أاملحكمة  الضشط  كتاأة 

تحت   2020 مارس   17 يوم  أطنجة، 
رقم اإليداع 231440.

مستخلص مطاأق لألصل

املصفي

6 P

ARENATEX
ش.ذ.م.م

 ذات مسؤولية محدودة

ذات ربسمال قدره : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : طنجة منطقة 

صناعية املجد قطعة 745

السجل التجاري رقم : 102857

استقالة مسير مشارك
املسماة  للشركة  الشركاء  إن   /1

ذات  شركة  ش.ذ.م.م   ARENATEX

وحيد   لشر5ك  محدودوة  مسؤولية 

درهم   100.000 ربسمال قدره  ذات 
منطقة  أطنجة،   : ومقرها اإلجتماعي 
قرروا    745 قطعة  املجد  صناعية 

أتار5خ 9 مارس 2020 ما يلي :
بشكوك  السيد  استقالة  قشول 
الشركة،  كمسير  مهامه  من  عادل 
ويعطي التفريغ الكامل وغير املشروط 
كمسير  مهامه  بداء  خالل  إلدارتها 
إدارتها ذلك من  مشارك سيتم اآلن 
قشل الشركة من قشل املسير الوحيد 

السيد بخشيش محمد.
القانون  من   15 املادة  تعدل   

األسا�ضي.
املادة 15 :

يعين  محمد  بخشيش  السيد 
للشركة إلى بجل غير  املسير الوحيد  

مسمى. 
الوحيد  أالتوقيع  الشركة  تلتزم 

للسيد بخشيش محمد.
2/ اإليداع القانوني تم إنجازه لدى 
التجار5ة  أاملحكمة  الضشط  كتاأة 
تحت   2020 مارس   17 يوم  أطنجة، 

رقم اإليداع 231441.
مستخلص مطاأق لألصل

املصفي

7 P

ائتمانية تكنيك بسيسطانس
ش.ذ.م.م

111، شارع ولي العهد طنجة

 SOCIETE IGENIAMAROC
SARL

شركة إخينيا ماروك
ش.ذ.م.م

ربسمالها : 100.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي : طنجة، شارع اأن 

بجروم وغوت، إقامة جاد رقم 8
س.ت : 80623

إغالق التصفية نهائيا
أموجب قرارات محضر الجمع  ب- 
املنعقد  العام الغير العادي للشركاء 
 2019 ديسمبر   31 أتار5خ  أطنجة 
ماروك  إخينيا  املسماة  للشركة 
 100.000.00 ربسمالها  ش.ذ.م.م 
درهم مقرها اإلجتماعي طنجة، شارع 
اأن بجروم وغوت، إقامة جاد رقم 8 

تقرر ما يلي :

إغالق  تقر5ر  على  املصادقة   -
للشركة  املسشقة  التصفية  مسطرة 
السيد  املصفي  طرف  من  املقدمة 
املختار ميمون مع إخالء ذمته لوكالته 
كمصفي للشركة وهكذا، إقرار إغالق 
ماروك  إخينيا  الشركة   وتصفية 
ديسمبر   31 أتار5خ  نهائيا  ش.ذ.م.م 

.2019
لدى  القانوني  اإليداع  تم  ب- 
أتار5خ  أطنجة،  التجار5ة  املحكمة 
تحت رقم اإليداع   2020 مارس   10

.231231
مقتطف وبيان النشر

ائتمانية تكنيك بسيسطانس

8 P

 LA MAROCAINE
LILBOUNIANE

SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر5ك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى   -  I
بأر5ل 2013   19 أمدينة فاس أتار5خ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات  وحيد  بشر5ك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 LA MAROCAINE  : التسمية 

.LILBOUNIANE SARL AU
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشر5ك وحيد.
الهدف : تهدف الشركة إلى :

منعش عقاري.
العمليات  كل  عامة،  وبصفة 
الصناعية والتجار5ة واملالية التي لها 
عالقة أالهدف االجتماعي بعاله والتي 

من شأنها تطو5ر وتنمية الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 

تار5خ تسجيلها أالسجل التجاري.
رقم   5 مكتب   : االجتماعي  املقر 
5 إقامة 50 حي النخيل طر5ق عين 

سمن فاس.
في  محدد   : االجتماعي  الربسمال 
مشلغ 10.000 درهم مقسم إلى 100 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة.
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السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : ستسير الشركة وملدة غير 

محدودة من طرف :

مغربي  االله،  عشد  نوى  السيد 

مارس   20 يوم  مزداد  الجنسية، 

1961، مقيم أفاس، حامل للشطاقة 

.C309923 الوطنية رقم

II - اإليداع القانوني والتسجيل :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر5ل   19 أتار5خ  لفاس  التجار5ة 

2013 تحت رقم 932/2013.
أمقت�ضى مقتطف وبيان

9 P

تسيير حر ألصل تجاري
من  محرر  موثق  عقد  أمقت�ضى 

طرف األستاذ امين الشر5ف العلمي، 

موثق أالدار الشيضاء، أتار5خ 15 يناير 

يناير   22 أتار5خ  بها  مسجل   ،2020

الرفيع  عشد  السيد  بكرى   ،2020

الوطنية  للشطاقة  الحامل  مومني 

عن طر5ق تسيير حر   B95688 رقم 

 TEX WELD SARL» شركة  لفائدة 

درهم   1.000.000 ربسمالها   ،»AU

مقرها االجتماعي أالدار الشيضاء، 55 

زنقة ستراسشورغ، قيسار5ة سميرس، 

أالسجل التجاري أالدار الشيضاء رقم 

146325، في شخص ممثلها القانوني 

السيدة صوفية مومني، ملدة خمسة 

فاتح  من  تمتد  سنة،   )15( عشر 

 ،2034 ديسمبر   31 إلى   2020 يناير 

درهم،   32.000 شهري  مشلغ  مقاأل 

األصل التجاري عشارة عن تاجر ينفذ 

أالدار  كائن  والتصدير،  االستيراد 

ستراسشورغ،  زنقة   55 الشيضاء، 

قيسار5ة سميرس، السيد عشد الرفيع 
التجاري  أالسجل  أه  مقيد  مومني 

أالدار الشيضاء تحت رقم 188226.
من بجل النشر بو اإليداع

األستاذ امين الشر5ف العلمي

موثق

10 P

SHALIA CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر5ك وحيد

أتار5خ  عرفي  عقد  أمقت�ضى 

أالرباط تم تأسيس   2020 17 فبراير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشر5ك وحيد :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشر5ك وحيد.

 SHALIA  : التسمية 

.CONSULTING SARL AU

الهدف : االستشارات والتمو5ل.

املقر االجتماعي : 4، زنقة واد ز5ز، 

بكدال،   ،7 شقة  الثالث،  الطاأق 

الرباط.

من تار5خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة أالسجل التجاري.

الشركة  ربسمال  الربسمال حدد 

 100 إلى  مقسم  درهم   10.000 في 

درهم   100 أقيمة  اجتماعية  حصة 

للواحدة سدد اكتتابها وتوزيعها كما 

يلي :

 100  : أنشقرون راضية  السيدة 

حصة.

السيدة  الشركة  يدير   : التسيير 

ملدة غير محدودة  أنشقرون راضية، 

القانون  توقيع  تار5خ  من  اأتداء 

األسا�ضي للشركة مع اعتماد توقيعه 

اإلدار5ة  والوثائق  العقود  جميع  في 

والشنكية.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

من   5% يخصم ما قدره   : األرباح 

في  القانوني  االحتياطي  تكو5ن  بجل 

حدود 1/5 من الربسمال.

وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

 88133 التجار5ة أالرباط تحت رقم 

أتار5خ 3 مارس 2020.
أمقت�ضى مقتطف وبيان

11 P

MIND LAB

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر5ك وحيد

أتار5خ  عرفي  عقد  أمقت�ضى 

أالرباط تم تأسيس   2020 21 فبراير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشر5ك وحيد :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشر5ك وحيد.

MIND LAB : التسمية

الهدف : املشورة والتدر5ب.

فال  شارع   49  : االجتماعي  املقر 

بكدال،   ،2 رقم  شقة  عمير  بوالد 

الرباط.

من تار5خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة أالسجل التجاري.

الشركة  ربسمال  الربسمال حدد 

 1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

درهم   100 أقيمة  اجتماعية  حصة 

للواحدة سدد اكتتابها وتوزيعها كما 

يلي :

 1000  : الشعبي  سارة  السيدة 

حصة.

السيدة  الشركة  تدير   : التسيير 

محدودة  غير  ملدة  الشعبي،  سارة 

القانون  توقيع  تار5خ  من  اأتداء 

األسا�ضي للشركة مع اعتماد توقيعه 

اإلدار5ة  والوثائق  العقود  جميع  في 

والشنكية.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

من   5% يخصم ما قدره   : األرباح 

في  القانوني  االحتياطي  تكو5ن  بجل 

حدود 1/5 من الربسمال.

وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

االأتدائية أتطوان تحت رقم 88249 

أتار5خ 12 مارس 2020.
أمقت�ضى مقتطف وبيان

12 P

ARHMEQ
بغميك

شركة ذات مسؤولية محدودة
ربسمالها 10.000 درهم 

املقر الرئي�ضي : 121 طر5ق سيدي 
أوز5د، الجديدة

السجل التجاري 16327
التعر5ف الضر5بي 42743383

الرقم املوحد للمقاولة 
002417691000045

تأسيس
في  املؤرخ  العرفي  العقد  أموجب 
2020، بسست شركة ذات  4 فبراير 
املواصفات  مسؤولية محدودة ذات 

التالية :
.ARHMEQ التسمية : بغميك

121 طر5ق سيدي   : مقر الشركة 
أوز5د، الجديدة.

الغرض : غرض الشركة في املغرب 
بو الخارج، لفائدتها بو لحساب الغير، 

هو :
املشاشرة  أاملساهمة،  املشاركة 
وغير املشاشرة، كأغلشية بو بقلية، في 
بي شركة قائمة بو ستحدث، بيا كان 
مجال عملها، أأي شكل من األشكال، 
شركات  إحداث  أواسطة  السيما 
جديدة، اكتتاب بو شراء الحقوق في 

الشرطة  من الغير، االندماج...
إدارة وتسيير هذه املساهمات.

للصفقات،  املفوضة  اإلدارة 
التنسيق  االستشارة،  املساعدة، 

والتوجيه....
العمليات  كافة  عام،  وبشكل 
والصناعية  واملالية  التجار5ة 
واملتعلقة أاملنقوالت والعقارات، التي 
تفيد بو ترتشط بشكل مشاشر بو غير 
مشاشر بغرض الشركة بو بي غرض 
مشاأه له بو مرتشط أه بو من شأنه 

تسهيل تطور الشركة.
 بو تحقيق غرضها.

الشركاء  قدم   : املساهمات 
درهم،   10.000 قدرها  مساهمات 

موزعة كالتالي :
 6.000  : بغزان  داوود  السيد 

درهم.
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السيد جواد مقور : 4.000 درهم.

املجموع : 10.000 درهم.
ربسمال  : حدد  الشركة  ربسمال 

درهم   10.000 مشلغ  في  الشركة 

مقسم إلى 100 حصة أقيمة إسمية 

قدرها 100 درهم للحصة، مخصصة 

مساهمتهم  قدر  حسب  للشركاء 

كالتالي :

السيد داوود بغزان : 60 حصة.

السيد جواد مقور : 40 حصة.

املجموع : 100 حصة.

للشركة  مسيرة  عينت   : التسيير 

ملدة غير محدودة.

املغربية  أنعودة،  بسماء  السيدة 

يونيو   22 في  املولودة  الجنسية، 

تجزئة  أالجديدة،  الساكنة   ،1993

تريي، القطعة 55، والحاملة لشطاقة 

.M 527387 التعر5ف الوطنية رقم

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.

اإليداع القانوني : تم في 20 فبراير 

2020 أكتاأة الضشط لدى املحكمة 

التجار5ة أالجديدة تحت رقم 24836 
وخصص لها رقم أالسجل التجاري 

هو 16327.
أيان موجز للتسجيل واإلشهار

املسيرة

13 P

CLINIQUE MAZAGAN
مصحة مازاغان

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر5ك وحيد
ربسمالها 3.800.000 درهم

املقر الرئي�ضي : 121 طر5ق سيدي 

أوز5د، الجديدة

السجل التجاري 16117 - الجديدة

التعر5ف املوحد للمقاولة :

0017353309000052
رقم التعر5ف الضر5بي 14386167

املوافقة على الشر5ك الجديد
املوافقة على تقدمة الحصص في 

الشركة كمساهمة
 في الشر5ك الجديد

تحو5ل الشركة إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة بشر5ك وحيد
تعديل النظام األسا�ضي للشركة

تفو5ض الصالحيات
قرر   ،2020 فبراير   27 أتار5خ 

الشر5ك الوحيد ما يلي :

بغميك  شركة  على  املوافقة 

كشر5ك جديد.

كافة  تقدمة  على  املوافقة 

الحصص اململوكة للشركاء الحاليين 

في شركة بغميك.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تحو5ل 

مسؤولية محدودة بشر5ك جديد.

7 من النظام  و   6 تعديل املادتين 

األسا�ضي أما يتناسب مع ذلك.

إلنجاز  الصالحيات  تفو5ض 

اإلجراءات القانونية.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   2020 مارس   16 أالجديدة في 
رقم 24963.

أكتاأة  التعديلي  التصر5ح  بودع 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

2020، تحت  16 مارس  أالجديدة في 
رقم 330.

نسخة موجزة للتسجيل

املسير

14 P

MEDARMEQ
ميدارميك

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر5ك وحيد
ربسمالها 5.858.000 درهم

املقر الرئي�ضي : 17 زنقة تونس، 

الجديدة

السجل التجاري 5269

التعر5ف الضر5بي 66841142

الرقم املوحد للمقاولة : 
000074507000091

املوافقة على حصر الحساب
املوافقة على الز5ادة في ربسمال 
الشركة أمقاصة الديون املعينة 

والواجشة األداء

املوافقة على  الشر5ك الجديد
املوافقة على تقدمة الحصص

في الشركة كمساهمة في الشر5ك 
الجديد

تحو5ل الشركة إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة بشر5ك وحيد
تعديل النظام األسا�ضي للشركة

تفو5ض الصالحيات
قرر   ،2020 فبراير   27 أتار5خ 

الشر5ك الوحيد ما يلي :
الحساب  حصر  على  املوافقة 
الجاري الذي وضعه املسير وصادق 

على صحته الخشير املحاسب.
ربسمال  في  الز5ادة  على  املوافقة 
درهم،   2.858.000 أمشلغ  الشركة 
إلى  درهم   3.000.000 من  لينتقل 
 28.580 درهم أإحداث   5.858.000
إسمية  أقيمة  جديدة،  حصة 
للحصة،  درهم   100 في  محددة 
أالكامل  مكتتشة  أالتكافؤ،  صادرة 
الديون  مع  أاملقاصة  كليا  ومحررة 
املعينة والواجشة األداء إزاء الشركة، 
ومخصصة للشركاء حسب مساهمة 

كل واحد منهم.
بغميك  شركة  على  املوافقة 

كشر5ك جديد.
كافة  تقدمة  على  املوافقة 
الحصص اململوكة للشركاء الحاليين 

في شركة بغميك.
ذات  شركة  إلى  الشركة  تحو5ل 

مسؤولية محدودة بشر5ك جديد.
الجديدة  الصياغة  على  املوافقة 

للنظام األسا�ضي.
إلنجاز  الصالحيات  تفو5ض 

اإلجراءات القانونية.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   2020 مارس   16 أالجديدة في 

رقم 24962.
أكتاأة  التعديلي  التصر5ح  بودع 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
2020، تحت  16 مارس  أالجديدة في 

رقم 329.
نسخة موجزة للتسجيل

املسير

15 P

CLINIQUE MAZAGAN
مصحة مازاغان

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشر5ك وحيد

ربسمالها 3.800.000 درهم
املقر الرئي�ضي : 121 طر5ق سيدي 

أوز5د، الجديدة
السجل التجاري 16117 - الجديدة
رقم التعر5ف الضر5بي 14386167

التعر5ف املوحد للمقاولة :
0017353309000052

الز5ادة في ربسمال الشركة
تقليص ربسمال الشركة

تحو5ل الشركة من شركة مدنية 
مهنية لشركة ذات مسؤولية 

محدودة
تعديل النظام األسا�ضي للشركة

تعيين املسير
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
املنعقد في 22 نوفمبر 2019، ما يلي :

ربسمال  في  الز5ادة  على  املوافقة 
درهم،   2.000.000 أمشلغ  الشركة 
جديدة  حصة   20.000 أإحداث 
الديون  ملقاصة  أالتكافؤ  صادرة 
للمساهمين  األداء  والواجشة  املعينة 

في الشركة.
أمشلغ  الشركة  ربسمال  تقليص 
املرحل  الستيعاب  درهم   700.000

من جديد املدين.
7 من النظام  و   6 تعديل املادتين 

األسا�ضي.
شركة  من  الشركة  تحو5ل 
مدنية مهنية لشركة ذات مسؤولية 

محدودة.
األسا�ضي  النظام  على  املصادقة 

للشركة ذات املسؤولية املحدودة.
أنعودة  بسماء  السيدة  تعيين 

مسيرة للشركة.
إلنجاز  الصالحيات  تفو5ض 

اإلجراءات القانونية.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
أالجديدة في 26 ديسمبر 2019 تحت 

رقم 1135.
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بودع التصر5ح أالتقييد في السجل 
ديسمبر   26 في  أالجديدة  التجاري 
وخصص   24604 رقم  تحت   2019
هو  التجاري  أالسجل  رقم  للشركة 

.16117
نسخة موجزة للتسجيل

املسير

16 P

ARHMEQ
بغميك

شركة ذات مسؤولية محدودة
ربسمالها 15.900.000 درهم 

املقر الرئي�ضي : 121 طر5ق سيدي 
أوز5د، الجديدة

السجل التجاري 16327
التعر5ف الضر5بي 42743383

التعر5ف املوحد للمقاولة :
002417691000045

املوافقة على التقدمة العينية
الز5ادة في ربسمال الشركة

تعديل النظام األسا�ضي للشركة
تفو5ض الصالحيات

االستثنائي  العام  الجمع  اتخذ 
للشركاء املنعقد في 27 فبراير 2020، 

القرارات التالية :
التقدمة  أروتوكول  املوافقة على 

وتقر5ر مدقق الحساأات.
ربسمال  في  الز5ادة  على  املوافقة 
الشركة مقاأل التقديمات في الشركة، 
الشركة  ربسمال  انتقل  لذلك،  تشعا 
 15.900.000 درهم إلى   10.000 من 
حصة   158.900 أإحداث  درهم، 
في  محددة  إسمية  أقيمة  جديدة 
100 درهم للحصة، مكتتشة أالكامل 
ومخصصة للشركاء حسب مساهمة 

كل واحد منهم.
املوافقة على تعديل املادتين 6 و 7 
من النظام األسا�ضي أما يتناسب مع 

ذلك.
إلنجاز  الصالحيات  تفو5ض 

اإلجراءات.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
أالجديدة في 16 مارس 2020 تحت 

رقم 24961.

التعديلي  التصر5ح  إيداع  تم 
املحكمة  لدى  الضشط  أكتاأة 
مارس   16 في  أالجديدة  االأتدائية 

2020 تحت رقم 328.
نسخة موجزة للتسجيل

املسير

17 P

ديوان األستاذ خليل متحد
موثق أوجدة

شارع محمد الخامس إقامة البركة الطاأق 
األول رقم 6

بركة إن.ب للهندسة
ش.ذ.م.م

ربسمالها االجتماعي : 10.000 درهم
مقرها االجتماعي : أوجدة إقامة 

املهندسين، ملتقى اأن رشد وزاو5ة 
زنقة استقالل، الطاأق الخامس

RC : 34023
تفو5ت حصص اجتماعية

حرر  توثيقي  عقد  أمقت�ضى   -  1
من طرف األستاذ خليل متحد موثق 
أوجدة أتار5خ 16 مارس 2020 مسجل 
سجل   ،2020 مارس   30 أتار5خ 
السيد  فوت   ،1716 رقم  اإليداع 
أراء أنحمزة 50 حصة اجتماعية في 
شركة «إن. ب. للهندسة« ش.ذ.م.م. 
الشكل  على  الحصص  وبصشحت  

التالي :
حصص الشركاء :

50 حصة   : أنحمزة  نافع  السيد 
اجتماعية.

50 حصة   : أنحمزة  أراء  السيد 
اجتماعية.

املجموع : 100 حصة اجتماعية.
تفو5ت  إثره  على  تم  قد   -  2
الذكر  اآلنفة  االجتماعية  الحصص 
وتسمية السيد نافع أنحمزة كمسير 

جديد للشركة.
3 - قد تم  تعديل الفصل 6 و 7 

و 14 من القانون األسا�ضي للشركة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  4
 ضشط املحكمة التجار5ة أوجدة أتار5خ 

فاتح بأر5ل 2020 تحت رقم 1048.
نسخة قصد النشر والشيان

األستاذ خليل متحد

18 P

ديوان األستاذ خليل متحد

موثق أوجدة

شارع محمد الخامس إقامة البركة الطاأق 

األول رقم 6

بركة مجموعة مدارس العدلي 
الخاصة

ش.ذ.م.م ذ.ش.و
ربسمالها : 1.500.000 درهم

مقرها االجتماعي : قيسار5ة الخيرية  
اإلسالمية عين أني مطهر شقة 2 وجدة

رقم 145
ز5ادة الربسمال االجتماعي

1 - أمقت�ضى  عقد إيداع ملحضر 
للشركة  االجتماعي  الربسمال  ز5ادة 
العدلي  مدارس  «مجموعة  املسماة 
حرر  ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.  الخاصة« 
من طرف األستاذ خليل متحد موثق 
 2020 مارس   30 أتار5خ  أوجدة 
 2020 مارس   30 أتار5خ  مسجل 
الشر5ك  قرر   RE 6430 OR7020
اليوسفي  فر5دة  السيدة  الوحيد 
البستاني  صوفيا  طرف  من  املمثلة 
املذكورة  للشركة  مسيرة  أصفتها 
بعاله ز5ادة الربسمال االجتماعي عن 
الشركة  ديون  مع  املقاصة  طر5ق 
املحددة املقدار واملستحقة أما قدره 
4.490.000 درهم لرفعه من 10.000 

درهم إلى 1.500.000 درهم .
السادس  الفصلين  تعديل  تم 
األسا�ضي  القانون  من   7 والسابع   6

للشركة كما يلي :
املساهمات :

مساهمة الشر5ك الوحيد للشركة 
املمثل في :

 15.000 السيدة فر5دة اليوسفي 
حصة.

املجموع : 15.000 حصة.
حدد   : االجتماعي  الربسمال 
مشلغ  في  االجتماعي  الربسمال 
إلى  مقسمة  درهم   1.500.000
درهم   100 فئة  حصة من   15.000

موزعة على الشكل التالي :
اليوسفي  فر5دة  السيدة 

1.500.000 درهم.
املجموع : 1.500.000 درهم.

سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 
 2 أتار5خ  التجار5ة  وجدة  محكمة 

اأر5ل 2020 تحت رقم 1049.
نسخة قصد النشر والشيان

األستاذ خليل متحد

19 P

Oussama Fadil

ANVIXA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Oussama Fadil
 Rue 107 n16 Ain chok ، 20000،

Casablanca Maroc
ANVIXA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطاأق 2 الشقة 6  - 

20000 الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

460275
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.ANVIXA
 -  : أإيجاز  الشركة  غرض 
استضافة املواقع اإللكترونية تطو5ر 

التجارة اإللكترونية
- مفاوض تجاري.

46 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 -   6 الشقة   2 الطاأق  الزرقطوني 

20000 الدار الشيضاء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 800   : زدار  العالي  عشد  السيد 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : اخلف  فدوى  السيدة 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشد العالي زدار عنوانه)ا( 
إقامة النخيل 8 عمارة 4 الشقة أاء 3  

20000 الجديدة املغرب.
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عنوانه)ا(  اخلف  فدوى  السيدة 

إقامة النخيل 8 عمارة 4 الشقة أاء 3  

20000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد العالي زدار عنوانه)ا( 

إقامة النخيل 8 عمارة 4 الشقة أاء 3  

20000 الجديدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 أتار5خ  أالدار الشيضاء   التجار5ة 

مارس 2020 تحت رقم 734391.

1I

THERMO AIR

تيرمو اير
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد

تفو5ت حصص

THERMO AIR

 HAY ESSALAMA 3 GROUPE

 1LETTRE M N°1SIDI

 OTHEMANE ، 20500،

CASABLANCA MAROC

تيرمو اير شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السالمة 3 مجموعة 1 ألوك L زقم 6  

- 20500 الدار الشيضاء املغرب.

تفو5ت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.204855

الوحيد  الشر5ك  قرار  أمقت�ضى 

تمت   2019 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ايوب موهو5ن  )ة(  تفو5ت السيد 

500 حصة اجتماعية من بصل 500 

حصة لفائدة  السيد )ة( عشد الهادي 

الرا�ضي أتار5خ 01 يوليوز 2019.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 أتار5خ  أالدار الشيضاء   التجار5ة 

دجنبر 2019 تحت رقم 724501.

2I

THERMO AIR

تيزمو اير
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

THERMO AIR
 HAY ESSALAMA 3 GROUPE

 1LETTRE M N°1SIDI
 OTHEMANE ، 20500،
CASABLANCA MAROC

تيزمو اير  شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشر5ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السالمة 3 مجموعة 1 ألوك L زقم 6 
- 20500 الدار الشيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.204855
الوحيد  الشر5ك  قرار  أمقت�ضى 
2019 تم تعيين  01 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

موهو5ن ايوب كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 أتار5خ  أالدار الشيضاء   التجار5ة 

دجنبر 2019 تحت رقم 724501.
3I

TT COMPTABILITE

EURO PROFIL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

EURO PROFIL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشر5ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
أنحميدة والعامري رقم 2 طر5ق 

العونية  وجدة 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   12
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشر5ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 EURO : اإلقتضاء أمختصر تسميتها

.PROFIL
نجارة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

.PVCاالملنيوم و
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طر5ق   2 رقم  والعامري  أنحميدة 
العونية  وجدة 60000 وجدة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : جمال  وراوي  السيد 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جمال  وراوي  السيد 
طر5ق العونية تجزئة الطلحاوي زنقة 

ج 3 رقم  26 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جمال  وراوي  السيد 
طر5ق العونية تجزئة الطلحاوي زنقة 

ج 3 رقم  26 60000 وجدة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   06 أتار5خ  أوجدة   التجار5ة 

2020 تحت رقم 920.
4I

ADVALORIS

2STECH SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC
2STECH SERVICES  شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشر5ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 
الحر5ة ، الطاأق الثالث ، شقة 5  

الدار الشيضاء 
contact@advalorisconsulting. 

 ma
الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشر5ك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
460293

 16 عقد حر مؤرخ في  أمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 مارس 
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشر5ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

. 2STECH SERVICES
هندسة    : غرض الشركة أإيجاز 

الكمشيوتر
 10  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ، الثالث  الطاأق   ، الحر5ة  شارع 
contact@ - الدار الشيضاء    5 شقة 
الدار   advalorisconsulting.ma

الشيضاء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد سعيد محشوب 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد سعيد محشوب 
مدينة السالم الفرح  ج ش 91 عمارة 
197 شقة 19 22000 الدار الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  السيد سعيد محشوب 
مدينة السالم الفرح  ج ش 91 عمارة 
197 شقة 19 22000 الدار الشيضاء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 أتار5خ  أالدار الشيضاء   التجار5ة 

مارس 2020 تحت رقم -.
5I

SOUHAL CONSULTING

STE H MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE H MEDICAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : املخزن 
رقم 1 املحاميد 5 الرقم 143 - 

40000 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.66443

أمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2019 نونبر   30 املؤرخ في 
ذات  شركة   STE H MEDICAL
ربسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 5 املحاميد   1 اإلجتماعي املخزن رقم 
الرقم 143 - 40000 مراكش املغرب 

نتيجة لصعوبات في تسيير الشركة.
و عين:

ايت حمادي و  ايمان   السيد)ة( 
مراكش   40000 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
أتار5خ 30 نونبر 2019 وفي املخزن رقم 
 40000  -  143 الرقم   5 املحاميد   1

مراكش املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   12 أتار5خ  التجار5ة أمراكش  

2020 تحت رقم 113103.
7I

BUREAU LE M’GOUNE DE GESTION

 SOCIETE KASBAH
TAFRDUT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 BUREAU LE M›GOUNE DE

GESTION

شارع محمد الخامس قلعة مكونة 

تنغير ، 45200، قلعة مكونة املغرب

 SOCIETE KASBAH TAFRDUT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار الشور 

الجماعة القرو5ة ألايت سدرات 

السهل الغربية قلعة مكونة تنغير - 

45200 قلعة مكونة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

289

أمقت�ضى  عقد عرفي مؤرخ في 03 
تم إعداد القانون   2019 من شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE KASBAH TAFRDUT

استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 

دار للضيافة.
عنوان املقر االجتماعي : دوار الشور 

سدرات  ألايت  القرو5ة  الجماعة 

 - السهل الغربية قلعة مكونة تنغير 

45200 قلعة مكونة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ياسين بقيوح :  250 حصة 

أقيمة 25.000 درهم للحصة .

أوب  أييريت  روزلين  السيدة 

 ROSELYNE PIERETTEأاياغجو

 PAUPE BAILLARGEAU :  250

حصة أقيمة 25.000 درهم للحصة .

الغشيه  لوسيت  السيدة 

LUCETTE LARCHER :  250 حصة 

أقيمة 25.000 درهم للحصة .

 250   : الرامي  اسماعيل  السيد 

حصة أقيمة 25.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياسين  ااقيوح  السيد 

قلعة  النهضة  حي  د  ألوك   62 رقم 

مكونة  قلعة   45200 تنغير  مكونة 

املغرب.

أوب  أييريت  روزلين  السيدة 

 ROSELYNE PIERETTEأاياغجو

عنوانه)ا(   PAUPE BAILLARGEAU

 RUE VINCENT D’’INDY  05

 TOURS FRANCE 37200 TOURS

.FRANCE

الغشيه  لوسيت  السيدة 

 02 LUCETTE LARCHER عنوانه)ا( 

 RUE LOUIS PASTEUR 37520

 LA RICHE FRANCE 37520 LA

.RICHE FRANCE

السيد اسماعيل الرامي عنوانه)ا( 

دوار الشور قلعة مكونة تنغير  45200 

قلعة مكونة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بقيوح  ياسين  السيد 

قلعة  النهضة  حي  د  ألوك   62 رقم 

مكونة  قلعة   45200 تنغير  مكونة 

املغرب

أوب  أييريت  روزلين  السيدة 

 ROSELYNE PIERETTEأاياغجو

عنوانه)ا(   PAUPE BAILLARGEAU

 RUE VINCENT D’’INDY  05

تور   TOURS FRANCE 37200

فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

من   08 أتار5خ  أورزازات   االأتدائية 

بكتوبر 2019 تحت رقم -.

8I

SOUHAL CONSULTING

 STE MINIERE DES BARITES
ET MINERAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر5ك الوحيد

تحو5ل املقر االجتماعي للشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE MINIERE DES BARITES ET
MINERAUX شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يوغوسالفيا -82ا الشقة رقم 14 
جليز  - 40000 مراكش املغرب.
تحو5ل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86999

أمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 يناير 2020 تم  تحو5ل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
-82ا الشقة رقم  «شارع يوغوسالفيا 
40000 مراكش املغرب«   - 14 جليز  
املسار طر5ق اسفي الشقة   942» إلى 
 40000  -   2 رقم  املكتب   2 رقم 

مراكش  املغرب«.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   12 أتار5خ  التجار5ة أمراكش  

2020 تحت رقم 113105.
9I

SOUHAL CONSULTING

STE ADM ALUMINIUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
حل شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE ADM ALUMINIUM شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشر5ك 

الوحيد)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم 1 الطاأق االر�ضي رقم 19 عين 

مزوار  - 40000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96624

أمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2019 دجنبر   11 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 STE ADM الوحيد  الشر5ك  ذات 
ربسمالها  مشلغ    ALUMINIUM
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الطاأق   1 رقم  املكتب  اإلجتماعي 
االر�ضي رقم 19 عين مزوار  - 40000 
اسشاب   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

شخصية .
املكتب  التصفية ب  و حدد مقر 
عين   19 الطاأق االر�ضي رقم   1 رقم 

مزوار  - 40000 مراكش املغرب. 
و عين:

و  داوود  ايت  مروان   السيد)ة( 
مراكش   40000 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   12 أتار5خ  التجار5ة أمراكش  

2020 تحت رقم 113104.
10I

FIDUCIAIRE NAKHIL

ACTION TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسمال الشركة

FIDUCIAIRE NAKHIL
  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
ACTION TECHNOLOGIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 62 

زنقة  يوغوسالفيا - 40000 مراكش 
املغرب.

رفع ربسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8223

العام  الجمع  أمقت�ضى 

نونبر   10 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  ربسمال  رفع  تم   2006

درهم«   900.000,00» قدره  أمشلغ 

إلى  درهم«   100.000,00» من  بي 

  : عن طر5ق  درهم«   1.000.000,00«

تقديم حصص نقدية بو عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   29 أتار5خ  أمراكش   التجار5ة 

2006 تحت رقم 29402.

11I

م س س ج

ا د ف اسيرانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

م س س ج

92 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

ا د ف اسيرانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 195 شارع 

لفيونسري  62400 أيتون فرنسا - 

62400 أيتون فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92857

أمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2018 بكتوبر   23 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

الكائن  و  اسيرانس  ا د ف  التسمية 

رقم  شقة   ١ رقم  مكتب  أالعنوان 

 - مراكش   تاركة  زهور  8ب  عمارة   9

40000 مراكش  املغرب و املسير من 

طرف السيد)ة(  لو مير  السيد تييري .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   17 أتار5خ  التجار5ة أمراكش  

2018 تحت رقم 100929.

12I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 STE AL MOSTAKBAL AIN
CHEGGAG

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

اقامة ساحة فاس الطاأق االول 
مكتب رقم 1 شارع اأراهيم روداني 
م.ج فاس ، 30000، فاس املغرب
 STE AL MOSTAKBAL AIN

CHEGGAG شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي واد شكو 
عين شكاك صفرو - 30050 صفرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2807
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE AL : اإلقتضاء أمختصر تسميتها

.MOSTAKBAL AIN CHEGGAG
أيع مواد   : غرض الشركة أإيجاز 

الشناء أالتقسيط و الجملة
انتاج مواد الشناء.

عنوان املقر االجتماعي : واد شكو 
30050 صفرو   - عين شكاك صفرو 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 750   : محسين  جدورة  السيد 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
السيد جدورة ميلود :  250 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جدورة محسين عنوانه)ا( 
صفرو   30050 صفرو  شكاك  عين 

املغرب.

عنوانه)ا(  ميلود  جدورة  السيد 
صفرو   30050 صفرو  شكاك  عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جدورة محسين عنوانه)ا( 
صفرو   30050 صفرو  شكاك  عين 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   10 أتار5خ  االأتدائية أصفرو  

2020 تحت رقم 179.

13I

COFISCOM

PRIMA PACKAGING
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

PRIMA PACKAGING «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر5ك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: كلم 02 

طر5ق السعيدية  - 63300 أركان 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6787

أمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 مارس   10 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 02 كلم  في  االجتماعي  املقر  تثبيت 

طر5ق السعيدية أركان

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 100.000 من  الشركة  ربسمال  رفع 

وذلك  درهم   4.100.000 الى  درهم 

اجتماعية  حصة   40.000 أاضافة 

درهم   100 أقيمة  نقدا   محررة 

للحصة الواحدة.
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وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

أند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
املقر االجتماعي: املقر االجتماعي مثبث 

في كلم 02 طر5ق السعيدية أركان
أند رقم 6: الذي ينص على مايلي:

املساهمات النقدية   : املساهمات 
 4.100.000 قنطاري  كمال  السيد 

درهم 
أند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الراسمال  االجتماعي:  الراسمال 
 41.000 في  محدد  للشركة  الحالي 

حصة اجتماعية 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 أتار5خ  أبركان   االأتدائية 

2020 تحت رقم 158/2020.

14I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

AFARAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
حل شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
AFARAD شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الضحى 2 
عمارة 03 شقة رقم 8 سيدي مومن 
الدارالشيضاء - 20000 الدارالشيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.190211

الوحيد  الشر5ك  قرار  أمقت�ضى 
تقرر حل   2020 25 مارس  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مشلغ    AFARAD الوحيد  الشر5ك 
وعنوان  درهم   10.000 ربسمالها 
عمارة   2 الضحى  اإلجتماعي  مقرها 
مومن  سيدي   8 رقم  شقة   03
20000 الدارالشيضاء  الدارالشيضاء - 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب الضحى 2 
8 سيدي مومن  عمارة 03 شقة رقم 
20000 الدارالشيضاء  الدارالشيضاء - 

املغرب. 
و عين:

و  بأوالما  سعيد   السيد)ة( 
شقة   03 عمارة   2 الضحى  عنوانه)ا( 
الدارالشيضاء  مومن  سيدي   8 رقم 
املغرب  الدارالشيضاء    20000

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتار5خ  أالدار الشيضاء   التجار5ة 

مارس 2020 تحت رقم 729395.
15I

I-E-INFORMATIQUE

I-E-INFORMATIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تأسيس شركة

I-E-INFORMATIQUE
 AV LALLA YACOUT Angle ,61
 MUSTAPHA EL        MAANI
 N°  16 ETG 4 CENTRE RIAD

 CASABLANCA ، 20370،
CASABLANCA MAROC

I-E-INFORMATIQUE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشر5ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
ال الياقوت رقم 16 الطاأق 4 مركز 
الر5اض   الدار الشيضاء - 20370 

الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

460485
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   05
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشر5ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
I-E-  : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.INFORMATIQUE
  : غرض الشركة أإيجاز

في  املتاجرة  و  التصدير  و  اإلستيراد 
جميع املنتجات.

61 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
مركز   4 الطاأق   16 ال الياقوت رقم 
 20370  - الشيضاء  الدار  الر5اض   

الدار الشيضاء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ربسمال  مشلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الحكيمي  السيد عماد 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الحكيمي  عماد  السيد 
الشيضاء   2 رقم   43 درب غلف زنقة 

20340  الدار الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحكيمي  عماد  السيد 
الشيضاء   2 رقم   43 درب غلف زنقة 

20340  الدار الشيضاء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 أتار5خ  أالدار الشيضاء   التجار5ة 

مارس 2020 تحت رقم 734565.
16I

OSB CONSEIL

PHARMACIE AL MASAHAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OSB CONSEIL
 APPT N°2 IMM KARAMI 123
 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR ، 8000، AGDIR
MAROC

 PHARMACIE AL MASAHAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 264

 حي تليال تكو5ن اكادير - 80000 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE AL MASAHAT
غرض الشركة أإيجاز : صيدلية.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 264 
 80000  - اكادير  تكو5ن  تليال  حي 

اكادير املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : ألعيدي  سارة  السيدة 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد توميت :  500 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ألعيدي  سارة  السيدة 
الفضية   18 رقم  األتير  اأن  شارع 
اكادير   80000 1حي الداخلة اكادير 

املغرب.
عنوانه)ا(  توميت  محمد  السيد 
الفضية   18 رقم  األتير  اأن  شارع 
اكادير   80000 1حي الداخلة اكادير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ألعيدي  سارة  السيدة 
شارع اأن األتير رقم 18 الفضية 1حي 
الداخلة اكادير 80000 اكادير املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 أتار5خ  أاكادير   التجار5ة 

2020 تحت رقم 89899.
17I
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SOUHAL CONSULTING

STE HOUSE MEDIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
قفل التصفية

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE HOUSE MEDIC شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشر5ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع اأن 

عائشة اقامة الحديقة الكبرى عمارة 

ف الشقة 8 الطاأق الثاني جليز - 

40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.76483

أمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2019 بكتوبر   17 في  املؤرخ 

شركة   STE HOUSE MEDIC حل 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشر5ك 

 100.000 ربسمالها  مشلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الكبرى  الحديقة  اقامة  عائشة  اأن 

الثاني  الطاأق   8 الشقة  ف  عمارة 

جليز - 40000 مراكش املغرب نتيجة 

املالية  و  االقتصادية  اللوضعية 

للشركة.

و عين:

السيد)ة( دنيا   التازي و عنوانه)ا( 

املغرب  مراكش   40000 مراكش 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2019 بكتوبر   17 أتار5خ 
الكبرى  الحديقة  اقامة  عائشة  اأن 

الثاني  الطاأق   8 الشقة  ف  عمارة 

جليز - 40000 مراكش املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   12 أتار5خ  التجار5ة أمراكش  

2020 تحت رقم 113102.

18I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

TERRA MIA COFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
TERRA MIA COFFEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4 
شارع سور5ا دائرة جليز - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

103489
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TERRA : اإلقتضاء أمختصر تسميتها

.MIA COFFEE
غرض الشركة أإيجاز : اإلستثمار 

في مجال الحلو5ات, مطعم و مقهى.
 4 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 40000  - جليز  دائرة  سور5ا  شارع 

مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ربسمال  مشلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد داود الصديق :  333 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .
 333   : الصديق   بمين  السيد  

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
 334   : معمري  مليكة  السيدة 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد داود الصديق  
الغندوري  تجزئة  فارس  بوالد  شارع 
 10010 الرباط  أئر قاسم السوي�ضي 

الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  السيد بمين الصديق  
ر5اض األندلس إقامة إيز5رس عمارة 
الرباط  الر5اض  حي   11 شقة   44

10010 الرباط املغرب.
السيدة مليكة معمري عنوانه)ا( 
دار  زعير  ساحة   5 الشقة   3 عمارة 
 10010 الرباط  سوي�ضي  السالم 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد داود الصديق  
الغندوري  تجزئة  فارس  بوالد  شارع 
 10010 الرباط  أئر قاسم السوي�ضي 

الرباط املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   10 أتار5خ  التجار5ة أمراكش  

2020 تحت رقم 2671.

19I

OLYMP INVEST

OLYMP INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OLYMP INVEST
 LOT 1 BEN HAMMOU 1 HAY

 DOKKARAT ، 30000، FES
MAROC

OLYMP INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي
 N1 BEN HAMMOU 1 HAY
 DOKKARAT - 30000 FES

MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62149
في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.OLYMP INVEST

NEGOCE : غرض الشركة أإيجاز

IMPORT & EXPORT

 EXPLOITANT SALLE DE

SPORT

 LOT  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 N1 BEN HAMMOU 1 HAY

 DOKKARAT - 30000 FES

.MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  TAZI MOHAMMED : السيد 

500 حصة أقيمة 100 درهم للحصة

 SLAOUI MEHDI :  500 السيد 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 TAZI MOHAMMED السيد 

 AVENUE SAINT  38 عنوانه)ا( 

.LOUIS 30000 FES MAROC

 SLAOUI MEHDI السيد 

 QUARTIER LALA عنوانه)ا( 

 SOUKAINA RUE 8 N12 30000

.FES MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 SLAOUI MEHDI السيد 

 QUARTIER LALA عنوانه)ا( 

 SOUKAINA RUE 8 N12 30020

FES MAROC

 TAZI MOHAMMED السيد 

  AV SAINT LOUIS  38 عنوانه)ا( 

30000 FES MAROC

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 أتار5خ  أفاس   التجار5ة 

2020 تحت رقم 805.

20I
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NOUSSAH CONSULTING

فميلي كلوب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

فميلي كلوب شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
الساحل رقم 111 حد السوالم 
أرشيد - 26402 أرشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13519
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
فميلي   : أمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كلوب.
نادي   : أإيجاز  الشركة  غرض 

ر5ا�ضي وترفيهي .
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السوالم  حد   111 رقم  الساحل 

أرشيد - 26402 أرشيد املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 500.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة بمال رزكي :  3.333 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .
 1.667   : السيد توفيق حمدون 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رزكي  بمال  السيدة 
الطاأق  كليفورني  الحديقة  إقامة 
السفلي رقم 1  20150 الدار الشيضاء 

املغرب.

السيد توفيق حمدون عنوانه)ا( 

إقامة الساحل رقم 118 حد السوالم 

أرشيد 26402 أرشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد توفيق حمدون عنوانه)ا( 

إقامة الساحل رقم 118 حد السوالم 

أرشيد 26402 أرشيد املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   10 أتار5خ  االأتدائية أبرشيد  

2020 تحت رقم 212.

21I

COMPTAFFAIRES

MSKO CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MSKO CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطاأق 

السفلي القدس رقم 167 العالية - 

20800 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14075

أمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  01 فبراير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ ربسمالها    MSKO CONCEPT

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

القدس  السفلي  الطاأق  اإلجتماعي 
رقم 167 العالية - 20800 املحمدية 

: صعوبة في تحقيق  املغرب نتيجة ل 

هدف الشركة.

و حدد مقر التصفية ب الطاأق 

 - العالية   167 السفلي القدس رقم 

20800 املحمدية املغرب. 

و عين:
و  كربيش  مروان    السيد)ة( 
 555 رقم  الحر5ة  حي  عنوانه)ا( 
كمصفي  املغرب  املحمدية   20800

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخاأرة 
الطاأق   : الوثائق املتعلقة أالتصفية 

السفلي القدس رقم 167 العالية
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 أتار5خ  أاملحمدية   االأتدائية 

مارس 2020 تحت رقم 471.
22I

Ecole Prepa Sup Privée Casablanca

 ECOLE PREPA SUP PRIVÉE
CASABLANCA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Ecole Prepa Sup Privée
Casablanca

 N°39 Avenu Lalla Yacout 5ème
 Etage, Appartement D Sidi

 Belyout Casablanca ، 202000،
Casablanca Maroc

 Ecole Prepa Sup Privée
Casablanca  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 39 
شارع اللة الياقوت طاأق الخامس 
شقة د جماعة سيدي أليوط  - 
20200 الدارالشيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

460171
في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2019 نونبر   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 Ecole  : أمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. Prepa Sup Privée Casablanca

تختص   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في تأمين الدراسة في األقسام 

التحضيرية.
 39 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
الخامس  طاأق  الياقوت  اللة  شارع 
 - أليوط   سيدي  جماعة  د  شقة 

20200 الدارالشيضاء  املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : جمعة  السيدة شيماء 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جمعة  شيماء  السيدة 
زنقة   55 رقم  ڤيال  سلسبيال  إقامة 
الدار   20200 بنفا  بزمور  طر5ق   4

الشيضاء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جمعة  شيماء  السيدة 
زنقة   55 رقم  ڤيال  سلسبيال  إقامة 
الدار   20200 بنفا  بزمور  طر5ق   4

الشيضاء  املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 أتار5خ  أالدار الشيضاء   التجار5ة 

مارس 2020 تحت رقم 8651.
23I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

TRANSPORT HAYAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

رقم 8 زنقة 21 غشت السوق 
القديم خر5شكة ، 25000، خر5شكة 

املغرب
TRANSPORT HAYAH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
احمد زهرة طر5ق الفقراء خر5شكة 

خر5شكة 2500 خر5شكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



عدد 5607 - 21 شعشان 1441 )15 بأر5ل 2020)الجريدة الرسمية   1681

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT HAYAH

النقل   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الشخ�ضي

نقل الشضائع لحساب الغير

بعمال مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 

خر5شكة  الفقراء  طر5ق  زهرة  احمد 

خر5شكة 2500 خر5شكة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الحياح مراد :  500 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الحياح حميد :  250 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الحياح خالد :  250 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحياح مراد عنوانه)ا( دوار 

خر5شكة  طر5ق الفقراء  اوالد احمد  

2500 خر5شكة املغرب.

عنوانه)ا(  حميد  الحياح  السيد 

الفقراء  طر5ق  احمد   اوالد  دوار 

خر5شكة 2500 خر5شكة النغرب.

عنوانه)ا(  خالد  الحياح  السيد 

دوار اوالد احمد زهرة طر5ق الفقراء 

خر5شكة 2500 خر5شكة النغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحياح مراد عنوانه)ا( دوار 

خر5شكة  الفقراء  طر5ق  احمد  اوالد 

2500 خر5شكة املغرب.

تم اإليداع القانوني ب-  أتار5خ 12 
مارس 2020 تحت رقم 238.

24I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

ORGACOS LABORATORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC

ORGACOS LABORATORY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 469 
محل تجاري رقم 1 الحي الصناعي 
سيدي غانم مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

103865
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.ORGACOS LABORATORY
تصنيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع مواد التجميل أانواعها.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحي   1 رقم  تجاري  محل   469
 - مراكش  غانم  سيدي  الصناعي 

40000 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   900   : السيد الهنيد علي 

أقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : العمراوي حنان  السيدة 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  علي  الهنيد  السيد 
اقامة محمد صبري   1 عمارة ا شقة 

الر5اض  حي  امللكي  الجيش  شارع 

10100 الرباط املغرب.

السيدة العمراوي حنان عنوانه)ا( 
اقامة محمد صبري   1 عمارة ا شقة 

الر5اض  حي  امللكي  الجيش  شارع 

10100 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  علي  الهنيد  السيد 
اقامة محمد صبري   1 عمارة ا شقة 

الر5اض  حي  امللكي  الجيش  شارع 

10100 الرباط املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   25 أتار5خ  التجار5ة أمراكش  

2020 تحت رقم 113273.

25I

LTEE

L.T.E.E
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تأسيس شركة

LTEE

 Av Abdelkrim El Khattabi Rue

 Hassan Ben M’barek Res El

 Khattabia Imm B 1er Etg N°3

 Marrakech ، 45000، marrakech

MAROC

L.T.E.E شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشر5ك الوحيد

 Av وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Abdelkrim El Khattabi Rue

 Hassan Ben M’barek Res

 El Khattabia Imm B 1er Etg

 N°3 Marrakech - 45000

MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

103835

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   05
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشر5ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
.L.T.E.E : اإلقتضاء أمختصر تسميتها

 Av  : أإيجاز  الشركة  غرض 
 Abdelkrim El Khattabi Rue
 Hassan Ben M’barek Res El
 Khattabia Imm B 1er Etg N°3

.Marrakech
 Av  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 Abdelkrim El Khattabi Rue
 Hassan Ben M’barek Res
 El Khattabia Imm B 1er Etg
 N°3 Marrakech - 45000

.MARRAKECH MAROC
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 ABAALOUCH YASSINE السيد
درهم   100 أقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 ABAALOUCH YASSINE السيد
 Dr Tadouarte Azgaou عنوانه)ا( 
 Ait Amira 87100 Chtouka Ait

.Baha MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 ABAALOUCH YASSINE السيد
 Dr Tadouarte Azgaou عنوانه)ا( 
 Ait Amira 87100 Chtouka Ait

Baha MAROC
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 أتار5خ  أمراكش   التجار5ة 
M03-20- رقم  تحت   2020 مارس 

.2066684113258

26I



168( الجريدة الرسميةعدد 5607 - 21 شعشان 1441 )15 بأر5ل 2020) 

 societe informatique du commerce

electronique

 SOCIETÉ INFORMATIQUE

 DU COMMERCE

ÉLECTRONIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تأسيس شركة

 societe informatique du

commerce electronique

 rue 14 mamoune ahmed etage

 RC  Appartement 1 casablanca

14، 20000، casablanca maroc

 societé informatique du

commerce électronique شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشر5ك 

الوحيد

 rue وعنوان مقرها اإلجتماعي

 151 oussama bnou zaid etage

 2cite gauche quartier maarif

 casablanca casablanca 20000

casablanca maroc

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

447387

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2019 بكتوبر   31

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر5ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 societé : اإلقتضاء أمختصر تسميتها

 informatique du commerce

.électronique

 creation : غرض الشركة أإيجاز 

 application web ,reseaux

 informatique et systeme

d’information

commerce electronique-

.import export-

 rue  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 151 oussama bnou zaid etage
 2cite gauche quartier maarif
 casablanca casablanca 20000

.casablanca maroc
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ربسمال  مشلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   nabil karim السيد 
 rue 14 mamoune ahmed etage
 rc app1 casablanca 20000

.casablanca maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   nabil karim السيد 
 rue 14 mamoune ahmed etage
 rc app1 casablanca 20000

casablanca maroc
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - أتار5خ  الشيضاء   أالدار  التجار5ة 

تحت رقم -.
27I

إ ب س االعمال

IBS TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إ ب س االعمال
زنقة السعديين رقم 333 كلميمة ، 

52250، كلميمة املغرب
IBS TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر بيت 
كطو غريس العلوي  كلميمة 52250 

كلميمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13653
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 IBS  : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

. TRAVAUX
بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة
تفو5ض.

عنوان املقر االجتماعي : قصر بيت 
كطو غريس العلوي  كلميمة 52250 

كلميمة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سفيان  شوقي  السيد 
  70 رقم  الشر5ف  علي  موالي  زنقة 

52250 كلميمة املغرب .
السيد شوقي وليد عنوانه)ا( زنقة 
موالي علي الشر5ف رقم 68 52250 

كلميمة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عصام  شوقي  السيد 
  70 رقم  الشر5ف  علي  موالي  زنقة 

52250 كلميمة املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 أتار5خ  أالرشيدية   االأتدائية 

مارس 2020 تحت رقم 302.
28I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

DDM HEALTHCARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
DDM HEALTHCARE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
سنترال أارك عمارة ب طاأق 6 رقم 43 

- 28810 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25343
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 DDM  : أمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.HEALTHCARE
املشاركة   : غرض الشركة أإيجاز 
جميع  في  املشاشرة  غير  بو  املشاشرة 
ومختبرات  والعيادات  الشركات 

التحاليل الطشية.
العمليات  جميع  تنفيذ  يمكنه 
الغرض  بهذا  املرتشطة  بو  املتوافقة 

االجتماعي ، على وجه الخصوص:
واالستيراد  العامة  التجارة   -
الطشية  املعدات  وبيع  والتصدير 

ومختبر التحاليل الطشية.
 ، األشعة  مواد  وتوزيع  تسو5ق   -
تسو5ق املواد واملعدات الطشية بشكل 
استيراد  األشعة  مواد  استيراد  عام 

وتصدير بشكل عام.
الترو5ج للمنتجات الصيدالنية   -
وششه الطشية ومنتجات طب األسنان 

أالجملة وبالتفصيل ؛
املستحضرات  جميع  تمثيل   -
والصحية  والكيميائية  الصيدالنية 
واألعشاب  والشيطر5ة  والشيولوجية 
ومخازن األدو5ة والعطور وبشكل عام 

جميع املنتجات املشتقة منها ؛
املنتجات   وتصدير  استيراد   -
وربما   ، الطشية  وششه  الصيدالنية 

جميع املنتجات األخرى ؛.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سنترال أارك عمارة ب طاأق 6 رقم 43 

- 28810 املحمدية املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 400   : دوكدير  مونية  السيدة 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة داليا انو5كة  :  300 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة  دينا انو5كة :  300 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مونية دوكدير عنوانه)ا( 

12 تجزئة الوئام 2 طاأق 4 شقة 16 

األلفة  20000 الدار الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  انو5كة   داليا  السيدة 

12 تجزئة الوئام 2 طاأق 4 شقة 16 

األلفة  20000 الدار الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  انو5كة  دينا  السيدة  

12 تجزئة الوئام 2 طاأق 4 شقة 16 

األلفة  20000 الدار الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

انو5كة  اللطيف  عشد  السيد 

أن  أوزنيقة  طر5ن  دوار  عنوانه)ا( 

سليمان 13000 أوزنيقة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 أتار5خ  أاملحمدية   االأتدائية 

مارس 2020 تحت رقم 541.

29I

 MOHAMMED BAHAJJOUB AUTO

ENTREPRENEUR

STAIMAROC 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تأسيس شركة

 MOHAMMED BAHAJJOUB

AUTO ENTREPRENEUR

حي السعادة زنقة الكتبية رقم 01 ، 

46300، اليوسفية املغرب

 STAIMAROC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي منزه 

اطلس 1 - 9 شقة 31-1 تمنصورت  

- 40000  تمنصورت مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

102921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   17

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر5ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.STAIMAROC

النقل   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االلكترونية  االالت  -أيع  الحضري 

واملنتوجات الفالحية.

منزه   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تمنصورت    31-1 9 شقة   -  1 اطلس 

- 40000  تمنصورت مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الوالي  الشر5ف  السيد 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الشر5ف الوالي  عنوانه)ا( 

6 عمارة اش الرقم  اقامة أيلير م س 

املحمدية   20650 حرودة  عين   2

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الوالي عنوانه)ا(  الشر5ف  السيد 

اقامة أيلير م س 6 عمارة اش الرقم 2 

عين حرودة 20650 املحمدية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 أتار5خ  التجار5ة أمراكش  

2020 تحت رقم 112473.

30I

تادرت كر5ن

تادارت كرين
إعالن متعدد القرارات

تادرت كر5ن

تدارت املركز جرسشف، 35100، 

جرسيف املغرب

تادارت كر5ن «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عمالة 

جرسيف عمالة جرسيف 35100 

جرسيف املغرب.

«إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1177

أمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 فبراير   06 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجتماعية  الحصص  هشة 

لفائدة عشد العز5ز البرني�ضي والسيدة 

أوهتالة فاطمة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  

القدامى  الشركة  مسير  استقالة 

وتعيين مسير وحيد للشركة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: اعادة صياغة النظام األسا�ضي 

للشركة 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

ينص  الذي  6و7:  رقم  أند 

اإلجتماعية  الحصص  مايلي:  على 

:بصشح  االجتماعي  والربسمال 

الربسمال للشركة موزعا على الشكل 

 :90% البرني�ضي  العز5ز  عشد   : التالي 

أوهتالة  والسيدة  درهم   4725000

فاطمة %525000:10درهم 

على  ينص  الذي   :11 رقم   أند 

مايلي:  التسيير: الشركة مسيرة وملدة 

عشد  السيد  غير محدودة من طرف 

العز5ز البرني�ضي

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 أتار5خ  أجرسيف   االأتدائية 

مارس 2020 تحت رقم 760-2020.

31I

HELP ENTREPRISE

RIMAL BOIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

RIMAL BOIS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
أور5د الطاأق الثاني رقم 4 الصخور 

السوداء الدار الشيضاء 20290 الدار 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

459705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   10

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر5ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 RIMAL : اإلقتضاء أمختصر تسميتها

.BOIS

أيع مواد   : غرض الشركة أإيجاز 

واالت الشناء.
زنقة   23  : عنوان املقر االجتماعي 
4 الصخور  أور5د الطاأق الثاني رقم 

السوداء الدار الشيضاء 20290 الدار 

الشيضاء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد الشرايبي محمد 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد الشرايبي محمد عنوانه)ا( 
الصخور   4 شقة  أاحماد  شارع   10
الشيضاء  الدار   20290 السوداء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشرايبي محمد عنوانه)ا( 
الصخور   4 شقة  أاحماد  شارع   10
الشيضاء  الدار   20290 السوداء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 أتار5خ  أالدار الشيضاء   التجار5ة 

مارس 2020 تحت رقم 733753.
32I

FIDAMINCOM

LINAMIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDAMINCOM
 ANGLE BD LALLA YACOUT ET
 RUE EL ARAAR 9 RESIDENCE

 GALIS 4EME ETG APP 17 ،
2000، CASABLANCA MAROC

LINAMIRA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اللة 
ياقوت 9 زنقة العرعار اقامة جاليس 
الطاأق الرابع رقم 17 الدار الشيضاء 

- 20000 الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

460199
 27 عقد حر مؤرخ في  أمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.LINAMIRA
استيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 
وتوزيع  تعليب  انتاج  وتصدير 
الفواكه و الخضر. استغالل االرا�ضي 

الفالحية.

عنوان املقر االجتماعي : شارع اللة 
ياقوت 9 زنقة العرعار اقامة جاليس 
الطاأق الرابع رقم 17 الدار الشيضاء - 

20000 الدار الشيضاء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد رصدي :  500 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .
السيد حسن اشكر :  500 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رصدي  رشيد  السيد 
ق   28 رقم   27 زنقة  السالمة  حي 
الشيضاء  الدار   20000 الشيضاء  ج 

املغرب.
السيد حسن اشكر عنوانه)ا( حي 
26 رقم 38  زنقة   01 ألوك  السالمة  
الدار الشيضاء   20000 ق ج الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رصدي  رشيد  السيد 
ق   28 رقم   27 زنقة  السالمة  حي 
الشيضاء  الدار   20000 الشيضاء  ج 

املغرب
السيد حسن اشكر عنوانه)ا( حي 
26 رقم 38  زنقة   01 ألوك  السالمة  
الدار الشيضاء   20000 ق ج الشيضاء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - أتار5خ  الشيضاء   أالدار  التجار5ة 

تحت رقم -.

33I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STRONG TEAM CARS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيون املغرب

STRONG TEAM CARS  شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشر5ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املستقشل رقم 249 العيون  - 

70000 العيون  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   09

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر5ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

. STRONG TEAM CARS

كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات أدون سائق .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املستقشل رقم 249 العيون  - 70000 

العيون  املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد إدريس العثماني 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد إدريس العثماني عنوانه)ا( 
 2 1 رقم  تجزئة إدريس الحارثي زنقة 
العيون    70000 العيون    43 عمارة 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إدريس العثماني عنوانه)ا( 
 2 1 رقم  تجزئة إدريس الحارثي زنقة 
العيون    70000 العيون    43 عمارة 

املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
17 مارس  أتار5خ  االأتدائية أالعيون  

2020 تحت رقم 777.

34I

ste controle balance sarl

SOCIETE SATRED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
societe satred sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة  
س 06 طاأق 3 رقم 11 الوفاء 04 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49645
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 societe : اإلقتضاء أمختصر تسميتها

.satred sarl
اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفه 
املتاجرة 

االستيراد والتصدير .
عمارة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 04 الوفاء   11 رقم   3 طاأق   06 س 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 600.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 3000  : الدراز   السيد عشد االه 

أقيمة 100 درهم.
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 3000  : الدراز  مصطفى  السيد 
أقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عشد االه الدراز  عنوانه)ا( 
 50000 ع  م  ب  صحراوى  حي   80

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى الدراز عنوانه)ا( 
 50000 حي صحراوى ب م ع     80

مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 أتار5خ  التجار5ة أمكناس  

2020 تحت رقم 1296.
35I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE»CHALLENGER LIMA
GROUPE» SARL
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE«CHALLENGER LIMA

GROUPE»SARL «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة رقم 
58 االدارسة طر5ق عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.23669

أمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 يناير   15 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إلغاء وإغالق الفرع املوجود في فاس 
محل رقم 3 حي االدارسة طر5ق عين 

الشقف
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد ياسين مسفر كمدير 

للفرع.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

أند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إلغاء وإغالق الفرع املوجود في فاس 
محل رقم 3 حي االدارسة طر5ق عين 

الشقف
أند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد ياسين مسفر كمدير 

للفرع
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 أتار5خ  أفاس   التجار5ة 

2020 تحت رقم 688/020.

36I

SOUHAL CONSULTING

STE OSTEOHEAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
حل شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE OSTEOHEAL  شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشر5ك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

احالم ب الشقة رقم 11 شارع موالي 
عشد هللا  - 40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.90951
أمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2020 يناير   06 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
   STE OSTEOHEAL الشر5ك الوحيد
درهم   100.000 ربسمالها  مشلغ 
عمارة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
احالم ب الشقة رقم 11 شارع موالي 
مراكش املغرب   40000  - عشد هللا  
نتيجة ل : املنافسة الحادة في امليدان 
عمارة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
احالم ب الشقة رقم 11 شارع موالي 

عشد هللا  - 40000 مراكش املغرب. 

و عين:
السيد)ة( دنيا  التازي و عنوانه)ا( 
20700 الدار الشيضاء  الدار الشيضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   12 أتار5خ  التجار5ة أمراكش  

2020 تحت رقم 113101.

37I

SOCAF SARL

BENY-IMEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCAF SARL
 BD BEKKAY LAHBIL HAY 39

 HASSANI BERKANE ، 60300،
BERKANE MAROC

BENY-IMEX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 39 
شارع الشكاي لهشيل الحي الحسني 

أركان - 30600 أركان املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6949
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2019 شتنبر   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
BENY- : اإلقتضاء أمختصر تسميتها

.IMEX
غرض الشركة أإيجاز : *مقاول في 

اشغال الشناء
* التصدير واالستيراد 

 39 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
الحسني  الحي  لهشيل  الشكاي  شارع 

أركان - 30600 أركان املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ربسمال  مشلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

60 حصة    : السيد سعيد أنيش 

أقيمة 100 درهم للحصة .

40 حصة    : السيدة أنيش نادية 

أقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أنيش  سعيد  السيد 

املنار  حي  الثاني  الحسن  96شارع 

أركان 60300 أركان املغرب.

السيدة أنيش نادية عنوانه)ا( 98 

 50000 ع مكناس  حي الحمام ب.م. 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أنيش  سعيد  السيد 

املنار  حي  الثاني  الحسن  96شارع 

أركان 60300 أركان املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   05 أتار5خ  أبركان   االأتدائية 

2019 تحت رقم 720/19.

38I

أكوري للمحاماة

MON MIROIR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تأسيس شركة

أكوري للمحاماة

38 شارع مدغشقر، املكتب رقم 16 

، 10000، الرباط املغرب

Mon Miroir شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة 

30، زنقة موالي بحمد لوكيلي، 

الشقة رقم 8، حسان - 10020 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

143625
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   23

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر5ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 Mon  : أمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Miroir

اإلرشاد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

والتدر5ب في مجال التنمية الذاتية.

العمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

لوكيلي،  بحمد  موالي  زنقة   ،30

 10020  - حسان   ،8 رقم  الشقة 

الرباط املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ربسمال  مشلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد  اسعاد القادري أودشيش :  

100 حصة أقيمة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  اسعاد القادري أودشيش 

تجزئة  فشتالة  زنفة   05 عنوانه)ا( 

الرباط   10180 الطائرات  كمال 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  اسعاد القادري أودشيش 

تجزئة  فشتالة  زنفة   05 عنوانه)ا( 

الرباط   10180 الطائرات  كمال 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 أتار5خ  أالرباط   التجار5ة 

2020 تحت رقم -.

39I

MANAGEX

STE ELKARAMA AKAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تأسيس شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

أركان ، 60300، أركان املغرب
STE ELKARAMA AKAR شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشر5ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 34 
زنقة الكو5ت حي الليمون  - 63300 

أركان  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7113
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   06
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشر5ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.ELKARAMA AKAR
: متفرقات  غرض الشركة أإيجاز 

وبعمال الغاأات.
 34 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
 63300  - زنقة الكو5ت حي الليمون  

أركان  املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيدة خربوش كوثر  

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيدة خربوش كوثر  
أركان    63300 كاليتا  حي  انسار  أني 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيدة خربوش كوثر  
أركان    63300 كاليتا  حي  انسار  أني 

املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 أتار5خ  أبركان   االأتدائية 

2020 تحت رقم 157.
40I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ENT AYOJAM BUILDER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيون املغرب
ENT AYOJAM BUILDER  شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشر5ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
1500 أقعة رقم 316 العيون  - 

70000 العيون  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31369
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   03
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشر5ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ENT  : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

. AYOJAM BUILDER
خدمات   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء املتعددة - بشغال عامة .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون    316 رقم  أقعة   1500

70000 العيون  املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بيوبي   جمال  السيد 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بيوبي   جمال  السيد 
تاور5رت   التقدم  حي   24 زنقة   544

65800 تاور5رت املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بيوبي   جمال  السيد 
تاور5رت   التقدم  حي   24 زنقة   544

65800 تاور5رت املغرب 

تم اإليداع القانوني ب-  أتار5خ 11 

مارس 2020 تحت رقم 689.

41I

FAD CONSULTING

جابر إتحاد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

جاأر إتحاد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اكوك، الرقم 53، كاليفورنيا- الدار 

الشيضاء - املغرب20150   - 20150 

الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

459939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
جاأر   : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

إتحاد.
اإلنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاري، التجزئة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدار  كاليفورنيا-   ،53 الرقم  اكوك، 
- املغرب20150   - 20150  الشيضاء 

الدار الشيضاء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد جاأر  :  340 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .
السيد حسن جاأر  :  330 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .
 330  : السيد عشد الكر5م جاأر  

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جاأر   سعيد  السيد 
تجزئة اكوك، الرقم 53، كاليفورنيا- 
املغرب20150     - الشيضاء  الدار 

20150 الدار الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  جاأر  حسن  السيد 
تجزئة اكوك، الرقم 53، كاليفورنيا- 
املغرب20150     - الشيضاء  الدار 

20150 الدار الشيضاء املغرب.
السيد عشد الكر5م جاأر  عنوانه)ا( 
تجزئة اكوك، الرقم 53، كاليفورنيا- 
املغرب20150     - الشيضاء  الدار 

20150 الدار الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جاأر  سعيد  السيد 
تجزئة اكوك، الرقم 53، كاليفورنيا- 
املغرب20150     - الشيضاء  الدار 

20150 الدار الشيضاء املغرب
عنوانه)ا(  جاأر  حسن  السيد 
تجزئة اكوك، الرقم 53، كاليفورنيا- 
املغرب20150     - الشيضاء  الدار 

20150 الدار الشيضاء املغرب
السيد عشد الكر5م جاأر  عنوانه)ا( 
تجزئة اكوك، الرقم 53، كاليفورنيا- 
املغرب20150     - الشيضاء  الدار 

20150 الدار الشيضاء املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - أتار5خ  الشيضاء   أالدار  التجار5ة 

تحت رقم -.
42I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE INO
COMMUNICATION

إعالن متعدد القرارات

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE INO
COMMUNICATION «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر5ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: تكاديرت 
الدراركة اكادير - 80650 اكادير 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28533

أمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 يناير   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: الرفع من ربسمال الشركة من 
100.000,00 درهم إلى 300.000,00 
درهم  أإضافة 200.000,00 درهم بي 
اجتماعية من  حصة   2000 إضافة 

فئة 100,00 درهم للحصة الواحدة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسير جديد للشركة السيد)ة( 
مر5م لو كمسيرة جديدة تشعا لقشول 

استقالة املسير.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :14 رقم  أند 
مايلي: تعيين مسير جديد تشعا لقشول 

استقالة املسير.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 أتار5خ  أاكادير   التجار5ة 

2020 تحت رقم 89640.
43I

NOUVAFISC

الحمزاوي ترونس 
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

NOUVAFISC
عمارة أولهدير شارع املقاومة ايت 
ملول انزكان ، 80650، انزكان 

املغرب
الحمزاوي ترونس ش.م.م  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
01 عمارة رقم 416 الحي الصناعي 

ايت ملول - 86150 ايت ملول 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

أمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2020 يناير   06 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الحمزاوي  خالد كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 أتار5خ  أاكادير   التجار5ة 

2018 تحت رقم 74002.
44I

ائتمائية املحاسشة

SMIR GAZ SARL à AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
رفع ربسمال الشركة

ائتمائية املحاسشة
شارع ببي الحسن الشادلي اقامة 

 TANGER ،90000 ، 14 ششوط رقم
املغرب

 SMIR GAZ SARL à AU
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشر5ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 
تجزئة الشحر شارع سيدي 

قاسم عمارة 2 رقم 3                                                                                                                                                
- 93200 املضيق املغرب.

رفع ربسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14355

الوحيد  الشر5ك  قرار  أمقت�ضى 

تم   2020 فبراير   17 في  املؤرخ 

قدره  أمشلغ  الشركة  ربسمال  رفع 

من  بي  درهم«   1.200.000«

 1.300.000» إلى  درهم«   100.000«

درهم« عن طر5ق :  إدماج احتياطي بو 

برباح بو عالوات إصدار في ربس املال.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 أتار5خ  االأتدائية أتطوان  

2020 تحت رقم 611.

45I

QUALICIA CONSULTING

CORAM CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسمال الشركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

  CORAM CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 

تجزئة األزهار أرانزران م ج مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

رفع ربسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.40887

أمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 مارس   10 في  املؤرخ 

قدره  أمشلغ  الشركة  ربسمال  رفع 

»300.000 درهم« بي من «200.000 

عن  درهم«   500.000» إلى  درهم« 

بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر5ق 

عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   19 أتار5خ  التجار5ة أمكناس  

2020 تحت رقم 1412.

46I
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MANAGEX

ORIENTAL BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة
MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 
أركان ، 60300، أركان املغرب

ORIENTAL BOIS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 40 
زنقة الفارسية حي السعادة - 63300 

أركان املغرب .
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5081

العام  الجمع  أمقت�ضى 
دجنبر   24 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  تسمية  تغيير  تم   2019
إلى   »  ORIENTAL BOIS» من 

. »NAJAHSEVENWOOD«
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   02 أتار5خ  أبركان   االأتدائية 

2020 تحت رقم 1/2020.
47I

MANAGEX

NAJAHSEVENWOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسمال الشركة
MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 
أركان ، 60300، أركان املغرب

NAJAHSEVENWOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 40 
زنقة الفارسية حي السعادة - 63300 

أركان املغرب.
رفع ربسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5081

أمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2019 دجنبر   24 في  املؤرخ 
قدره  أمشلغ  الشركة  ربسمال  رفع 
من  بي  درهم«   1.000.000«
 1.500.000» إلى  درهم«   500.000«
تقديم حصص    : عن طر5ق  درهم« 

نقدية بو عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   02 أتار5خ  أبركان   االأتدائية 

2020 تحت رقم 1/2020.

48I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسشة

EL GHETTABI CASH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد

تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 

املحاسشة

شارع محمد عشده اقامة حمزة رقم 

18 مكرر الطاأق الثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب

EL GHETTABI CASH شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشر5ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

زنقة 1 عو5نة السراق رقم 39  - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   11

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر5ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.GHETTABI CASH

-وسيط   : أإيجاز  الشركة  غرض 

)تحو5ل االموال و اداء الفواتير(.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

السالم زنقة 1 عو5نة السراق رقم 39  

- 60000 وجدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد محمد الغطابي  

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الغطابي  عنوانه)ا( 

شارع  السراك  عو5نة  السالم  حي 

 60000  55 رقم  الوجدي  مصطفى 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الغطابي  عنوانه)ا( 

شارع  السراك  عو5نة  السالم  حي 

 60000  55 رقم  الوجدي  مصطفى 

وجدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   04 أتار5خ  أوجدة   التجار5ة 

2020 تحت رقم 870.

49I

عزالدين مختاري

SOCIETE EL HARRATI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عزالدين مختاري

حي السالم ألوك 43 رقم 34 سيدي 

سليمان ، 14200، سيدي سليمان 

املغرب

 SOCIETE EL HARRATI CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

17 رقم 9 الحي الجديد  - 16000 

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28405

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE EL HARRATI CAR

كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات أدون سائق.

 17 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

رقم 9 الحي الجديد  - 16000 سيدي 

قاسم املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد الجياللي الحراتي  

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : شورافي  مروان  السيد 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الجياللي الحراتي  عنوانه)ا( 

 16000 ز5رارة  الواد  الخماس  دوار 

سيدي قاسم املغرب.

عنوانه)ا(  مروان شورافي  السيد 

س  ألوك   344 رقم  الياسمين  حي 

16000 سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الجياللي الحراتي  عنوانه)ا( 

 16000 ز5رارة  الواد  الخماس  دوار 

سيدي قاسم املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتار5خ  قاسم   بسيدي   االأتدائية 

13 مارس 2020 تحت رقم 199.

50I

J-NOUR CAR

J-NOUR CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تأسيس شركة

J-NOUR CAR

 BD ALLAL ALFASSI GROUPE

 DAR ALHAMRA N°9 MAGASIN

 N°9 MARRAKECH ، 40000،

marrakech MAROC

J-NOUR CAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل الفا�ضي مجموعة دار الحمراء 

رقم 9 متجر رقم 9 مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

103863

أمقت�ضى  عقد عرفي مؤرخ في 24 

فبراير 2020 تم إعداد القانون 

األسا�ضي لشركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.J-NOUR CAR

كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات أدون سائق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عالل الفا�ضي مجموعة دار الحمراء 

رقم 9 متجر رقم 9 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ربسمال  مشلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    : جمال نور  السيد  

أقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  جمال نور عنوانه)ا( الحي 

املحمدي الوحدة 1 رقم 133 مراكش 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحي  السيدة ليلى نور عنوانه)ا( 

رقم   1 الوحدة  الجنوبي  املحمدي 

133 مراكش 40000 مراكش املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   25 أتار5خ  التجار5ة أمراكش  

2020 تحت رقم 113272.

51I

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU

توزيع تايميد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU

 BD Grande Ceinture - Rés. SARA

 Imm GH7, 4ème Etage, Appt 8 -

 Hay Mohammadi

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

توزيع تايميد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية، إقامة شهرزاد3، الطاأق 

الخامس، الرقم 22، النخيل - 

20340 الدارالشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

460483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

توزيع   : أمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

تايميد.

تجارة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

التنظيف  منتجات  وتوزيع  وتسو5ق 

واملواد والنظافة العامة ؛

والتسو5ق  والتوزيع  التجارة 

لجميع السلع وجميع املنتجات ؛

أنصف  والشيع  أالجملة  الشيع 

وتوزيع  أالتقسيط  والشيع  الجملة 

جميع  من  واملعدات  السلع  جميع 

األنواع ؛

التمثيل التجاري لجميع العالمات 
التجار5ة ؛

العمليات  جميع   ، عام  وبشكل 
واملالية  والصناعية  التجار5ة 
مشاشر  بشكل  ...املتصلة  والعقارات 
تتم  التي  أاألنشطة  مشاشر  غير  بو 
تعزز  بن  املحتمل  من  بو  أموجبها 

تطو5ر الشركة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطاأق  شهرزاد3،  إقامة  سومية، 
 - النخيل   ،22 الرقم  الخامس، 

20340 الدارالشيضاء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 600   : محمد  الطو5ل  السيد 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
 400   : محمد  نخرازن  السيدة 

حصة أقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  الطو5ل  السيد 
 5 رقم   31 ألوك ب زنقة   4 ملكانسة 
الشيضاء  الدار   20000 الشق  عين 

املغرب.
عنوانه)ا(   محمد  نخرازن  السيد 
زنقة بسامة اأن ز5د املعار5ف 20000 

الدار الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  الطو5ل  السيد 
 5 رقم   31 ألوك ب زنقة   4 ملكانسة 
الشيضاء  الدار   20000 الشق  عين 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 أتار5خ  أالدار الشيضاء   التجار5ة 

مارس 2020 تحت رقم 734564.
52I

COFISCOM

ZIF CARS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر5ك الوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

ZIF CARS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشر5ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 40 زنقة 

الكارة حي املسيرة  - 63300 أركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشر5ك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   06
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشر5ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشر5ك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ZIF  : تسميتها  أمختصر  اإلقتضاء 

.CARS

كراء   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

زنقة   40  : عنوان املقر االجتماعي 

أركان   63300  - املسيرة   الكارة حي 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد لعرج اناس  :  1.000 حصة 

أقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 18 السيد لعرج اناس  عنوانه)ا( 

زنقة وملاس حي املسيرة 63300 أركان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 18 السيد لعرج اناس عنوانه)ا( 

زنقة وملاس حي املسيرة 63300 أركان 

املغرب.
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   27 أتار5خ  أبركان   االأتدائية 

2020 تحت رقم 159/2020.

53I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

PARA MARINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FUDICIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

PARA MARINA

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي أرقم 355 

تجزئة النخيل 3 بحداف آزرو - 

53100 ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1151
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2019 يونيو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 PARA : أمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MARINA
أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات ششه طشية.
التجارة.

االستيراد والتصدير.

أرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

355 تجزئة النخيل 3 بحداف آزرو - 

53100 ازرو املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ ربسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي :

السيدة مار5نا أيتروفا  :  51 حصة 

أقيمة 1.000 درهم للحصة .

 49   : محمد     النياري  السيد 

حصة أقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مار5نا أيتروفا    عنوانه)ا( 

بحداف   3 تجزئة النخيل   355 أرقم 

آزرو 53100 ازرو املغرب.

عنوانه)ا(  السيد النياري محمد  

بحداف   3 تجزئة النخيل   355 أرقم 

آزرو 53100 ازرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :

عنوانه)ا(  السيدة مار5نا أيتروفا  

بحداف   3 تجزئة النخيل   355 أرقم 

آزرو 53100 ازرو املغرب.

عنوانه)ا(  السيد النياري محمد  

بحداف   3 تجزئة النخيل   355 أرقم 

آزرو 53100 ازرو املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   20 أتار5خ  أازرو   االأتدائية 

2019 تحت رقم 159.

54I
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 II.  -  إعالنات قضائية

املحكمة التجارية بوجدة
ملف الشيع عدد : 256/2020

حساب عدد : 1163
إشهار مستخرج عقد أيع بصل 

تجاري
مصحــح  عقدعرفــي  أمقت�ضــى 
 ،2007 ينايــر   16 أتار5ــخ  اإلمضــاء 
مسجل أوجدة أتار5خ 30 يناير 2007 
أــاع   ،714 بس   805 اإليــداع  ســجل 

: الســيد 

عــن  بصالــة  عســري،  مصطفــى 

: عــن  ونياأــة  نفســه 

عزوز عويشة.
زليخة عسري.

محمد عسري.

الهواري عسري.

ميلود عسري.

مختار عسري.

يوسف عسري.

اأراهيم عسري.
زنقــة  الســاكنون جميعــا أوجــدة، 

مغنية تجزئة املقري زنقة األملاس رقم 

43 للســيد :

عز5ــز تــازي : الســاكن أوجــدة زنقــة 

موحــة بوحمــو رقــم 36، أصفتــه وليــا 
شــرعيا لشنتيــه القاصرتيــن وداد تــازي 

وكوثــر تــازي. 

أوجــدة  الكائــن  األصــل  جميــع 
املقيــد  الحشــوس،  ســوق  زنقــة   10

أالســجل التجــاري أتار5ــخ 11 ديســمبر 

تحليلــي،   60122 عــدد  تحــت   2006

مناصفــة أيــن املشــتريتين أثمــن قــدره 

درهــم.  300.000.00

املحكمــة  بمــام  التعرضــات  تقشــل 

التجار5ــة أوجــدة داخــل بجــل بقصــاه 

خمســة عشــرا يومــا املواليــة للنشــرة 

الثانيــة تطشيقــا للمــادة 84 مــن مدونــة 

التجــارة

النشرة الثانية

 رئيس مصلحة كتاأة الضشط
2 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 61/2020

حساب رقم : 1955
هشة حقوق مشاعة في بصل تجاري

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�ضى 

أمراكش  مسجل   ،2020 فبراير   18

السيد  وهب   ،2020 فبراير   21 في 

الحامل للشطاقة  عشد هللا الطاوس، 

الساكن   ،  E108925 رقم  الوطنية 
الحي  الشنا  اأن  زنقة   44  ، أمراكش 
التجاري  االصل   50% الشتوي، 

قيسار5ة شامي   15 الكائن أمراكش، 
لشيع  واملستغل  مر5ن،  أني  زنقة 

املسجل أاملحكمة التجار5ة  التواأل، 

49604، لفائدة  أمراكش، تحت رقم 

الطاوس،  حفيظ  السيد  بخيه  اأن 

الوطنية  التعر5ف  لشطاقة  الحامل 
،  الساكن أمراكش،   EE62323 رقم

قيمة  قدرت  السماللية،  تجزئة   70

 400.000 أمشلغ  املوهوبة  الحقوق 

درهم.

هللا  عشد  السيد  دائنى  فعلى 

بن  بعاله  املذكور  الواهب  الطاوس 

يتقدموا أتعرضاتهم الى قسم السجل 

التجاري أاملحكمة التجار5ة أمراكش 

نشر  تار5خ  من  يبتدئ  بجل  داخل 

االعالن االول و5نتهي في اليوم 15 من 

نشر االعالن الثاني.

االعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتاأة الضشط 

158 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف  رقم : 2020/95

حساب خصو�ضي   : 1421 م

أيع بصل تجاري
أموجب العقد التوثيقي املؤرخ في 

12 ديسمبر 2019، 

أاع أموجشه السيد حسن اوجرار 

الوطنية  التعر5ف  لشطاقة  الحامل 

من   %  50 املشاع  حقه   JC74035

مجموع االصل التجاري الكائن أرقم 

77 شارع عالل أن عشد هللا تالشورجت 
التجاري  أالسجل  واملسجل  بكادير 

أاملحكمة التجار5ة أأكادير تحت رقم 

اوجرار  السيد  ومشترك مع   57538

أالسجل  أدوره  املسجل  حفيظ 

لفائدة   ،57540 التجاري تحت رقم 

السيد جعفري حسن الحامل لشطاقة 

 JC74035 رقم  الوطنية  التعر5ف 

أثمن اجمالي قدره 250.000 درهم.

وبذلك فان رئيس مصلحة كتاأة 

بن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 

ضشط  أمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجار5ة أأكادير داخل بجل 

املوالية   15 يوما  عشرة  الخمسة 

من   84 للنشرة الثانية طشقا للمواد 

مدونة التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتاأة الضشط

160 مكرر

املحكمة التجار5ة أأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف  رقم : 96/2020

حساب خصو�ضي   : 1422 م

تقديم بصل تجاري كحصة في شركة
والقانون  التقديم  عقد  أموجب 

الحصص  مراقب  وتقر5ر  االسا�ضي 

يونيو   10 أتار5خ  االمضاء  املصحح 

مراقة  ندية  السيدة  قدمت   ،2019

الوطينة  التعر5ف  لشطاقة  الحاملة 
االصل  جميع   D333962 رقم 

التجاري الكائن أرقم 3 عمارة افراني 
واملسجل  بكادير  السالم  ر5اض   2

أالسجل التجاري تحت رقم 55524، 

.MERRAKA CARS كحصة في شركة

وبذلك فان رئيس مصلحة كتاأة 

بن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 

ضشط  أمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجار5ة أأكادير داخل بجل 

املوالية   15 يوما  عشرة  الخمسة 
 84  ،83 للنشرة الثانية طشقا للمواد 

و104 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتاأة الضشط

161 مكرر

املحكمة التجار5ة أأكادير

مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 97/2020

حساب خصو�ضي : 1436
تفو5ت بصل تجاري

األصل  أيع  عقد  أمقت�ضى 
الطيب  ذ.  أمكتب  املحرر  التجاري 
ماي   24 اكوز محام بهيئة بكادير في 
املرحوم  السيد  ورثة  فوت   2016
أاهلل محند تخوتيت أن يدر أن أو5ه 
ملين  عائشة  زوجته   : وهم  امللكي 
الوطنية  التعر5ف  لشطاقة  الحاملة 
أالسجل  واملقيدة   J200835 رقم 
أأكادير  التجار5ة  أاملحكمة  التجاري 
مليكة  وبأناؤه   58510 رقم  تحت 
التعر5ف  لشطاقة  الحاملة  تخوتيت 
واملقيدة   J207673 رقم  الوطنية 
أالسجل التجاري أاملحكمة التجار5ة 
وعشد هللا   58504 أأكادير تحت رقم 
التعر5ف  لشطاقة  الحامل  تخوتيت 
واملقيد   J200852 رقم  الوطنية 
أالسجل التجاري أاملحكمة التجار5ة 
أأكادير تحت رقم 58508 وورثة اأنته 
املرحومة فاطمة تخوتيت وهم زوجها 
للشطاقة  الحامل  حر5ولة  العربي 
التعر5ف الوطنية رقم J7630 املقيد 
أالسجل التجاري أاملحكمة التجار5ة 
وبأناؤها   58498 رقم  تحت  أأكادير 
لشطاقة  الحامل  حر5ولة  محمد 
 J266513 رقم  الوطنية  التعر5ف 
أاملحكمة  التجاري  أالسجل  واملقيد 
 58506 رقم  تحت  أأكادير  التجار5ة 
لشطاقة  الحامل  حر5ولة  و5وسف 
  J420261 رقم  الوطنية  التعر5ف 
أاملحكمة  التجاري  أالسجل  واملقيد 
 58502 رقم  تحت  أأكادير  التجار5ة 
لشطاقة  الحاملة  حر5ولة  وخديجة 
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  J320440 رقم  الوطنية  التعر5ف 
واملقيدة أالسجل التجاري أاملحكمة 
 58500 رقم  تحت  أأكادير  التجار5ة 
توختيت  حسن  املرحوم  اأنه  وورثة 
أاملحكمة  التجاري  أالسجل  املقيد 
 58496 رقم  تحت  أأكادير  التجار5ة 
وهم زوجته اغرايج الحاملة لشطاقة 
  J278811 رقم  الوطنية  التعر5ف 
اأنها  عن  ونياأة  نفسها  عن  بصالة 
سميرة  واأنته  بيمن  محمد  القاصر 
التعر5ف  لشطاقة  الحاملة  تخوتيت 
واأنه محند   J478337 الوطنية رقم 
التعر5ف  لشطاقة  الحامل  تخوتيت 
الوطنية رقم J478968 جميع األصل 
شارع   71 أالرقم  الكائن  التجاري 
بكادير،  الصناعي  الحي  املقاومة 
لفائدة محمد سامي الحامل لشطاقة 
 JE5859 رقم  الوطنية  التعر5ف 
درهم.  300.0000 قدره  أثمن 
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتاأة 
بن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 
ضشط  أمكتب  تسجل  التعرضات 
داخل  أأكادير  التجار5ة  املحكمة 
 (15( يوما  عشرة  الخمسة  بجل 
الثانية طشقا للمواد  املوالية للنشرة 
التجارة. مدونة  من  و104   84  83

تحت جميع التحفظات

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتاأة الضشط

162 مكرر

املحكمة التجار5ة أأكادير
مكتب السجل التجاري
ملف  رقم : 458/2019

حساب خصو�ضي   : 1437 م
تفو5ت حق الكراء

املؤرخ  العرفي  العقد  أموجب 
شركة  فوتت   ،2019 بأر5ل   29 في 
 ،DIOUANI OPTIQUE VISION
بشارع  االجتماعي  مقرها  الكائن 
الجنرال الكتاني عمارة فلور5دا بكادير 
واملسجلة أالسجل التجاري أاملحكمة 
 3391 تحت رقم   ، التجار5ة أأكادير 
املتواجد  التجاري  االصل  كراء  حق 
أالطاأق السفلي عمارة فلور5دا شارع 
الجنرال الكتاني بكادير لفائدة شركة 
 KALISS VISION AUDITION GIFT

أثمن إجمالي قدره 150.000 درهم.

وبذلك فان رئيس مصلحة كتاأة 

بن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 

ضشط  أمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجار5ة أأكادير داخل بجل 

للنشرة  املوالية   15 يوما  الخامسة 

و104   84  ،83 للمواد  الثانية طشقا 

من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
تحت جميع التحفظات

رئيس مصلحة كتاأة الضشط

163 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف عدد : 358/2020

ملف تفو5ت بصل تجاري عن طر5ق 

الشيع

كتاأــة  مصلحــة  رئيــس  يعلــن 

الضشــط أاملحكمــة التجار5ــة أطنجــة، 

بنــه أمقت�ضــى عقــد موثــق فــي 18 فبرايــر 

2020 أــاع الســيد منيــر نجمــي الحامــل 

رقــم  الوطنيــة  التعر5ــف  لشطاقــة 

شــارع  أطنجــة  والســاكن   C223361

 34 مــوالي يوســف إقامــة غيتــة رقــم 

واملســجل أالســجل التجــاري أطنجــة 

مجمــوع األصــل  تحــت عــدد 59344، 

زاو5ــة   2 أطنجــة  الكائــن  التجــاري 

شــارع فــاس وشــارع واد الدهــب ذي 

الحفــالت،  ممــون  التجــاري  النشــاط 

لفائــدة الســيد محمــد أنيــس الحامــل 

رقــم  الوطنيــة  التعر5ــف  لشطاقــة 

قيمــة  وحــددت   ،CD225510

فــي  الشيــع  موضــوع  التجــاري  األصــل 

درهــم.  150.000 مشلــغ إجمالــي قــدره 

التعرضــات  جميــع  فــإن  وعليــه 

تقــدم أكتاأــة الضشــط بهــذه املحكمــة 

داخــل بجــل 15 يومــا اأتــداء مــن تار5ــخ 

ومــا   84 النشــر الثانــي طشقــا للفصــل 

يليــه مــن مدونــة التجــارة.

النشرة الثانية

عن  رئيس كتاأة الضشط

165 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
إشهار عقد أيع بصل تجاري

ملف رقم 288/2020

حساب خاص : 2068

محمد  )ذ.  أمقت�ضى عقد توثيقي 

أفاس(  موثق  حمام�ضي،  هشام 

بكتوبر   25 أتار5خ  أفاس  مؤرخ 

 22 أتار5خ  أفاس  ومسجل   ،2018

أاع السيد علي بقراب   2018 نوفمبر 

الوطنية  التعر5ف  لشطاقة  الحامل 

.C4490

للسادة :

محمد مسترح C42762 نياأة عن 

في  مزداد  مسترأح  طه  القاصر  اأنه 

14 يونيو 2004.

.CD588755 هجر مسترح

.CD598326 سارة مسترح

األصل التجاري أفاس حي طارق 

1، زنقة 4، رقم 35 مكرر.

أالسجل  مسجال  كان  والذي 

التجاري أفاس تحت رقم 31382.

 150.000 قدره  إجمالي  أثمن 

درهم.

حسب الشروط املنصوص عليها 

بعقد الشيع.

وتقشل التعرضات أكتاأة الضشط 

أاملحكمة التجار5ة أفاس داخل بجل 

ال يتعدى خمسة عشر يوما اأتداء من  

النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتاأة الضشط

املصطفى خطابي

11 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتنغير
تفو5ت بصل تجاري

مصحــح  عرفــي  عقــد  أمقت�ضــى   

 2016 18 بغســطس  اإلمضــاء أتار5ــخ 

ديســمبر   24 أتار5ــخ  أتنغيــر  ومســجل 

2019 أــاع الســيد حســن ايــت اخلــف 

الحامل لشطاقة التعر5ف الوطنية رقم 

AB505315 الســاكن أناكروســتيجن

الســو5د والســيدة   80649 كفــال   6  
الحاملــة  أرجيتــا  كار5ــن  اخلــف  ايــت 
 86843740 رقــم  ســفر  لجــواز 
كفــال   6 أناكروســتيجن  والســاكنة 
التجــاري  األصــل  الســو5د،   80649
ســدرات  ايــت  تماللــت  أــدوار  الكائــن 
الجشــل الســفلي أومالــن دادس تنغيــر 
تحــت  التجــاري  أالســجل  املســجل 
و869/25424   870/25426 رقــم 
)شــراكة فعليــة أيــن الشائعيــن( و5تعلــق 
املنهــي  أالرســم  مســجل  أفنــدق  األمــر 
امكــون  للســادة   54406853 رقــم 
محمــد PA21047 الســاكن أأيــت بوفــي 
أومالــن دادس تنغيــر وعشــد اللطيــف 
أأيــت  الســاكن   PA228312 امكــون 
بوفــي أومالــن دادس تنغيــر  ومصطفــى 
الســاكن   PA207257 داودي 
أومالــن دادس تنغيــر وســعيد  أجيــدا  
أحــي  الســاكن    UC110265 حســن 
ممثــل  ورزازات   701 رقــم  املســيرة 
)املالكيــن  فــي شــخص محمــد امكــون 
 60000.00 قــدره  أثمــن  الجــدد( 
التجــاري  األصــل  ويشــمل  درهــم 
واملعنو5ــة. املاديــة  العناصــر  جميــع 
وعلــى كل مــن يدعــي حقــا علــى هــذا 
األصــل بن يقــدم تعــرض داخــل بجــل 
خمسة عشر يوما من تار5خ هذا النشر 

أمقــر املحكمــة اإلأتدائيــة أتنغيــر.
النشرة الثانية

 عن رئيس مصلحة كتاأة الضشط
168 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعشة السجل التجاري

ملف رقم 01/2020
إعالن

لدى  الضشط  كتاأة  رئيس  يعلن 
بنه  أتارودانت  االأتدائية  املحكمة 
عن  العرفي  التنازل  عقد  أمقت�ضى 
 2020 يناير   17 في  املؤرخ  األصل 
الحسين  الشخاري  ايت  السيد  تنازل 
الشخاري  ايت  للسيد  سليمان  أن 
الشخاري أن سليمان عن جميع األصل 
التجاري الكائن أقسار5ة �ضي الحسن 
تارودانت املتكون من محل   26 رقم 
املسجل لدى  لشيع ادوات الخياطة، 
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االأتدائية  أاملحكمة  الضشط  كتاأة 
تحت  التحليلي  أالسجل  أتارودانت 
املادية  عناصره  أجميع   9310 رقم 

واملعنو5ة.
التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
تقدم لكتاأة الضشط بهذه املحكمة 
التجاري داخل بجل  السجل  شعشة 

15 يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتاأة الضشط
اإلمضاء : خليف أنجرايف

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعشة السجل التجاري

ملف رقم 2020/166
حساب رقم 4621

إعالن عن تفو5ت بصل تجاري
مؤرخ  توثيقي  عقد  أمقت�ضى 
أكتاأة واملودع   2020 مارس   6 في 

 10 أتار5خ  املحكمة  هذه  ضشط 

داحمو  السيد  أاع   2020 مارس 

التعر5ف  لشطاقة  الحامل  محمد 

للسيد اوليفي   JB 263723 الوطنية 

الحامل  شامشاني  جونكريستوف 

.J020874L التسجيل  لشطاقة 

 81 الكائن أرقم  التجاري  األصل 

ألوك 9 بكدال ايت ملول انزكان.

واملسجل أالسجل التجاري تحت 

التحليلي  السجل  في   51002 رقم 

واملعنو5ة  املادية  عناصره  أجميع 

أثمن اجمالي قدره 400.000 درهم.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 

ذي  لكل  الضشط  كتاأة  مصلحة 

الشيع  على  التعرضات  بن  مصلحة 

هذه  ضشط  أكتاأة  تودع  املذكور 

املحكمة داخل بجل 15 يوما املوالية

للمادة  طشقا  الثانية  للنشرة 

التجارة. مدونة  من   84

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتاأة الضشط

اإلمضاء : محمد العسري

5 مكرر

املحكمة االأتدائية أانزكان
شعشة السجل التجاري

ملف رقم 2020/165

حساب رقم 4577

إشهار تقديم بصل تجاري حصة في 
شركة

أمقت�ضى عقد مساهمة في شركة 

وتقر5ر   2020 فبراير   24 في  مؤرخ 

 22 في  املؤرخ  الحساأات  مراقب 

نجاة  السيدة  قدمت   2020 فبراير 

أاشور الحاملة لشطاقة اإلقامة رقم 

.A022514W

األصل التجاري الكائن أزنقة 640 

أوزكار الجرف انزكان.

املدعوة  الشركة  في  كحصة 

»PHARMACIE BOUZGAR« شركة 

الشر5ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

االجتماعي  مقرها  والكائن  الوحيد 

أنفس العنوان املشار إليه بعاله.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 

ذي  لكل  الضشط  كتاأة  مصلحة 

الشيع  على  التعرضات  بن  مصلحة 

هذه  ضشط  أكتاأة  تودع  املذكور 

املحكمة داخل بجل 15 يوما املوالية 

من   84 الثانية طشقا للمادة  للنشرة 

مدونة التجارة.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتاأة الضشط

اإلمضاء : محمد العسري

6 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي للغرب

إعالن عن تأجيل تار5خ استخالص 
مستحقات ماء الري لسنة 2019

ليكن في علم مستعملي ماء الري، 
يناير  الفترة املمتدة من فاتح  خالل 
2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2019، بن 
تار5خ استحقاق وجيشة استعمال ماء 
الري لسنة 2019 تم تأجيله إلى غاية 
و5وجد رهن إشارة   2020 فاتح ماي 
املعنيين أاألمر لدى وكالة الحساأات 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي  أاملكتب 
مور5طانيا  أملتقى  الكائنة  للغرب 
أالقنيطرة، وكذا لدى مقاطعات تدأير 
التنمية  ومقاطعات  الري  ششكات 
وسيدي  ألقصيري  أمشرع  الفالحية 
سليمان وسيدي قاسم وسوق ثالثاء 
الغرب ومراكز  الغرب وسوق بربعاء 
لنفوذ  التابعة  الفالحية  التنمية 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي  املكتب 

للغرب.
1

املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب

إعالن عن تأجيل تار5خ استخالص 
واجشات املساهمة املشاشرة لرفع 
قيمة األرا�ضي الفالحية املستحقة 

أرسم 2020
التي  ليكن في علم ذوي امللكيات 
املشاشرة  املساهمة  بداء  عليها  يترتب 
بن  الفالحية،  األرا�ضي  قيمة  لرفع 
املساهمة  وجيشة  استحقاق  تار5خ 
تأجيله  تم   2020 أرسم  املشاشرة 
و5وجد   2020 ماي  فاتح  غاية  إلى 
لدى  أاألمر  املعنيين  إشارة  رهن 
الجهوي  أاملكتب  الحساأات  وكالة 
الكائنة  للغرب  الفالحي  لالستثمار 
أالقنيطرة،  مور5طانيا  أملتقى 
ششكات  تدأير  مقاطعات  لدى  وكذا 
الفالحية  التنمية  ومقاطعات  الري 
سليمان  وسيدي  ألقصيري  أمشرع 
الغرب  ثالثاء  وسيدي قاسم وسوق 
الغرب ومراكز التنمية  وسوق بربعاء 
املكتب  لنفوذ  التابعة  الفالحية 

الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب.
2

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
مدير  بصدره  قرار  أموجب 
الربيع  ألم  املائي  الحوض  وكالة 
أمقر  سيجري  مالل  أشني 
من  اأتداء  عزوز  بوالد   قيادة 
بأر5ل   15 غاية  إلى   2020 بأر5ل   6
الترخيص  مشروع  في  أحث   2020
أحفر وجلب املاء لفائدة السيد صالح 
سوس  بهل  دوار  العنوان  أقلول 
أحفر  املتعلق  عزوز،  بوالد  جماعة 
االستعماالت  بجل  من  املاء  وجلب 
املاشية أامللك املدعو  املنزلية وارواء 
خدامان  مساحته  الشالغة  املرس 
عزوز  بوالد  أجماعة  الكائن  اثنان 
قيادة بوالد عزوز دائرة خر5شكة إقليم 

خر5شكة.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
دائرة  عزوز  بوالد  قيادة  عزوز  بوالد 

خر5شكة إقليم خر5شكة.
13

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء أحث

مدير  بصدره  قرار  أموجب 
الربيع  ألم  املائي  الحوض  وكالة 
أمقر  سيجري  مالل  أشني 
من  اأتداء  الشكران   قيادة 
بأر5ل   15 غاية  إلى   2020 بأر5ل   6
الترخيص  مشروع  في  أحث   2020
لفائدة السيد عشد  أحفر وجلب املاء 
الرحمان الصالحي العنوان 22 شارع 
خر5شكة،  إقليم  الجعد  ابي  األطلس 
بجل  من  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق 
1 هكتار  االستعماالت املنزلية وسقي 
الشالغة  الفتح  املدعو  أامللك  آر   50
مساحته 3 هكتار 52 آر  80 سنتيار 
قيادة  تشرافت  أجماعة  الكائن 
إقليم  الجعد  ببي  دائرة  الشكران، 

خر5شكة.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
دائرة ببي  تشرافت قيادة الشكران، 

الجعد إقليم خر5شكة.
14

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء أحث

وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
اأتداء  اكوديد  قيادة  أمقر  سيجري 
من 6 بأر5ل 2020 إلى غاية 15 بأر5ل 
الترخيص  مشروع  في  أحث   2020
أحفر وجلب املاء لفائدة السيد سعيد 
بيت يدير العنوان ز5تون املحال ألوك 
18 أني مالل، املتعلق أحفر  3 الرقم 
أامللك  من بجل السقي   وجلب املاء 
املدعو ايت زمروي الشالغة مساحته 
الكائن  سنتيار،   31 آر   80 هكتار   3
قيادة  نومرصيد  تامدة  أجماعة 

بكوديد، دائرة بز5الل، إقليم بز5الل.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
تامدة نومرصيد قيادة بكوديد، دائرة 

بز5الل إقليم بز5الل.
15

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء أحث

وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
 سيجري أمقر ألدية خر5شكة اأتداء من 
بأر5ل   15 غاية  إلى   2020 بأر5ل   6
الترخيص  مشروع  في  أحث   2020
السيد  لفائدة  املاء  وجلب  أحفر 
كر5م قرماش ممثل املكتب الشر5ف 
العنوان  خر5شكة  فرع   - للفوسفاط 
الرقم 3، زنقة وادي املخازن حي م ش 
ف خر5شكة، املتعلق أحفر وجلب املاء 
الخضراء  املساحات  بجل سقي  من 
ونادي  الكشير  املسشح  املدعو  أامللك 
 43 مساحته  الشالغة  الفورسية 
أاشو5ة  خر5شكة  أشلدية  الكائن  آر، 

خر5شكة عمالة خر5شكة.
ألدية  أمقر  امللف  وضع  تم  لقد 
عمالة  خر5شكة  أاشو5ة  خر5شكة 

خر5شكة.
16

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء أحث

مدير  بصدره  قرار  أموجب 
الربيع  ألم  املائي  الحوض  وكالة 
أمقر  سيجري  مالل  أشني 
من  اأتداء  عزوز  بوالد   قيادة 
بأر5ل   15 غاية  إلى   2020 بأر5ل   6
الترخيص  مشروع  في  أحث   2020
السيد  لفائدة  املاء  وجلب  أحفر 
كر5م قرماش ممثل املكتب الشر5ف 
العنوان  خر5شكة  فرع   - للفوسفاط 
م  املخازن حي  وادي  زنقة   ،3 الرقم 
ش ف خر5شكة، املتعلق أحفر وجلب 
أامللك املدعو  السقي  من بجل  املاء 
وحديقة   2 الهناء  تجزئة  حديقة 
1 هكتار  تجزئة أدر الشالغة مساحته 
آر الكائن أشلدية خر5شكة أاشو5ة   37

خر5شكة عمالة خر5شكة.
ألدية  أمقر  امللف  وضع  تم  لقد 
عمالة  خر5شكة  أاشو5ة  خر5شكة 

خر5شكة.
17

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء أحث

وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
 سيجري أمقر ألدية خر5شكة اأتداء من 
بأر5ل   15 غاية  إلى   2020 بأر5ل   6
الترخيص  مشروع  في  أحث   2020
السيد  لفائدة  املاء  وجلب  أحفر 
كر5م قرماش ممثل املكتب الشر5ف 
العنوان  خر5شكة  فرع   - للفوسفاط 
الرقم 3، زنقة وادي املخازن حي م ش 
ف خر5شكة، املتعلق أحفر وجلب املاء 
الخضراء  املساحات  بجل سقي  من 
ونادي  الكارتينغ  نادي  املدعو  أامللك 
هكتار   1 مساحته  الشالغة  الرماية 
أاشو5ة  خر5شكة  أشلدية  الكائن 

خر5شكة عمالة خر5شكة.
ألدية  أمقر  امللف  وضع  تم  لقد 
عمالة  خر5شكة  أاشو5ة  خر5شكة 

خر5شكة.
18
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

 سيجري أمقر ألدية خر5شكة اأتداء من 

بأر5ل   15 غاية  إلى   2020 بأر5ل   6

الترخيص  مشروع  في  أحث   2020

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  أحفر 

كر5م قرماش ممثل املكتب الشر5ف 

العنوان  خر5شكة  فرع   - للفوسفاط 

حي  املخازن  وادي  زنقة   ،3 الرقم 

أحفر  املتعلق  خر5شكة،  ف  ش  م 

وجلب املاء من بجل سقي املساحات 

مشتل  املدعو  أامللك  الخضراء 

مساحته  الشالغة  االجتماعي  املركب 

آر الكائن أشلدية خر5شكة أاشو5ة   34

خر5شكة عمالة خر5شكة.

ألدية  أمقر  امللف  وضع  تم  لقد 

عمالة  خر5شكة  أاشو5ة  خر5شكة 

خر5شكة.

19

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

 سيجري أمقر قيادة بغشالة اأتداء من 

بأر5ل   15 غاية  إلى   2020 بأر5ل   6

الترخيص  مشروع  في  أحث   2020

أتسو5ة الوضعية لجلب املاء، لفائدة 

السيد موحى كور العنوان حي تداوت 

املتعلق  مالل،  أني  القصيشية  دائرة 

من  املاء  لجلب  الوضعية  أتسو5ة 

أو5ادر  املدعو  أامللك  السقي  بجل 

70 عبرة من القمح  الشالغة مساحته 

الكائن أجماعة اغشالة قيادة بغشالة 

دائرة بغشالة إقليم أني مالل.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

اغشالة  دائرة  بغشالة  قيادة  بغشالة 

إقليم أني مالل.

20

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  أمقر قيادة بوالد زمام  اأتداء 

من  6 بأر5ل 2020 إلى غاية 15 بأر5ل 

الترخيص  مشروع  في  أحث    2020

أحفر وجلب املاء لفائدة السيد صالح 

 1 ألوك   2 فر5ح العنوان حي الشرف 

رقم 9 أني مالل، املتعلق أحفر وجلب 

املاء من بجل سقي 5 هكتارات فقط 

أامللك املدعو أدران الشالغة مساحته 

الكائن  سنتيار    72 آر   99 هكتار   5

أجماعة بوالد زمام قيادة بوالد زمام 

إقليم  الشرقية  مو�ضى  أني  دائرة 

الفقيه أن صالح.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

بوالد زمام قيادة بوالد زمام دائرة أني 

أن  الفقيه  إقليم  الشرقية  مو�ضى 

صالح.

 21

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

عزوز   بوالد  قيادة  أمقر  سيجري  

إلى غاية   2020 بأر5ل   6 من   اأتداء 

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   15

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

دوار  العنوان  أقلول  قدور  السيد 

اهل سوس اوالد عزوز، املتعلق أحفر 

اإلستعماالت  بجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية املنفردة أامللك املدعو املرس 

اثنان  خدامان  مساحته  الشالغة 

الكائن أجماعة بوالد عزوز قيادة بوالد 

عزوز دائرة خر5شكة إقليم خر5شكة. 

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

دائرة  عزوز  بوالد  قيادة  عزوز  بوالد 

خر5شكة إقليم خر5شكة.

22

وكالة الحوض املائي ألم الربيع 

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
نيسلي   تيزي  قيادة  أمقر  سيجري  
إلى غاية   2020 بأر5ل   6 من   اأتداء 
مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   15
لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 
معه  ومن  و�ضي  الساعيد  السيد 
جماعة  املركز  نيسلي  تيزي  العنوان 
أني  اغشالة  تيزي نسلي دائرة  وقيادة 
من  املتعلق أحفر وجلب املاء  مالل، 
أامللك  هكتارات فقط   5 بجل سقي 
املدعو فدان نيفار الشالغة مساحته 
الكائن  سنتيار   18 آر   20 هكتار   6
تيزي  قيادة  نيسلي  تيزي  أجماعة 

نيسلي دائرة بغشالة إقليم أني مالل.
 لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

بغشالة إقليم أني مالل.
23

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  أمقر قيادة آيت و5رة  اأتداء 
من  6 بأر5ل 2020 إلى غاية 15 بأر5ل 
الترخيص  مشروع  في  أحث    2020
أحفر وجلب املاء لفائدة السيد سعيد 
قيادة   ازمو5ن  دوار  العنوان  بمتوي 
آيت و5رة القصيشية السكن الرئي�ضي 
123 زنقة العيون القصيشية، املتعلق 
السقي  بجل   من  املاء  أحفر وجلب 
أامللك املدعو أو5ر5في أونحل الشالغة 
14 سنتيار  آر   82 3 هكتار  مساحته 
الكائن أجماعة دير القصيشية قيادة 
آيت و5رة دائرة القصيشية إقليم أني 

مالل.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
دير القصيشية قيادة آيت و5رة دائرة 

القصيشية إقليم أني مالل.
24

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
يوسف   بوالد  قيادة  أمقر  سيجري  
إلى غاية   2020 بأر5ل   6 من   اأتداء 
مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   15
لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 
الزنقة  العنوان  عنالي  أوعزة  السيد 
تجزئة الفتح ابي الجعد،   51 رقم   6
بجل  من  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق 
القبر  املدعو  أامللك   هكتار   2 سقي 
الشيض الشالغة مساحته 2 هكتار 12 
الكائن أجماعة بوالد  28 سنتيار   آر 
كواوش قيادة بوالد يوسف دائرة ابي 

الجعد إقليم خر5شكة.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
يوسف  بوالد  قيادة  كواوش  بوالد 

دائرة ابي الجعد إقليم خر5شكة.
25

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
أمقر قيادة لوناسدة-بوالد  سيجري  
 2020 بأر5ل   13 من   يعكوب اأتداء 
في  أحث    2020 بأر5ل   22 إلى غاية 
مشروع الترخيص أحفر وجلب املاء 
لفائدة السيدين محمد فهامي وكمال 
الغازي  اوالد  دوار  العنوان  فهامي  
بوالد يعكوب قلعة السراغنة  املتعلق 
السقي  بجل  من  املاء  وجلب  أحفر 
أامللك املدعو الحمراوي الغو5شة بوالد 
يعكوب الشالغة مساحته 3 هكتار 70 
بوالد  أجماعة  الكائن  سنتيار   25 آر 
يعكوب قيادة لوناسدة-بوالد يعكوب  
دائرة القلعة بهل الغاأة إقليم قلعة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
لوناسدة-بوالد  قيادة  يعكوب  بوالد 
الغاأة  بهل  القلعة  دائرة  يعكوب  

إقليم قلعة السراغنة.
26
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

اأتداء  أمقر قيادة تساوت   سيجري  

من  13 بأر5ل 2020 إلى غاية 22 بأر5ل 

الترخيص  مشروع  في  أحث    2020

أحفر وجلب املاء لفائدة السيد صالح 

تدمان  دوار  العنوان  الدين  سراج 

الشطيشة القلعة  املتعلق أحفر وجلب 

املاء من بجل سقي 5 هكتارات فقط 

فالحي   34 ابسيشيسة  املدعو  أامللك 

آر   26 هكتار   34 مساحته  الشالغة 

19 سنتيار الكائن أجماعة الشطيشة 

قيادة تساوت دائرة القلعة أني عامر 

إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

الشطيشة قيادة تساوت دائرة القلعة 

أني عامر إقليم قلعة السراغنة.

27

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

عتاب   آيت  قيادة  أمقر  سيجري  

إلى غاية   2020 بأر5ل  اأتداء من  13 

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   22

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

وعشد  جنان  الرزاق  عشد  السادة 

الحرش  وحميد  الحرش   الصمد 

آيت  تيسقي  تاور5رت  دوار  العنوان 

وجلب  أحفر  املتعلق  بز5الل،  عتاب 

السقي أامللك املدعو  من بجل   املاء 

تسميونت الشالغة مساحته 48 آر 20 

سنتيار الكائن أجماعة تسقي  قيادة 

آيت عتاب دائرة أزو إقليم از5الل.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

أزو  دائرة  آيت عتاب  قيادة  تسقي  

إقليم از5الل.

28

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

اأتداء  أمقر قيادة تشانت   سيجري  

 22 غاية  إلى   2020 بأر5ل   13 من  

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل 

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

السيد لحسن أوطاهر العنوان دوار 

زاو5ة املزي تشانت بز5الل املتعلق أحفر 

أامللك  السقي  بجل  من  املاء  وجلب 

 59 املدعو تحزوط الشالغة مساحته 

سنتيار الكائن أجماعة تشانت   47 آر 

إقليم  بز5الل  دائرة  تشانت  قيادة 

بز5الل.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

تشانت قيادة تشانت دائرة بز5الل إقليم 

بز5الل.

29

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  أمقر قيادة أني عامر  اأتداء 

من  13 بأر5ل 2020 إلى غاية 22 بأر5ل 

الترخيص  مشروع  في  أحث    2020

أحفر وجلب املاء لفائدة السيد رحال 

القرافلي العنوان شارع الحسن الثاني 

رقم 55 قلعة السراغنة املتعلق أحفر 

وجلب املاء من بجل سقي 5 هكتارات 

رحال   الحاج  املدعو  أامللك  فقط 

آر   53 هكتار   8 مساحته  الشالغة  

سنتيار الكائن أجماعة العامر5ة   15

-أني  القلعة  دائرة  عامر  أني  قيادة 

عامر إقليم قلعة السراغنة. 

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

العامر5ة قيادة أني عامر دائرة القلعة 

أني عامر إقليم قلعة السراغنة. 

30

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  أمقر قيادة أني يكرن اأتداء 

من  13 بأر5ل 2020 إلى غاية 22 بأر5ل 

الترخيص  مشروع  في  أحث    2020

لفائدة السيد عشد  أحفر وجلب املاء 

اخيام  دوار  العنوان  الحري  الغني 
الجياللي أن أودركة الثوالث أني يكرن 

املتعلق أحفر وجلب املاء   ، سطات  

من بجل اإلستعماالت املنزلية وسقي  

هكتار أامللك املدعو برض الحطة    1

اثنين  هكتار5ن  مساحته  الشالغة 

أني  قيادة  الثوالث  أجماعة  الكائن 

إقليم  الجنوبية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

الثوالث قيادة أني يكرن دائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.

31

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  أمقر قيادة أني يكرن  اأتداء 

من  13 بأر5ل 2020 إلى غاية 22 بأر5ل 

الترخيص  مشروع  في  أحث    2020

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  أحفر 

دوار  العنوان  الحافظي  أوشعيب 
بوالد عامر جماعة الثوالث أني يكرن 

من بجل  املتعلق أحفر وجلب املاء   ،

الكاعة   برض  املدعو  أامللك  السقي 

كشيران  خدامان  مساحته  الشالغة 

تقر5شا الكائن أجماعة الثوالث قيادة 

الجنوبية  سطات  دائرة  يكرن  أني 

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

الثوالث قيادة أني يكرن دائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.

32

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
يكرن   أني  قيادة  أمقر  سيجري  

إلى غاية   2020 بأر5ل  اأتداء من  13 

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   22

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

السيد عشد هللا اديب العنوان دوار 

الكنينات الثوالث أني يكرن سطات  

بجل  من  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق 

برض شعيبت  املدعو  أامللك  السقي 

الناجح  الشالغة مساحته هكتار واحد 

أجماعة  الكائن  كشير  واحد  وخدام 

دائرة  يكرن   أني  قيادة  الثوالث 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

دائرة  يكرن   أني  قيادة  الثوالث 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

33

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

اأتداء  أمقر قيادة امزورة   سيجري  

 22 غاية  إلى   2020 بأر5ل   13 من  

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل 

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

السيد محمد أراضية العنوان بوالد 

سطات،  امزورة  محمد  أني  علي 

بجل  من  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق 

السقي أامللك  املدعو السمامية 2/4 

آر 43  2 هكتار 36  الشالغة مساحته 

سنتيار الكائن أجماعة كدانة قيادة 

امزورة دائرة سطات الشمالية إقليم 

سطات.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.

34
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
اأتداء  أمقر قيادة امزورة   سيجري  
من  13 بأر5ل 2020 إلى غاية 22 بأر5ل 
الترخيص  مشروع  في  أحث    2020
السيد  لفائدة  املاء  وجلب  أحفر 
العنوان  السمامي  الرحمان  عشد 
امزورة  محمد  أني  الكرامطة  دوار 
املاء  وجلب  أحفر  املتعلق  سطات  
من بجل اإلستعماالت املنزلية وسقي 
املدعو  أامللك  فقط   هكتارات   5
مساحته  الشالغة    14/1 السمامية 
الكائن  سنتيار   15 آر   64 هكتار   9
دائرة  امزورة  قيادة  كدانة  أجماعة 

سطات الشمالية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.
35

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
اأتداء  أمقر قيادة امزورة   سيجري  
من  13 بأر5ل 2020 إلى غاية 22 بأر5ل 
الترخيص  مشروع  في  أحث    2020
السيدة  لفائدة  املاء  وجلب  أحفر 
عائشة امين العنوان دوار الكرامطة 
أني امحمد الجنوبية امزورة سطات  
لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق 
دوار   : السيدة عائشة بمين العنوان 
الجنومشية  امحمد  أن  الكرامطة 
وجلب  أحفر  املتعلق  الزورة سطات 
املنزلية  اإلستعماالت  بجل  من  املاء 
وسقي 5 هكتارات فقط أامللك املدعو 
مساحته  الشالغة   16/1 السمامية 
سنتيار الكائن   49 آر   16 هكتار   10
دائرة  امزورة  قيادة  كدانة  أجماعة 

سطات الشمالية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.

36

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

فارس   بوالد  قيادة  أمقر  سيجري  

إلى غاية   2020 بأر5ل  اأتداء من  13 

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   22

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

السيد محمد شكران العنوان دوار 

 ، احمد  اأن  فارس  بوالد  الهديالت 

بجل  من  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق 

الشالغة  السقي أامللك املدعو غرز5ز  

مساحته 1 هكتار 90 آر تقر5شا الكائن 

بوالد  قيادة  فارس  بوالد  أجماعة 

فارس دائرة أن بحمد إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

بوالد فارس قيادة بوالد فارس دائرة 

أن بحمد إقليم سطات.

37

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

مسكين  أني  قيادة  أمقر  سيجري  

 2020 بأر5ل  اأتداء من  13  الغربية  

في  أحث    2020 بأر5ل   22 إلى غاية 

وجلب  أحفر  الترخيص  مشروع 

حوات  حمد  السيد  لفائدة  املاء 

دوار  العنوان  حوات  الكشير  والسيد 

بوالد عتو أني خلوق البروج سطات 

من  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق   ،

 5 وسقي  املنزلية  اإلستعماالت  بجل 

هكتارات فقط أامللك املدعو العو5نة  

115 خداما الكائن  الشالغة مساحته 

أجماعة أني خلوك قيادة أني مسكين 

الغربية دائرة البروج إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

أني خلوك قيادة أني مسكين الغربية 

دائرة البروج إقليم سطات.

38

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  أمقر قيادة أني يكرن  اأتداء 
من  13 بأر5ل 2020 إلى غاية 22 بأر5ل 
الترخيص  مشروع  في  أحث    2020
أحفر وجلب املاء لفائدة السيد عز5ز 
العربي  بوالد  دوار  العنوان  الحري 
املتعلق  الدارالشيضاء   الهراو5ين   2
أحفر وجلب املاء لفائدة السيد عز5ز 
 2 : دوار بوالد العربي  الحري العنوان 
الهراو5ين الدار الشيضاء املتعلق أحفر 
اإلستعماالت  بجل  من  املاء  وجلب 
أامللك  واحد   هكتار   املنزلية وسقي  
الشالغة  الشعاب  برض  املدعو 
أجماعة  الكائن  هكتار5ن  مساحته 
الثوالث قيادة أني يكرن دائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
الثوالث قيادة أني يكرن دائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
39 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
يكرن   أني  قيادة  أمقر  سيجري  
إلى غاية   2020 بأر5ل  اأتداء من  13 
مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   22
لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 
السيد محمد عز5ز العنوان دوار بوالد 
يكرن،  أني  الثوالث   أجماعة  عامر 
بجل  من  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق 
أامللك  اإلستعماالت املنزلية وسقي    
الشالغة مساحته  املدعو برض الشئر  
ثالثة خداديم كشيرة الكائن أجماعة 
الثوالث قيادة أني يكرن دائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
الثوالث قيادة أني يكرن دائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
40

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
يكرن   أني  قيادة  أمقر  سيجري  

إلى غاية   2020 بأر5ل  اأتداء من  13 

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   22

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

السيد عشد االله الحري العنوان دوار 

الثوالث  أودركة  أن  الجياللي  اخيام 

أحفر  املتعلق   ، سطات  يكرن   أني 

اإلستعماالت  بجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية والسقي    أامللك املدعو برض 

الحطة  الشالغة مساحته 3 هكتارات 

أني  قيادة  الثوالث  أجماعة  الكائن 

إقليم  الجنوبية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

الثوالث قيادة أني يكرن دائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.

41

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

اأتداء  أمقر قيادة امزورة   سيجري  

 22 غاية  إلى   2020 بأر5ل   13 من  

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل 

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

العنوان  الهاشمي  املصطفى  السيد 

امزورة  محمد  أني  الكشارتة  دوار 

املاء  وجلب  أحفر  املتعلق  سطات، 

أالد  املدعو  أامللك  السقي  بجل  من 

سليمان  الشالغة مساحته 1 هكتار 9 

74 سنتيار الكائن أجماعة كدانة  آر 

قيادة امزورة دائرة سطات الشمالية 

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.

42



1697 الجريدة الرسميةعدد 5607 - 21 شعشان 1441 )15 بأر5ل 2020) 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  أمقر جماعة خر5شكة  اأتداء 

من  7 بأر5ل 2020 إلى غاية 16 بأر5ل 

الترخيص  مشروع  في  أحث    2020

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  أحفر 

تجزئة   35 العنوان  امرسيل  محمد 

املنظر الجميل خربيكة، املتعلق أحفر 

حديقة  سقي  بجل  من  املاء  وجلب 

الجميل  املنظر  املدعو  أامللك  فيال 

35  الشالغة مساحته 2 آر 77 سنتيار 

أاشو5ة  خر5شكة  أجماعة  الكائن 

خر5شكة عمالة خربيكة.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

عمالة  خر5شكة  أاشو5ة  خر5شكة 

خربيكة.

43 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  أمقر جماعة خر5شكة  اأتداء 

من  7 بأر5ل 2020 إلى غاية 16 بأر5ل 

الترخيص  مشروع  في  أحث    2020

لفائدة السيد عشد  أحفر وجلب املاء 

ممر   4 العنوان  الطاهري  الرحمان 

خربيكة،  م.ش.ف  نافع  أن  عقشة 

بجل  من  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق 

اإلستعماالت املنزلية املنفردة أامللك 

  379 شرقا  خربيكة  فوس  املدعو 

سنتيار   80 آر   16 الشالغة مساحته 

أاشو5ة  خر5شكة  أجماعة  الكائن 

خر5شكة عمالة خربيكة.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

عمالة  خر5شكة  أاشو5ة  خر5شكة 

خربيكة.

44

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

عزوز   بوالد  قيادة  أمقر  سيجري  

إلى غاية   2020 بأر5ل   6 من   اأتداء 

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   15

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

السيد صالح افري العنوان دوار اهل 

أحفر  املتعلق   ، عزوز  بوالد  سوس 

اإلستعماالت  بجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية و إرواء املاشية أامللك املدعو 

 2 مساحته  الشالغة    1 مصيرنات 

هكتار 68 آر 8 سنتيار الكائن أجماعة 

دائرة  عزوز  بوالد  قيادة  عزوز  بوالد 

خربيكة إقليم خربيكة.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

دائرة  عزوز  بوالد  قيادة  عزوز  بوالد 

خربيكة إقليم خربيكة.

45

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

عزوز   بوالد  قيادة  أمقر  سيجري  

إلى غاية   2020 بأر5ل   6 من   اأتداء 

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   15

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

العنوان  عشان  العز5ز  عشد  السيد 

 ، عزوز  بوالد  الشاوي  اوالد  دوار 

بجل  من  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق 

املاشية  اإلستعماالت املنزلية و إرواء 

الشالغة  الكالل   دار  املدعو  أامللك 

مساحته خدام واحد ونصف  الكائن 

أجماعة بوالد عزوز قيادة بوالد عزوز 

دائرة خربيكة إقليم خربيكة.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

دائرة  عزوز  بوالد  قيادة  عزوز  بوالد 

خربيكة إقليم خربيكة.

46

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

وكيل   أني  قيادة  أمقر  سيجري  

إلى غاية   2020 بأر5ل   6 من   اأتداء 

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   15

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

دوار  العنوان  اعمارة  محمد  السيد 

وكيل   أني  التراأية  الجماعة  لكدامة 

بجل  من  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق 

سقي 5 هكتارات فقط أامللك  املدعو 

هكتار   7 مساحته  الشالغة  شعتيتة 

21 آر 88 سنتيار الكائن أجماعة أني 

وكيل قيادة أني وكيل دائرة الفقيه أن 

صالح إقليم الفقيه أن صالح.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

أني وكيل قيادة أني وكيل دائرة الفقيه 

أن صالح إقليم الفقيه أن صالح.

47

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

اأتداء  واركي   قيادة  أمقر  سيجري  

من  6 بأر5ل 2020 إلى غاية 15 بأر5ل 

الترخيص  مشروع  في  أحث    2020

السيدين  لفائدة  املاء  وجلب  أحفر 

املهدي  ومحمد  العينوس  هشام 

العنوان دوار اوالد ادريس  الطاهري 

أحفر  املتعلق  واركي  وقيادة  جماعة 

أامللك   السقي  بجل  من  املاء  وجلب 

املدعو أقعة فالحية سقو5ة الشالغة 

سنتيار   88 هكتارات   4 مساحته 

قيادة  عمر  أو5ا  أجماعة  الكائن 

قلعة  إقليم  العطاو5ة  دائرة  واركي 

السراغنة.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

أو5ا عمر قيادة واركي دائرة العطاو5ة 

إقليم قلعة السراغنة.

48

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  أمقر قيادة آيت و5رة  اأتداء 

من  6 بأر5ل 2020 إلى غاية 15 بأر5ل 

الترخيص  مشروع  في  أحث    2020

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  أحفر 

ميمون الداعمت ومن معه العنوان 

دوار إمهواش دير القصيشية املتعلق 

السقي  بجل  من  املاء  وجلب  أحفر 

وافرض  نعراب  افرد  املدعو  أامللك  

هكتار   4 الشالغة مساحته  تواعراب 

أجماعة  الكائن  سنتيار   96 آر   63

دير القصيشية قيادة آيت و5رة دائرة 

القصيشية إقليم أني مالل.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

دير القصيشية قيادة آيت و5رة دائرة 

القصيشية إقليم أني مالل.

49

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  أمقر قيادة آيت و5رة  اأتداء 

من  6 بأر5ل 2020 إلى غاية 15 بأر5ل 

الترخيص  مشروع  في  أحث    2020

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  أحفر 

محمد امز5ل العنوان زنقة عقشة أن 

القصيشية املتعلق   6 نافع رقم الدار 

السقي  بجل  من  املاء  وجلب  أحفر 

أامللك  املدعو تكانت الشالغة مساحته 

34401 متر مربع الكائن أجماعة دير 

دائرة  و5رة  آيت  قيادة  القصيشية 

القصيشية إقليم أني مالل.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

دير القصيشية قيادة آيت و5رة دائرة 

القصيشية إقليم أني مالل.

50
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

أن  الفقيه  جماعة  أمقر  سيجري  

2020 إلى  7 بأر5ل  صالح  اأتداء من  

غاية 16 بأر5ل 2020  أحث في مشروع 

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

العنوان  أويسان  يوسف  السيد 

رقم  مور5طانيا  زنقة  اإلداري  الحي 

الفقيه أن صالح املتعلق أحفر   53

اإلستعماالت  بجل  من  املاء  وجلب 

املدعو ملك  املنزلية املنفردة أامللك  

 11 مخزني حضري الشالغة مساحته 

سنتيار الكائن أجماعة الفقيه   9 آر 

أن صالح أاشو5ة الفقيه أن صالح 

عمالة الفقيه أن صالح.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

الفقيه أن صالح أاشو5ة الفقيه أن 

صالح عمالة الفقيه أن صالح.

51 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الربع  آيت  جماعة  أمقر  سيجري  

 2020 بأر5ل   13 من   اأتداء  صالح  

في  أحث    2020 بأر5ل   22 إلى غاية 

مشروع الترخيص أحفر وجلب املاء 

لفائدة السيد حسن بعطي والسيد 

املهاألة  دوار  العنوان  بعطي  محمد 

البزازة اوالد يعيش أني مالل املتعلق 

السقي  بجل  من  املاء  وجلب  أحفر 

الشالغة  بعطي  ملك  املدعو  أامللك  

أجماعة  الكائن  هكتار   2 مساحته 

سمكت قيادة آيت الربع دائرة قصشة 

تادلة إقليم أني مالل.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

سمكت قيادة آيت الربع دائرة قصشة 

تادلة إقليم أني مالل.

52

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

السماعلة   قيادة  أمقر  سيجري  

إلى غاية   2020 بأر5ل  اأتداء من  13 

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   22

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

السيد املصطفى جشار العنوان ألوك 

2 حي املسيرة وادي زم، املتعلق أحفر 

اإلستعماالت  بجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية املنفردة أامللك  املدعو املراس 

خداديم  ستة  مساحته  الشالغة 

تقر5شا الكائن أجماعة ملعادنة قيادة 

إقليم  زم  وادي  دائرة  السماعلة 

خربيكة.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

ملعادنة قيادة السماعلة دائرة وادي 
زم إقليم خربيكة.

53

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

أولنوار-أئر  قيادة  أمقر  سيجري  

 2020 بأر5ل   13 من   اأتداء  مزوي  

في  أحث    2020 بأر5ل   22 إلى غاية 

وجلب  أحفر  الترخيص  مشروع 

فروني  الشرقي  السيد  لفائدة  املاء 

 ،2 ياسمين   ،604 رقم  العنوان 

خربيكة املتعلق أحفر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية   اإلستعماالت  بجل 

املدعو موالين القر5ة الشالغة  أامللك  

الكائن  سنتيار   48 آر   89 مساحته 

أجماعة أئر مزوي   قيادة أولنوار-أئر 

مزوي قيادة أولنوار-أئر مزوي دائرة 

خربيكة إقليم خربيكة.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

مزوي  أولنوار-أئر  قيادة  مزوي  أئر 

دائرة خربيكة إقليم خربيكة.

54

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

تيغسالين   قيادة  أمقر  سيجري  

إلى غاية   2020 بأر5ل  اأتداء من  13 

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   22

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

الحي  العنوان  عالوي  موحى  السيد 

املتعلق  خنيفرة،  تيغسالين  اإلداري 

السقي  بجل  من  املاء  وجلب  أحفر 

الشالغة  أومسة  املدعو  أامللك  

الكائن  آر   36 هكتار   4 مساحته 

تيغسالين  قيادة  تيغسالين  أجماعة 

دائرة القشاب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

دائرة  تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القشاب إقليم خنيفرة.

55 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

املفاسيس   قيادة  أمقر  سيجري  

إلى غاية   2020 بأر5ل  اأتداء من  13 

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   22

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

 124 العنوان  سفير  حميد  السيد 

حي املستقشل خر5شكة، املتعلق أحفر 

اإلستعماالت  بجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية وسقي هكتار5ن أامللك  املدعو 

هكتار   2 مساحته  الشالغة  السهب 

أجماعة  الكائن  سنتيار   1 آر   120

املفاسيس-الفقراء  قيادة  الفقراء 

دائرة خربيكة إقليم خربيكة.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

املفاسيس-الفقراء  قيادة  الفقراء 

دائرة خربيكة إقليم خربيكة.

56

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
أولنوار-أئر  قيادة  أمقر  سيجري  
 2020 بأر5ل   13 من   اأتداء  مزوي  
في  أحث    2020 بأر5ل   22 إلى غاية 
وجلب  أحفر  الترخيص  مشروع 
قصيد  اأراهيم  السيد  لفائدة  املاء 
العنوان دوار املساعدة اوالد اأراهيم 
أحفر  املتعلق  خربيكة،  أولنوار 
اإلستعماالت  بجل  من  املاء  وجلب 
املدعو  أامللك   املنفردة  املنزلية 
 79 آر   74 الشالغة مساحته   1 املرس 
سنتيار الكائن أجماعة أولنوار قيادة 
أولنوار-أئر مزوي دائرة خربيكة إقليم 

خربيكة.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
أولنوار قيادة أولنوار-أئر مزوي دائرة 

دائرة خربيكة إقليم خربيكة.
57

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عشدون   بوالد  قيادة  أمقر  سيجري  
إلى غاية   2020 بأر5ل  اأتداء من  13 
مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   22
لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 
السيد عشد املنعم عشو العنوان رقم 
زنقة قاسم بمين تجزئة األنسام   10
وجلب  أحفر  املتعلق  الر5اض،  حي 
املنزلية   اإلستعماالت  بجل  من  املاء 
 29 الصفاء  املدعو  أامللك   املنفردة 
سنتيار   61 آر   2 مساحته  الشالغة 
قيادة  عشدون  بوالد  أجماعة  الكائن 
إقليم  خربيكة  دائرة  عشدون  بوالد 

خر5شكة.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
عشدون  بوالد  قيادة  عشدون  بوالد 

دائرة خربيكة إقليم خر5شكة.
58
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  أمقر قيادة آيت و5رة  اأتداء 
من  13 بأر5ل 2020 إلى غاية 22 بأر5ل 
الترخيص  مشروع  في  أحث    2020
السيد  لفائدة  املاء  وجلب  أحفر 
العنوان  معه  ومن  ز5داني  حسن 
احمد  ايت  الحسن  علي  ايت  دوار 
أحفر  املتعلق  القصيشية   تاكز5رت 
وجلب املاء من بجل سقي 5 هكتارات 
املدعو أونحل الشالغة  أامللك   فقط  
20 سنتيار  آر   68 9 هكتار  مساحته 
الكائن أجماعة دير القصيشية قيادة 
آيت و5رة دائرة القصيشية إقليم أني 

مالل.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
دير القصيشية قيادة آيت و5رة دائرة 

القصيشية إقليم أني مالل.
59

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
اأتداء  أمقر قيادة امزورة   سيجري  
من  13 بأر5ل 2020 إلى غاية 22 بأر5ل 
الترخيص  مشروع  في  أحث    2020
السيد  لفائدة  املاء  وجلب  أحفر 
عين  العنوان  عايش  در  الز5توني 
السشع الحي املحمدي الدارالشيضاء، 
بجل  من  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق 
اإلستعماالت املنزلية   وسقي 1 هكتار 
املدعو دار  سنتيار أامللك    57 آر   52
هكتار   45 مساحته  الشالغة  عائشة 
الكائن أجماعة امزورة قيادة  آر   42
امزورة دائرة سطات الشمالية إقليم 

سطات.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
سطات  دائرة  امزورة  قيادة  امزورة 

الشمالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
أوعلي   بوالد  قيادة  أمقر  سيجري  
إلى غاية   2020 بأر5ل  اأتداء من  13 
مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   22
لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 
العنوان  العرفي  العز5ز  عشد  السيد 
أني  اعمر  اوالد  اعر5ف  اوالد  دوار 
وجلب  أحفر  املتعلق  القلعة،  عامر 
املاء من بجل سقي 5 هكتارات فقط 
أامللك  املدعو لغرافي الشالغة مساحته 
سنتيار الكائن   27 آر   12 هكتار   19
بوالد  وقيادة  اعمر  اوالد  أجماعة 
القلعة أني عامر إقليم  أوعلي دائرة 

قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
أوعلي  بوالد  وقيادة  اعمر  اوالد 
قلعة  إقليم  عامر  أني  القلعة  دائرة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عامر   أني  قيادة  أمقر  سيجري  
إلى غاية   2020 بأر5ل  اأتداء من  13 
مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   22
لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 
السيد أوشعيب فهمي العنوان دوار 
اوالد موسالعامر5ة قلعة السراغنة، 
بجل  من  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق 
مو�ضى  اوالد  املدعو  أامللك   السقي 
 86 3 هكتار  لغ�ضى الشالغة مساحته 
آر 2 سنتيار الكائن أجماعة العامر5ة 
قيادة أني عامر دائرة القلعة أني عامر 

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
العامر5ة قيادة أني عامر دائرة القلعة 

أني عامر إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عامر   أني  قيادة  أمقر  سيجري  
إلى غاية   2020 بأر5ل  اأتداء من  13 
مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل   22
لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 
السيد أوشعيب فهمي العنوان دوار 
اوالد موس العامر5ة قلعة السراغنة، 
بجل  من  املاء  وجلب  أحفر  املتعلق 
سقي 5 هكتارات فقط أامللك  املدعو 
الشالغة  لغ�ضى  مو�ضى  اوالد  أالد 
آر 63 سنتيار   42 7 هكتار  مساحته 
أني  قيادة  العامر5ة  أجماعة  الكائن 
إقليم  عامر  أني  القلعة  دائرة  عامر 

قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 
العامر5ة قيادة أني عامر دائرة القلعة 

أني عامر إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 
أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
أمقر قيادة لوناسدة بوالد  سيجري  
 2020 بأر5ل    13 من  يعكوب اأتداء 
في  أحث    2020 بأر5ل   22 إلى غاية 
مشروع الترخيص أحفر وجلب املاء 
الحافيظي  امليلودي  السيد   لفائدة 
العنوان دوار اوالد مسعود لوناسدة 
قلعة السراغنة، املتعلق أحفر وجلب 
املدعو   من بجل السقي أامللك   املاء 
 24 آر   96 مساحته  الشالغة  الغاأة 
سنتيار، الكائن أجماعة بوالد يعكوب 
بوالد يعكوب دائرة  قيادة لوناسدة، 
قلعة  اقليم  الغاأة،  بهل  القلعة، 
السراغنة.لقد تم وضع امللف أمقر 
جماعة بوالد يعكوب قيادة لوناسدة، 
بهل  القلعة،  دائرة  يعكوب  بوالد 

الغاأة، اقليم قلعة السراغنة.
64 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

أمقر قيادة لوناسدة بوالد  سيجري  

 2020 بأر5ل    13 من  يعكوب اأتداء 

في  أحث    2020 بأر5ل   22 إلى غاية 

مشروع الترخيص أحفر وجلب املاء 
هيشول  القادر  عشد  السيد    لفائدة 

العنوان دوار بوالد غميض لوناسدة 

قلعة السراغنة، املتعلق أحفر وجلب 

املدعو  من بجل السقي أامللك   املاء 

هكتار   1 مساحته  الشالغة  الغاأة 

أجماعة  الكائن  سنتيار،   10 آر   14

بوالد  لوناسدة،  قيادة  الكرن  بوالد 

الغاأة،  بهل  القلعة،  دائرة  يعكوب 

تم وضع  السراغنة.لقد  قلعة  اقليم 

امللف أمقر جماعة بوالد الكرن قيادة 

لوناسدة، بوالد يعكوب دائرة القلعة، 

بهل الغاأة، اقليم قلعة السراغنة.

65 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء أحث
وكالة  مدير  بصدره  قرار  أموجب 

أشني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري أمقر قيادة لبريكيين اأتداء 

 22 غاية  إلى   2020 بأر5ل    13 من 

مشروع  في  أحث    2020 بأر5ل 

لفائدة  املاء  وجلب  أحفر  الترخيص 

السيد عشد الخالق أنطالب العنوان 

حي سالم رقم 53 اأن جر5ر، املتعلق 

السقي  بجل  من  املاء  وجلب  أحفر 

املدعو  أامللك   فقط،  هكتارات   5

هكتار   20 أنطالب الشالغة مساحته 

أجماعة  الكائن  سنتيار،   24 آر   17

لبريكيين  بوالد حسون حمري قيادة 

دائرة الرحامنة إقليم الرحامنة.

لقد تم وضع امللف أمقر جماعة 

بوالد حسون حمري قيادة لبريكيين، 

دائرة الرحامنة، اقليم الرحامنة.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

 2020/2717 الحوض لسشو رقم ج 

أتار5خ 18 مارس 2020 الذي سيجري  

املتواجدة  املسمى  العقار  على 

دائرة   ، أالجماعة التراأية واد افران 

بزرو، اقليم افران، اأتداء من تار5خ 8 

بأر5ل 2020  الى غاية 13 بأر5ل 2020 

الترخيص  مشروع  شأن  في  أحث 

أجلب املاء من سد آيت موالي بحمد 

فدرالية  لفائدة  اللوح  عين  واد  علي 

السفلى  بمغاس  حوض  جمعيات 

القانوني   ممثلها  شخص  في  للسقي 

الكائنة أآيت شراظ بيت أوبكر، بيت 

اقليم  افران،  واد  جماعة  مروول، 

افران.
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2718 

أتار5خ 18 مارس 2020 الذي سيجري  

على العقار املسمى موحمار ذي شهادة 

املتواجدة   66/2020 االستغالل رقم 

أورزو5ن،  آيت  التراأية  أالجماعة 

الحاجب،  اقليم  الحاجب،  دائرة 

الى    2020 بأر5ل   8 من تار5خ  اأتداء 

علني  أحث   2020 بأر5ل   20 غاية 

أانجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

بجل  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب 

لفائدة  هكتارات   3 مساحة  سقي 

السيد  مهمو عشد هللا الحامل لشطاقة 

.D76360 التعر5ف الوطنية رقم

 68

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2714 

أتار5خ 17 مارس 2020 الذي سيجري  

على العقار املسمى فدان الدهر ذي 

املتواجدة   ،411 أرقم  ملكية ضمن 

الجوهرة،  عين  التراأية  أالجماعة 

الخميسات،  اقليم  تيفلت،  دائرة 

الى    2020 بأر5ل   7 من تار5خ  اأتداء 

علني  أحث   2020 بأر5ل   17 غاية 

أانجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

من بجل سقي  منه،  أئر وجلب املاء 

لفائدة  هكتارات   0.7916 مساحة 

الحامل  عي�ضى  العزعوزي  السيد 

رقم  الوطنية  التعر5ف  لشطاقة 

.SJ5086
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2715 

أتار5خ 17 مارس 2020 الذي سيجري  

على العقار املسمى فدان سيدي اعلي 

ضمن  شراء  عقد  ذي  الصغير   أن 

أالجماعة  املتواجدة   ،224 أرقم 

التراأية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

اقليم الخميسات، اأتداء من تار5خ 7 

بأر5ل 2020  الى غاية 17 بأر5ل 2020 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من بجل  منه،  أانجاز أئر وجلب املاء 

1,4546 هكتار لفائدة  سقي مساحة 

السيد مشاش سعيد الحامل لشطاقة 

.AB151477 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2690 

أتار5خ 13 مارس 2020 الذي سيجري  

ذي  تالخشات  املسمى  العقار  على 

 245 ص   194 عقد تنازل ض أرقم 

 ،  21 10 ص  و عقد شراء ض أرقم 

كيكو،  التراأية  أالجماعة  املتواجدة 

اأتداء  أوملان،  اقليم  أوملان،  دائرة 

غاية  الى    2020 بأر5ل   6 تار5خ  من 

أحث علني في شأن   2020 بأر5ل   16

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  بجل  من  منه،  املاء 

3.47  هكتارات لفائدة السيد اأطيل 

التعر5ف  لشطاقة  الحامل  بحمد 

.CB15749 الوطنية رقم

 71

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

ح.ج  رقم  لسشو  الحوض  وكالة 

2020/2693 أتار5خ 13 مارس 2020 

املسمى  العقار  على  سيجري   الذي 

ذي شهادتي    02 الكتانية والكتانية 

ورقم   16/62360 رقم  امللكية 

أالجماعة  املتواجدة   ،16/62362

الخميسات،  دائرة  الكنزرة،  التراأية 

اقليم الخميسات، اأتداء من تار5خ 6 

بأر5ل 2020  الى غاية 16 بأر5ل 2020 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من بجل  منه،  أانجاز أئر وجلب املاء 

سقي مساحة 2.7299 هكتارا لفائدة 

السيدة الكتاني الهام الحامل لشطاقة 

.AB271809 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2698 

أتار5خ 13 مارس 2020 الذي سيجري  

على العقار املسمى فدان الخلوة  ذي 

العمومية  السمسرة  اجراء  محضر 

ملف التنفيذ رقم 2019/157، أتار5خ 

أالجماعة  املتواجدة   ،2019 ماي   2

دائرة  الرزاق،  عشد  سيدي  التراأية 

اأتداء  الخميسات،  اقليم  تيفلت، 

غاية  الى    2020 بأر5ل   6 تار5خ  من 

أحث علني في شأن   2020 بأر5ل   16

ثقشين  أانجاز  الترخيص  مشروع 

سقي  بجل  من  منها،  املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكتارات   5 مساحة 

لشطاقة  الحامل  رشيد  الطر5شاق 

.G129197 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

ح.ج  رقم  لسشو  الحوض  وكالة 

2020/2700 أتار5خ 13 مارس 2020 

املسمى  العقار  على  سيجري   الذي 

رقم  امللكية  شهادتي  ذي    B سعيد 

أالجماعة  املتواجدة   ،81/4326

دائرة تيفلت،  التراأية ايت ألقاسم، 

اقليم الخميسات، اأتداء من تار5خ 6 

بأر5ل 2020  الى غاية 16 بأر5ل 2020 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أانجاز 3 بثقاب وجلب املاء منها، من 

بجل سقي مساحة 12 هكتارا لفائدة 

الحامل  اسعيد  الذرقوش  السيد 

رقم  الوطنية  التعر5ف  لشطاقة 

.XA10071
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2713 

أتار5خ 16 مارس 2020 الذي سيجري  

على العقار املسمى اأن كراش الصغير 

الغرس  بساس  على  كراء  عقد  ذي 

نونبر   26 أتار5خ    170 رقم  تاشيرة 

املتواجدة أالجماعة التراأية   ،2019

وليلي، دائرة زرهون، اقليم مكناس، 

الى    2020 بأر5ل   6 من تار5خ  اأتداء 

علني  أحث   2020 بأر5ل   16 غاية 

أانجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

من بجل سقي  منه،  أئر وجلب املاء 

لفائدة  هكتارا   1.5883 مساحة  

السيد أوتفالة بحمد الحامل لشطاقة 

. DC16776 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2689 

أتار5خ 13 مارس 2020 الذي سيجري  

ذي  تميغاش  املسمى  العقار  على 

 74/1084 رقم  امللكية  شهادتي 

أالجماعة  املتواجدة  و74/1085، 

اقليم  أوملان،  دائرة  كيكو،  التراأية 

أوملان، اأتداء من تار5خ 6 بأر5ل 2020  

أحث علني    2020 بأر5ل   16 الى غاية 

أانجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من بجل سقي 

لفائدة  هكتارات    1.8381 مساحة 

السيد ميمون اجكان الحامل لشطاقة 

.C163322 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2709 

أتار5خ 16 مارس 2020 الذي سيجري  

ذي  الحرش  املسمى  العقار  على 

 13 أتار5خ   75 رقم  ادار5ة  الشهادة 

أالجماعة  املتواجدة   ،2020 فبراير 

افران،  أاشو5ة  عوا،  ضاية  التراأية 

 7 تار5خ  من  اأتداء  افران،  اقليم 

بأر5ل 2020  الى غاية 17 بأر5ل 2020 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أانجاز ثقب وجلب املاء منه، من بجل 

سقي مساحة 2 هكتارا لفائدة السيد 

جان محمد الحامل لشطاقة التعر5ف 

.C160038 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2711 

أتار5خ 16 مارس 2020 الذي سيجري  

الرسم  ذي  ز5اد  املسمى  العقار  على 

املتواجدة   ،41/51871 العقاري 

أالجماعة التراأية سيدي يوسف أن 

اقليم صفرو،  دائرة صفرو،  احمد، 

الى   2020 بأر5ل   6 تار5خ  من  اأتداء 

علني   أحث   ،2020 بأر5ل   16 غاية 

أانجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من بجل سقي 

السيد  لفائدة  هكتار   0.37 مساحة 

لشطاقة  الحامل  سعيد  الشقراوي 

.C616799 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2655 

أتار5خ 16 مارس 2020 الذي سيجري  

عشد  سيدي  املسمى  العقار  على 

رقم  امللكية  الشهادة  ذي  الكر5م  

أالجماعة  املتواجدة   ،81/1363

دائرة  الرزاق،  عشد  سيدي  التراأية 

اأتداء  الخميسات،  اقليم  تيفلت، 

غاية  الى   2020 بأر5ل   6 تار5خ  من 

أحث علني في شأن   2020 بأر5ل   16

وجلب  أئر  أانجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  بجل  من  منه،  املاء 

لفائدة  أالتنقيط   هكتارا   1.4646

السيد الطالب بحمد الحامل لشطاقة 

.AE75970 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

ح.ج  رقم  لسشو  الحوض  وكالة 

2020/2746 أتار5خ 27 مارس 2020 

الذي سيجري  على القطعة االرضية 

الزراعي  االصالح  أتعاونية   34 رقم 

أالجماعة  الكائنة  الذهب  وادي 

املساعدة،  قيادة  املساعدة  القرو5ة 

اقليم سيدي  دائرة سيدي سليمان، 

بأر5ل   20 من تار5خ  اأتداء  سليمان، 

 ،2020 بأر5ل   30 غاية  الى   2020

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أانجاز ثقب وجلب املاء منه، من بجل 

سقي مساحة 9.6458  هكتارا  لفائدة 

السيد عالل اعفيف الحامل لشطاقة 

.GA2328 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2749 

أتار5خ 27 مارس 2020 الذي سيجري  

املسماة  االرضية  القطعة  على 

أتراب  الواقعة  النجار  ستفتفة 

ادار5ة  شهادة  ذات  الشعليين  دوار 

   ،2020 مارس   5 أتار5خ   1072 رقم 

زومي،  التراأية  أالجماعة  املتواجد 

اقليم  زومي،  دائرة  زومي،  قيادة 

بأر5ل   20 تار5خ  من  اأتداء  وزان، 

 ،2020 بأر5ل   30 غاية  الى   2020

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أانجاز ثقب وجلب املاء منه، من بجل 

مساحة  وسقي  املنزلي  االستعمال 

السيد جنبي  لفائدة  هكتارا     0.20

عشد املالك الحامل لشطاقة التعر5ف 

.G206249 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2750 

أتار5خ 27 مارس 2020 الذي سيجري  

ذي   56 الجد  املسمى  العقار  على 

 ،30/6457 رقم  العقاري  الرسم 

املتواجد أالجماعة التراأية اششانات، 

اقليم  دائرة الشراردة،  قيادة ز5رارة، 

 20 تار5خ  من  اأتداء  سيدي قاسم، 

بأر5ل 2020 الى غاية 30 بأر5ل 2020، 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أانجاز ثقب وجلب املاء منه، من بجل 

لفائدة  هكتارات    5 مساحة  سقي 

السيد محمد رحمون الحامل لشطاقة 

.GK5259 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2747 
أتار5خ 27 مارس 2020 الذي سيجري    

الكائنتين  االرضيتين  أالقطعتين 

بسيدي الطيبي ذات عقد أيع  أتار5خ 

املتواجدتين    ،2009 فبراير   19

الطيبي،  سيدي  التراأية  أالجماعة 

امللحقة  الطيبي،  سيدي  أاشو5ة 

اأتداء  القنيطرة،  اقليم   ،2 االدار5ة 

الى غاية   2020 بأر5ل   20 تار5خ  من 

2020، أحث علني في شأن  30 بأر5ل 

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

من بجل بغراض صناعة  منه،  املاء 

شركة  لفائدة  املنزلية  االفرشة 

SOFALUX SARL  ممثلة في شخص 

ممثلها القانوني السيد ادريس طو5ل  

الوطنية  التعر5ف  لشطاقة  الحامل 
.G200716 رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2751 
أتار5خ 27 مارس 2020 الذي سيجري  

على القطعة االرضية الكائنة أمزارع 

السيد  تحت  واملسماة  عثمان  بوالد 

العمومية  الطر5ق  تحت  والواقعة 

ذات عقد أيع أتار5خ 08 يوليو 1996 

قيادة  ملراأيح،  التراأية  أالجماعة 

سيدي  اقليم  ورغة،  دائرة  ملراأيح، 

بأر5ل   20 تار5خ  من  اأتداء  قاسم، 

2020 الى غاية 30 بأر5ل 2020 أحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

أانجاز أئر وجلب املاء منه،  من بجل 

سقي مساحة 0.1750 هكتارا  لفائدة 

الحامل  االطل�ضي  حميد  السيد 

رقم  الوطنية  التعر5ف  لشطاقة 

.G116772
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2748 

أتار5خ 27 مارس 2020 الذي سيجري  

ذي   5 تكلو5ن  املسمى  العقار  على 

 ،R/22272 رقم  العقاري  الرسم 

التراأية  أالجماعة  املتواجدة 

دائرة  املناصرة،  قيادة  املناصرة، 

اأتداء  القنيطرة،  اقليم  أنمنصور، 

الى غاية    2020 بأر5ل   20 من تار5خ 

أحث علني في شأن   2020 بأر5ل   30

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  بجل  من  منه،  املاء 

حكمة  السيد  لفائدة  هكتارا   1.70

التعر5ف  لشطاقة  الحامل  أوعودة 

.A201464 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2754 

أتار5خ 27 مارس 2020 الذي سيجري  

على العقار املسمى سهب دي الرسم 

الكائن    R/45811 رقم  العقاري 

ثور  أني  فرقة  الصفافعة  أقشيلة 

قيادة  التراأية القصيشية،  أالجماعة 

سليمان،   سيدي  اقليم  القصيشية، 

2020  الى  20 بأر5ل  اأتداء من تار5خ 

علني  أحث   2020 بأر5ل   30 غاية 

أانجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من بجل سقي 

لفائدة  هكتارا   0.4920 مساحة 

السيد خالد الهرناط الحامل لشطاقة 

.GA91895 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

ح.ج  رقم  لسشو  الحوض  وكالة 

2020/2753 أتار5خ 27 مارس 2020 

على العقار الجماعي  الذي سيجري  

أاملكان  أالجر5دة الرسمية  املسجل  

املسمى مزارع دوار ايت لحسن التابع 

للجماعة الساللية تكنة ذي شهادة 

مارس   4 أتار5خ   34 رقم  االستغالل 

التراأية  أالجماعة  املتواجد   ،2020

ثكنة،  قيادة تكنة أير الطالب، دائرة 

قاسم،  سيدي  اقليم  الشراردة، 

الى   2020 بأر5ل   20 من تار5خ  اأتداء 

أحث علني في   2020 بأر5ل   30 غاية 

شأن مشروع الترخيص أانجاز ثقب 

سقي  بجل   من  منه،   املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكتارا    7 مساحة 

لشطاقة  الحامل  الحمداوي  البشير 

.GK10243 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2752 
أتار5خ 27 مارس 2020 الذي سيجري   

أز5نة سكنى بشارع محمد الزرقطوني 

أيع  عقد  ذات  الغرب  اربعاء  سوق 

املتواجدة   2016 مارس   22 أتار5خ 

االربعاء،  سوق  التراأية  أالجماعة 

امللحقة  االربعاء،  سوق  أاشو5ة 

القنيطرة،  اقليم  الثالثة،  االدار5ة 

2020  الى  20 بأر5ل  اأتداء من تار5خ 

في  2020 أحث علني   بأر5ل  غاية 30 

شأن مشروع الترخيص أانجاز ثقب 

وجلب املاء منه،  من بجل االستعمال 

املنزلي لفائدة السيدة املحناوي فاطنة 

الوطنية  التعر5ف  لشطاقة  الحامل 

.GB70872 رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2745 

أتار5خ 27 مارس 2020 الذي سيجري  

على االرض الفالحية املسماة حضاية 

راسها من توزيع الحسن الثاني ذات 

 5 أتار5خ   212 رقم  ادار5ة  شهادة 

أالجماعة  املتواجد   ،2020 مارس 

التراأية ارميالت، قيادة مختار، دائرة 

اأتداء  قاسم،  سيدي  اقليم  بهت، 

الى غاية   2020 بأر5ل   20 تار5خ  من 

أحث علني في شأن   2020 بأر5ل   30

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  بجل  من  منه،   املاء 

أنعي�ضى  السيد  لفائدة  هكتارا   3

التعر5ف  لشطاقة  الحامل  الحوم  

.GN159015 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2743 

أتار5خ 27 مارس 2020 الذي سيجري  

ذي   70 العقار املسمى العطف  على 

 ،70/3445 رقم  العقاري  الرسم 

أالجماعة  اوالد يحيى  أقشيلة  الكائن 

دائرة  ازغار،  قيادة  ازغار،  التراأية 

سيدي  إقليم  سليمان،  سيدي 

بأر5ل   20 تار5خ  من  اأتداء  سليمان 

 ،2020 بأر5ل   30 غاية  الى   2020

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أانجاز ثقب وجلب املاء منه، من بجل 

هكتارات    7.9947 مساحة  سقي 

الحرشة  أوجمعة  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعر5ف  لشطاقة  الحامل 

.G42751 رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

ح.ج  رقم  لسشو  الحوض  وكالة 

مارس   27 أتار5خ   2020/2742

القطعة  على  الذي سيجري    2020

الواقعة  الشور5ة  الكيشية  االرضية 

تيهلي ذات شهادة  بوالد جالل  أدوار 

والتصرف  املنفعة  حق  عن  تنازل 

تحت   8 ضمن أكناش االمالك رقم 
 18 أتار5خ   224 صحيفة   260 رقم 

عن  تنازل  وعقد   2004 ديسمبر 

2 يوليو  شراكة قطعة فالحية أتار5خ 

التراأية  أالجماعة  املتواجد   ،2005

قيادة تكنة أير الطالب  أير الطالب، 

سيدي  اقليم   الشراردة،  دائرة 

بأر5ل   20 تار5خ  من  اأتداء  قاسم، 

 ،2020 بأر5ل   30 غاية  الى   2020

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أانجاز ثقب وجلب املاء منه، من بجل 

سقي مساحة 3.50  هكتارات لفائدة 

السيد نجيب ألمين الحامل لشطاقة 

.A32511 التعر5ف الوطنية رقم

 91

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2744 
أتار5خ 27 مارس 2020 الذي سيجري  

على  العقار املسمى الضاية ذي الرسم 

الكائن   58/41619 رقم  العقاري 

التراأية  أالجماعة  البراهمة  أدوار 

عامر، قيادة عامر، دائرة بحواز سال، 

اقليم سال، اأتداء من تار5خ 20 بأر5ل 

 ،2020 بأر5ل   30 غاية  الى   2020

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أانجاز ثقب وجلب املاء منه، من بجل 

هكتارات لفائدة    3.5 سقي مساحة 

السيد لحسن املا�ضي الحامل لشطاقة 

.A512967 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 
الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2741 
أتار5خ 27 مارس 2020 الذي سيجري  
أحي  الكائنة  االرضية  الشقعة  على  
شارع  الجوالن  مجموعة  السالم 
سوق   160 الرقم  الروداني  اأراهيم 
 17 رقم  ادار5ة  شهادة  ذات  االبعاء 
املتواجد   2020 فبراير   25 أتار5خ 
االربعاء،  سوق  التراأية   أالجماعة 
امللحقة  االربعاء،  سوق  أاشو5ة 
اأتداء  اقليم القنيطرة،    ،3 االدار5ة 
الى غاية   2020 بأر5ل   20 تار5خ  من 
2020، أحث علني في شأن  30 بأر5ل 
وجلب  أئر  أانجاز  الترخيص  مشروع 
املاء منه، من بجل االستعمال املنزلي 
لفائدة السيد فؤاد عطيطر الحامل 
رقم  الوطنية  التعر5ف  لشطاقة 

.GB94481
 93

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 
الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2740 
أتار5خ 27 مارس 2020 الذي سيجري  
على  العقار الجماعي التابع للجماعة 
عقد  ملحق  ذي  الخناشة  الساللية 
كراء أتار5خ 22 نونبر 2017 أالجماعة 
التراأية أحارة بوالد عياد، قيادة بوالد 
الغرب،  الثالثاء  سوق  دائرة  عياد، 
تار5خ  من  اأتداء  القنيطرة،  اقليم 
بأر5ل   30 الى غاية   2020 بأر5ل   20
أحث علني في شأن مشروع   ،2020
وجلب  بثقاب  أانجاز3  الترخيص 
مساحة  سقي  بجل  من  منها،  املاء 
 CAP 57.9710 هكتارا  لفائدة شركة
في  ممثلة   ECO BIO 3000 SARL
شخص ممثلها القانوني السيد رحال 
التعر5ف  لشطاقة  الحامل  أولكوط 

.Y81002 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2727 

أتار5خ 20 مارس 2020 الذي سيجري  

قطعة   2 ز5راري  املسمى  العقار  على 

رقم 145 الكائن أمدينة سيدي قاسم 

 ،30/6576 ذي الرسم العقاري رقم 

جماعة سيدي قاسم، أاشو5ة سيدي 

اأتداء  اقليم سيدي قاسم،   قاسم، 

الى غاية   2020 بأر5ل   10 تار5خ  من 

2020، أحث علني في شأن  20 بأر5ل 

وجلب  أئر  أانجاز  الترخيص  مشروع 

من بجل غسل السيارات  منه،  املاء 

لفائدة السادة الراوي عشد هللا ونزهة 

التعر5ف  لشطاقة  الحاملين  هداي 

.A535326 و G47403 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2728 

أتار5خ 20 مارس 2020 الذي سيجري  

ازهانة  املدعو  الجماعي  العقار  على 

التابع  ازهانة  دوار  املسمى  أاملكان 

للجماعة الساللية ازهانة ذي شهادة 

 376 ادار5ة لالستغالل الفالحي رقم 

املتواجد   ،2020 فبراير   11 أتار5خ 

قيادة  الحدادة،  التراأية  أالجماعة 

احواز  دائرة  القنيطرة،  احواز، 

اأتداء  القنيطرة،  اقليم  القنيطرة، 

غاية  الى   2020 بأر5ل   10 تار5خ  من 

2020، أحث علني في شأن  20 بأر5ل 

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  بجل  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكتارا   3.7207

لشطاقة  الحامل  العوادي  اأراهيم 

.G147105 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2729 
أتار5خ 20 مارس 2020 الذي سيجري  

من  فالحية  االرضية  القطعة  على  

الخامس  محمد  له  املغفور  توزيع 

أقطعات  الكائنة  تراه  هللا  طيب 

 72 ازعيبيل ذات شهادة ادار5ة رقم 

املتواجد   ،2020 فبراير   5 أتار5خ 

العسلوجي،  دار  التراأية  أالجماعة 

بهت،  دائرة  العسلوجي،  دار  قيادة 

من  اأتداء  قاسم،  سيدي  اقليم 

 20 غاية  الى   2020 بأر5ل   10 تار5خ 

شأن  في  علني  أحث   ،2020 بأر5ل 

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  بجل  من  منه،  املاء 

مدين  السيد  لفائدة  2.70هكتارا 

التعر5ف  لشطاقة  الحامل  يونس 

.QA136537 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2730 
أتار5خ 20 مارس 2020 الذي سيجري  

الكولف  اقامة  املسمى  العقار  على  
العقاري  الرسم  ذي   143-36 أقعة 
أطر5ق  الكائن   13/137847 رقم 

القنيطرة،  التراأية  أالجماعة  مهدية 

االدار5ة  امللحقة  اوجيه،  اوالد  دائرة 

اأتداء من تار5خ  5، اقليم القنيطرة، 

بأر5ل   20 الى غاية   2020 بأر5ل   10

أحث علني في شأن مشروع   ،2020

املاء  وجلب  ثقب  أانجاز  الترخيص 
املنزل   حديقة  سقي  بجل  من  منه، 

لفائدة  هكتارا   0.0080 مساحتها 

العالمي  ورشيد  وز5ر  سناء  السادة 

الوطنية  التعر5ف  لشطاقة  الحاملين 
.D554101 و D436972 رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

ح.ج  رقم  لسشو  الحوض  وكالة 

2020/2733 أتار5خ 20 مارس 2020 

على العقار الجماعي  الذي سيجري  

املسمى  أاملكان  التو5رسة  املدعو 

الساللية  للجماعة  التابع  التو5رسة 

رقم  ادار5ة  شهادة  ذي  اكميح  بوالد 

املتواجد   2020 26 فبراير  أتار5خ   49

قيادة  التراأية القصيشية،  أالجماعة 

اقليم  القصيشية،  دائرة  القصيشية، 

سيدي سليمان،  اأتداء من تار5خ 10 

بأر5ل 2020  الى غاية 20 بأر5ل 2020 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أانجاز ثقب وجلب املاء منه، من بجل 

لفائدة  هكتارا   0.80 مساحة  سقي 

السيد أنخيرة محمد الحامل لشطاقة 

.GA9244 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2732 
أتار5خ 20 مارس 2020 الذي سيجري  

على القطعة الفالحية الكائنة أمزارع 

املرجع  واملسماة  احساسن،  دوار 

السلك حمر5ة ذات عقد أيع أتار5خ 

أالجماعة   املتواجد   ،2019 بأر5ل   4

التراأية سيدي رضوان، قيادة سيدي 
وزان،  اقليم  وزان،  دائرة  رضوان، 

2020  الى  10 بأر5ل  اأتداء من تار5خ 

أحث علني في   2020 بأر5ل   20 غاية 

شأن مشروع الترخيص أانجاز ثقب 

وجلب املاء منه، من بجل االستعمال 

هكتارا   0.70 مساحة  سقي  املنزلي 

الحامل  محمد  دكان  السيد  لفائدة 

رقم  الوطنية  التعر5ف  لشطاقة 

.L95280
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

 الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2731

الذي   2020 مارس   20 أتار5خ 

أالد  املسمى  العقار  على  سيجري  

رقم  العقاري  الرسم  ذي  الفقير 

13/15474 الكائن أقيشلة الصفافعة 

أالجماعة التراأية القصيشية،  قيادة 

اقليم  القصيشية،  دائرة  القصيشية، 

تار5خ  من  اأتداء  سليمان،   سيدي 

بأر5ل   20 الى غاية    2020 بأر5ل   10

مشروع  شأن  في  علني  أحث   2020

املاء  وجلب  ثقب  أانجاز  الترخيص 

منه، من بجل سقي مساحة 0.6235 

هكتارا لفائدة السيد اجوليل ادريس 

الوطنية  التعر5ف  لشطاقة  الحامل 

.GA6375 رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

 الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2726

أتار5خ 20 مارس 2020 الذي سيجري  

ذي   468 العقار املسمى بكدال  على 

  13/31608 رقم  العقاري  الرسم 

أالجماعة  سليمان  بسيدي  الكائنة 

أاشو5ة  سليمان،  سيدي  التراأية 

االدار5ة  امللحقة  سليمان،  سيدي 

اأتداء  سليمان،  سيدي  اقليم   ،1

غاية  الى   2020 بأر5ل   10 تار5خ  من 

في  علني  أحث   ،2020 بأر5ل   20

شأن مشروع الترخيص أانجاز ثقب 

بغراض  بجل  من  منه،  املاء  وجلب 

غسل السيارات لفائدة السادة عشد 

الرحمان أنوى ونعيمة كر5م الحاملين 

 GA رقم  الوطنية  التعر5ف  لشطاقة 

.C380749 1371 و
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

 الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2725

أتار5خ 20 مارس 2020 الذي سيجري  

احمد  أالدات  املسمى  العقار  على 

العقاري  الرسم  ذي  منصور  أن 

أقشيلة  الكائن   R/30562 رقم 

قسم   1 املختار منطقة ضم االر�ضي 

التراأية  الجماعة  ب  املتواجد  س 

دائرة  قيادة الحوافات،  الحوافات،  

سيدي  اقليم  مالك،  أني  الغرب 

بأر5ل   10 تار5خ  من  اأتداء  قاسم،  

2020  الى غاية 20 بأر5ل 2020 أحث 

علني في شأن مشروع الترخيص أانجاز 

ثقب وجلب املاء منه، من بجل سقي 

هكتارا لفائدة السيد    0.71 مساحة 

لشطاقة  الحامل  سنيدة  هللا  عشد 

.GN5219 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2719 

أتار5خ 20 مارس 2020 الذي سيجري  

على العقار املسمى لعو5نة ذي الرسم 

الكائن    30/14397 رقم  العقاري 

أدوار الشاو5ة الشير أالجماعة التراأية 

الدفالي،  عين  قيادة  الدفالي،  عين 

سيدي  اقليم  الغرب،  تالل  دائرة 

بأر5ل   10 تار5خ  من  اأتداء  قاسم،  

 2020 بأر5ل   20 غاية  الى    2020

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من بجل منه،  أانجاز أئر وجلب املاء 

 سقي مساحة هكتارا لفائدة السيد  

لشطاقة  الحامل  محمد   أوز5ان 

.G163472 التعر5ف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2720 

أتار5خ 20 مارس 2020 الذي سيجري  

طاأا  ذي  ر5جي  املسمى  العقار  على 

  R/19125 رقم  العقاري  الرسم  ذي 

املتواجد  نعيم  أاوالد  الكائن 

السفلية،  عامر  التراأية  أالجماعة 

احواز  دائرة  السفلية،  عامر  قيادة 

اأتداء  القنيطرة،  اقليم  القنيطرة، 

الى غاية    2020 بأر5ل   10 من تار5خ 

أحث علني في شأن   2020 بأر5ل   20

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من بجل تزو5د مرآب أاملاء 

 FLOWER CAMP DU لفائدة شركة

شخص  في  ممثلة   GHARB SARL

السيد سونشار عشد  القانوني  ممثلها 

التعر5ف  لشطاقة  الحامل  الرحيم 

.G236470 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

 الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2721

الذي   2020 مارس   20 أتار5خ 

سيجري  على العقار الجماعي املدعو 

التو5رسة  املسمى  أاملكان  التو5رسة 

اوالد  الساللية  للجماعة  التابع 

 50 رقم  ادار5ة  شهادة  ذي  اكميح 

املتواجد  ،2020 فبراير   26 أتار5خ 
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القصيشية،  التراأية  أالجماعة   
القصيشية،  دائرة  القصيشية،  قيادة 
من  اأتداء  سليمان،  سيدي  اقليم 
 20 الى غاية    2020 بأر5ل   10 تار5خ 
شأن  في  علني  أحث   2020 بأر5ل 
ثقب  أانجاز  الترخيص  مشروع 
سقي  بجل  من  منه،  املاء  وجلب 
هكتارا لفائدة السيد   0.80 مساحة 
لشطاقة  الحامل  خيري   امحمد 
.G27377 رقم  الوطنية  التعر5ف 
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 
الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2722 
الذي   2020 مارس   20 أتار5خ 
على العقار املسمى الرميلة  سيجري  
 R/27699 2 ذي الرسم العقاري رقم
ضم  منطقة  املختار  أقشيلة  الكائن 

التراأية  أالجماعة   7 ب  االر�ضي 
ارميالت، ،  قيادة مختار، دائرة بهت، 
اقليم سيدي قاسم،  اأتداء من تار5خ 
بأر5ل   20 الى غاية    2020 بأر5ل   10
مشروع  شأن  في  علني  أحث   2020
املاء  وجلب  ثقب  أانجاز  الترخيص 
  2.77 مساحة  سقي  بجل  من  منه، 
الناور  لفائدة السيد امحمد  هكتارا 
الوطنية  التعر5ف  لشطاقة  الحامل 

.GN5884 رقم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2723 
أتار5خ 20 مارس 2020 الذي سيجري  

على العقار املسمى أالد قرقاش ذي 

 30/40359 رقم  العقاري  الرسم 

أالجماعة  جميل  أني  دوار  الكائن  

التراأية توغيلت،  قيادة الخنيشات، 

قاسم،   سيدي  اقليم  ورغة،  دائرة 

2020  الى  10 بأر5ل  اأتداء من تار5خ 

علني  أحث   2020 بأر5ل   20 غاية 

أانجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من بجل سقي 

مساحة  5.97  هكتارا لفائدة السيد  

لشطاقة  الحامل  قرقاش  املصطفى 

.A77279 رقم  الوطنية  التعر5ف 
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
أموجب قرار بصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسشو رقم ح.ج 2020/2724 

أتار5خ 20 مارس 2020 الذي سيجري  

على العقار املسمى فيرم سيدي محمد 

رقم العقاري  الرسم  ذي  ألحسن 

املتواجد أالجماعة التراأية   R/1864

دائرة  لالميمونة،  قيادة  لالميمونة، 

اأتداء  القنيطرة،  اقليم  لالميمونة، 

الى غاية    2020 بأر5ل   10 من تار5خ 

أحث علني في شأن   2020 بأر5ل   20

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  بجل  من  منه،  املاء 

3.6940  هكتارا لفائدة السيد أيدان 

التعر5ف  لشطاقة  الحامل  سالم 

.GB17797 الوطنية رقم
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