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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 شملعلنون في  يدشن شإلاهار شلقانوني إثبات هويتهم وشلسلطات شملسندة إليهم.
وال تتحمل شإلدشرة أية  سؤولية فيما يتعلق بمضمون شإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE AGRI YASSINE
SARL AU

شلزيادة في شلرأسما 
شلعام  شلجمع  ملحضر  تبعا 

بأكادير  شملؤرخ  للشركاء  شالستثنائي 

بتاريخ 21 أبريل 2222 تقرر  ا يلي :
 222.222 بزيادة  رأسما   رفع 

درهم ليصبح رأسمالها  ن 400.000 

تم  درهم و ن   300.000 إلى  درهم  
حصة جديدة  ن فئة   2222 زيادة 

كلها  سجلة  للحصة  درهم   400

تعديالت في  بنفس شلنسبة  ع إجرشء 

شلحساب شلجاري للشركاء، شملدون في 

سجالت شلشركة بالنسبة لحصته في 

شلرأسما  شالجتماعي.

و7   6 شلفصلين  فإن  و نه 

سيعدالن كما يلي :

ياسين شلسايح : 300.000 درهم - 

300 حصة.

بكتابة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

النزكان تحت رقم  8  بتاريخ 8  اي 

.2222

1 P

STE ASAFABENTRANS
SARL

رأسما  شلشركة : 400.000 درهم

شملقر شالجتماعي : تجزئة قبيبش، رقم 

32، شلبساتين،  كناس

شلسجل شلتجاري : 7 74   كناس

شلغير  شلعام  لالجتماع  تبعا 
قرر   2222 فبرشير   49 بتاريخ  عادي 

شملساهمون  ا يلي :

بيع شلسيد  حمد بن شلشريف كل 
أسهمه في شلشركة وشملقدرة 500 سهم 

للسيدة صفاء شملحسني.
تغيير شلشكل شلقانوني للشركة  ن 
اركة  حدودة شملسؤولية إلى اركة 

 حدودة شملسؤولية بشريك وحيد.
بن  شلسيد  حمد  شستقالة 
للشركة  شلشريف  ن  ها ه كمسير 
شملحسني  صفاء  شلسيدة  وتنصيب 

كمسيرة للشركة ملدة غير  حدودة.
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شلتجارية بمكناس يوم 9  ارس 2222 

تحت رقم 1212.
2 P

STE SCS CARS
SARL AU

اركة ذشت  سؤولية  حدودة
بشريك وشحد

ذشت رأسما  يقدر ب 400.000 
درهم

شملقر شالجتماعي : عمارة 74  رقم 3 
زنقة  والي علي شلشريف شملسيرة 3 

تمارة
تغيير شملسير

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تقرر  40  ارس 2222  شلرباط بتاريخ 

 ا يلي :
زوشد  ن  أسا ة  شلسيد  عز  
 نصبه كمسير وتعيين شلسيد زكرياء 
اريك  غير  جديد  كمسير   يزي 

للشركة ملدة غير  حدودة.
إخضاع شلشركة للتسيير شلفردي 

للسيد زكرياء  يزي.
كما تم وضع نظام أسا�ضي جديد 

 رفق بما سبق  ن شلتعديالت.

شإليدشع  تم   : شلقانوني  شإليدشع 

شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلقانوني 

بتمارة يوم 43 أبريل 2222 تحت رقم 

.3324
وهذش بمثابة  قتطف وبيان

إقا ة فردوس

3 P

STE . FADOU TRANS
SARL

 SIEGE SOCIAL : DOUAR

 OULED MOUSSA RMEL SIDI

 MOHAMED LAHMER SOUK EL

ARBAA

RC N°26213

حصص  بيع  عقود  بمقت�ضى 

 2222 فبرشير   28 بتاريخ  إجتماعية 

 2222 بتاريخ    ارس  وشملسجلة 

و حضر جمع عام إستثنائي للشركة، 

وشملسجل   2222 فبرشير   28 بتاريخ 

بسوق شألربعاء بتاريخ    ارس 2222 

قرر  ا يلي :

باعت   : إجتماعية  حصص  بيع 

شلسيدة فتيحة حمود )4000( حصة 

 ا يمثل جميع حصصها  قسمة كما 

يلي :

 FADOU حصة في اركة   500  -

TRANS فادو ترشنس ش.ذ.م.م بقيمة 

شلسيد  لفائدة  للحصة  درهم   400

فاضال عاد .

 FADOU اركة  في  حصة   -522

TRANS فادو ترشنس ش.ذ.م.م بقيمة 

شلسيد  لفائدة  للحصة  درهم   400

فاضال شسماعيل.

شلقانوني  شلشكل  تغيير  تم  كما   
ذشت  سؤولية  اركة  للشركة  ن 
 حدودة بشريك وشحد إلى اركة ذشت 

 سؤولية  حدودة.
شلتالية  شلتغييرشت  تمت  وعليه 

بالقانون شألسا�ضي للشركة :
شملوشرد   : و7   6 رقم  جدو    -

ورأسما  :
وقدره  للشركة  بلغ  ورد 
400.000.00 درهم  قسمة إ  ألف 
قسمة إجتماعية )4000( بقيمة 400 

درهم للحصة وزعة كالتالي :
شلسيد فاضال عاد  : 50.000.00 

درهم تمثل 500 حصة إجتماعية.
 : شسماعيل  فاضال  شلسيد 
حصة   500 درهم تمثل   50.000.00

إجتماعية.
  جموع : 400.000.00 درهم 4000

حصة إجتماعية. 
شلسيد  وتسمية  تعيين  تقرر  كما 

فاضال عاد   سير للشركة.
بكتابة  تم  شلقانوني  شإليدشع 
لسوق  شإلبتدشئية  باملحكمة  شلضبط 
شألربعاء شلغرب بتاريخ 9  ارس 2222 

تحت عدد 2222/29.
4 P

SATRAC
شملقر شإلجتماعي : سال حي كريمة 

اارع شلسالم عمارة 469 تجزئة شسيا
شلسجل شلتجاري : 1242

إستقالة  سير وتعيين  سير جديد
شلعام  شلجمع  -بمقت�ضى  حضر 
فبرشير   25 بتاريخ  سال  في  شملنعقد 
تم شلتقرير وشملصادقة على  ا   2222

يلي :
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شيت  شلسيد  وحى  إستقالة   -
شعماليك  ن  صبه كمسير.

- تعيين شلسيد زشيد شيت شعماليك 
 سيرش جديدش للشركة ملدة عا ين.

شلقانوني  شإليدشع  تم   : شإليدشع 
شملحكمة  لدى  شلضبط  بكتابة 
شإلبتدشئية بسال يوم 12  ارس 2222 

شلسجل شلتجاري رقم 1242.
شملسير

5 P

STE MEDICAB-INTER
اركة ذشت  سؤولية  حدودة

 ذشت اريك وحيد
تاسيس اركة

:  يد يكاب شنتير  تسمية شلشركة 
.STE MEDICAB-INTER

رشسما  شلشركة : 50.000 درهم.
اركة   : شلشكل شلقانوني للشركة 
وذشت  ذشت  سؤولية  حدودة 

شلشريك شلوحيد.
رقم  دكالة  حي   : شالجتماعي  شملقر 

152 عين شلعودة.
رقم شلسجل شلتجاري : 129425.

بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ في عين 
تم   ،2222 يناير   22 بتاريخ  شلعودة 
شعدشد شلقانون شالسا�ضي لشركة ذشت 
شلشريك  ذشت   سؤولية  حدودة 

شلوحيد باملميزشت شلتالية :
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤولية  حدودة 

شلوحيد.
عند  :  تبوعة  شلشركة  تسمية 

شالقتضاء بمختصر تسميتها.
غرض شلشركة بايجاز : بيع وارشء 

شملستلز ات شلطبية.
عنوشن شملقر شالجتماعي : حي دكالة 

رقم 152 عين شلعودة.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة.
 50.000  : شلشركة  رأسما    بلغ 
حصة   500 شلى  درهم  قسمة 
400 درهم للحصة  شجتماعية بقيمة 

كلها في شسم شلسيد زهير شلسقاط.
وشلعائلية  شلشخصية  شالسماء 

وصفات و وشطن شلشركاء.

عنوشنه حي  شلسقاط  زهير  شلسيد 
دكالة رقم 152 عين شلعودة شملغرب.

شالسم شلشخ�ضي وشلعائلي وعنوشن 
 سير شلشركة.

عنوشنه حي  شلسقاط  زهير  شلسيد 
دكالة رقم 152 عين شلعودة شملغرب.

باملحكمة  شلقانوني  شاليدشع  تم 
فبرشير   7 بتاريخ  بتمارة  شلتجارية 

2222، تحت رقم 3443.
6 P

ديوشن شالستاذ  حمد شلز زش ي
 وثق بالدشر  شلبيضاء

PROMOQUIETUDE 
SARL AU

 ساهمة عقارية عينية ورفع 
رأسما  شلشركة

توصل  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
شلز رشني،  شالستاذ  حمد  به 
 49 بتاريخ  شلبيضاء،  بالدشر   وثق 
عبد  شلسيد  ساهم   ،2222 فبرشير 
شملسماة  شلشركة  في  لحلو  شللطيف 
م  م  م  ش   PROMOQUIETUDE
شلكائن  درهم،   400.000 رشسمالها 
شلبيضاء  بالدشر  شالجتماعي   قرها 
عين   ،2 تجزئة شلحمرشء   9 زنقة   ،26
شلتجاري  بالسجل  شملسجلة  شلشق، 
  47957 بالدشر شلبيضاء، تحت عدد 
شلعقاري  شلرسم  ذي  شمللك  بمجموع 
طبقا  وذلك   66621/42 عدد 
 II 464  كرر  شلفصل  ملقتضيات 
تم  للضرشئب،  شلعا ة  شملدونة   ن 
تقييم شمللك شملذكور  ن قبل  رشقب 
للحصص في  بلغ 4.900.000 درهم، 
كما، كما يتبين  ن شلتقرير شملؤرخ ب 

29 يناير 2222.
شلعينية،  شملساهمة  لهذه  نتيجة 
شلعادي شملنعقد  شلعام  شنعقد شلجمع 
فبرشير   49 بتاريخ  شستثنائية  بصفة 

2222،  ن أجل  ا يلي :
عملية  على  شلتا ة  شملصادقة 

شملساهمة شلعينية شملشار إليها أعاله.
شملصادقة على تقييم شمللك شملذكور 
أعاله وخلق 49000 حصة شجتماعية 

جديدة شسندت للشخص شملساهم.
لرفع  شلنهائي  شلتحقيق  شثبات 

رأسما  شلشركة عن طريق شملساهمة 
درهم   4900.000 بمبلغ  شلعينية 
إلى  درهم   400.000 لرفعه  ن 
 49.000 بإصدشر  درهم   2.222.222
درهم   400 بقيمة  جديدة  حصة 
تم  وشلتي  بكا لها  حررت  للوشحدة، 
شالجتماعية  شلحصص  إلى  شد اجها 
شلقديمة وشسنادها للمساهم شلوحيد 

في شلشركة.
تعديل شلبندين 6 و7  ن شلقانوني 

شألسا�ضي للشركة.
وشملصادقة على شلقانون شالسا�ضي 

للشركة شلذي تم تعديله.
بكتابة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
بمدينة  شلتجارية  باملحكمة  شلضبط 
شلدشر شلبيضاء بتاريخ 5  ارس 2222، 

تحت رقم 233382.
للنشر وشلبيان

7 P

DESERT VEHICULE
SARL

RC : 31582
تأسيس اركة

أبريل   24 بتاريخ  بالعيون  تم 
اركة ذشت شملسؤولية  إنشاء   2222

شملحدودة بالخصائص شلتالية :
.DESERT VEHICULE : شلتسمية

وشإلصالح  شلصيانة   : شلنشاط 
شلسريع للسيارشت......

شملقر شالجتماعي : بلوك 4 رقم 4 6 
شلشقة 22 شلوحدة 2 شلعيون.

سنة شبتدشء  ن تاريخ   99  : شملدة 
شلتأسيس.

درهم   400.000  : شملا   رأس 
حصة  وزعة   4000 على   قسمة 

كالتالي :
 500 شلدين  شلسيد  حمد ارف 

حصة.
 500 أنزر و  أ ين  شلسيد  حمد 

حصة.
تم تعيين شلسيد  حمد   : شلتسيير 
أ ين  وشلسيد  حمد  شلدين  ارف 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرين  شنزر و 
شإل ضاء  باعتماد  وذلك   حدودة 

شملنفصل للمسيرين.

شإليدشع  تم   : شلقانوني  شإليدشع 
بالعيون  شالبتدشئية  باملحكمة 
رقم  تحت   2222 أبريل   24 بتاريخ 

.2222/849

8 P

TOP ROUT
SARL

AU CAPITAL DE 122.222 DHS
 Siège social : N°93 SECT 4 LOT

 52 HA TEMARA
للمساهمين  شلجمعوي  شلقرشر 
 2219 يوليو   24 في  بتمارة  شملؤرخ 
قرر  م  م  ش   TOP ROUT لشركة 

 ا يلي :
 500 يفوت  بوزيد  شلسيد  حمد 

حصة إلى شلسيد  حمد شكلي.
شستقالة وإبرشء ذ ة شلسيد  حمد 
بوزيد وشلسيد  حمد شكلي كمسيرشن 

للشركة.
تعين شلسيد  حمد شكلي كمسير 

للشركة.
إقا ة نظام شلشركة.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شلتجارية بالرباط تحت رقم 122224 

بتاريخ 23 أكتوبر 2219.
9 P

شدريب واركاؤه
ش ذ م م

اركة لتدقيق شلحسابات، شإلستشارة وشلخبرة
62، اارع شملقاو ة، عمارة كازش بيزنيس، شلدشر 

شلبيضاء
شلهاتف : 92/252245.12.91

شلفاكس : 2245.12.93

عقد تسيير حر ألصل تجار2
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
2222،  سجل بالدشر شلبيضاء  يناير 
ذو شملرشجع   ،2222 فبرشير   21 بتاريخ 

شلتالية :
.RE : 222222122231362

.OR 2683/2222
.9879

بإبرشم  شلسيد علي بن شجيرة قام 
تجاري  ع  ألصل  حر  تسيير  عقد 
شلحا لة  أجيرة  بن  رقية  شلسيدة 
رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبطاقة 
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بالدشر  وشلقاطنة   BE  8812142
نجيب  حفوظ  زنقة   2 شلبيضاء، 
كوتيي،   5 رقم  شلشقة   5 شلطابق 
شألصل شلتجاري إلستغالله في نشاط 
بالدشر  شلكائن  شلبصرية  شلنظارشت 
وشلذي  طاطا،  زنقة   50  - شلبيضاء 
شلسجل  في  شملكري  سجل  بموجبه 
تحت شلرقم  شلتجاري بالدشر شلبيضاء 
وذلك ملدة خمس سنوشت   245422
شبتدشء  ن فاتح يناير 2222 إلى غاية 

34 ديسمبر 2224.
10 P

 STE TWIN CAPITAL
GESTION

اركة  جهولة
رأسمالها : 3.000.000 درهم

 قرها شالجتماعي : بإقا ة رياض 
أنفا، عمارة 4 شملكتب 42، اارع عمر 
شلخيام، شلقطب شملالي للدشر شلبيضاء، 

بالدشر شلبيضاء
إنشاء صندوق شلتوظيف شملشترك 

TWIN BOND
شملؤرخ  عرفي  عقد  بموجب    -  4
 ،2222 34  ارس  في  بالدشر شلبيضاء 
لصندوق  تسيير  نظام  إنشاء  تم 
شلتوظيف شملشترك تكمن  ميزشته في 

 ا يلي :
 STE FCP TWIN  : شلتسمية 

.BOND
 TWIN شملؤسسة شملسيرة : شلشركة
CAPITAL GESTION اركة  جهولة 
درهم،   3.000.000 رأسمالها  شإلسم 
 قرها شالجتماعي بإقا ة رياض أنفا، 
عمر  اارع   ،42 شملكتب   4 عمارة 
شلقطب شملالي للدشر شلبيضاء  شلخيام، 

بالدشر شلبيضاء.
 ،CFG BANK : شملؤسسة شلوديعة
رأسمالها  شإلسم،  اركة  جهولة 
و قرها  درهم   442.812.322
زنقة شبن طفيل،   2-5 شالجتماعي ب 

22122 بالدشر شلبيضاء.
تم تحديد  دة شلصندوق   : شملدة 
 TWIN BOND شملشترك  شلتوظيف 
سنة   )99( وتسعين  تسع  في  تحدد 
بكتابة  شإليدشع  تاريخ  شبتدشء  ن 

شلتجارية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

26  ن  باملادة  إليها  شملشار  للوثائق 

شلظهير شلشريف شملعتبر بمثابة قانون 

رقم 1-93-312 شلصادر في 21 سبتمبر 

كما تم تعديله وتتميمه، عدش   4993

أو  للشركة  شملسبق  شلحل  في حاالت 

تمديد شملدة وفق شألغلبية شملنصوص 

عليها بنظام شلتسيير.

شألصلي  شملبلغ  يصل   : شلحصص 

شلصندوق  إلنشاء  جمعه  تم  شلذي 

في  بلغ  يحدد  شملشترك  شلتوظيف 

 ليون درهم 4.000.000،  قسم إلى 

4000 حصة.

يمكن  شلذي  شألصو   صافي   بلغ 

  TWIN CAPITAL GESTION لشركة

 500.000 هو  شلحصص  بيع  تعليق 

درهم على شألقل.

شلسنة  تبتدئ   : شملالية  شلسنة 

شملالية  ن فاتح يناير وتنتهي بوشحد 

وثالثون ديسمبر لنفس شلسنة، تبتدئ 

شلسنة شملالية شألولى شستثنائيا في تاريخ 

شملحكمة  شلضبط  بكتابة  شإليدشع 

شلتجارية، دون أو تتجاوز ثمانية عشر 

)48( اهرش.

شملكتب   : شلحسابات   نتدب 

شلحسابات  ملرشجعة  عمار  ن. 

N2AC  قرها  وشالستشارشت 

شالجتماغي بغندي  و ، اارع غندي، 

بالدشر   ،5 رقم  شلشقة   ،7 عمارة 

شلبيضاء يمثله شلسيد نوفل عمار، تم 

تعيينه كأو   نتدب للحسابات ملدة 

ثالث سنوشت  الية، شبتدشء  ن تاريخ 

شملشرك  شلتوظيف  صندوق  تكوين 

.TWIN BOND

2 -  تم شإليدشع شلقانوني باملحكمة 

 23 بتاريخ  شلبيضاء  بالدشر  شلتجارية 

أبريل 2222 تحت رقم 689 73.

11 P

 STE TWIN CAPITAL
GESTION

اركة  جهولة
رأسمالها : 3.000.000 درهم

 قرها شالجتماعي : بإقا ة رياض 
أنفا، عمارة 4 شملكتب 42، اارع عمر 
شلخيام، شلقطب شملالي للدشر شلبيضاء، 

بالدشر شلبيضاء
إنشاء صندوق شلتوظيف شملشترك 

TWIN CASH
شملؤرخ  عرفي  عقد  بموجب    -  4
 ،2222 34  ارس  في  بالدشر شلبيضاء 
لصندوق  تسيير  نظام  إنشاء  تم 
شلتوظيف شملشترك تكمن  ميزشته في 

 ا يلي :
 STE FCP TWIN  : شلتسمية 

.CASH
 TWIN شملؤسسة شملسيرة : شلشركة
CAPITAL GESTION اركة  جهولة 
درهم،   3.000.000 رأسمالها  شإلسم 
 قرها شالجتماعي بإقا ة رياض أنفا، 
عمر  اارع   ،42 شملكتب   4 عمارة 
شلقطب شملالي للدشر شلبيضاء  شلخيام، 

بالدشر شلبيضاء.
 ،CFG BANK : شملؤسسة شلوديعة
رأسمالها  شإلسم،  اركة  جهولة 
و قرها  درهم   442.812.322
زنقة شبن طفيل،   2-5 شالجتماعي ب 

22122 بالدشر شلبيضاء.
تم تحديد  دة شلصندوق   : شملدة 
 TWIN CASH شملشترك  شلتوظيف 
سنة   )99( وتسعين  تسع  في  تحدد 
بكتابة  شإليدشع  تاريخ  شبتدشء  ن 
شلتجارية  شملحكمة  لدى  شلضبط 
26  ن  باملادة  إليها  شملشار  للوثائق 
شلظهير شلشريف شملعتبر بمثابة قانون 
رقم 1-93-312 شلصادر في 21 سبتمبر 
كما تم تعديله وتتميمه، عدش   4993
أو  للشركة  شملسبق  شلحل  في حاالت 
تمديد شملدة وفق شألغلبية شملنصوص 

عليها بنظام شلتسيير.
شألصلي  شملبلغ  يصل   : شلحصص 
شلصندوق  إلنشاء  جمعه  تم  شلذي 
في  بلغ  يحدد  شملشترك  شلتوظيف 
 ليون درهم 4.000.000،  قسم إلى 

4000 حصة.

يمكن  شلذي  شألصو   صافي   بلغ 
  TWIN CAPITAL GESTION لشركة
 500.000 هو  شلحصص  بيع  تعليق 

درهم على شألقل.
شلسنة  تبتدئ   : شملالية  شلسنة 
شملالية  ن فاتح يناير وتنتهي بوشحد 
شلسنة،  لنفس  ديسمبر  وثالثون 
تبتدئ شلسنة شملالية شألولى شستثنائيا 
شلضبط  بكتابة  شإليدشع  تاريخ  في 
تتجاوز  أن  دون  شلتجارية،  شملحكمة 

ثمانية عشر )48( اهرش.

شملكتب   : شلحسابات   نتدب 

شلحسابات  ملرشجعة  عمار  ن. 

N2AC  قرها  وشالستشارشت 

شالجتماغي بغندي  و ، اارع غندي، 

بالدشر   ،5 رقم  شلشقة   ،7 عمارة 

شلبيضاء يمثله شلسيد نوفل عمار، تم 

تعيينه كأو   نتدب للحسابات ملدة 

ثالث سنوشت  الية، شبتدشء  ن تاريخ 

شملشرك  شلتوظيف  صندوق  تكوين 

.TWIN CASH

2 -  تم شإليدشع شلقانوني باملحكمة 

 23 بتاريخ  شلبيضاء  بالدشر  شلتجارية 

أبريل 2222 تحت رقم 688 73.

12 P

 STE UNIVERS HYGIENE

HOSPITALIERE MAROCAIN

UH2M
توسيع غرض شلشركة

شلتعديل شلتالز ي للفصل شلثالث  ن 
شلنظام شألسا�ضي

شلعا ة  شلجمعية  بموجب    -  4

في  شملنعقدة  للشركاء  شلعادية  غير 

شلحا لة  للشركة   2222 أبريل   22

 STE UNIVERS HYGIENE لتسمية 

 HOSPITALIERE MAROCAIN

ذشت  سؤولية  اركة   UH2M

درهم،   40.000 رأسمالها   حدودة 

 - شلبيضاء  بالدشر  شلكائن  قرها 

)شلسجل  شلعلوي  حسن  اارع   ،22

 (242.411 شلبيضاء  شلدشر  شلتجاري، 

قررت :
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ليشمل  شلشركة  غرض  توسيع 
شلتجميل  ملوشد  وشلتسويق  شلتصنيع 
وحفظ شلصحة شلجسدية وشملعقمات 
وكذش شستيرشد شملوشد شألولية شملخصصة 

لصناعة هذه شملوشد.
لنص  لذلك  نتيجة  شلتعديل 
شلفصل شلثالث  ن شلنظام شألسا�ضي.

تم شلقيام باإليدشع شلقانوني    -  2
شملحكمة  لدى  شلضبط  بكتابة 
 44 بتاريخ  شلبيضاء  للدشر  شلتجارية 

 اي 2222 تحت رقم 8 8. 73.
شملدبرون

13 P

 CLINIQUE
 CARDIOLOGIQUE
L’ESPERANCE CASA

اركة ذشت  سؤولية  حدودة
رأسمالها : 000.000.  درهم

 قرها شالجتماعي : بالدشر شلبيضاء 
77، شلوشزيز، اارع عبد شلرحيم 

بوعبيد
تأسيس اركة

تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
شألستاذة وفاء بندي بتاريخ 49 فبرشير 
شألسا�ضي  شلقانون  إنشاء  تم   2222
لشركة ذشت  سؤولية  حدودة تتميز 

بالخصائص شلتالية :
 CLINIQUE  : شلتسمية 
 C A R D I O L O G I Q U E

. L’ESPERANCE CASA
شلهدف : إدشرة وتشغيل أي عيادة، 
في  جرشحية  غير  طبية  تقنية   نصة 
 جا  تشخيص وعالج أ رشض شلقلب 
شألعما   جميع  شلد وية،  وشألوعية 
شلضرورية  شلطبية  ابه  أو   شلطبية 

أو شملفيدة إلنجاز شلهدف شلرئي�ضي.
 77 بالدشر شلبيضاء   :  قر شلشركة 

شلوشزيز، اارع عبد شلرحيم بوعبيد.
رأسما  شلشركة : رأسما  شلشركة 
حدد في 000.000.  درهم  وزعة إلى 
درهم   4000 فئة  حصة  ن    000
للحصة شلوشحدة  وزعة على شلشكل 

شلتالي :
شلسيد  حمد عالوي 2822 حصة 

في حق شالنتفاع ؛

480 حصة  شلسيدة سميرة يونس 
في حق شالنتفاع ؛

222 حصة  شآلنسة عايدة عالوي 
حق  في   4000 شلكا لة  شمللكية  في 

شلرقبة ؛
شآلنسة إناس عالوي 222 حصة في 
شمللكية شلكا لة 4000 في حق شلرقبة ؛
222 حصة في  شآلنسة  يا عالوي 
شمللكية شلكا لة 4000 في حق شلرقبة ؛
Société Civile Professionnel

 CLINIQUE CARDIOLOGIQUE
222 حصة في شمللكية   CASA OASIS

شلكا لة ؛
Société Civile Immobilière

حصة في شمللكية   222  MYANES
شلكا لة ؛

شملجموع 000  حصة.
شملدة : 99 سنة  ن تاريخ تقييدها 
تمديدها  ويمكن  شلتجاري  بالسجل 
للمقتضيات  طبقا  حلها  سبقا  أو 
شملنصوص عليها في شلقانون شألسا�ضي 

للشركة.
وملدة  شلشركة  سيرة   : شلتسيير 
غير  حددة  ن طرف شملسير شلسيد 

 حمد شلعالوي.
شلعقود  توقيع  حق   : شلتوقيع 

 خو  للمسير  حمد شلعالوي.
شلسنة شالجتماعية :  ن فاتح يناير 

إلى 34 ديسمبر  ن كل سنة.
تم شإليدشع شلقانوني بكتابة ضبط 
شلبيضاء  بالدشر  شلتجارية  شملحكمة 
رقم  تحت   2222 12   اي  بتاريخ 
864 73 وشلتقييد بالسجل شلتجاري 

تحت رقم 60803 .
للنسخة وشلبيان
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DENTAL LEARNING
في  عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�ضى 
إنشاء  تم  فقد   2219 ديسمبر   23
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة وشلتي 

تحمل شلخصائص شلتالية :
 DENTAL LEARNING : شلتسمية

. SARL
شلهدف شالجتماعي :  ساعدة طبية 

وتدريب في  جا  شألسنان.

رأسما  شلشركة : 90.000 درهم.

 ،40 قطاع   : شالجتماعي   شملقر 

4  كرر،  5، اقة  عمارة   ،43 تجزئة 

حي شلرياض، شلرباط.

 دة شلشركة : 99 سنة شبتدشء  ن 

تاريخ شلتأسيس.

شلتسيير : تم تعيين شلسيدة ش زيان 

نادية كمسيرة للشركة.

شإليدشع  تم   : شلقانوني  شإليدشع 

شلتجارية  شملحكمة  لدى  شلقانوني 

بالرباط بتاريخ 40   ارس 2222 تحت 

رقم 88233.

 قتطف وبيان

15 P

ESPACE SOISSONS

SARL

في  عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�ضى 

44 فبرشير 2222 فقد تم إنشاء اركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة وشلتي تحمل 

شلخصائص شلتالية :

 ESPACE SOISSONS  : شلتسمية 

. SARL

شلهدف شالجتماعي : تشغيل  حطة 

شلبنزين وشسترشحة.

رأسما  شلشركة : 400.000 درهم.

سعيد  أيت   : شالجتماعي  شملقر 

شوهادو - كيكو، بوملان.

 دة شلشركة : 99 سنة شبتدشء  ن 

تاريخ شلتأسيس.

شلسيدشن  تعيين  تم   : شلتسيير 

خالد ش رشبط وأ ين أنحرو كمسيرين 

للشركة.

شإليدشع  تم   : شلقانوني  شإليدشع 

شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلقانوني 

تحت   2222 5   اي  بتاريخ  لبوملان 

رقم 129/2222.
 قتطف وبيان
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CABINET AL JARROUDI

24 AVENUE DE 18 NOVEMBRE NADOR

 TEL : 2536.62.42.34_FAX

 :2536333242_E- MAIL :

Cabinetaljarroudi2@gmail.com

STE PACO ABANA
S.A.R.L

اركة باكو أبانا ش.م.م
تأسيس  اركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ    : أوال 
28 يناير  2222 ، تم تأسيس اركة 
 حدودة شملسؤولية ذشت شلخصائص 

شلتالية : 
  PACO ABANA SARL  : شلتسمية

اركة  حدودة شملسؤولية.
شألثاث  في  شملتاجرة   : شلهدف 

وشلديكور. 
اارع  :  لتقى  شالجتماعي    شملقر 
طارشغونا و اارع بيردون عمارة رشزشن 

4 حي شملطار  شلناظور.
شملدة :  دة شلشركة  حددة في 99 

سنة.
:  حدد  شالجتماعي  شلرأسما  
 (4.000.000,00 في    ئة ألف درهم 
  (40.000( ألف  إلى   )قسمت  درهم 
 400 حصة شجتماعية  ن فئة  ائة 
درهم للوشحدة كلها  كتتبة و حررة 

كما يلي :
غارسيا  ساوسيدش  شلسيد   )4
فرشنسيسكو 900.  حصة شجتماعية
2( شلسيد  شلجرودي عبد شلحفيظ 

3.900  حصة شجتماعية
شسماء  شلجرودي  شالنسة    )3

2.222  حصة شجتماعية
شملجموع 40.000 حصة شجتماعية 
شلسنة  شالجتماعية:  شلسنة 
شالجتماعية تبتدئ في شلفاتح  ن يناير 

لتنتهي في 34  ن ديسمبر.
شلشركة  لتسيير  عين  شلتسيير: 

وملدة غير  حدودة:
4( شلسيد شلجرودي عبد شلحفيظ، 
رقم   24/21/1958 بتاريخ   زدشد 
شلساكن   S  12258 شلتعريف  بطاقة 
  47   24 رقم  نوفمبر   48 بشارع 

شلناظور .
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شلقانوني  شإليدشع  تم   : ثانيا 

شالبتدشئية  باملحكمة  شلضبط  بكتابة 

بالناطور بتاريخ 13/25/2222  تحت 

رقم  38 .
ألجل شلنشر وشلتبليغ
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CABINET AL JARROUDI

24 AVENUE DE 18 NOVEMBRE NADOR

TEL : 2536.62.42.34

FAX : 2536333242

E- MAIL : Cabinetaljarroudi2@gmail.com

STE CASA ZARIOUH
S.A.R.L

اركة دشر زريوح ش.م.م                                 

تأ سيس  اركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ    : أوال 

44  ارس 2222 ، تم تأسيس اركة 

 حدودة شملسؤولية ذشت شلخصائص 

شلتالية :

 CASA ZARIOUH   : شلتسمية 

SARL  اركة  حدودة شملسؤولية

شلهدف : شستيرشد شملوشد شلعقاقيرية. 

شملطار  حي   : شالجتماعي    شملقر 

 جموعة 2 رقم 7  شلناظور.

شملدة :  دة شلشركة  حددة في 99 

سنة.

شالجتماعي:  حدد  شلرأسما  

درهم,400.000,00)  ألف  في    ئة 

  (4.000( ألف  إلى   )قسمت  درهم 

 400 حصة شجتماعية  ن فئة  ائة 

درهم للوشحدة كلها  كتتبة و حررة 

كما يلي:

  500 سفيان  زريوح  شلسيد:    )4

حصة شجتماعية            

  500 زريوح فريد  شلسيد:    )2

حصة شجتماعية.

شملجموع  4.000 حصة شجتماعية. 

شلسنة   : شالجتماعية  شلسنة 

شالجتماعية تبتدئ في شلفاتح  ن يناير 

لتنتهي في 34  ن ديسمبر.

شلشركة  لتسيير  عين  شلتسيير: 

وملدة غير  حدودة :

4( شلسيد : زريوح سفيان ،  زدشد 
بطاقة  رقم   21/12/1992 بتاريخ 
بحي  شلساكن   S  6859 5 شلتعريف 

شملطار  جموعة 3 رقم 47  شلناظور .
،  زدشد  زريوح فريد   : شلسيد   )2
بطاقة  رقم    28/25/1993 بتاريخ 
بحي  شلساكن   S   74 6 6 شلتعريف 

شملطار  جموعة 2 رقم 7  شلناظور.
تم شإليدشع شلقانوني بكتابة  ثانيا: 
شالبتدشئية  باملحكمة  شلضبط 
بالناطور بتاريخ 12/25/2222  تحت 

رقم  34 .
ألجل شلنشر وشلتبليغ
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 كتب شألستاذ شملنضري
 وثق

تطوشن، سيدي شملنضري، اارع شلجيش شمللكي، 
إقا ة شملنزه

هاتف : 56/ 66 96 99 0539
فاكس : 64 69 99 0539

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
LA BASE

ش.م.م
شلسجل شلتجاري رقم : 25221

شلشريك  قرشر  بمقت�ضى   -  I
 ،2219 نوفمبر   28 بتاريخ  شلوحيد 
قرر شلسيد علي عبد شلسال ي شملسير 
 GROUPE شملسماة  للشركة  شلوحيد 
SCOLAIRE PRIVE LA BASE اركة 
 حدودة شملسؤولية ذشت  سير وحيد، 
و قرها  درهم   40.000 رأسمالها 
اارع  حند  بتطوشن،  شالجتماعي 
 شلويغلي رشس شلغار شملحنش 2 رقم 445، 
حي  تطوشن،  شلشركة  ن  تغير  قر 
تطوشن،  إلى  شلسبع  كورة  طوريطة 
شلغار  رشس  شلويغلي  اارع  حند 
شملحنش 2 رقم 445، كما تقرر تغيير 

شسم شلشركة  ن :
 GROUPE SCOLAIRE LA BASE

PRIVE
إلى :

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
.LA BASE

II - وبالتالي تقرر  ا يلي :
للشركة  شألسا�ضي  شلنظام  تغيير 
و   ن شلنظام   2 وخاصة شلفصلين 

شألسا�ضي.
لدى  شلقانوني  شإليدشع  تم  وقد 
بتاريخ  بتطوشن  شالبتدشئية  شملحكمة 
34 ديسمبر 2219 تحت رقم 42231.

للخالصة وشلبيان
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KTS CONSEIL

ARA CASH
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة
KTS CONSEIL

 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 42222،
MARRAKECH MAROC

ARA CASH اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي ركن شإل ام 
شلشافعي و اارع حسن شألو  ، جنان 

شلحارثي ، رقم 55 ،  جمع كوكب 
شلتجاري ، كيليز -  رشكش. - 42222 

MARRAKECH شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

403  9
 26 عقد حر  ؤرخ في  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 فبرشير 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 ARA  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.CASH
غرض شلشركة بإيجاز : وسيط في 

تحويل شأل وش  وشلخد ات شملالية.
ركن   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
شإل ام شلشافعي و اارع حسن شألو  
،  جمع   55 رقم   ، جنان شلحارثي   ،
 - -  رشكش.  كيليز   ، كوكب شلتجاري 

MARRAKECH 42222 شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
شلسيدة خديجة تيدريني :  4.000 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
شلسيدة خديجة تيدريني عنوشنه)ش( 
126.تارجا  -1رقم  شلنخيل  تجزئة 

 رشكش 0430   رشكش شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيدة خديجة تيدريني عنوشنه)ش( 
126.تارجا  -1رقم  شلنخيل  تجزئة 

 رشكش 0430   رشكش شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
09  ارس  بتاريخ  شلتجارية بمرشكش  

2222 تحت رقم 112953.
4I

KTS CONSEIL

GROUPE FAYARO
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تغيير نشاط شلشركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 42222،
MARRAKECH MAROC

GROUPE FAYARO اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شالجتماعي برج زيتون 

، APP. 12 ،  بنى 45 ، حميد - 
 رشكش. رقم 23.جماعة سعادة 
تعاونية شلفتح  رشكش 0460  

 رشكش شملغرب.
تغيير نشاط شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 
.60805

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
تم تغيير   2219 فبرشير   04 شملؤرخ في 
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شملعا الت   •» شلشركة  ن  نشاط 
شلعقارية ؛

؛»  شلعقارية  شملضاربات  جميع   •
)حمام  غربي( وفرن خبز  إلى «حمام 

تقليدي وصالة ألعاب رياضية.».
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  شلتجارية بمرشكش  

2219 تحت رقم 764 40.
2I

KTS CONSEIL

CARROSSERIE AUTO DIAG
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة
KTS CONSEIL

 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 42222،
MARRAKECH MAROC

  CARROSSERIE AUTO DIAG
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي تجزئة 
شلكرم رقم 408 .طريق شسفي 000  

 رشكش. - 000   رشكش شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

123822
عقد حر  ؤرخ في  0  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222  ارس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

. CARROSSERIE AUTO DIAG
غرض شلشركة بإيجاز : - شلصيانة 

وشإلصالحات شمليكانيكية وشلكهربائية
- هيكل شلسيارة ، طالء شملركبات.

تجزئة   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
  000 .طريق شسفي   408 شلكرم رقم 

 رشكش. - 000   رشكش شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 300.000  بلغ رأسما  شلشركة:  
درهم،  قسم كالتالي:

 600   : بشتر  شلجياللي  شلسيد 
حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

 1.222   : ملياء  حسن  شلسيدة 
حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

 1.222   : حليبة   نوش   شلسيدة 
حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -
وصفات و وشطن شلشركاء :

عنوشنه)ش(  بشتر  شلجياللي  شلسيد 
رياض   2 اقة  شلفضل  44  شقا ة 
0400   رشكش  شلسالم  رشكش 

شملغرب.
عنوشنه)ش(  ملياء  حسن  شلسيدة 
د-شلطابق  عمارة   2 شلكتبية  شقا ة 
شلسادس  اارع  حمد   45 اقة     

42222  رشكش شملغرب.
عنوشنه)ش(  حليبة   نوش   شلسيدة 
 33 -12عمارة  رقم  شبوشب  رشكش 
  04 0 06  رشكش  شلف-اقة 

 رشكش شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  حليبة   نوش   شلسيدة 
 33 -12عمارة  رقم  شبوشب  رشكش 
  04 0 06  رشكش  شلف-اقة 

 رشكش شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
23  ارس  بتاريخ  شلتجارية بمرشكش  

2222 تحت رقم 113254.
3I

KTS CONSEIL

GROUPE FAYARO
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتماعي للشركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 42222،
MARRAKECH MAROC

GROUPE FAYARO اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي برج زيتون 

، APP. 12 ،  بنى 45 ، حميد - 
 رشكش - 0460    رشكش شملغرب.
تحويل  شملقر شالجتماعي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 
.60805

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
شملؤرخ في 04 فبرشير 2219 تم  تحويل  
للشركة  ن  شلحالي  شالجتماعي  شملقر 
 ،  45 ،  بنى   APP. 12  ، «برج زيتون 
0460    رشكش   - -  رشكش  حميد 
إلى «عملية شلنخيل -4شقا ة  شملغرب» 
 - تمانصورت  رشكش  شسوكنية 

0300    رشكش  شملغرب».
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  شلتجارية بمرشكش  

2219 تحت رقم 764 40.
 I

cabinet comptable chtioui

بارتي طرانسفير
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة
cabinet comptable chtioui

 av tlemssani n° bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92152، ksar el kbir
maroc

بارتي طرشنسفير اركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي اارع 
بئر شنزرشن رقم 09 شلقصر شلكبير - 

92152 شلقصر شلكبير شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

2523
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2219 يوليوز   22
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
بارتي   : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

طرشنسفير.
تحويل   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شال وش .
اارع   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
 - شلكبير  شلقصر   09 رقم  شنزرشن  بئر 

92152 شلقصر شلكبير شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 500   : شلسيد بنفضيلة عبد هللا 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
 500   : ياسين  بنفضيلة  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
هللا  عبد  بنفضيلة  شلسيد 
 92152 شلكبير  شلقصر  عنوشنه)ش( 

شلقصر شلكبير شملغرب.
شلسيد بنفضيلة ياسين عنوشنه)ش( 
شلقصر شلكبير  شلقصر شلكبير 92152 

شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيد بنفضيلة ياسين عنوشنه)ش( 
شلقصر شلكبير  شلقصر شلكبير 92152 

شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 03 بتاريخ  شالبتدشئية بالقصر شلكبير  

دجنبر 2219 تحت رقم 8 43.
5I

el abbassi et taouss

SOCIETE RAHAF CAR
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة
el abbassi et taouss

 ANGLE RUE FES ET BD
 CHOUHADA 1 ER ETAGE  APP
 N 3 HAY EL HASSANI 128 R

 MY DRISS، 62322، BERKANE
MAROC

SOCIETE RAHAF CAR  اركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي رقم  0 
زنقة شصيلة تجزئة بن سعيد حي 
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شملحمدي بركان  - 60300 بركان 
شملغرب

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
6900

في  عقد  وثق  ؤرخ  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 يناير   09
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

. SOCIETE RAHAF CAR
كرشء   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلسيارشت بدون سائق  .
رقم  0   : عنوشن شملقر شالجتماعي 
حي  سعيد  بن  تجزئة  شصيلة  زنقة 
بركان   60300  - بركان   شملحمدي 

شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 500   : حرواة  كريم  شلسيد  

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
 500   : شامال    شلسيد  حمد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(  حرواة  كريم  شلسيد 
رقم 12 زنقة شيت  لو  حي شالندلس   

60300 بركان  شملغرب.
شلسيد  حمد شامال   عنوشنه)ش( 
رقم 23 زنقة بني زناسن حي شالندلس 

60300 بركان شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيدة بودال  جيهان  عنوشنه)ش( 
رقم 409 زنقة  حمزة شبن عبد شملطلب 

حي شملحمدي  60300 بركان شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
يناير   22 بتاريخ  ببركان   شالبتدشئية 

2222 تحت رقم 686.
6I

HARZEM SERVICES SARLAU

أريشوفات
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

HARZEM SERVICES SARLAU
 Lotisement Al Youssr 13 , 3ème
 étage  BD Mohamed V ، 26122،

Berrechid MAROC
أريشوفات  اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي بقعة 32 
شلطابق شألو  أ تجزئة كاليفورنيا - 

26122 برايد شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

43567
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 أبريل   08
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

أريشوفات .
:  نعش  بإيجاز  شلشركة  غرض 

عقاري.
: بقعة 32  عنوشن شملقر شالجتماعي 
 - كاليفورنيا  تجزئة  أ  شألو   شلطابق 

26122 برايد شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 4.000   : شلسيد خنيجر اعيب 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(  اعيب  خنيجر  شلسيد 
تجزئة غنو فتح شلخير حي   22 شلرقم 

وشدي شلذهب 12212 تمارة شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء 
و وشطن  سيري شلشركة:

عنوشنه)ش(  اعيب  خنيجر  شلسيد 
تجزئة غنو فتح شلخير حي   22 شلرقم 

وشدي شلذهب 12212 تمارة شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
أبريل   46 بتاريخ  شالبتدشئية ببرايد  

2222 تحت رقم 242.
7I

 وتق شلعزوزي

FERME D HOTES
عقد تسيير حر ألصل تجاري )شألشخاص 

شملعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

FERME D HOTES
بمقت�ضى  عقد  وثق  ؤرخ في 43 
 POMMERIE أعطت   2222 فبرشير 
شملسجلة   DE MARIGHA SARL
باملحكمة   26293 شلتجاري  بالسجل 
شلتجارية بمرشكش حق شلتسيير شلحر 
ب  اريغا  شلكائن  شلتجاري  لألصل 
شلحوز  شقليم  ش ز يز  جماعة  ويركان 
لفائدة  شملغرب  0000   رشكش   -
JNANE ATLAS SARL ملدة 22 سنة 
تبتدئ  ن 04 أبريل 2222 و تنتهي في 
2242  قابل  بلغ اهري  أبريل   04

قيمته 50.000 درهم.
8I

 وتق شلعزوزي

FERME D HOTES
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)شألشخاص شملعنويون(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

FERME D HOTES
شلعام  شلجمع  بمقت�ضى  
 POMMERIE DE شالستثنائي لشركة
MARIGHA شلكائن  قرها شالجتماعي 
ب : دوشر  اريغا ويركان دشئرة ش ز يز  - 
0000    رشكش  شملغرب شملؤرخ في 43 

فبرشير 2222 تقرر  ايلي:
فسخ عقد شلتسيير شلحر لألصل   
دوشر  اريغا   : ب  شلكائن  شلتجاري 
  0000  - ش ز يز  دشئرة  ويركان 
طرف  شملوقع  ن   ، شملغرب   رشكش 

 POMMERIE DE MARIGHA اركة
و  شلتجاري  لألصل  بصفتها  الكة   :
اركة CK GET SARL بصفتها  سيرة 

حرة.
9I

gefoco

NOURSAFI
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46222، safi maroc

NOURSAFI اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي 86 بلوك 8 
حي كاوكي  - 6000  شسفي شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
40333

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 30  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.NOURSAFI
تنظيم   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلحفالت 
تقديم شلطعام 

86 بلوك  عنوشن شملقر شالجتماعي : 
8 حي كاوكي  - 6000  شسفي شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

شلشركة:   رأسما    بلغ 
400.000,00 درهم،  قسم كالتالي:

 4.000   : شلسيد شلحسين شملا�ضي  
حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
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 4000  : شلسيد شلحسين شملا�ضي  
بقيمة 400.000 درهم.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   
وصفات و وشطن شلشركاء :

شلسيد شلحسين شملا�ضي  عنوشنه)ش( 
86 بلوك 8 حي كاوكي  6000  شسفي 

شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيد شلحسين شملا�ضي  عنوشنه)ش( 
شسفي    6000 8 حي كاوكي  بلوك   86

شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  بآسفي   شالبتدشئية 

2222 تحت رقم -.

40I

gefoco

GHOUFRANE TIXE
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46222، safi maroc

GHOUFRANE TIXE اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي رقم 45 

حي   تجزئة شلعيون عزيب شلدرعي  - 
6000  شسفي شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
403 3

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 30  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.GHOUFRANE TIXE
صناعة   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شملالبس.
 45 رقم   : عنوشن شملقر شالجتماعي 
حي   تجزئة شلعيون عزيب شلدرعي  - 

6000  شسفي شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:   رأسما    بلغ 

400.000,00 درهم،  قسم كالتالي:
شلصديق   شللطيف  عبد  شلسيد 
درهم   400 بقيمة  حصة   4.000   :

للحصة .
 : شلسيد عبد شللطيف شلصديق  

4000 بقيمة 400.000 درهم.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

وصفات و وشطن شلشركاء :
شلصديق   شللطيف  عبد  شلسيد 
تجزئة   حي     45 رقم  عنوشنه)ش( 
شلعيون شعزيب شلدرعي  6000  شسفي 

شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلصديق   شللطيف  عبد  شلسيد 
تجزئة   حي     45 رقم  عنوشنه)ش( 
شلعيون شعزيب شلدرعي  6000  شسفي 

شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
30  ارس  بتاريخ  شالبتدشئية بآسفي  

2222 تحت رقم -.
44I

NT FINANCE

HADOI
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تفويت حصص
NT FINANCE

 BD RIAD LOT MASSIRA
 LOT FB 12 RTG 3 APP 2

 MOHAMMEDIA ، 22222،
MOHAMMEDIA MAROC
HADOI اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي تجزئة رقم 

484 شملنطقة شلصناعية جنوب غرب 

شملحمدية - 28832 شملحمدية شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.440 9

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�ضى 

تمت   2222 09  ارس  في  شملؤرخ 

شملصادقة على :

شلكريم  عبد  )ة(  شلسيد  تفويت 

 عزوزي 4.000 حصة شجتماعية  ن 

أصل 4.000 حصة لفائدة  شلسيد )ة( 

إيمان شلتازي بتاريخ 44  ارس 2222.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم   

 12 بتاريخ  باملحمدية   شالبتدشئية 

 ارس 2222 تحت رقم 86 .

12I

moorishco

LMTS
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

moorishco

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 22122، casablanca

maroc

LMTS اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي    3اارع 

يعقوب شملنصور زنقة إسحاق إبن 

حنين  شلطابق شألو  شلشقة4 - 

22322 شلدشر شلبيضاء شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.355223

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 

تمت   2222 فبرشير   25 في  شملؤرخ 

شملصادقة على :
لزشني  رقية   )ة(  شلسيد  تفويت 

أصل  شجتماعية  ن  حصة   222

00  حصة لفائدة  شلسيد )ة(  والي 

فبرشير   25 بتاريخ  إبرشهيم    بكر 

.2222

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 46 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

 ارس 2222 تحت رقم 54  43.
43I

CABINET BOURHIL HASSAN

GENING.MB
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

CABINET BOURHIL HASSAN
 RUE VERDUN RES ELISA APT A

، 92212، TANGER MAROC
GENING.MB اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي طريق 

شلرباط  كم7 حي شلحسني شطلس رقم 
66 طنجة - 90040 طنجة شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
124821

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 فبرشير   22
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.GENING.MB
غرض شلشركة بإيجاز : شلخد ات 

شلتقنية للهندسة عا ة..
طريق   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
شلرباط  كم7 حي شلحسني شطلس رقم 

66 طنجة - 90040 طنجة شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 4.000   : بلعربي  حمد  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :



5943 الجريدة الرسميةعدد 5643 -   اوش  4  4 )22  اي 2222) 

عنوشنه)ش(  بلعربي  حمد  شلسيد 
دريوش   62253 دريوش  شتروكوت 

شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  بلعربي  حمد  شلسيد 
دريوش   62253 دريوش  شتروكوت 

شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
40  ارس  بتاريخ  بطنجة   شلتجارية 

2222 تحت رقم 2262.
4 I

ACS CONSEILS

INOV PETROLE
اركة شملساهمة

 الء ة شلنظام شألسا�ضي للشركة

ACS CONSEILS
شقا ة  حفاظ زنقة شلجزشئر شلطابق 

2 ، 26122، برايد شملغرب
INOV PETROLE «اركة 

شملساهمة»
وعنوشن  قرها شالجتماعي: 459 اارع 
يعقوب شملنصور شلطابق 3 رقم 12 - 

22222 شلدشر شلبيضاء شملغرب.
« الء ة شلنظام شألسا�ضي للشركة»
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري: 

.126222
بمقت�ضى شلجمع شلعام شالستثنائي 

شملؤرخ في 21 أبريل 2222
شألسا�ضي  شلنظام  تقرر  الء ة 
22- للشركة  ع  قتضيات شلقانون: 

49
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم   
 22 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

أبريل 2222 تحت رقم 804 73.
45I

ACS CONSEILS

INOV PETROLEه
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تعيين  تصرفين
ACS CONSEILS

شقا ة  حفاظ زنقة شلجزشئر شلطابق 
2 ، 26122، برايد شملغرب

هINOV PETROLE «اركة  

شملساهمة»

وعنوشن  قرها شالجتماعي: 459 اارع  

يعقوب شملنصور شلطابق 3 رقم 12 - 

 22222

شلدشرشلبيضاء شملغرب.

«تعيين  تصرفين»

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري: 

.126222

بمقت�ضى شلجمع شلعام شالستثنائي 

شملؤرخ في 21 أبريل 2222

خال   تعيين  تصرفين  تقرر 

شلسنوشت شملالية شلتالية: 

2222 -

2221 -

2222 -

2223 -

2224 -

2225 -

شألشخاص شلطبيعيون: 

ليلى بو زبرة بصفته)ش(  شلسيد)ة( 

ب:  عنوشنه)ش(  وشلكائن   تصرفة 

تجزئة شلسال ة رقم 6سيدي  عروف 

22222 شلدشرشلبيضاء شملغرب

عمرشوي  عاد   شلسيد)ة( 

بصفته)ش(  تصرف وشلكائن عنوشنه)ش( 

443  جمع تدشرت  33 بلوك  ب: رقم 

22222 شلدشر شلبيضاء شملغرب

شملمثل   ( شالعتباريون  شألشخاص 

شلدشئم(: 

ذشت  «اركة   BERNA INVEST

شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

وشلكائن  بصفتها  تصرف  شلوحيد» 

اارع   59 ب:  شالجتماعي   قرها 

 48 6رقم  شلطابق  شلزرقطوني 

شلبيضاء  شلدشر   22222 شملعاريف، 

شلتجاري  بالسجل  وشملسجلة  شملغرب 

تحت رقم: 338334

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

 22 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

أبريل 2222 تحت رقم 800 73.

46I

ACS CONSEILS

INOV PETROLE
تعيين  دير عام

ACS CONSEILS
شقا ة  حفاظ زنقة شلجزشئر شلطابق 

2 ، 26122، برايد شملغرب
INOV PETROLE اركة  شملساهمة

وعنوشن  قرها شالجتماعي 459 اارع 
يعقوب شملنصور شلطابق 3 رقم 12 - 

 22222
شلدشر شلبيضاء شملغرب.

تعيين  دير عام
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.126222
بمقت�ضى شلجمع شلعام شالستثنائي 

شملؤرخ في 21 أبريل 2222
تقرر تعيين شلسيد)ة( شلبرناكي عبد 
 INOV لشركة  عا ا  شملجيد  ديرش 

PETROLE بتاريخ 21 أبريل 2222
وتتمثل شلصالحيات شملخولة فيما 

يلي: نائب شملديرشلعام
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 22 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

أبريل 2222 تحت رقم 804 73.
47I

MER DECO

MER DECO
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة
MER DECO

 BD ZERKTOUNI 3éme  6
 ETAGE APPT N° 6 ، 22322،

CASABLANCA MAROC
MER DECO اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي 6  اارع 

شلزرقطوني شلطابق 3 شلشقة رقم 6 - 
22322 شلدشرشلبيضاء شملغرب

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
 60485

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222  0  ارس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 MER  : بمختصر تسميتها  شإلقتضاء 

.DECO
تقديم   : بإيجاز  شلشركة  غرض 
شلدشخلية  شلعمارة  بشأن  شملشورة 
للمباني  وشلديكور  وشلتخطيط 
أنشطة  جميع  شملهنية.  أو  شلخاصة 
شلعقارشت  وتر يم  وتأهيل  تر يم 
وشلبناء شلجديد وتوسيع شملبنى شلحالي. 
وشألثاث  شألغرشض  جميع  وبيع  ارشء 
باإلسكان  شملتعلقة  وشإلكسسوشرشت 

وشلتصميم شلدشخلي
درشسة وتصميم خطط شلتخطيط 
وبيع  وتركيب  شلدشخلية  وشلتجهيزشت 
شألثاث وشملعدشت وشمللحقات للمطابخ 
وغرف شملالبس وشلحما ات وتصميم 

وإنشاء شلجرشفيك
شألملنيوم  شلنجارة  ن  أعما  
تشييد  أعما    - وشملعدن  وشلخشب 
وشلديكور  شلطالء  أعما   شملباني 

وشلتخطيط شملختلفة
شملطابخ  وتركيب  وبيع  تصميم 
وشلتجهيزشت  وشلخزشئن  وشلحما ات 

شلدشخلية
تشييد شملباني

وشلتجديد  شلتطوير  أعما  
شلدشخلية وشلخارجية ؛ أعما   ختلفة 
 ، ستنلس ستيل   ، خشب   ، )جص 
 ، رخام   ، كهرباء   ، سباكة   ، أملنيوم 

سيرش يك ، ديكور دشخلي وخارجي(
وشلتوزيع  وشملبيعات  شلشرشء 

وشلتجارة
تقديم شلخد ات للشركات؛ اركة 

سمسرة أاغا  كبرى
شلعا ة  شملناقصات  في  شملشاركة 

وشلخاصة
شملباار  وغير  شملباار  شلتقديم 
وشملناقصات  شملسابقات  لجميع 
وشلعقود شلعا ة وشلخاصة أو  شروع 
تجاري  أو  تحقيق صناعي  أو  درشسة 
بالتضا ن  أو  شلخاص  بالتزش ه  إ ا 

شملشترك  ع اركات أخرى
شلعمليات  جميع   ، أعم  وبشكل 
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وشملنقولة  وشلصناعية  شلتجارية 
لحساب  تتم  شلتي  وشملالية  وشلعقارية 
تتعلق  وشلتي   ، شلحصري  شلشركة 
بهدف  غير  باار  أو  بشكل  باار 
تعزز  أن  شملرجح  أو  ن  شلشركة 

تطويرها
6  اارع  عنوشن شملقر شالجتماعي : 
شلزرقطوني شلطابق 3 شلشقة رقم 6 - 

22322 شلدشرشلبيضاء شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
شلسيد  رزوقي هشام :   33 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيد  رزوقي  نير  :  333 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
 333   : يوسف  شلسيد  رزوقي 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(  شلسيد  رزوقي  نير  
دوشر لقلواة رقم 246 شأللفة  22222 

شلدشرشلبيضاء شملغرب.
شلسيد  رزوقي يوسف عنوشنه)ش( 
 22222 شأللفة   رقم   لقلواة  دوشر 

شلدشرشلبيضاء شملغرب.
عنوشنه)ش(  هشام  شلسيد  رزوقي 
 22222 شأللفة   رقم   لقلواة  دوشر 

شلدشرشلبيضاء شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  شلسيد  رزوقي  نير  
دوشر لقلواة رقم 246 شأللفة  22222 

شلدشرشلبيضاء شملغرب
شلسيد  رزوقي يوسف عنوشنه)ش( 
 22222 شأللفة   رقم   لقلواة  دوشر 

شلدشرشلبيضاء شملغرب
عنوشنه)ش(  هشام  شلسيد  رزوقي 
 22222 شأللفة   رقم   لقلواة  دوشر 

شلدشرشلبيضاء شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 43 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

 ارس 2222 تحت رقم 234325.

48I

FIDUBAC SARL

YOUMIMA NEGOCE
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص
FIDUBAC SARL

162 كرر اارع يوسف شبن تاافين 
 NADOR، شلشقة رقم 44 شلناضور

62222، nador maroc
YOUMIMA NEGOCE اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي عاريض 3 
رقم 669 شلناظور - 62222 شلناظور 

شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 
.9789

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
تمت   2222 أبريل   30 في  شملؤرخ 

شملصادقة على :
)ة(   يمون  شلسيد  تفويت 
شجتماعية  حصة   400 شلبوعزشتي 
400 حصة لفائدة  شلسيد   ن أصل 
40  اي  بوزياني بتاريخ  يوسف   )ة( 

.2218
تفويت شلسيد )ة(  الك شلبوعزشتي 
400 حصة شجتماعية  ن أصل 400 
يوسف   )ة(  شلسيد  لفائدة   حصة 

بوزياني بتاريخ 40  اي 2218.
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم   
07  اي  بتاريخ  شالبتدشئية بالناضور  

2222 تحت رقم 47 .

49I

ACS CONSEILS

INOV PETROLE
تعيين  تصرفين

ACS CONSEILS
شلجزشئر  زنقة  شقا ة  حفاظ 

شلطابق 2 ، 26122، برايد شملغرب
«اركة    INOV PETROLE

شملساهمة»
 459 شالجتماعي:  وعنوشن  قرها 
اارع يعقوب شملنصور شلطابق 3 رقم 

12 - 22222 شلدشر شلبيضاء شملغرب.
«تعيين  تصرفين»

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري: 
.126222

بمقت�ضى شلجمع شلعام شالستثنائي 
شملؤرخ في 21 أبريل 2222

خال   تعيين  تصرفين  تقرر 
شلسنوشت شملالية شلتالية: 

2222 -
2221 -
2222 -
2223 -
2224 -
2225 -

شألشخاص شلطبيعيون: 
بو زبرة  عمرشن  شلسيد)ة( 
وشلكائن  بصفته)ش(  تصرف 
رقم  شلسال ة  تجزئة  ب:  عنوشنه)ش( 
شلدشر   22222 6سيدي  عروف 

شلبيضاء شملغرب
بصفته)ش(  حمدة  علي  شلسيد)ة( 
حي  ب:  عنوشنه)ش(  وشلكائن   تصرف 
رقم    شلهال   زنقة  بوكرشين  شيت 

22222 شلفقيه بن صالح شملغرب
شملمثل   ( شالعتباريون  شألشخاص 

شلدشئم(: 
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 22 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

أبريل 2222 تحت رقم 804 73.
22I

IMMO  VIE

IMMO VIE
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة
IMMO  VIE

حي  ارفيل شقا ة  شسماء ااطئ  رقم 
9 ، 90060، طنجة شملغرب

IMMO VIE اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي  حي  
 ارفيل  شقا ة شسماء ااطئ رقم 9 - 

90060 طنجة شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

122685

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  

تم إعدشد شلقانون   2219 أكتوبر   07

ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 IMMO : شإلقتضاء بمختصر تسميتها

.VIE

شنعاش   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

عقاري .

حي     : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 

 ارفيل  شقا ة شسماء ااطئ رقم 9 - 

90060 طنجة شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

شلسيد  حمد قادم  :  400 حصة 

بقيمة 4.000 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

عنوشنه)ش(  شلسيد  حمدقادم 

 calle babor palma quebrada 3 5

 benamadebna   29652 MALAGA

شسبانيا  .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

عنوشنه)ش(  قادم   شلسيد  حمد 

 calle babor palma quebrada 3 5

 benamadebna   29652 MALAGA

شسبانيا 

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

دجنبر   25 بتاريخ  بطنجة   شلتجارية 

2219 تحت رقم 229211.

21I
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PLAYA.M

PLAYA.M
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة
PLAYA.M

49 ساحة شال م شلشقة رقم 44 
بالطابق شالو  ، 90060، طنجة 

شملغرب
PLAYA.M اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي  46 ساحة 
شال م  شلشقة رقم 44 بالطابق شالو   

- 90060 طنجة شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

40  47
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2219 اتنبر   30
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.PLAYA.M
شنعاش   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

عقاري .
 46   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
ساحة شال م  شلشقة رقم 44 بالطابق 

شالو   - 90060 طنجة شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
حصة   2   : قادم  شلسيد  حمد 

بقيمة 4.000 درهم للحصة .
98 حصة    : شلسيد شحمد بوهريز 

بقيمة 4.000 درهم للحصة .
 

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -
وصفات و وشطن شلشركاء :

عنوشنه)ش(  قادم  شلسيد  حمد 
 calle babor palma quebrada 3 5
 benamadebna   29652 MALAGA

شسبانيا  .

عنوشنه)ش(  بوهريز  شحمد  شلسيد 
496 اارع ولي شلعهد  90060 طنجة 

شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  قادم   شلسيد  حمد 
 calle babor palma quebrada 3 5
 benamadebna   29652 MALAGA

شسبانيا 
عنوشنه)ش(  بوهريز  شحمد  شلسيد 
496 اارع ولي شلعهد  90060 طنجة  

شملغرب 
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
فبرشير   22 بتاريخ  بطنجة   شلتجارية 

2222 تحت رقم 232863.
22I

gefoco

RIMANE PRO SERVICE
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46222، safi maroc

RIMANE PRO SERVICE اركة 
ذشت  سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي 39 تجزئة 
69  حي 45 لعريسة شسفي  - 6000  

شسفي  شملغرب 
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

40339
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 يناير   06
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 
.RIMANE PRO SERVICE

شعما    : بإيجاز  شلشركة  غرض 
شلبناء .

عنوشن شملقر شالجتماعي : 39 تجزئة 
69  حي 45 لعريسة شسفي  - 6000  

شسفي  شملغرب .
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 4.000   : شلسيد لعميري  يلود  

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
 4000  : لعميري  يلود   شلسيد 

بقيمة 400.000 درهم.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(  شلسيد لعميري  يلود  
39 تجزئة 69  حي 45 لعريسة شسفي  

6000  شسفي شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  شلسيد لعميري  يلود  
39 تجزئة 69  حي 45 لعريسة شسفي  

6000  شسفي شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
30  ارس  بتاريخ  شالبتدشئية بآسفي  

2222 تحت رقم -.
23I

gefoco

FREE BATIMENT KOUCHI
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46222، safi maroc

  FREE BATIMENT KOUCHI
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي دوشر 

سكادرش دشر �ضي عي�ضى  - 6000  
شسفي  شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

40337

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 30  ارس 

ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 FREE  : بمختصر تسميتها  شإلقتضاء 

. BATIMENT KOUCHI

شلهندسة   : غرض شلشركة بإيجاز 

شملدنية

نقل شملسافرين .

دوشر   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 

  6000  - عي�ضى   �ضي  دشر  سكادرش 

شسفي  شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

شلشركة:   رأسما    بلغ 

400.000,00 درهم،  قسم كالتالي:

 4.000   : كو�ضي   شلسيد  حمد 

درهم   400.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .

 4000  : كو�ضي   شلسيد  حمد 

بقيمة 400.000,00 درهم.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

وصفات و وشطن شلشركاء :

عنوشنه)ش(  كو�ضي   شلسيد  حمد 

  6000 دوشر سكادرش دشر �ضي عي�ضى  

شسفي شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

عنوشنه)ش(  كو�ضي   شلسيد  حمد 

  6000 دوشر سكادرش  دشر �ضي عي�ضى  

شسفي شملغرب

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

30  ارس  بتاريخ  شالبتدشئية بآسفي  

2222 تحت رقم -.

24I
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CCJF

BEST BISCUITS MAROC
إعالن  تعدد شلقرشرشت

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
22242، CASABLANCA MAROC

BEST BISCUITS MAROC «اركة  
شملساهمة»

وعنوشن  قرها شالجتماعي: 121، 
شملنطقة شلصناعية شلساحل، حد 
شلسوشلم، برايد  - - برايد شملغرب.

«إعالن  تعدد شلقرشرشت»
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري: 

.5384
بمقت�ضى شلجمع شلعام شالستثنائي 

شملؤرخ في 22  ارس 2222
تم شتخاذ شلقرشرشت شلتالية: 

قرشر رقم 4: شلذي ينص على  ايلي: 
قبو  شستقالة كل  ن شلسيد رايد 
سريدي و شلسيد فرشس شلعبو�ضي   ن 

 هام  تصرفين
قرشر رقم 2: شلذي ينص على  ايلي: 
بوتكرشي  شلهاامي  شلسيد  تعيين 
ست  ملدة  للشركة  جديد   تصرفا 
شنعقاد  حين  إلى  أي  سنوشت   )6(
شلجمع شلعام شلعادي شملدعو للبت في 

حسابات سنة 2225.
قرشر رقم 3: شلذي ينص على  ايلي: 
 جلس شإلدشرة شملنعقد في نفس شليوم 
قرر  تعيين شلسيد شلهاامي بوتكرشي 
رئيسا  ديرش عا ا جديدش ملدة وكالته 
 تصرفا, بعد قبو  شستقالة شلرئيس 
رايد  شلسيد  شلسابق  شلعام  شملدير 

سريدي.
وتبعا لذلك تم تعديل  قتضيات 

شلنظام شألسا�ضي شلتالية: 
بند رقم 4: شلذي ينص على  ايلي: 

شستقالة  تصرفين    
بند رقم 2: شلذي ينص على  ايلي: 

تعيين  تصرف جديد    
بند رقم 3: شلذي ينص على  ايلي: 

شستقالة شلرئيس شملدير شلعام 
بند رقم  : شلذي ينص على  ايلي: 

تعيين رئيس  دير عام جديد 
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

بتاريخ  0  اي  ببرايد   شالبتدشئية 
2222 تحت رقم 253/22.

25I

Synergie Experts

OFFICE SPACE JEAN JAURES
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

شستمرشر نشاط شلشركة
Synergie Experts

9 , زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 
22262، شلدشر شلبيضاء شملغرب

 OFFICE SPACE JEAN JAURES
«اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة»

وعنوشن  قرها شالجتماعي: 9 ، زنقة 
جون جوريس، حي غوتييه  - 22262 

شلدشر شلبيضاء شملغرب.
«شستمرشر نشاط شلشركة»

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري: 
.258863

عرفي  ختم  تحت  عقد  بموجب 
قرر اركاء   ،2222 بتاريخ34  ارس 

شلشركة شملحدودة شملسؤولية 
OFFICE SPACE JEAN JAURES

  0.000 قدره  رأسما   ذشت 
درهم،  قرها شالجتماعي ب 9 ، زنقة 
شلدشر  غوتييه  حي  جوريس،  جون 
شلبيضاء و شملسجلة بالسجل شلتجاري 
ملا  طبقا  و   ،258863 شلرقم  تحت 
تنص عليه شملادة 86  ن قانون 5-96 
بموشصلة   ،4997 فبرشير   43 بتاريخ 

نشاط شلشركة.
شلقانوني  شإليدشع  تنفيذ  تم 
في  باملحكمة شلتجارية بالدشر شلبيضاء 

22/24/2222 تحت شلرقم 657.
لالستخرشج وشملرجعية.

26I

اركة ألتيرفيد ش.م.م

تأ ينات اسيد
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

اركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 04 رقم 22 حي شلنجاح 

خنيفرة، 000 5، خنيفرة شملغرب
تأ ينات شسيد  اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي رقم  3 

اارع تودرت شلطابق شألو  اقة 04 

حي شلزيتون -تكوين- 80000 أكادير 

شملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.30 89

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 

تم تعيين  34  ارس 2222  شملؤرخ في 

شلسيد)ة(  للشركة  جديد   سير 

تبوعزشت  لحو كمسير وحيد

تبعا لقبو  شستقالة شملسير.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  باكادير   شلتجارية 

2222 تحت رقم 92221.

22I

اركة ألتيرفيد ش.م.م

تأ ينات اسيد
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

اركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 04 رقم 22 حي شلنجاح 

خنيفرة، 000 5، خنيفرة شملغرب

تأ ينات شسيد اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي رقم  3 

اارع تودرت شلطابق شألو  اقة 04  

حي شلزيتزن -تكوين 80000 أكادير 

شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.30 89

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 

تمت   2222 34  ارس  في  شملؤرخ 

شملصادقة على :

تفويت شلسيد )ة(  حمد تبوعزشت 

أصل  شجتماعية  ن  حصة   550

4.000 حصة لفائدة  شلسيد )ة( لحو 

تبوعزشت بتاريخ 34  ارس 2222.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم   

أبريل   29 بتاريخ  باكادير   شلتجارية 

2222 تحت رقم 92221.

28I

FOUZMEDIA

HYGIPRO 3D
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة
FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 182 Hay
 Bouchrienne، 14222، kenitra

maroc
HYGIPRO 3D اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي  حل رقم 
2 شملجموعة 96 حي شلشباب شلرقم 

123 - 000 4 شلقنيطرة شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

53657
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2219 أكتوبر   22
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.HYGIPRO 3D
:  قاو  في  غرض شلشركة بإيجاز 
تنظيف شلشقق و شملتاجر وشلوشجهات 

شأل ا ية
«تجميع  شلنفايات   نظف 
شلنفايات شلصناعية وإعادة تدويرها».
عنوشن شملقر شالجتماعي :  حل رقم 
شلرقم  شلشباب  حي   96 شملجموعة   2

123 - 000 4 شلقنيطرة شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
حدو  ولود  آيت  شلسيد  حمد 
 4 000 شلخير  تعاونية   7 عنوشنه)ش( 

شلقنيطرة شملغرب.
عنوشنه)ش(  شلولجي  شملهدي  شلسيد 
 44 شلشقة   5  مر جبل أنكور عمارة 

40400 سال شملغرب.
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وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   
و وشطن  سيري شلشركة:

حدو  ولود  آيت  شلسيد  حمد 
 4 000 شلخير  تعاونية   7 عنوشنه)ش( 

شلقنيطرة شملغرب
عنوشنه)ش(  شلولجي  شملهدي  شلسيد 
 44 شلشقة   5  مر جبل أنكور عمارة 

40400 سال شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
06  اي  شالبتدشئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2222 تحت رقم -.
29I

transparence fiscale

 STE D’HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة
transparence fiscale

 bis av med slaoui ، 32222، 38
fes maroc

 STE D’HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي شوالد 

شلطيب شلعليا فاس سايس  - 32223 
فاس شملغرب

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
55222

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2218 04  ارس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 
 D’HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

.ALIMENTAIRE
غرض شلشركة بإيجاز : شالستشارة 

شو شلتسيير.
شوالد   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
شلطيب شلعليا فاس سايس  - 32223 

فاس شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

 750   : اادلي  فدوى  شلسيدة 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

شلسيد شيوب شلشادلي :  252 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

شلسيدة فدوى اادلي عنوشنه)ش(   

اار  ديبورن 37000 تور فرنسا.

عنوشنه)ش(  شلشادلي  شيوب  شلسيد 

سايس   فاس  شلعليا  شلطيب  شوالد 

32223 فاس شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

شلسيدة فدوى اادلي عنوشنه)ش(   

اار  ديبورن 37000 تور فرنسا

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

21  ارس  بتاريخ  بفاس   شلتجارية 

2218 تحت رقم 930.

30I

ACS CONSEILS

INOV PETROLE
تعيين رئيس  جلس شإلدشرة

ACS CONSEILS

شقا ة  حفاظ زنقة شلجزشئر شلطابق 

2 ، 26122، برايد شملغرب

INOV PETROLE «اركة  

شملساهمة»

وعنوشن  قرها شالجتماعي: 459 اارع 

يعقوب شملنصور شلطابق 3 رقم 12 - 

22222 شلدشر شلبيضاء شملغرب.

«تعيين رئيس  جلس شإلدشرة»

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري: 

.126222
شإلدشري   شلعام  شلجمع  إطار  في 

شملؤرخ في 21 أبريل 2222

تقرر تعيين شلسيد  بو زبرة ليلى

 INOV رئيسا ملجلس إدشرة اركة

PETROLE

بتاريخ: 21 أبريل 2222

له  شملخولة  شلصالحيات  وتتمثل 

للشركة  شلقانونية  شملمثلة  يلي:  فيما 

و ديرة عا ة

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

 22 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

أبريل 2222 تحت رقم 800 73.

34I

STE DAY FINANCE

 STE TARS RENTAL CAR

SARL AU
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تأسيس اركة

STE DAY FINANCE

ساحة شلحرية شلرقم 43 شلطابق 

شلثاني شلفقيه بن صالح ، 23222، 

شلفقيه بن صالح شملغرب

 STE TARS RENTAL CAR SARL

AU اركة ذشت  سؤلية  حدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي شلطابق 

شألو  شلشقة 03 شلرقم 58 اارع 

عال  بن عبد هللا  - 23222 شلفقيه 

بن صالح شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

 385

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 12  ارس 

ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.TARS RENTAL CAR SARL AU

كرشء   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلسيارشت.

شلطابق   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
اارع   58 شلرقم   03 شلشقة  شألو  
شلفقيه   23222 - عال  بن عبد هللا  

بن صالح شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 4.000   : شلسيد عزوزي سفيان 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
شلسيد عزوزي سفيان عنوشنه)ش( 
سوق  زيدوح  ولد  دشر  شلفالح  تجزئة 
سوق   23222 شلنمة  أوالد  شلسبت 

شلسبت شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  كوثر  شلسلوى  شلسيدة 
خريبكة  زنقة  كة   4 شلقرى  أم   53

23222 خريبكة شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
بتاريخ  شالبتدشئية بالفقيه بن صالح  

29 أبريل 2222 تحت رقم 69.
32I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

LUXURY IMMOBILIERE
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص
 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL
 TANGER ، 92222، TANGER

MAROC
LUXURY IMMOBILIERE اركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي اارع 
 A رشكش شقا ة  رشكش عمارة 

شلطابق 4 رقم 3   طنجة 90000  
طنجة شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 
.80345

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
تمت   2222 في  4  ارس  شملؤرخ 

شملصادقة على :
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عبدشلحفيظ  )ة(  شلسيد  تفويت 
شلحنكاري 252 حصة شجتماعية  ن 
)ة(  شلسيد  500 حصة لفائدة   أصل 
بتاريخ  4  ارس  ظشويث  سكين 

.2222
تفويت شلسيد )ة(  حمد شلحنكاري 
252 حصة شجتماعية  ن أصل 500 
سكين  )ة(  شلسيد  لفائدة   حصة 

ظشويث بتاريخ  4  ارس 2222.
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم   
06  اي  بتاريخ  بطنجة   شلتجارية 

2222 تحت رقم 231491.
33I

CCJF

NUTRIS GROUP
إعالن  تعدد شلقرشرشت

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
22242، CASABLANCA MAROC

NUTRIS GROUP «اركة  
شملساهمة»

وعنوشن  قرها شالجتماعي: اارع 
بوركون زنقة جعفر شبن حبيب، 

إقا ة شملشارق 2، شلطابق 4، شلدشر 
شلبيضاء. - - شلدشرشلبيضاء شملغرب.

«إعالن  تعدد شلقرشرشت»
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري: 

.429252
بمقت�ضى شلجمع شلعام شالستثنائي 

شملؤرخ في 22  ارس 2222
تم شتخاذ شلقرشرشت شلتالية: 

قرشر رقم 4: شلذي ينص على  ايلي:  
قبو  شستقالة شلسيد رايد سريدي 

 ن  هام  تصرف.
قرشر رقم 2: شلذي ينص على  ايلي: 
بوتكرشي  شلهاامي  شلسيد  تعيين 
ست  ملدة  للشركة  جديد   تصرفا 
شنعقاد  حين  إلى  أي  سنوشت   )6(
شلجمع شلعام شلعادي شملدعو للبت في 

حسابات سنة 2225.
قرشر رقم 3: شلذي ينص على  ايلي: 
 جلس شإلدشرة شملنعقد في نفس شليوم 
قرر  تعيين شلسيد شلهاامي بوتكرشي 
رئيسا  ديرش عا ا جديدش ملدة وكالته 

 تصرفا, بعد قبو  شستقالة شلرئيس 
رايد  شلسيد  شلسابق  شلعام  شملدير 

سريدي.
وتبعا لذلك تم تعديل  قتضيات 

شلنظام شألسا�ضي شلتالية: 
بند رقم 4: شلذي ينص على  ايلي: 

شستقالة  تصرف
بند رقم 2: شلذي ينص على  ايلي: 

تعيين  تصرف جديد
بند رقم 3: شلذي ينص على  ايلي: 

شستقالة شلرئيس شملدير شلعام 
بند رقم  : شلذي ينص على  ايلي: 

تعيين رئيس  دير عام جديد 
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 05 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

 اي 2222 تحت رقم  84 73.
3 I

gefoco

ABDA ALIMENTATION
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46222، safi maroc

ABDA ALIMENTATION  اركة 
ذشت  سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي 152 بلوك 
44 تجزئة رياض  - 6000  شسفي  

شملغرب 
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

12291
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 44  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 ABDA : شإلقتضاء بمختصر تسميتها

. ALIMENTATION
: بيع شملوشد  غرض شلشركة بإيجاز 

شلغذشئية .
 152  : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
  6000  - رياض   تجزئة   44 بلوك 

شسفي  شملغرب .
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:   رأسما    بلغ 

400.000,00 درهم،  قسم كالتالي:
شلسيد عبد هللا شلعرفاوي  :  4.000 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيد عبد هللا شلعرفاوي : 4000 

بقيمة 400 درهم.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

وصفات و وشطن شلشركاء :
شلعرفاوي  هللا  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش( 152 بلوك 44 تجزئة رياض  

6000  شسفي  شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلعرفاوي  هللا  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش( 152 بلوك 44 تجزئة رياض  

6000  شسفي شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
44  ارس  بتاريخ  شالبتدشئية بآسفي  

2222 تحت رقم -.
35I

gefoco

 MOBADARA
ENTREPRENEUR

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس اركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46222، safi maroc

  MOBADARA ENTREPRENEUR
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي  قيم 

في اركة بريكوديما رقم 12  ركز 
تجاري كاوكي  - 6000  شسفي  

شملغرب 
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

40444
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 يناير   06
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 
. MOBADARA ENTREPRENEUR

شعما    : بإيجاز  شلشركة  غرض 
 تنوعة .

:  قيم في  عنوشن شملقر شالجتماعي 
اركة بريكوديما رقم 12  ركز تجاري 

كاوكي  - 6000  شسفي  شملغرب .
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:   رأسما    بلغ 

400.000,00 درهم،  قسم كالتالي:
شلسيد عبد شلعزيز شلعلولي  :  500 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيد عبد شملنعم شلساخي  :  500 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
 500  : شلسيد عبد شلعزيز شلعلولي  

بقيمة 400 درهم.
شلسيد عبد شملنعم شلساخي  : 500 

بقيمة 400 درهم.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

وصفات و وشطن شلشركاء :
شلعلولي   شلعزيز  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش( دوشر شلعويمرشت قيادة شنكا 

شسفي  6000  شسفي شملغرب.
شلساخي   شملنعم  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش( دوشر شلبشير بن عبد شلسالم 
شلصويرة     000 تاملست شلصويرة  

شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلعلولي   شلعزيز  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش( دوشر شلعويمرشت قيادة شنكا 

شسفي  6000  شسفي شملغرب
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شلساخي   شملنعم  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش( دوشر شلبشير بن عبد شلسالم 
شلصويرة     000 تاملست شلصويرة  

شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
يناير   06 بتاريخ  بآسفي   شالبتدشئية 

2222 تحت رقم -.
36I

gefoco

SIMAKO FOOD
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46222، safi maroc

SIMAKO FOOD اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي رقم 152 
بلوك44 تجزئة شلرياض - 6000  

شسفي شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

40369
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 06  اي 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.SIMAKO FOOD
: بيع شملوشد  غرض شلشركة بإيجاز 

شلغذشئية .
عنوشن شملقر شالجتماعي : رقم 152 
  6000  - شلرياض  تجزئة  بلوك44 

شسفي شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

شلشركة:   رأسما    بلغ 

400.000,00 درهم،  قسم كالتالي:
شلعرفاوي   شلرزشق  عبد  شلسيد 

درهم   400 بقيمة  حصة   4.000   :

للحصة .

 : شلسيد عبد شلرزشق شلعرفاوي    

4000 بقيمة 400 درهم.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

وصفات و وشطن شلشركاء :
شلعرفاوي   شلرزشق  عبد  شلسيد 
تجزئة  بلوك44   152 رقم  عنوشنه)ش( 

شلرياض 600  شسفي شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلعرفاوي   شلرزشق  عبد  شلسيد 

عنوشنه)ش( 152 بلوك 44 تجزئة رياض  

6000  شسفي شملغرب

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

06  اي  بتاريخ  بآسفي   شالبتدشئية 

2222 تحت رقم -.

37I

FOUZMEDIA

STE AB-PRO DISTI SARL
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 182 Hay

 Bouchrienne، 14222، kenitra

maroc

STE AB-PRO DISTI SARL اركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي  حل رقم 

1252 بلوك 40 بقعة عين شلعاطي 

4 - 52222 شلرايدية شملغرب

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

436 5

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 22  ارس 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شملسؤولية شملحدودة.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.AB-PRO DISTI SARL
شنتاج   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

لوشزم شلنظافة وشلصيانة
بيع لوشزم شلنظافة وشلصيانة

شلتصدير وشإلستيرشد.
عنوشن شملقر شالجتماعي :  حل رقم 
1252 بلوك 40 بقعة عين شلعاطي 4 

- 52222 شلرايدية شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(  ش كاص  سعيد  شلسيد 
حي  عمورة   48 شلرقم   40 شلزنقة 

000 4 شلقنيطرة شملغرب.
أرفود   شلسيد طه بيحو عنوشنه)ش( 

52222 شلرايدية شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
أرفود   شلسيد طه بيحو عنوشنه)ش( 

52222 شلرايدية شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 06 بتاريخ  بالرايدية   شالبتدشئية 

 ارس 2222 تحت رقم -.
38I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE «GMLUXE» SARL-AU
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °2 VN ، 32222، fès

Maroc
STE «GMLUXE» SARL-AU اركة 
ذشت  سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي فاس 

اارع شلجيش شمللكي عمارة شلسعيدي 

 كاتب شلفتح شلطابق شلثاني رقم 7 

فاس شلجديد - 30000 فاس شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

62419

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 06  ارس 

ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.«GMLUXE» SARL-AU

: بيع   وشد  غرض شلشركة بإيجاز 

شلبناء.

فاس   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 

اارع شلجيش شمللكي عمارة شلسعيدي 

 7 رقم  شلثاني  شلطابق  شلفتح   كاتب 

فاس شلجديد - 30000 فاس شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

 4.000   : جال   كودي  شلسيد 

درهم   400.000 بقيمة  حصة 

للحصة.

 4000  : جال   كودي  شلسيد 

بقيمة 400.000 درهم.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

وصفات و وشطن شلشركاء :

عنوشنه)ش(  جال   كودي  شلسيد 
58 اارع جعفر شبن عطية شيت  رقم 

شسقاطو فاس 30000 فاس شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

عنوشنه)ش(  جال   كودي  شلسيد 
58 اارع جعفر شبن عطية شيت  رقم 

شسقاطو فاس 30000 فاس شملغرب
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باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
43  ارس  بتاريخ  بفاس   شلتجارية 

2222 تحت رقم 1254/2222.

39I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE»PREMIUM MEDICAL
TECHNOLOGY» SARL-AU

اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °2 VN ، 32222، fès

Maroc
 STE»PREMIUM MEDICAL

TECHNOLOGY» SARL-AU اركة 
ذشت  سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي عمر شبن 

شلخطاب قطعة رقم 56  لعب 
شلخيل ساحة ريان 4 شلطابق 7 رقم 
28 فاس شلجديد - 30000 فاس 

شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

62641
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 أبريل   22
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 
 STE»PREMIUM MEDICAL

.TECHNOLOGY» SARL-AU
تصنيع    : بإيجاز  شلشركة  غرض 
,توزيع وشستيرشد شملالبس شملهنية عالية 

شلجودة لقطاع شلرعاية شلصحية

عمر شبن   : عنوشن شملقر شالجتماعي 
شلخطاب قطعة رقم 56  لعب شلخيل 
ساحة ريان 4 شلطابق 7 رقم 28 فاس 

شلجديد - 30000 فاس شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
  : ش ين  شخالقي  بنغازي  شلسيد 
4.000 حصة بقيمة 400.000 درهم 

للحصة .
 : ش ين  شخالقي  بنغازي  شلسيد 

4.000 بقيمة 400.000 درهم.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

وصفات و وشطن شلشركاء :
ش ين  شخالقي  بنغازي  شلسيد 
اارع  صباحية   12 فاس  عنوشنه)ش( 
 30000 تجزئة شملسفر طريق شيموزشر 

فاس شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
ش ين  شخالقي  بنغازي  شلسيد 
اارع  صباحية   12 فاس  عنوشنه)ش( 
 30000 تجزئة شملسفر طريق شيموزشر 

فاس شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شلتجارية بفاس  بتاريخ 05  اي 2222 

تحت رقم 1181/2222.
 0I

fiduas

RIAD OUMAIMA
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسما  شلشركة

fiduas
 bd gran ceinture hay 5 
 mohammadi ، 22522،

casablanca maroc
RIAD OUMAIMA اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
 ROUTE وعنوشن  قرها شإلجتماعي
 112 RUE L  QU INDUSTRIEL

  AIN SEBAA HAY MOHAMMADI
.- 22252 CASABLANCA MAROC

رفع رأسما  شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.142299
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�ضى 
تم   2216 يوليوز   05 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسما   رفع 
«900.000 درهم» أي  ن «400.000 
عن  درهم»   4.000.000» إلى  درهم» 
إد اج شحتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوشت إصدشر في رأس شملا .
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 45 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 
يوليوز 2216 تحت رقم 00608977.
 4I

ORCONSULTING SARL

GREEN BASKET SARLAU
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

ORCONSULTING SARL
 AVENUE ALLAL BEN 121

 ABDELLAH RABAT RABAT،
12222، RABAT MAROC

GREEN BASKET SARLAU اركة 
ذشت  سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي تجزئة 
اللفى رقم 496  اارع 98ـ99 وئام 
شاللفى 22222  شلدشرشلبيضاء شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
 60 37

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 يناير   29
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.GREEN BASKET SARLAU
تجارة  غرض شلشركة بإيجاز : • 

شلخضر و شلفوشكه بالجملة وشلتقسيط
• جزشرة

•  مون شالغذية شلعا ة و شلبقالة
لجميع  وشلتصدير  شالستيرشد   •

شلتوشبل و  وشد شلبقالة
• وعمو ا، كل شلعمليات شلتجارية 
بطريقة  شملتعلقة  وشملالية  شلصناعية 
لألنشطة  غير  باارة  أو   باارة 
تطوير  في  تساهم  شلتي  أو  شملذكورة 

شلشركة
تجزئة   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
وئام  98ـ99  اارع    496 رقم  اللفى 
شاللفى 22222  شلدشرشلبيضاء شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
شلسيد عمر شلرفاد :  4.000 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
شلسيد عمر شلرفاد عنوشنه)ش( زنقة 
شلرباط   12222 8 حسان   ش رج رقم 

شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيد عمر شلرفاد عنوشنه)ش( زنقة 
شلرباط   12222 8 حسان   ش رج رقم 

شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 46 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

أبريل 2222 تحت رقم 37 60 .
42I

STE FIACCOF 

STE TESFINE CAR
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة
STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 62 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 32282، fes maroc
STE TESFINE CAR اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
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وعنوشن  قرها شإلجتماعي  حل رقم 

58 زنقة  4 اارع شلد ام حي شلوفاء  

طريق صفرو - 30000 فاس شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

62615

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 12  ارس 

ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.TESFINE CAR

كرشء   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلسيارشت بدون سائق.

عنوشن شملقر شالجتماعي :  حل رقم 
58 زنقة  4 اارع شلد ام حي شلوفاء  

طريق صفرو - 30000 فاس شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 500.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

 5.000   : شلسيد عزيز شلحدو�ضي 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

شلسيد عزيز شلحدو�ضي عنوشنه)ش( 
طريق   5 زنقة تونس شقا ة دنيا رقم 

عين شلشقف 30000 فاس شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

شلسيد هشام شلحدو�ضي عنوشنه)ش( 
اارع  والي عبد هللا 22 تجزئة شلغو  

طريق شيموزشر 30000 فاس شملغرب

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

أبريل   24 بتاريخ  بفاس   شلتجارية 

2222 تحت رقم  446.

 3I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE «HOLLYWOOD
PRESTIGE FES» SARL-AU

اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °2 VN ، 32222، fès

Maroc
 STE «HOLLYWOOD PRESTIGE

FES» SARL-AU اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي فاس 
قطعة رقم 6 و 7 اارع  حمد شلعقاد 
تجزئة شلنجاح طريق عين شلسمن - 

30000 فاس شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

62639
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 25  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 
 «HOLLYWOOD PRESTIGE FES»

.SARL-AU
تسيير   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شملقاهي و شملناسبات.
فاس   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
قطعة رقم 6 و 7 اارع  حمد شلعقاد 
 - شلنجاح طريق عين شلسمن  تجزئة 

30000 فاس شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 4.000   : شلسيد عرباوي حفيظ 

درهم   400.000 بقيمة  حصة 

للحصة.

 4000  : حفيظ  عرباوي  شلسيد   

بقيمة 400.000 درهم.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

وصفات و وشطن شلشركاء :

شلسيد عرباوي حفيظ عنوشنه)ش( 

فرنسا 30000 فاس شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

شلسيد عرباوي حفيظ عنوشنه)ش( 

فرنسا 30000 فاس شملغرب

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

شلتجارية بفاس  بتاريخ 05  اي 2222 

تحت رقم 1182/2222.

  I

CAF MANAGEMENT

KHOUITI IMMOBILIER
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تأسيس اركة

CAF MANAGEMENT

شلزنقة 37 شلرقم 47 حي شلهناء ، 

22212، شلدشر شلبيضاء شملغرب

KHOUITI IMMOBILIER اركة 

ذشت  سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي تقاطع 
زنقة  وزشر و اارع آنفا شلطابق 

شلسابع - 22222 شلدشر شلبيضاء 

شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

452525

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 يناير   22

ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.KHOUITI IMMOBILIER
شإلنعاش   : غرض شلشركة بإيجاز 

شلعقاري -شلعقار- .
تقاطع   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
زنقة  وزشر و اارع آنفا شلطابق شلسابع 

- 22222 شلدشر شلبيضاء شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 50.000 شلشركة:   رأسما    بلغ 

درهم،  قسم كالتالي:
 500   : لطيفة  شلسيدة  جدي 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
شلسيدة  جدي لطيفة عنوشنه)ش( 
شلدين  تاج  شلجياللي  بن  زنقة   ،67
شلدشر   22222 شملعاريف   22 شلشقة 

شلبيضاء شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيدة  جدي لطيفة عنوشنه)ش( 
شلدين  تاج  شلجياللي  بن  زنقة   ،67
شلدشر   22222 شملعاريف   22 شلشقة 

شلبيضاء شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 22 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

فبرشير 2222 تحت رقم  589.
 5I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

MEK GROUP  يك اغروب 
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA «B»
 BUREAU N°21 ، 52322،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 يك شغروب  mek group اركة 

ذشت  سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي تجزئة 
لعري�ضي   ،5 رقم 124 شلبساتين  - 
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50000   كناس   شملغرب.

تحويل  شملقر شالجتماعي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

. 8689

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�ضى 

شملؤرخ في 46 دجنبر 2219 تم  تحويل  

للشركة  شلحالي  شالجتماعي  شملقر 

رقم   5، لعري�ضي    «تجزئة   ن 

50000   كناس     - شلبساتين    124

إلى « حل تجاري بدوشر شيت  شملغرب» 

ليبار سيدي سليمان  و  شلكيفان  - 

50000   كناس    شملغرب».

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

03  ارس  بتاريخ  شلتجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 5 .

 6I

expert comptable

WALL STREET EXCHANGE
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

expert comptable

nador ، 62222، nador maroc

 WALL STREET EXCHANGE

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي حي 

لعرش�ضي - زنقة 50 - رقم 39 - 

62222 شلناظور شملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.19223

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 

شملؤرخ في 06  ارس 2222 تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت شلتسمية - و 

 ( أوالد  يمون  حي  بالعنوشن  شلكائن 

قبالة شلوكالة شلوحدة للبنك شلشعبي ( 

- 62222 شلناظور شملغرب و شملسير  ن 

طرف شلسيد)ة( بقريوح وشفي .

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

08  اي  بتاريخ  شالبتدشئية بالناضور  

2222 تحت رقم 423.

 7I

CANOCAF SARL

SINAGO
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

توسيع نشاط شلشركة 
CANOCAF SARL

اارع شلجيش شمللكي زنقة شلخنساء 
رقم 7 شلطابق شلثاني رقم 03 
 NADOR ،62222 ،شلناظور

MAROC
SINAGO اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن  قرها شالجتماعي شلحي 

شلصناعي سلوشن - 62222 شلناظور 
شملغرب.

توسيع نشاط شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.475 5
بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
تمت   2222 34  ارس  في  شملؤرخ 
نشاط  إلى  شلتالية  شألنشطة  إضافة 

شلشركة شلحالي :
صناعة  نتوجات شلتنظيف.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم   
شالبتدشئية بالناضور  بتاريخ 28 أبريل 

2222 تحت رقم 05 .
 8I

AUDICOF GROUP

CARAFINANCE
اركة شملساهمة

رفع رأسما  شلشركة

AUDICOF GROUP
9 4, اارع حسن شلصغير،شلطابق 
 ،  كتب رقم  4 ، 22222، شلدشر 

شلبيضاء شملغرب
CARAFINANCE اركة شملساهمة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي 
 12BD Liberté 3ème étage,
 N°6, Casablanca - 22222
.CASABLANCA MAROC

رفع رأسما  شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.282291
بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
تم   2222 يناير   22 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسما   رفع 

أي  ن  درهم»   2.252.222»

«00 .3.886 درهم» إلى «00 .6.636 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

 07 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

 اي 2222 تحت رقم 234828.

 9I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

ELECTRO SERGHINI

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتماعي للشركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU

 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N

 MEKNES ، 52222، MEKNES

MAROC

ELECTRO SERGHINI اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

 N° 14 وعنوشن  قرها شإلجتماعي

 BD YACOUB EL MANSOUR

 V.N MEKNES - 52222 MEKNES

.MAROC

تحويل  شملقر شالجتماعي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.21933

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 

شملؤرخ في 06 يناير 2222 تم  تحويل  

للشركة  شلحالي  شالجتماعي  شملقر 

 N° 14 BD YACOUB EL»  ن 

 MANSOUR V.N MEKNES -

إلى   «52222 MEKNES MAROC

 RDC IM.22 RUE D’ALGER V.N»

  MEKNES - 52222 MEKNES

.«MAROC

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

فبرشير  بتاريخ  4  شلتجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 705.

50I

SYNERG

ICEBERG DIGITAL AGENCY
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 22262، CASABLANCA

MAROCA
   ICEBERG DIGITAL AGENCY

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي شلدشر 

شلبيضاء – 6  ، اارع شلزرقطوني ،     
شلطابق شلثاني ، شلشقة 6 - 22222 

شلدشر شلبيضاء  شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

 55467
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 يناير   24
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.  ICEBERG DIGITAL AGENCY
تطوير   : بإيجاز  شلشركة  غرض 
شلتسويق   ،  وشقع شإلنترنت وشلجوش  
 ، شلجرشفيك  تصميم   ، شلرقمي 
شلسينمائي   شلفوتوغرشفي  شلتصوير 

وشالستشارشت .
شلدشر   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
     ، ، اارع شلزرقطوني    6  – شلبيضاء 
 22222  -  6 شلشقة   ، شلطابق شلثاني 

شلدشر شلبيضاء  شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة  سنة .
  5.000 شلشركة:   رأسما    بلغ 

درهم،  قسم كالتالي:
شلسيد هشام حادة   :  450 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
 450   : شلسيد إسماعيل شلعلمي  

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
 450   : حادة   شوسا ة  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
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وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -
وصفات و وشطن شلشركاء :

عنوشنه)ش(   حادة  هشام  شلسيد 
 04 شلرقم   07 شقا ة  دينتي شلعمارة 
شلشطر 2 شلبرنو�ضي   22612 بالدشر 

شلبيضاء  شملغرب.
شلعلمي   إسماعيل  شلسيد 
شلهناء  االة  زنقة   ،04 عنوشنه)ش(  

22212 شلدشر شلبيضاء  شملغرب.
عنوشنه)ش(   حادة   شوسا ة  شلسيد 
 04 شلرقم   07 شقا ة  دينتي شلعمارة 
شلدشر   22612 شلبرنو�ضي     2 شلشطر 

شلبيضاء  شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(   حادة  هشام  شلسيد 
 04 شلرقم   07 شقا ة  دينتي شلعمارة 
شلدشر   22612 شلبرنو�ضي     2 شلشطر 

شلبيضاء  شملغرب
شلسيد إسماعيل شلعلمي عنوشنه)ش(  
شلدشر   22212 زنقة االة شلهناء   ،04

شلبيضاء شملغرب
عنوشنه)ش(   حادة   شوسا ة  شلسيد 
 04 شلرقم   07 شقا ة  دينتي شلعمارة 
شلدشر   22612 شلبرنو�ضي     2 شلشطر 

شلبيضاء شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 03 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

فبرشير 2222 تحت رقم  229135.
54I

HI GEST SARL

J.Y BUILDING
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

HI GEST SARL
رقم 25 زنقة شلتقدم  ركزسيدي 
 حمد شوفارس  تحناوت  رشكش ، 

0000 ،  رشكش شملغرب
J.Y BUILDING اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي دوشرسيدي 

 حمد شوفارس تحناوت شلحوز 
 رشكش شلحوز  رشكش 42322 

 رشكش شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

123625

في  عقد  وثق  ؤرخ  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 06  ارس 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 J.Y  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.BUILDING

 : بإيجاز  شلشركة  غرض 

.Construction et travaux divers

 : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 

تحناوت  شوفارس  دوشرسيدي  حمد 

شلحوز  رشكش شلحوز  رشكش 42322 

 رشكش شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

شلسيد ياسين شلسحلي عنوشنه)ش(  

تحناوت    378 تجزئة شلقيروشن رقم 

شلحوز 42322 تحناوت شملغرب.

عنوشنه)ش(  شلفقير  جما   شلسيد 

تحناوت  شوفارس  دوشرسيدي  حمد 

تحناوت   42322 شلحوز  رشكش 

شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

شلسيد ياسين شلسحلي عنوشنه)ش(  

تحناوت    378 تجزئة شلقيروشن رقم 

شلحوز 42322 تحناوت شملغرب

عنوشنه)ش(  شلفقير  جما   شلسيد 

تحناوت  شوفارس  دوشرسيدي  حمد 

تحناوت   42322 شلحوز  رشكش 

شملغرب

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

06  ارس  بتاريخ  شلتجارية بمرشكش  

2222 تحت رقم -.

52I

ACDEN

دلوات فينونسيال ادفيسور2
إعالن  تعدد شلقرشرشت

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
22382، CASABLANCA MAROC

دلوشت فينونسيا  شدفيسوري 
«اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد»
وعنوشن  قرها شالجتماعي: دلوشت 
فينونسيا  شدفيسوري :  شقا ة 

كونتو بو ، دشرة ايل، اارع  حمد 
شلخا س  - شلدشر شلبيضاء شملغرب.

«إعالن  تعدد شلقرشرشت»
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري: 

.223439
بمقت�ضى شلجمع شلعام شالستثنائي 

شملؤرخ في 25 يناير 2222
تم شتخاذ شلقرشرشت شلتالية: 

قرشر رقم 4: شلذي ينص على  ايلي: 
شقا ة  شالجتماعي  ن  شملقر  تحويل 
كونتو بو،  دشرة ايل، اارع  حمد 
شلى  ارينا  شلبيضاء  شلدشر  شلخا س 
رقم  بالطو   V شيفوشر  شلبيضاء  شلدشر 

4شلطابق شالر�ضي
وتبعا لذلك تم تعديل  قتضيات 

شلنظام شألسا�ضي شلتالية: 
بند رقم 5: شلذي ينص على  ايلي:  
شلدشر  شملقر شالجتماعي ب  ارينا  يقع 
شلبيضاء شيفوشر V بالطو رقم 4شلطابق 

شألر�ضي باقي شلبند دون تغيير
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 47 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

 ارس 2222 تحت رقم 636 73.
53I

HBN SERVICES

هوليود للخد ات 245)
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

HBN SERVICES
23 اارع عقبة شبن نافع شلطلبق 
3 رقم 5 شلحي شملحمدي شلبيضاء ، 

22522، شلبيضاء شملغرب
هوليود للخد ات 2215  اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي 23 عقبة 
شبن نافع شلطابق 3 شلحي شملحمدي ، 
بالبيضاء  - 22522 شلدشر شلبيضاء 

شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

3 4379
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2216 أبريل   04
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
شإلقتضاء بمختصر تسميتها : هوليود 

للخد ات 2215 .
اركة   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

هوليود للخد ات2215
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

بمقت�ضى عقد عرفي شملؤرخ بتاريخ 
على  شملصادقة  تمت   28/12/2215

شلقانون شألسا�ضي
ذشت  سؤولية  اركة  لتأسيس 

 حدودة كالتالي
 تسمية شلشركة 

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة  
 شلنشاط شالجتماعي: 

وشلضريبية  شلقانونية  شألعما  
وتحصيل  شالجتماعي  وشلعمل 

شملدفوعات شملستحقة شلغير  ؤدشة .
شملــــــــــــدة : 99 سنة .

شبن  عقبة   23  : شالجتماعي  شملقر 
 ، شملحمدي  شلحي   3 شلطابق  نافع 

بالبيضاء ، في شطار 
شلى  تمتد  ملدة  شالدشري  شلتوطين 

.31/12/2222
رأس  ا  شلشركة :  400.000,00  
بين  4000 حصة   درهم،  قسم شلى 
شألو   شلشريك   يمتلك    ، اريكين 

شلسيد سعيد
وتمتلك   ، حصة   900 أاعود 

شلشريكة شلثانية 400 حصة .       
: تسير شلشركة  ن  تسيير شلشركة 

قبل شلسيدة بودري بشرى .
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نسخة  إيدشع  تم   : شلتسجيـــــل     
شلقانون شألسا�ضي لدى شملحكمة   ن 
لى  صلحة  بالبيضاء  شلتجارية 
 3 4379 عدد  شلتجاري  شلسجل  

بتاريخ 14/21/2216 .
.عنوشن شملقر شالجتماعي : 23 عقبة 
 ، شلحي شملحمدي   3 شبن نافع شلطابق 
شلبيضاء  شلدشر   22522  - بالبيضاء  

شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 40000  : شلسيدة بودري بشرى  

بقيمة 4.000 درهم.
 90000  : شلسيد سعيد أاعود  

بقيمة 9.000 درهم.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(    شلسيدة بودري بشرى  
 25 رقم   62 زنقة  شلصدري  حي 
 جموعة 5 شلبيضاء 22322  شلبيضاء 

شملغرب.
عنوشنه)ش(  شلسيد سعيد أاعو د  
شلبيضاء   433 8 رقم  حي شلفالح زنقة 

22522  شلبيضاء شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(    شلسيدة بودري بشرى  
 25 رقم   62 زنقة  شلصدري  حي 
 جموعة 5 شلبيضاء 22322 شلبيضاء 

شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 46 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

أبريل 2216 تحت رقم -.
5 I

CABINET BOUZIDI

TRANS BALLOUT
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

CABINET BOUZIDI
عند  كتب شلبوزيدي ص.ب 125 
شلناظور ، 62222، شلناظور شملغرب
TRANS BALLOUT اركة ذشت 

 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي اارع 
شبن خلدون شلعروي شملغرب 62222 

شلناظور شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

49833
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 فبرشير   24
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 TRANS : شإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BALLOUT
شلنقل   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلوطني وشلدولي للبضائع لآلخرين.
اارع   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
 62222 شبن خلدون شلعروي شملغرب 

شلناظور شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 4.000   : بلوط  حمد  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(  بلوط  حمد  شلسيد 
5 حي روبينا  سكتور 24 بلوك م رقم 

حي شلرياظ 40400 شلرباط شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  بلوط  حمد  شلسيد 
5 حي روبينا  سكتور 24 بلوك م رقم 

حي شلرياظ 40400 شلرباط شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بالناضور  بتاريخ 40  ارس 

2222 تحت رقم 359.

55I

CABINET BOUZIDI

BALLOUT EXPRESS
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

CABINET BOUZIDI
عند  كتب شلبوزيدي ص.ب 125 
شلناظور ، 62222، شلناظور شملغرب
BALLOUT EXPRESS اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي اارع شبن 
خلدون شلعروي - 62222 شلناضور 

شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

49837
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 فبرشير   25
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.BALLOUT EXPRESS
شلنقل   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلوطني وشلدولي للبضائع لآلخرين.
عنوشن شملقر شالجتماعي : اارع شبن 
شلناضور   62222  - شلعروي  خلدون 

شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 4.000   : يوسف  بلوط  شلسيد  

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(  يوسف  بلوط  شلسيد  
رقم   488 زنقة   3 حي عريظ سكتور 

23 62222 شلناضور شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   
و وشطن  سيري شلشركة:

عنوشنه)ش(  يوسف  بلوط  شلسيد  
رقم   488 زنقة   3 حي عريظ سكتور 

23 62222 شلناضور شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بالناضور  بتاريخ 40  ارس 

2222 تحت رقم 360.
56I

CABINET BOUZIDI

BALLOUT LOGISTIC
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

CABINET BOUZIDI
عند  كتب شلبوزيدي ص.ب 125 
شلناظور ، 62222، شلناظور شملغرب

BALLOUT LOGISTIC اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي اارع شبن 
خلدون شلعروي - 62222 شلناظور 

شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

49835
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 22  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.BALLOUT LOGISTIC
شلنقل   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلوطني وشلدولي للبضائع لآلخرين.
عنوشن شملقر شالجتماعي : اارع شبن 
شلناظور   62222  - شلعروي  خلدون 

شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
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 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  
درهم،  قسم كالتالي:

شلسيد بلوط عبد شلكريم :  4.000 
حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -
وصفات و وشطن شلشركاء :

شلكريم  عبد  بلوط  شلسيد 
 5 بلوك م رقم  عنوشنه)ش( سكتور 24 
شلرباط   40400 رياظ   مرروبينا حي 

شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلكريم  عبد  بلوط  شلسيد 
 5 بلوك م رقم  عنوشنه)ش( سكتور 24 
شلرباط   40400 رياظ   مرروبينا حي 

شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بالناضور  بتاريخ 40  ارس 

2222 تحت رقم 364.
57I

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

 FUJITSU TECHNOLOGY
  SOLUTIONS
اركة شملساهمة

حل اركة

 FUJITSU TECHNOLOGY
SOLUTIONS

 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,21
22522، CASABLNACA MAROC

 FUJITSU TECHNOLOGY
SOLUTIONS  ) اركة شملساهمة)في 

طور شلتصفية(
وعنوشن  قرها شإلجتماعي بير404 
شلطابق 4 وزيس  ساحات شملكاتب 

طريق شلوزيس زنقة 3 رقم 6 شلوزيس 
شلجنوبية شلدشر شلبيضاء - 22412 

شلدشر شلبيضاء شملغرب.
حل اركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 
.993 4

شلعام  شلجمع  بمقت�ضى 
شإلستثنائياملؤرخ في 22 اتنبر 2219 
 FUJITSU تقرر حل اركة شملساهمة
  (   TECHNOLOGY SOLUTIONS

درهم   28.222.222 رأسمالها   بلغ 
بير404  شإلجتماعي  وعنوشن  قرها 
شملكاتب  وزيس  ساحات   4 شلطابق 
طريق شلوزيس زنقة 3 رقم 6 شلوزيس 
 22412  - شلبيضاء  شلدشر  شلجنوبية 
 : نتيجة    شملغرب  شلبيضاء  شلدشر 
للشركة  شلتشغيلي  شلنموذج  تحويل 

شألم لنموذج توزيع غير  باار 
و حدد  قر شلتصفية ب بير404 
شملكاتب  وزيس  ساحات   4 شلطابق 
طريق شلوزيس زنقة 3 رقم 6 شلوزيس 
      22412  - شلبيضاء  شلدشر  شلجنوبية 

شلدشر شلبيضاء شملغرب . 
و عين:

و  شلعالم  شلسيد)ة(  حمد   
شلوزيس  شلنخيل  75زنقة  عنوشنه)ش(  
شملغرب   شلبيضاء  شلدشر   22412

كمصفي )ة( للشركة.
شلحدود  شإلقتضاء  وعند   
شملخولة  شلصالحيات  على  شملفروضة 
تبليغ  و  حل  شملخابرة  لهم  حل 
شلعقود و شلوثائق شملتعلقة بالتصفية.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 40 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

 ارس 2222 تحت رقم 733870.
58I

FICOGE AG

S.J IMPORT
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

FICOGE AG
رقم 22عمارة شفرشن3اارع شلحسن 
 AGADIR، 822222، شلتانى شكادير

AGADIR MAROC
S.J IMPORT اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي رقم 93 
زنقة سبتة شلحى شلصناعى شكادير - 

8000 شكادير شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 
.46555

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
تمت   2222 فبرشير   06 في  شملؤرخ 

شملصادقة على :

وشعنين اار   )ة(  شلسيد  تفويت 
أصل  شجتماعية  ن  حصة   500
500 حصة لفائدة  شلسيد )ة( صوفى 

بوهدشنة بتاريخ 06 فبرشير 2222.
شرىموريس  )ة(  شلسيد  تفويت 
شجتماعية  ن  حصة   500 بوهدشنة 
)ة(  شلسيد  500 حصة لفائدة   أصل 
سلين كوهن بتاريخ 06 فبرشير 2222.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم   
فبرشير   22 بتاريخ  شالبتدشئية بانزكان  

2222 تحت رقم 8 3.

59I

FIDUCOGEM

FLEUR BETON
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة
FIDUCOGEM

رقم 5 عمارة 52  كاتب شارف اارع 
 FES ،30000 ، حمد شلسادس فاس 

MAROC
FLEUR BETON اركة ذشت 

 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي رقم 124 
تجزئة امس بنسودة - 30000 

فاس شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

62522
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 12  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 FLEUR : شإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BETON
بيع  وشد   : غرض شلشركة بإيجاز 

شلبناء.

عنوشن شملقر شالجتماعي : رقم 124 
تجزئة امس بنسودة - 30000 فاس 

شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 4.000   : شلزشهر  حمزة  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
شلسيد حمزة شلزشهر عنوشنه)ش( رقم 
 30000 تجزئة امس بنسودة   124

فاس شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيد حمزة شلزشهر عنوشنه)ش( رقم 
 30000 تجزئة امس بنسودة    124

فاس شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
أبريل   09 بتاريخ  بفاس   شلتجارية 

2222 تحت رقم 3 44.
60I

CABINET BOUZIDI

BALLOUT TRUCKS
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

CABINET BOUZIDI
عند  كتب شلبوزيدي ص.ب 125 
شلناظور ، 62222، شلناظور شملغرب
BALLOUT TRUCKS اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي اارع شبن 
خلدون شلعروي  - 62222 شلناضور 

شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

49839

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 22  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
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شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 
باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.BALLOUT TRUCKS
شلنقل   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلوطني وشلدولي للبضائع لآلخرين.
عنوشن شملقر شالجتماعي : اارع شبن 
شلناضور   62222  - خلدون شلعروي  

شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 4.000   : ياسين  بلوط  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(  ياسين  بلوط  شلسيد 
5 حي روبينا  سكتور 24 بلوك م رقم 

شلرياظ 40400 شلرباط شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  ياسين  بلوط  شلسيد 
5 حي روبينا  سكتور 24 بلوك م رقم 

شلرياظ 40400 شلرباط شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بالناضور  بتاريخ 40  ارس 

2222 تحت رقم 358.
64I

TARIK BOUABDELLAOUI

 AMAMOGLOB TRADING
SARL

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس اركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

62222، Oujda Maroc
 AMAMOGLOB TRADING SARL

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي تجزئة 

شملبادرة زنقة شاعاع 43 رقم 3 وجدة 

- 60000 وجدة شملغرب

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

3 8 5

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 يناير   29

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.AMAMOGLOB TRADING SARL

شالستيرشد   : غرض شلشركة بإيجاز 

و شلتصدير.

تجزئة   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
شملبادرة زنقة شاعاع 43 رقم 3 وجدة 

- 60000 وجدة شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

  00   : نصيرة  عما و  شلسيدة 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

شلسيد ااهين تا ر :  600 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

نصيرة  عما و  شلسيدة 

 8B RUE JAQUES عنوشنه)ش( 

 OZANAM21122 OYONNAX

.21122 OYONNAX FRANCE

عنوشنه)ش(  تا ر  ااهين  شلسيد 

شلسنغا  60000 شلسنغا  شلسنغا .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

عنوشنه)ش(  نصيرة  عما و  شلسيدة 

 JAQUES OZANAM21122

 OYONNAX 21122 OYONNAX

FRANCE

عنوشنه)ش(  تا ر  ااهين  شلسيد 

شلسنغا  60000 شلسنغا  شلسنغا 

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
22  ارس  بتاريخ  بوجدة   شلتجارية 

2222 تحت رقم 834.

62I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE ABTIOUY AUTO ECOLE
SARL AU

اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس اركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35122، جرسيف 

شملغرب
 STE ABTIOUY AUTO ECOLE
SARL AU اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي  ركز 
صاكة جرسيف - 35400 جرسيف 

شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

1229
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 يناير   22
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 
 ABTIOUY AUTO ECOLE SARL

.AU
:  درسة  بإيجاز  شلشركة  غرض 

لتعليم شلقيادة.
:  ركز  شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
جرسيف   35400  - صاكة جرسيف 

شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

 4.000   : شلسيد  حمد شعبعوب 
حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -
وصفات و وشطن شلشركاء :

شلسيد  حمد شعبعوب عنوشنه)ش( 
دوشر بوحدود شكنو  تازة 35000 تازة 

شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيد  حمد شعبعوب عنوشنه)ش( 
دوشر بوحدود شكنو  تازة 35000 تازة 

شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 47 بتاريخ  بجرسيف   شالبتدشئية 
 ارس 2222 تحت رقم 222/2222.

63I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

اركة تااليفت لألاغال
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
22222، شلسمارة شملغرب

اركة تااليفت لألاغا  اركة 
ذشت  سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي تجزئة 
شلسالم  0 بلوك دي شلرقم  5 
شلطابق شالو  شلسمارة - 22222 

شلسمارة شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

4949
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 24  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
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عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
اركة   : بمختصر تسميتها  شإلقتضاء 

تااليفت لألاغا .
شاغا    : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلبناء وشاغا  عا ة.
تجزئة   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
شلرقم  5  دي  بلوك  شلسالم  0 
 22222  - شلسمارة  شالو   شلطابق 

شلسمارة شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 4.000   : شلسيد حسن شملحمودي 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
شلسيد حسن شملحمودي عنوشنه)ش( 
 124 تجزئة شلوحدة بلوك شلف رقم 

شلعيون 22222 شلعيون شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيد حسن شملحمودي عنوشنه)ش( 
 124 تجزئة شلوحدة بلوك شلف رقم 

شلعيون 22222 شلعيون شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بالسمارة  بتاريخ 24 أبريل 

2222 تحت رقم 58/2222.
6 I

FLASH ECONOMIE

ويست كونسبت 
WESTCONCEPT

اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس اركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

 WESTCONCEPT ويست كونسبت
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي 40  اارع 
شلزرقطوني شقا ة حماد شلشقة رقم 
4 - 22222 شلدشر شلبيضاء  شملغرب 

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

 60775

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  

شلقانون  إعدشد  تم   2222 يناير   24

ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

: ويست  شإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.WESTCONCEPT كونسبت

:  قاو   بإيجاز  شلشركة  غرض 

لألعما  شملختلفة أو شلبناء.

عنوشن شملقر شالجتماعي : 40  اارع 

شلزرقطوني شقا ة حماد شلشقة رقم 4 

- 22222 شلدشر شلبيضاء  شملغرب .

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

 4.000   : شلسيد سرحان رايد  

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

عنوشنه)ش(  شلسيد سرحان رايد  

  0000 شسيف   شلبهجة  بركة   60

 رشكش شملغرب .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

عنوشنه)ش(  شلسيد سرحان رايد  

  0000 شسيف   شلبهجة  بركة   60

 رشكش شملغرب 

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

 05 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

 اي 2222 تحت رقم 845 73.

65I

 ركز شلجبايات و شملحاسبة

SAADI  ASSURANCES  SUD
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتماعي للشركة

 ركز شلجبايات و شملحاسبة
رقم 34 شلطابق شلرشبع عمارة ش نار ، 

86350، شنزكان شملغرب
 SAADI  ASSURANCES  SUD

اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي عمارة  
ش نار  كتب رقم 40 اارع  حمد 
شلخا س شنزكان - 86350 شنزكان 

شملغرب.
تحويل  شملقر شالجتماعي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 
.45885

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
شملؤرخ في 22 يناير 2222 تم  تحويل  
للشركة  ن  شلحالي  شالجتماعي  شملقر 
اارع   40 ش نار  كتب رقم  «عمارة  
 86350  - شنزكان  شلخا س   حمد 
«شلطابق شالر�ضي  إلى  شنزكان شملغرب» 
عمارة رقم  ش 479 ، زنقة 3  ارس شلحي 
 86350  - شنزكان  تغزوت  شلحسني 

شنزكان  شملغرب».
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
فبرشير   12 بتاريخ  شالبتدشئية بانزكان  

2222 تحت رقم 264.
66I

 كتب سعد شلخير للمحاسبة

MAMMASS SARL ) ا اس 
ش م م(

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس اركة

 كتب سعد شلخير للمحاسبة
زنقة 2 رقم 36 تجزئة سعد شلخير 
شاللفة شلبيضاء ، 22232، شلبيضاء 

شملغرب
MAMMASS SARL ) ا اس ش م 
م( اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي 67 
 CHANT DES مر تغريد شلطيور 

OISEAUX الر يطاج شلدشر شلبيضاء  

- 35590 شلدشر شلبيضاء  شملغرب 
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

 60443
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 يناير   4 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 
م  ) ا اس ش   MAMMASS SARL

م(.
غرض شلشركة بإيجاز : بيع و ارشء 

 وشد شلبناء   نعش عقاري .
 67  : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
 CHANT DES شلطيور  تغريد   مر 
OISEAUX الر يطاج شلدشر شلبيضاء  - 

35590 شلدشر شلبيضاء  شملغرب .
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 40.000 شلشركة:   رأسما    بلغ 

درهم،  قسم كالتالي:
 8   : شلسعدية عبالض   شلسيدة 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيد شحمد عبالض  :   4 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيد  حمد عبالض  :   4 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
 4   : شلسيد شملحفوظ عبالض  

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
 4   : عبالض  شملصطفى  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيد حسن عبالض  :   4 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيدة أ ينة عبالض  :  8 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
  : عبالض   شلرحمان  عبد  شلسيد 
 4 حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
عبالض   شلسعدية  شلسيدة 
 35590 67 تغريد شلطيور   عنوشنه)ش( 

شلدشرشلبيضاء شملغرب.
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عنوشنه)ش(  عبالض  أحمد  شلسيد 
زشوية زنقة أندرو يد و شحمد ااجيع 
شلدشرشلبيضاء   22222  122 رقم 

شملغرب.
عنوشنه)ش(  شلسيد  حمد عبالض  
شلهادي  عبد  اارع   24 رقم   2 زنقة 
 22222 شلنسيم   تجزئة  بوطالب 

شلدشرشلبيضاء شملغرب.
عبالض   شملحفوظ  شلسيد 
شالصبهاني  شبوفرج  زنقة  عنوشنه)ش( 
شلدشرشلبيضاء   22332 شملعاريف  

شملغرب.
عبالض   شملصطفى  شلسيد 
عنوشنه)ش( تجزئة ال كولين 4 رقم 446 
سيدي  عروف  22152 شلدشرشلبيضاء 

شملغرب.
شلسيدة أ ينة عبالض  عنوشنه)ش( 
الر يطاج   شلطيور  تغريد  67  مر 

35590 شلدشرشلبيضاء شملغرب.
عنوشنه)ش(  شلسيد حسن عبالض  
 22182 بوسكورة   ضرشبنا 

شلدشرشلبيضاء شملغرب.
عبالض   شلرحمان  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش( اارع شلسعديين كاليفورنيا   

22152 شلدشرشلبيضاء شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  عبالض  شلسيد  حمد 
شلهادي  عبد  اارع   24 رقم   2 زنقة 
بوطالب تجزئة شلنسيم  22222 شلدشر 

شلبيضاء  شملغرب 
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 12 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

 ارس 2222 تحت رقم 5 4 73.
67I

 كتب  حاسبة

HOTEL KSAR SOUK 
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

 كتب  حاسبة
عمارة 4  اقة 2 زنقة عال  بن عبد 
هللا ص.ب 222 شلرايدية ، 52224، 

شلرايدية شملغرب
 HOTEL KSAR SOUK اركة ذشت 

 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي رقم 

54 تجزئة وشد شلذهب شلرايدية - 

52222 شلرايدية شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

437 5

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 24  ارس 

ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.HOTEL KSAR SOUK

غرض شلشركة بإيجاز : فندق.
 54 رقم   : عنوشن شملقر شالجتماعي 

تجزئة وشد شلذهب شلرايدية - 52222 

شلرايدية شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

شسماعيل  رادي  والي  شلسيد 

درهم   400 بقيمة  حصة   4.000   :

للحصة .

 

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

شسماعيل  رادي  والي  شلسيد 
زنقة تاركة عمارة   32 رقم  عنوشنه)ش( 

شلرايدية   52222 شلرايدية   نا  

شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

شسماعيل  رادي  والي  شلسيد 
زنقة تاركة عمارة   32 رقم  عنوشنه)ش( 

شلرايدية   52222 شلرايدية   نا  

شملغرب

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 28 بتاريخ  بالرايدية   شالبتدشئية 

أبريل 2222 تحت رقم 386.
68I

SYSTEMAIR MAROC SARL

سيستمير  اروك
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسما  شلشركة

SYSTEMAIR MAROC SARL
 LOT.163 ZONE INDUSTRIELLE

 SUD-OUEST ، 28812،
MOHAMMEDIA MAROC
سيستمير  اروك اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي رقم 463 
شملنطقة شلصناعية شلجنوبية-ارق - 
28812 شملحمدية شململكة شملغربية.

رفع رأسما  شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.46694
شلعام  شلجمع  بمقت�ضى 
فبرشير   44 في  شملؤرخ  شإلستثنائي 
شلشركة  رأسما   رفع  تم   2222
درهم»   4 .000.000» قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   40.000.000» أي  ن 
  : طريق  عن  درهم»   24.222.222»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 09 بتاريخ  باملحمدية   شالبتدشئية 

 ارس 2222 تحت رقم 37 .
69I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

GAZOIL ZALAGH
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°23 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 32222، FES

MAROC
GAZOIL ZALAGH اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي 5  يغا 

بو  شوفيس اارع عال  بن عبد هللا 
شلطابق شلثاني افة 44 - 30000 

فاس شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

62622
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 22  ارس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.GAZOIL ZALAGH
:  حطة  بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلوقود.
5  يغا   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
بو  شوفيس اارع عال  بن عبد هللا 
 30000  -  44 افة  شلثاني  شلطابق 

فاس شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 90.000 شلشركة:   رأسما    بلغ 

درهم،  قسم كالتالي:
خالد  بطاحي  عمري  شلسيد 
درهم   40 بقيمة  حصة   4.500   :

للحصة .
شلسيد لحلو  حمد :  4.500 حصة 

بقيمة 40 درهم للحصة .
 4.500   : نبيل  شلتوشتي  شلسيد 

حصة بقيمة 40 درهم للحصة .
 4.500   : عزشلدين  بناني  شلسيد 

حصة بقيمة 40 درهم للحصة .
 4.500   : حميد  شلسيد  وجابير 

حصة بقيمة 40 درهم للحصة .
شلسيدة شلحري�ضى صوفيا :  4.500 

حصة بقيمة 40 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
خالد  بطاحي  عمري  شلسيد 
5  يغا بو  شوفيس اارع  عنوشنه)ش( 
عال  بن عبد هللا شلطابق شلثاني افة 

44  30000 فاس شملغرب.
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  5 عنوشنه)ش(  لحلو  حمد  شلسيد 
 يغا بو  شوفيس اارع عال  بن عبد 
 30000  44 هللا شلطابق شلثاني افة 

فاس شملغرب.
 5 نبيل عنوشنه)ش(  شلتوشتي  شلسيد 
 يغا بو  شوفيس اارع عال  بن عبد 
 30000  44 هللا شلطابق شلثاني افة 

فاس شملغرب.
شلسيد بناني عزشلدين عنوشنه)ش( 5 
 يغا بو  شوفيس اارع عال  بن عبد 
 30000  44 هللا شلطابق شلثاني افة 

فاس شملغرب.
شلسيد  وجابير حميد عنوشنه)ش( 5 
 يغا بو  شوفيس اارع عال  بن عبد 
 30000  44 هللا شلطابق شلثاني افة 

فاس شملغرب.
صوفيا  شلحري�ضى  شلسيدة 
5  يغا بو  شوفيس اارع  عنوشنه)ش( 
عال  بن عبد هللا شلطابق شلثاني افة 

44  30000 فاس شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
خالد  بطاحي  عمري  شلسيد 
5  يغا بو  شوفيس اارع  عنوشنه)ش( 
عال  بن عبد هللا شلطابق شلثاني افة 

44  30000 فاس شملغرب
 5 عنوشنه)ش(  لحلو  حمد  شلسيد 
 يغا بو  شوفيس اارع عال  بن عبد 
 30000  44 هللا شلطابق شلثاني افة 

فاس شملغرب
 5 نبيل عنوشنه)ش(  شلتوشتي  شلسيد 
 يغا بو  شوفيس اارع عال  بن عبد 
 30000  44 هللا شلطابق شلثاني افة 

فاس شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
أبريل   24 بتاريخ  بفاس   شلتجارية 

2222 تحت رقم 4460.
70I

euromaritima

ADAMODA
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسما  شلشركة

euromaritima
7 4 اارع  حمد شلخا س شقا ة 
شلقنطرة رقم 45 ، 90000، طنجة 

شملغرب
ADAMODA  اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي حى 

 يرشضور شعال - 32222 شلحسيمة 
شملغرب.

رفع رأسما  شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.2653
بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
رفع  تم   2222 06  اي  في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسما  
«00.000  درهم» أي  ن «600.000 
عن  درهم»   4.000.000» إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بالحسيمة  بتاريخ 08  اي 

2222 تحت رقم 8 .

74I

 ايشا سعيد  حاسب  عتمد بالرايدية

IDEA TRANS
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

ايشا سعيد  حاسب  عتمد 
بالرايدية

57 زنقة  والي عبد هللا بن علي 
شلوشد لحمر شلرايدية شلرايدية، 

52222، شلرايدية شلرايدية
IDEA TRANS  اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي قصر 

شسرير جماعة  دغرة شلرايدية - 
52222 شلرايدية شملغرب

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
437 7

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222  0  ارس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 IDEA  : بمختصر تسميتها  شإلقتضاء 

. TRANS
نقل   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلبضائع لحساب شلغير
شالاغا  شملختلفة.

قصر   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
 - شلرايدية  جماعة  دغرة  شسرير 

52222 شلرايدية شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 500   : شلسيد شيت عي�ضى لحسن 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيد زيزي عبد شلرحمان :  500 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
لحسن  عي�ضى  شيت  شلسيد 
عنوشنه)ش( قصر شسرير جماعة  دغرة 
شلرايدية 52222 شلرايدية شملغرب.

شلرحمان  عبد  زيزي  شلسيد 
بوتاملين  تجزئة   90 شلرقم  عنوشنه)ش( 
شلرايدية 52222 شلرايدية شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   
و وشطن  سيري شلشركة:

لحسن  عي�ضى  شيت  شلسيد 
عنوشنه)ش( قصر شسرير جماعة  دغرة 

شلرايدية 52222 شلرايدية شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 28 بتاريخ  بالرايدية   شالبتدشئية 

أبريل 2222 تحت رقم 387.
22I

CABINET OUASSI

ELEC ENERGY POWER
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

CABINET OUASSI
عمارة كو رزيد اارع شلحرية طابق 
شالو   كتب رقم 3 شملدينة شلجديدة 

، 6000 ، شسفي شملغرب
ELEC ENERGY POWER اركة 

ذشت  سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي شلرقم 45 
تجزئة شلقدس زنقة نابلس  - 6000  

شسفي شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

40345
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 05  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 ELEC  : بمختصر تسميتها  شإلقتضاء 

.ENERGY POWER
شعما    : بإيجاز  شلشركة  غرض 
وتركيب شملعدشت شلصناعية  - شعما  

كهربائية .
عنوشن شملقر شالجتماعي : شلرقم 45 
تجزئة شلقدس زنقة نابلس  - 6000  

شسفي شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
شلسيدة شلسعدية بلبدوي :  4.000 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
بلبدوي  شلسعدية  شلسيدة 
شلرقم   4 حي شال ل شلزنقة  عنوشنه)ش( 

12  26222 سطات شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
بلبدوي  شلسعدية  شلسيدة 
شلرقم   4 حي شال ل شلزنقة  عنوشنه)ش( 

12 26222 سطات شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
43  ارس  بتاريخ  شالبتدشئية بآسفي  

2222 تحت رقم 222.

73I
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CANOCAF SARL

ZARI CHANGE

إعالن  تعدد شلقرشرشت

CANOCAF SARL

اارع شلجيش شمللكي زنقة شلخنساء 

رقم 7 شلطابق شلثاني رقم 03 

 NADOR ،62222 ،شلناظور

MAROC

ZARI CHANGE «اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة»

وعنوشن  قرها شالجتماعي: اارع 

شلجنرش  أ زيان، رقم 97  - 62222 

شلناظور  شملغرب.

«إعالن  تعدد شلقرشرشت»

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري: 

.7485

بمقت�ضى شلجمع شلعام شالستثنائي 

شملؤرخ في  0 فبرشير 2222

تم شتخاذ شلقرشرشت شلتالية: 

قرشر رقم 4: شلذي ينص على  ايلي: 

شلحـصص  تفـويت  على  شملصادقة 

شالجتمـاعـية شملقررة بتاريخ  0 فبرشير 

2222 بين شلسادة زريوح علي، زريوح 

زريوح  شلسادة  و  جهة،  حسن،  ن 

زريوح يحيى وبوزيان سمير   يمون، 

 ن جهة أخرى.

قرشر رقم 2: شلذي ينص على  ايلي: 

تعيين  سير جديد للشركة

قرشر رقم 3: شلذي ينص على  ايلي: 

 الئمة شلنظام شألسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل  قتضيات 

شلنظام شألسا�ضي شلتالية: 

شلذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 

حصة   4668( زريوح  يمون   ايلي: 

 4666( يحيى  زريوح  شجتماعية(، 

سمير  بوزيان  و  شجتماعية(  حصة 

)4666 حصة شجتماعية(

على  ينص  شلذي   :46 رقم  بند 

 ايلي: تعيين شلسيد شلكعوش�ضي  حمد 
قبو   بعد  للشركة  وحيد  كمسير 

حسن  ن  زريوح  شلسيد  شستقالة 

 هام شلتسيير

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بالناضور  بتاريخ 28 أبريل 

2222 تحت رقم 06 .

7 I

CASA MANAGEMENT

فاد2 اليت
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

CASA MANAGEMENT
 BD RAHAL MESKINI N° ، 5 

22322، CASABLANCA MAROC
فادي اليت اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي 40 اارع 
شلحرية 3 شلطابق اقة 5 - 22322 

شلدشر شلبيضاء شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

 60033
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 فبرشير   22
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
فادي   : بمختصر تسميتها  شإلقتضاء 

اليت.
بيع   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شملعدشت شلكهربائية.
40 اارع  عنوشن شملقر شالجتماعي : 
 22322  -  5 شلطابق اقة   3 شلحرية 

شلدشر شلبيضاء شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
  : جنون  حمد  شنغيمة  شلسيد 
4.000 حصة بقيمة 400.000 درهم 

للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

جنون  حمد  شنغيمة  شلسيد 

حدشئق  إقا ة  لساسفة  عنوشنه)ش( 

شأللفة م س ١٧ عمارة٣ اقة 22322 

شلدشر شلبيضاء شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

جنون  حمد  شنغيمة  شلسيد 

حدشئق  إقا ة  لساسفة  عنوشنه)ش( 

شأللفة م س ١٧ عمارة٣ اقة 22322 

شلدشر شلبيضاء شملغرب

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

بتاريخ  شلبيضاء   بالدشر  شلتجارية 

رقم  تحت   2222 12  ارس 

.422111122225342

75I

STRICT CONSULTING « S.A.R.L.AU» 

2I COURTAGE » SAS »
اركة شملساهمة

إنشاء فرع تابع للشركة

 STRICT CONSULTING «»

S.A.R.L.AU

شلشرف 2 شلطابق شلسفلي اقة 3 

 جموعة 2 عمارة 3 ، 22222، شلدشر 

شلبيضاء شملغرب

« 2I COURTAGE » SAS اركة 

شملساهمة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي 40 زنقة  

PENTHIEVRE - 25228 باريس 

فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.24535

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 

شملؤرخ في 08 أكتوبر 2219 تقرر إنشاء 

شلتسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

 2I COURTAGE SUCCURSALE

اارع  بالعنوشن  شلكائن  و   MAROC

 9 درب  رشكش بلوك   2 تادلة طابق 
شملحمدية   28832  - عالية  رقم  9 

شملغرب و شملسير  ن طرف شلسيد)ة( 

شلخورساني أارف.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

 34 بتاريخ  باملحمدية   شالبتدشئية 

أكتوبر 2219 تحت رقم 7 47.

76I

IMANOUR CONSULTING SARL AU

IMANOUR CONSULTING
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تأسيس اركة

 IMANOUR CONSULTING SARL

AU

 RUE AMR IBN ASS N°26، 29

92222، TANGER MAROC

IMANOUR CONSULTING اركة 

ذشت  سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي 29 اارع 

شبن شلعاص شلرقم 26 - 90000 

طنجة شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

40 553

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 فبرشير   4 

ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.IMANOUR CONSULTING

غرض شلشركة بإيجاز : شلتكوين و 

شلتدقيق.

عنوشن شملقر شالجتماعي : 29 اارع 

 90000  -  26 شلرقم  شلعاص  شبن 

طنجة شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 40.000 شلشركة:   رأسما    بلغ 

درهم،  قسم كالتالي:
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 400   : شيمان بو سيس  شلسيدة 
حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -
وصفات و وشطن شلشركاء :

شلسيدة شيمان بو سيس عنوشنه)ش( 
شقا ة شلبصرة ب2 شلطابق4 شلرقم26 

90000 طنجة شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيدة شيمان بو سيس عنوشنه)ش( 
شقا ة شلبصرة ب2 شلطابق4 شلرقم26 

90000 طنجة شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
22  ارس  بتاريخ  بطنجة   شلتجارية 

2222 تحت رقم 4785.
77I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

MOGADOR CASH  S.A.R.L. 
)AU(

اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس اركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 12 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

  DAR TALIB 44122 ESSAOUIRA
MAROC

 MOGADOR CASH  S.A.R.L.
AU(( اركة ذشت  سؤلية  حدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي  رشب 

 ستخرج  ن سفلي شلدشر رقم 92 
بباملناز  شالقتصادية شلصويرة - 

000   شلصويرة آملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

5233
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 09  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 
شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 
 MOGADOR CASH  S.A.R.L.

.()AU
ضمانات   : غرض شلشركة بإيجاز 
أو قروض أو إيصاالت أو  دفوعات 
أو ضمان  ضمان )صندوق شلضمان( 

)هيئات إدشرة شلصندوق(.
:  رشب  شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
 92 رقم  شلدشر  سفلي   ستخرج  ن 
 - آلصويرة  شالقتصادية  بباملناز  

000   آلصويرة آملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 4.000   : بودربال  سعيد  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(  بودربال  سعيد  شلسيد 
   000 281 تجزئة شلرونق شلصويرة 

شلصويرة آملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  بودربال  سعيد  شلسيد 
   000 281 تجزئة شلرونق شلصويرة 

شلصويرة شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بالصويرة  بتاريخ 48  ارس 

2222 تحت رقم 82.
78I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE MIDO BELAHBIB CAR
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

MATAHRI ABDERRAHIM
405 زنقة وليلي حي شلسالم بركان ، 

63300، بركان شملغرب
 STE MIDO BELAHBIB CAR
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي رقم  6 
زنقة ش ام  الك حي بوكرشع بركان - 

63300 بركان شملغرب

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

7433

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 12  ارس 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.MIDO BELAHBIB CAR

كرشء   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلسيارشت بدون سائق.
رقم  6   : عنوشن شملقر شالجتماعي 
 - زنقة ش ام  الك حي بوكرشع بركان 

63300 بركان شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

 750   : بلحبيب  شلسيد  حمد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

 252   : شلصالحي  شلسيد  حمد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

بلحبيب عنوشنه)ش(  شلسيد  حمد 
شلقدس  حي   92 رقم  شلحديقة  زنقة 

بركان 63300 بركان شملغرب.

شلسيد  حمد شلصالحي عنوشنه)ش( 

بركان 63300 بركان شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

بلحبيب عنوشنه)ش(  شلسيد  حمد 
شلقدس  حي   92 رقم  شلحديقة  زنقة 

بركان 63300 بركان شملغرب

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

08  اي  بتاريخ  ببركان   شالبتدشئية 

2222 تحت رقم 122/2222.

79I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

اطلنتيك سكيل كنسولتين 
 ATLANTIC SKILLS

CONSULTING
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تعيين  سير جديد للشركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 AVENUE CHAHID  65
 AKACHAR، 92262، TANGER

Maroc
شطلنتيك سكيل كنسولتين 

 ATLANTIC SKILLS
CONSULTING  اركة ذشت 

 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي زنقة سيد 
قطب شقا ة شلصدق اقة رقم 82 
باب رقم 22 - 90000 طنجة شملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.22263
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�ضى 
تم تعيين   2222 أبريل   08 شملؤرخ في 
 سير جديد للشركة شلسيد)ة( ارف 

نادية كمسير وحيد
تبعا لقبو  شستقالة شملسير.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
أبريل   43 بتاريخ  بطنجة   شلتجارية 

2222 تحت رقم 2289.

80I

CABINET OUASSI

 OLYMPIC CLUB DE SAFI
FOOTBALL CLUB OCSFC

تأسيس اركة شملساهمة

CABINET OUASSI
عمارة كو رزيد اارع شلحرية طابق 
شالو   كتب رقم 3 شملدينة شلجديدة 

، 6000 ، شسفي شملغرب
 OLYMPIC CLUB DE SAFI

FOOTBALL CLUB OCSFC «اركة 
شملساهمة» 

وعنوشن  قرها شالجتماعي: رقم  4 



عدد 5643 -   اوش  4  4 )22  اي 2222)الجريدة الرسمية   593(

زنقة 46 بالد شلجد شعزيب شلدرعي  -، 
46222 شسفي  شملغرب

إعالن عن تأسيس « اركة 
شملساهمة»

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 
.40375

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
شلقانون  إعدشد  تم   2219 نونبر   4 
شألسا�ضي لشركة شملساهمة باملميزشت 

شلتالية:
اكل شلشركة : اركة شملساهمة .

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 
 OLYMPIC CLUB DE SAFI

.FOOTBALL CLUB    OCSFC
نادي   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلريا�ضي لكرة شلقدم.
رقم  4   : عنوشن شملقر شالجتماعي 
 - بالد شلجد شعزيب شلدرعي    46 زنقة 

46222 شسفي  شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة: 99 سنة.
 300.000 ويبلغ رأسما  شلشركة 

درهم،
 قسم كالتالي:

شسفي  شوملبيك  جمعية  شلشركة 
بقيمة  حصة   2.996   : شلقدم  لكرة 

400 درهم للحصة .
شلسيد شحمد بوكطاية  :  4 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيد عبد شلرحيم زكار :  4 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
حصة   4   : نجيب  رايد  شلسيد 

بقيمة 400 درهم للحصة .
حصة   4   : شلسيد  روشن رايد 

بقيمة 400 درهم للحصة .
 

أعضاء  جلس  أو  شملتصرفون 
شلرقابة: 

شلسيد أحمد بوكطاية بصفته)ش( 
عنوشنه)ش(  شالدشري  شملجلس  رئيس 
شكادير  زنقة   06 شلشقة   4 شلعمارة 
تجزئة شملسيرة  6000  شسفي شملغرب

بصفته)ش(  بونجمة  يلود  شلسيد 
شسفي  عنوشنه)ش(  شملجلس  كاتب 

6000  شسفي شملغرب

 رشقب أو  رشقبي شلحسابات :
شلسيدة حجريوي زهرة )ش(بصفته 
شقا ة  عنوشنه)ش(  حسابات   دقق 
شلطابق  شلثاني  شلحسن  اارع  فجوة 
شالو   كتب رقم  0 ب كليز  0000  

 رشكش شملغرب
شألسا�ضي  شلنظام   قتضيات 
توزيع  و  شالحتياطي  بتكوين  شملتعلقة 

شألرباح :
%5   ن شالرباح شلصافية  يجنب 

لتكوين شحتياطي نظا ي.
شملنصوص  شلخاصة  شإل تيازشت 

عليها لكل شخص :
حق تفضيلي في شلربح .

بقبو    قتضيات  تعلقة 
تفويت  لهم  شملخو   شألشخاص 
شألسهم وتعيين جهاز شلشركة شملخو  

له شلبث في طلبات شلقبو  :
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
08  اي  بتاريخ  بآسفي  شالبتدشئية 

2222 تحت رقم 253.
84I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

MARECORDS
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°23 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 32222، FES

MAROC
MARECORDS اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي رقم 40 

اارع عبد شلحميد بن بديس - 
30000 فاس شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.55225
بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
تمت   2222 05  اي  في  شملؤرخ 

شملصادقة على :
تفويت شلسيد )ة( إكرشم  سطاوني 
شجتماعية  ن  حصة   2 بنعبد هللا  

شلسيد  50.000 حصة لفائدة   أصل 
)ة(  حمد  سطاوني بنعبد هللا  بتاريخ 

05  اي 2222.
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم   
شلتجارية بفاس  بتاريخ 08  اي 2222 

تحت رقم 1185/222.

82I

CHAMI CONSEILS

CODING 4 KIDZ
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

CHAMI CONSEILS
حي شلفتح اارع  حج  حمد 

شلسادس عمارة شرينا شلطابق شلرشبع 
اقة 08 ، 70000، شلعيون شملغرب
CODING 4 KIDZ اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي حي شلقدس 

تجزئة شلوفاق بلوك D رقم 5 7 - 
70000 شلعيون  شملغرب 

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
31521

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 43  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.CODING 4 KIDZ
شلبر جة   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شملعلو اتية .
حي   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
رقم   D شلقدس تجزئة شلوفاق بلوك 

5 7 - 70000 شلعيون  شملغرب .
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  
درهم،  قسم كالتالي:

 4.000   : شلسيدة خولة عاطف  
حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -
وصفات و وشطن شلشركاء :

عنوشنه)ش(  شلسيدة خولة عاطف  
 D بلوك  شلوفاق  تجزئة  شلقدس  حي 

رقم 5 7  70000 شلعيون  شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  شلسيدة خولة عاطف  
 D بلوك  شلوفاق  تجزئة  شلقدس  حي 

رقم 5 7  70000 شلعيون شملغرب 
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
49  ارس  بتاريخ  شالبتدشئية بالعيون  

2222 تحت رقم 829/2222.
83I

njbusiness

KRIKACH AHMED
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

njbusiness
 imm bureau zineb n°18 etage 3
 av abdelali benchekroun vn fes

fes، 32222، fes maroc
KRIKACH AHMED اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي  حل رقم 
64 اارع  ر واة شألطلس فاس - 

30000 فاس شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

62645
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 43  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
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عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.KRIKACH AHMED
اركة   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شألاغا  شملختلفة.
عنوشن شملقر شالجتماعي :  حل رقم 
 - فاس  شألطلس  اارع  ر واة   64

30000 فاس شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:   رأسما    بلغ 

4.000.000 درهم،  قسم كالتالي:
 40.000   : شلسيد  حمد قريقش 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(  قريقش  شلسيد  حمد 
شلعوشم  شبن  شلزوبير  زنقة   23 فيال 
فاس   30000 فاس  م.ج  بور انة 

شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  قريقش  شلسيد  حمد 
شلعوشم  شبن  شلزوبير  زنقة   23 فيال 
فاس   30000 فاس  م.ج  بور انة 

شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شلتجارية بفاس  بتاريخ 06  اي 2222 

تحت رقم 4479.
8 I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

BIOSPACE
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، 22332،

CASABLANCA MAROC
BIOSPACE  اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي زشوية  زنقة 

 وزشر و اارع أنفا شقا ة لوبوتي 
باغادي شلطابق 7 - 22322 شلدشر 

شلبيضاء شملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 
.416225

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
تم تعيين  شملؤرخ في 12  ارس 2222 
 سير جديد للشركة شلسيد)ة(  سق 

ش ينة  كمسير وحيد
تبعا لقبو  شستقالة شملسير.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 44 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

 اي 2222 تحت رقم 9 8 73.
85I

FICOSAGE

 STE KACHBOLI RAYANE
AUTO

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس اركة

FICOSAGE
 2eme ETAGE N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR
 ANZARANE MOULIN IDRISSIA
ATLAS FES ، 32222، fes maroc

 STE KACHBOLI RAYANE AUTO
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي  تجر رقم 
 4 تجزئة شلعنبرة س3 طريق عين 

شلسمن - 30000 فاس شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

62583
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 06  ارس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.KACHBOLI RAYANE AUTO
بيع   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلسيارشت شملستعملة.
عنوشن شملقر شالجتماعي :  تجر رقم 
عين  طريق  س3  شلعنبرة  تجزئة   4 

شلسمن - 30000 فاس شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 33   : سليمان  قشبولي  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيد جوشد شلكوري :  333 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيد حميد زوهري :  333 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(  زوهري  حميد  شلسيد 
رقم 162 كرر بلوك س زوشغة شلعليا 

فاس 30000 فاس شملغرب.
عنوشنه)ش(  شلكوري  جوشد  شلسيد 
رقم 77حي شلجديد زوشغة شلعليا فاس 

30000 فاس شملغرب.
شلسيد قشبولي سليمان عنوشنه)ش( 
طريق  شلعنبرة   32تجزئة  زنقة   228

عين شلسمن 30000 فاس شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيد قشبولي سليمان عنوشنه)ش( 
طريق  شلعنبرة   32تجزئة  زنقة   228

عين شلسمن 30000 فاس شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
أبريل   09 بتاريخ  بفاس   شلتجارية 

2222 تحت رقم 6 44.
86I

CHAMI CONSEILS

ROYALITY LABEL
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

CHAMI CONSEILS
حي شلفتح اارع  حج  حمد 

شلسادس عمارة شرينا شلطابق شلرشبع 
اقة 08 ، 70000، شلعيون شملغرب
ROYALITY LABEL  اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي حي شلقدس 

تجزئة شلوفاق بلوك د رقم 235 - 
70000 شلعيون  شملغرب 

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

34  4

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  

تم إعدشد شلقانون   2222 09  ارس 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

. ROYALITY LABEL

شلتسويق   : غرض شلشركة بإيجاز 

شاللكتروني .

حي   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 

رقم  د  بلوك  شلوفاق  تجزئة  شلقدس 

235 - 70000 شلعيون  شملغرب .

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

 500   : شلسيد شارف بودعكات  

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

 500   : شحور   يوسف  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

شلسيد شارف بودعكات  عنوشنه)ش( 

حي شلقدس تجزئة شلوفاق بلوك د رقم 

235 70000 شلعيون  شملغرب.

عنوشنه)ش(  شلسيد يوسف شحور  

د  بلوك  شلوفاق  تجزئة  شلقدس  حي 

رقم460 70000 شلعيون  شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

شلسيد شارف بودعكات عنوشنه)ش( 

حي شلقدس تجزئة شلوفاق بلوك د رقم 

235 70000 شلعيون شملغرب

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

46  ارس  بتاريخ  شالبتدشئية بالعيون  

2222 تحت رقم 261/2222.

87I
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CHAMI CONSEILS

PREPA SH
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

CHAMI CONSEILS

حي شلفتح اارع  حج  حمد 

شلسادس عمارة شرينا شلطابق شلرشبع 

اقة 08 ، 70000، شلعيون شملغرب

PREPA SH  اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي حي خط 

شلر لة 04 اارع وليلي رقم 73  - 

70000 شلعيون شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

31522

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 43  ارس 

ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 PREPA : شإلقتضاء بمختصر تسميتها

. SH

:  خبزة و  غرض شلشركة بإيجاز 

حلويات .

: حي خط  عنوشن شملقر شالجتماعي 

 -   73 رقم  وليلي  اارع   04 شلر لة 

70000 شلعيون شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

  : بوتباعة   فا   شحمد  شلسيد 

درهم   400 بقيمة  حصة   4.000

للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

بوتباعة  فا   شحمد  شلسيد 
حي   73 رقم  وليلي  اارع  عنوشنه)ش( 
شلعيون   70000 خط شلر لة شلعيون 

شملغرب .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
بوتباعة   فا   شحمد  شلسيد 
حي   73 رقم  وليلي  اارع  عنوشنه)ش( 
شلعيون   70000 خط شلر لة شلعيون  

شملغرب 
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
49  ارس  بتاريخ  شالبتدشئية بالعيون  

2222 تحت رقم 812/2222.

88I

COMPAS TRANSWELL

COMPAS TRANSWELL
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

COMPAS TRANSWELL
6  اارع شلزرقطوني شلطابق شلثاني 
شلشقة 6، 22252، شلدشر شلبيضاء 

شملغرب
COMPAS TRANSWELL اركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي 6  اارع 
شلزرقطوني  شلطابق شلثاني شلشقة 
رقم 6 22252 شلدشر شلبيضاء شملغرب

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
 60765

 47 عقد حر  ؤرخ في  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222  ارس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.COMPAS TRANSWELL
شلنقل   : بإيجاز  شلشركة  غرض 
شلوساطة   - شلبضائع  وتوزيع  شلبري 
شلنقل  ع  تأجير  عدشت   - وشلتجارة 

وبدون سائق -.

6  اارع  عنوشن شملقر شالجتماعي : 
شلشقة  شلثاني  شلطابق  شلزرقطوني  
رقم 6 22252 شلدشر شلبيضاء شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 500.000  بلغ رأسما  شلشركة:  
درهم،  قسم كالتالي:

 4.700   : شلنعا ي  شلسيد شملهدي 
درهم   470.000 بقيمة  حصة 

للحصة.
شلسيد  صطفى شلنعا ي :  4.700 
درهم   470.000 بقيمة  حصة 

للحصة.
 4.600   : شلنعا ي  حمزة  شلسيد 
درهم   460.000 بقيمة  حصة 

للحصة.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
شلسيد شملهدي شلنعا ي عنوشنه)ش( 
 22422  7 رقم   63 زنقة  شملدن  بين 

شلدشر شلبيضاء شملغرب.
شلنعا ي  شلسيد  صطفى 
 7 رقم   63 بين شملدن زنقة  عنوشنه)ش( 

22422 شلدشر شلبيضاء شملغرب.
عنوشنه)ش(  شلنعا ي  حمزة  شلسيد 
 22422  7 رقم   63 زنقة  شملدن  بين 

شلدشر شلبيضاء شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيد شملهدي شلنعا ي عنوشنه)ش( 
 22422  7 رقم   63 زنقة  شملدن  بين 

شلدشر شلبيضاء شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 23 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

أبريل 2222 تحت رقم -.
89I

BOUCHTA COMPTA

JANNAT FOODS
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تفويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
92222، TANGER MAROC

JANNAT FOODS اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي شملنطقة 
شلصناعية شجزناية تجزئة 377 
طنجة - 90000 طنجة شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.66753
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�ضى 
تمت   2218 يناير   49 في  شملؤرخ 

شملصادقة على :
)ة(  صطفى   شلسيد  تفويت 
4.000 حصة شجتماعية  ن  شلوهابي 
شلسيد  لفائدة   حصة   4.000 أصل 
يناير   49 أخريف بتاريخ  شأل ين   )ة( 

.2218
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
أبريل   40 بتاريخ  بطنجة   شلتجارية 

2218 تحت رقم 2225.
90I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 MOGAD›ART
PRODUCTION

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
قفل شلتصفية

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44222،
Essaouira Maroc

 MOGAD›ART PRODUCTION
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي :  لك 

تكاديرت دوشر شملرس جماعة 
شدشوكرض دشئرة شتمنار  - 000   

شلصويرة شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
.3863

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
شملؤرخ في 26 دجنبر 2219 تقرر حل 
 MOGAD’ART PRODUCTION
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة  بلغ 
وعنوشن  درهم   30.000 رأسمالها 
 قرها شإلجتماعي  لك تكاديرت دوشر 
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شملرس جماعة شدشوكرض دشئرة شتمنار  
نتيجة  شملغرب  شلصويرة     000  -

لعدم تحقيق شرباح.
و عين:

 JULIETTE ANNE شلسيد)ة( 
و   SOPHIE  MARANDON
عنوشنه)ش( 44 زنقة ضاية لفرشح شقا ة 
شلرباط   40090 شكدش    23 نور اقة 

شملغرب كمصفي )ة( للشركة.
شلجمعية  شنعقاد  تم  وقد 
 2222 12  ارس  بتاريخ  شلختا ية 
وفي  لك تكاديرت دوشر شملرس جماعة 
    000  - شتمنار  دشئرة  شدشوكرض 

شلصويرة شملغرب.
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
44  اي  بتاريخ  شالبتدشئية بالصويرة  

2222 تحت رقم 94/2222.
94I

COFISCOM

ELDEM TRAVAUX
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63322، BERKANE
MAROC

ELDEM TRAVAUX اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي زنقة شال ير 
سيدي  حمد حي شلسعادة - 63300 

بركان شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

7449
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 06  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.ELDEM TRAVAUX
:  قاو  في  غرض شلشركة بإيجاز 

أاغا  شلبناء شو أاغا   ختلفة.
عنوشن شملقر شالجتماعي : زنقة شال ير 
 63300 سيدي  حمد حي شلسعادة - 

بركان شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
4.000 حصة    : شلسيد رش ي فؤشد 

بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
 483 شلسيد رش ي فؤشد عنوشنه)ش( 
شلحسني  حي  شلثاني  شلحسن  اارع 

63300 بركان شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
 483 شلسيد رش ي فؤشد عنوشنه)ش( 
شلحسني  حي  شلثاني  شلحسن  اارع 

63300 بركان شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
أبريل   23 بتاريخ  ببركان   شالبتدشئية 

2222 تحت رقم 161/2222.
92I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE HUILERIE EL 
FOUIKAR OLIVE OIL SARL
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34222،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE HUILERIE EL 
 FOUIKAR OLIVE OIL SARL
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي حد  سيلة 
تازة - 35000 تازة شملغرب

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

5334

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  

تم إعدشد شلقانون   2222 فبرشير   47

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

 SOCIETE HUILERIE EL FOUIKAR

.OLIVE OIL SARL

:  عصرة  بإيجاز  شلشركة  غرض 

زيت شلزيتون.

حد   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 

 سيلة تازة - 35000 تازة شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

شلشركة:   رأسما    بلغ 

4.000.000 درهم،  قسم كالتالي:

 : شلفويقر  شللطيف  عبد  شلسيد 

%50 بقيمة 400 درهم.

 50%  : شلفويقر  شلسيد  حمد 

بقيمة 400 درهم.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

وصفات و وشطن شلشركاء :

شلفويقر  شللطيف  عبد  شلسيد 

 3 000 تاونات  بوهودة  عنوشنه)ش( 

تاونات شملغرب.

عنوشنه)ش(  شلفويقر  شلسيد  حمد 

تاونات   3 000 تاونات  بوهودة 

شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

عنوشنه)ش(  شلفويقر  شلسيد  حمد 

تاونات   3 000 تاونات  بوهودة 

شملغرب

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية بتازة  بتاريخ 06  اي 2222 

تحت رقم 323.

93I

BOUCHTA COMPTA

MARUKR IMPORTACIONES
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
92222، TANGER MAROC

 MARUKR IMPORTACIONES
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي 122 اارع 
حفيظ شبن عبد شلبار,شقا ة شألندلس 
شنزرشن شلطابق شلثاني , حل رقم 6 

طنجة - 90000 طنجة شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

40 089
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 فبرشير   0 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.MARUKR IMPORTACIONES
شالستيرشد   : غرض شلشركة بإيجاز 

وشلتصدير 
شلغذشئية  شلحبوب  وتخزين  بيع 

شلعا ة و شلخضروشت.
 122  : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
شلبار,شقا ة  عبد  شبن  حفيظ  اارع 
شألندلس شنزرشن شلطابق شلثاني , حل 
رقم 6 طنجة - 90000 طنجة شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
شلعزيز  عبد  شملرشبط  شلسيد 
درهم   400 بقيمة  حصة   4.000   :

للحصة .
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شلسيد شملرشبط عبد شلعزيز : 4000 
بقيمة 400 درهم.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   
وصفات و وشطن شلشركاء :

شلعزيز  عبد  شملرشبط  شلسيد 
شقا ة  شملعاريف  اارع  عنوشنه)ش( 
شملعاريف ط 5 رقم 47 تطوشن 93222  

تطوشن شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلعزيز  عبد  شملرشبط  شلسيد 
شقا ة  شملعاريف  اارع  عنوشنه)ش( 
شملعاريف ط 5 رقم 47 تطوشن 93222  

تطوشن شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
فبرشير   47 بتاريخ  بطنجة   شلتجارية 

2222 تحت رقم 4339.

9 I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

PATISSERIE THIZOURINE
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32222، AL
Hoceima Maroc

PATISSERIE THIZOURINE اركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي دوشر 
ش جوذن بني ورياغل  شيت يوسف و 

علي 32222 شلحسيمة شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

3007
 24 عقد حر  ؤرخ في  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222  ارس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.PATISSERIE THIZOURINE

شنتاج   : بإيجاز  شلشركة  غرض 
شلبسكويت و شلحلويات شلجافة

بيع شلحلويات بالجملة
بيع شلبسكويت و شلحلويات شلجافة 

و جميع أنوشع شلخبز بالجملة.
دوشر   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
شيت يوسف و  ش جوذن بني ورياغل  

علي 32222 شلحسيمة شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 500   : بنعودة  حمد  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيد بنعودة شلياس :  50 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
حصة   300   : شلسيد عبو سعيد 

بقيمة 400 درهم للحصة .
حصة   450   : شلسيد عبو يونس 

بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(  بنعودة  حمد  شلسيد 
 32222 ش زورن  شلرباط  زنقة   446

شلحسيمة شملغرب.
عنوشنه)ش(  شلياس  بنعودة  شلسيد 
علي  و  يوسف  شيت  ش جوذن  دوشر 

32222 شلحسيمة شملغرب.
شلسيد عبو سعيد عنوشنه)ش( دوشر 
 32222 ش جوذن شيت يوسف و علي 

شلحسيمة شملغرب.
دوشر  شلسيد عبو يونس عنوشنه)ش( 
 32222 ش جوذن شيت يوسف و علي 

شلحسيمة شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيد عبو سعيد عنوشنه)ش( دوشر 
 32222 ش جوذن شيت يوسف و علي 

شلحسيمة شملغرب
عنوشنه)ش(  شلياس  بنعودة  شلسيد 
علي  و  يوسف  شيت  ش جوذن  دوشر 

32222 شلحسيمة شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بالحسيمة  بتاريخ 08  اي 

2222 تحت رقم 9 .
95I

chichaoua  gestion ايشاوة جيستيون

STE CLINIQUE RAHMAN
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

  chichaoua ايشاوة جيستيون
gestion

اقة رقم   عمارة شلوشفي شلطابق 
شالو  اارع شلحسن شلتاني ايشاوة ، 

4000 ، ايشاوة شملغرب
STE CLINIQUE RAHMAN اركة 
ذشت  سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
 N°7 وعنوشن  قرها شإلجتماعي

 1ER ETAGE ET 2 EME ETAGE
 QUARTIER EL MASSIRA -

41222 CHICHAOUA MAROC
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

44 5
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2218 يناير   49
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.CLINIQUE RAHMAN
 : بإيجاز  شلشركة  غرض 
 EXPLOITANT DE CLINIQUE
 M U L T I D I S C I P L I N A I R E
 A VACATION SANTE

.MATERNELLE
 N°7  : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
 1ER ETAGE ET 2 EME ETAGE
 QUARTIER EL MASSIRA - 41222

.CHICHAOUA MAROC
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

 KHALED BELLAHCEN شلسيد 
درهم   400 بقيمة  حصة   :  4.000

للحصة . 
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
 KHALED BELLAHCEN شلسيد 
 N°439 QUARTIER EL عنوشنه)ش( 
 MASSIRA 41222 CHICHAOUA

.MAROC
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
 KHALED BELLAHCEN شلسيد 
 N°439 QUARTIER EL عنوشنه)ش( 
 MASSIRA 41222 CHICHAOUA

MAROC
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية با نتانوت  بتاريخ 23 يناير 

2218 تحت رقم 22/2218.

96I

NT FINANCE

ZENITH CONSTRUCTION
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

NT FINANCE
 BD RIAD LOT MASSIRA
 LOT FB 12 RTG 3 APP 2

 MOHAMMEDIA ، 22222،
MOHAMMEDIA MAROC

 ZENITH CONSTRUCTION
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي اارع 

شلرياض تجزئة شملسيرة إقا ة ف.ب 
40 شلطابق شلثالث شلشقة رقم 7  - 

28832 شملحمدية شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

25421
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 أبريل   46
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
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عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.ZENITH CONSTRUCTION

أاغا     : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلبناء شملختلفة ) قاو (.

اارع   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 

إقا ة ف.ب  شملسيرة  تجزئة  شلرياض 

 -   7 شلطابق شلثالث شلشقة رقم   40

28832 شملحمدية شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

 500   : شلسيد ملكندز  حمد علي 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

500 حصة    : شلسيد عابد رايد 

بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

علي  ملكندز  حمد  شلسيد 

اارع  شلصفاء  إقا ة  عنوشنه)ش( 

 يشا  دولوسبيطا  طابق 3 شلشقة 

25 22452 شلدشر شلبيضاء شملغرب.

 35 شلسيد عابد رايد عنوشنه)ش( 

شلسبع  عين   5 اقة  طماريس   مر 

22452 شلدشر شلبيضاء شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

علي  ملكندز  حمد  شلسيد 

اارع  شلصفاء  إقا ة  عنوشنه)ش( 

 يشا  دولوسبيطا  طابق 3 شلشقة 

25 22452 شلدشر شلبيضاء شملغرب

 35 شلسيد عابد رايد عنوشنه)ش( 

شلسبع  عين   5 اقة  طماريس   مر 

22452 شلدشر شلبيضاء شملغرب

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

07  اي  شالبتدشئية باملحمدية  بتاريخ 

2222 تحت رقم 545.

97I

شملركز شلجهوي لالستثمار لجهة شلعيون شلساقية 

شلحمرشء

EL BARRIO SERVICE
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

شملركز شلجهوي لالستثمار لجهة 
شلعيون شلساقية شلحمرشء

صندوق شلبريد 2266 ، 70000، 
شلعيون شملغرب

EL BARRIO SERVICE اركة ذشت 
 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي حي شلقدس 

تجزئة 707 رقم 377 شلشقة  0 - 
70000 شلعيون شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
31525

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222  0  ارس 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.BARRIO SERVICE
شلتجارة   : بإيجاز  شلشركة  غرض 
شالاغا   و  شلخد ات  شلنقل  شلعا ة 

شملختلفة.
حي   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
شلقدس تجزئة 707 رقم 377 شلشقة 

 0 - 70000 شلعيون شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 4.000   : شلنجاة  يوه  شلسيدة 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

شلسيدة شلنجاة  يوه عنوشنه)ش( حي 
شلقدس تجزئة 707 رقم 377 شلشقة 

 0 70000 شلعيون شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيدة شلنجاة  يوه عنوشنه)ش( حي 
شلقدس تجزئة 707 رقم 377 شلشقة 

 0 70000 شلعيون شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
49  ارس  بتاريخ  شالبتدشئية باصيلة  

2222 تحت رقم 811/22.
98I

اركة ألتيرفيد ش.م.م

كوكتيل كار
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

اركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 04 رقم 22 حي شلنجاح 

خنيفرة، 000 5، خنيفرة شملغرب
كوكتيل كار  اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي تجزئة 
شلقايد شدريس رقم 85  كرر حي 
السيري  000 5 خنيفرة شملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.2692
بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 22  اي  في  شملؤرخ 
 سير جديد للشركة شلسيد)ة( بوكلو 

يوسف كمسير وحيد
تبعا لقبو  شستقالة شملسير.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
44  اي  بتاريخ  شالبتدشئية بخنيفرة  

2222 تحت رقم 81/2222.
99I

Sté quick bridge

GUERCIF IMPORT EXPORT
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35122،

GUERCIF MAROC

 GUERCIF IMPORT EXPORT
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي شمللك 
شملسمى شلبغدشدي حوض شلجدي 

هوشرة والد رجو  جرسيف - 35400 
جرسيف شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 
 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
4735

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 أبريل   22
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.GUERCIF IMPORT EXPORT
غرض شلشركة بإيجاز : - شالستيرشد 

و شلتصدير
- وسيط تجاري.

شمللك   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
شلجدي  حوض  شلبغدشدي  شملسمى 
 35400  - هوشرة والد رجو  جرسيف 

جرسيف شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 4.000   : سعيد  شلسيد  حمد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
عنوشنه)ش(  سعيد  شلسيد  حمد 
دوشر شلقليعة هوشرة جرسيف 35400 

جرسيف شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  سعيد  شلسيد  حمد 
دوشر شلقليعة هوشرة جرسيف 35400 

جرسيف شملغرب
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باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
44  اي  شالبتدشئية بجرسيف  بتاريخ 

2222 تحت رقم 225/2222.
400I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

لـحـــرار إيـــمــــو  -  ش.ذ.م.م.
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 92 - CASABLANCA
 22.222 ----، 22، CASABLANCA

MAROC
لـحـــرشر إيـــمــــو  -  ش.ذ.م.م.   اركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي 97  اــــــارع  

شلــــحــــــريــــــة  -- 22122 شلبيضــاء  
شملــغــــرب  .

تعيين  سير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.43 . 33
بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
تم تعيين  شملؤرخ في 22 فبرشير 2222 
شلسيد)ة(  للشركة  جديد   سير 

حــمــــزشوي  نــو شلــديـــن  كمسير وحيد
تبعا إلقالة  سير.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 06 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

 ارس 2222 تحت رقم 292.225.
404I

LEADEUR SUD SARL AU

 STE N.A.B.S.A TRAVAUX
SARL

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس اركة

LEADEUR SUD SARL AU
 QUARTIER ADMINISTRATIF
 PLACE DSTAXIS COMPLEXE
 DAR TALEB OULED TEIMA،

83350، شوالدتايمة شملغرب
 STE N.A.B.S.A TRAVAUX SARL

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي اارع 
 حمد شلخا س حي ارشردة شوالد 

تايمة - 83350 شوالدتايمة شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

6663
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 فبرشير   24
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.N.A.B.S.A TRAVAUX SARL
:  قاو  في  غرض شلشركة بإيجاز 

شاغا  عمو ية وعمليات شلبناء.
اارع   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
شوالد  ارشردة  حي  شلخا س   حمد 

تايمة - 83350 شوالدتايمة شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 500.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
 2.222   : صالح  شلفاقير  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
 2.222   : نبيل  شلفاقير  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
 4.000   : شلسيدة بوشلدير شلزهرة 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
 

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -
وصفات و وشطن شلشركاء :

عنوشنه)ش(  صالح  شلفاقير  شلسيد 
شلحي شملحمدي زنقة طرفة شبن شلعبد  

83350 شوالدتايمة شملغرب.
عنوشنه)ش(  نبيل  شلفاقير  شلسيد 
شلحي شملحمدي زنقة طرفة شبن شلعبد  

83350 شوالدتايمة شملغرب.
شلسيدة بوشلدير شلزهرة عنوشنه)ش( 
شلحي شملحمدي زنقة طرفة شبن شلعبد 

83350 شوالدتايمة شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  نبيل  شلفاقير  شلسيد 
شلحي شملحمدي زنقة طرفة شبن شلعبد 

83350 شوالدتايمة شملغرب

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية بتارودشنت  بتاريخ 44  اي 

2222 تحت رقم 223.

122I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 BE4GUEST
PROLODGEMENTS

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس اركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44222،

Essaouira Maroc

 BE4GUEST PROLODGEMENTS

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي  لك هبة 

243 اقة في شلطابق شلتاني رقم 32 

بلوك A5 شقا ة جوهرة  - 000   

شلصويرة شملغرب

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

5249

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 03  ارس 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.BE4GUEST PROLODGEMENTS
:  قاو   بإيجاز  شلشركة  غرض 

شدشرة شلعمليات شلتجارية و شلخد اتية 

)تاجير شلشقق شملفرواة(.

عنوشن شملقر شالجتماعي :  لك هبة 

 32 243 اقة في شلطابق شلتاني رقم 

   000  - شقا ة جوهرة    A5 بلوك 

شلصويرة شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

 PONS HENRY شلسيدة 
 MICHELLE FRANCOISE :  342

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
 TRIGO PONS LARA شلسيدة 
 400 بقيمة  حصة   DELIA :  332

درهم للحصة .
 MAYANS PONS شلسيد 
 MANUEL SEBASTIAN :  332

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
 PONS HENRY شلسيدة 
MICHELLE FRANCOISE عنوشنه)ش( 
رقم 12 زنقة خالد بن شلوليد  000   

شلصويرة شملغرب.
 TRIGO PONS LARA شلسيدة 
DELIA عنوشنه)ش( رقم 12 زنقة خالد 

بن شلوليد  000   شلصويرة شملغرب.
 MAYANS PONS شلسيد 
عنوشنه)ش(   MANUEL SEBASTIAN
رقم 12 زنقة خالد بن شلوليد  000   

شلصويرة شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
 PONS HENRY شلسيدة 
MICHELLE FRANCOISE عنوشنه)ش( 
رقم 12 زنقة خالد بن شلوليد  000   

شلصويرة شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
44  اي  بتاريخ  شالبتدشئية بالصويرة  

2222 تحت رقم 95/2222.
403I

 كتب بازوك للمحاسبة

Sté AGLOS ZELMAT
إعالن  تعدد شلقرشرشت

 كتب بازوك للمحاسبة
زنقة ش ال  رقم 45 سيدي بوملان 

كرد يت تنجدشد شلرايدية ، 
52622، تنجدشد شملغرب

Sté AGLOS ZELMAT «اركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة»

وعنوشن  قرها شالجتماعي: سيدي 
يحي فركلة شلعليا تنجدشد شلرايدية - 

52622  تنجدشد شملغرب.
«إعالن  تعدد شلقرشرشت»
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رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري: 
.43559

بمقت�ضى شلجمع شلعام شالستثنائي 
شملؤرخ في 40 فبرشير 2222

تم شتخاذ شلقرشرشت شلتالية: 
على  ينص  شلذي   :04 رقم  قرشر 
 ايلي:  تعين زملاد حسن رقم شلبطاقة 
كمسيرثاني   )UA 62218( شلوطنية 

شلشركة . 
وتبعا لذلك تم تعديل  قتضيات 

شلنظام شألسا�ضي شلتالية: 
بند رقم  3   ن شلقانون شالسا�ضي: 
شلذي ينص على  ايلي:  تسير شلشركة 
 ن طرف شلسيد زملاد شلسعيد شو زملاد 

حسن. وذلك ملدة غير  حددة
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بالرايدية  بتاريخ 44  اي 

2222 تحت رقم 2222/124.
40 I

Perfect advice

 AFRIC MOBILIER EXPO
SARL

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس اركة

Perfect advice
 Rés Moustakbal, Imm 264 Et
  4, Appt N°19 - Sidi Maârouf
 Casablanca Rés Moustakbal,

 Imm 264 Et 4, Appt N°19 - Sidi
 Maârouf  Casablanca، 22452،

CASABLANCA MAROC
 AFRIC MOBILIER EXPO SARL

اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي شملنطقة 

شلحرة شألطلسية ، بلدية  RN عا ر 
صفية شلقنيطرة شملغرب - 050 4 

شلقنيطرة  شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

53855
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2219 دجنبر   23
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 AFRIC : شإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MOBILIER EXPO SARL

غرض شلشركة بإيجاز :  ارشء وبيع 

شملنتجات  جميع  وتصدير  وشستيرشد 

شملتعلقة بأثاث و عدشت شملكاتب ؛

شملنتجات  جميع  وتجهيز  تسويق   

شملتعلقة باألثاث شملكتبي ؛

 شالستيرشد وشلتصدير.

شملنطقة   : عنوشن شملقر شالجتماعي 

عا ر   RN  بلدية  ، شلحرة شألطلسية 

 4 050  - شملغرب  شلقنيطرة  صفية 

شلقنيطرة  شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 بلغ رأسما  شلشركة:  222.222 

درهم،  قسم كالتالي:

 4.000   : حروت  أ ين  شلسيد  

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

 4.000   : حروت  جود   شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

عنوشنه)ش(  حروت  أ ين  شلسيدة  

 Lissasfa lot El Mehdi Villa N 6

 Casablanca  22452 Casablanca

.Maroc

عنوشنه)ش(  حروت  جود   شلسيد 

 Lissasfa lot El Mehdi Villa N 6

 Casablanca 22452 Casablanca

.Maroc

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

حروت  شلرحيم   عبد  شلسيد  

 Lissasfa lot El Mehdi عنوشنه)ش( 

 Villa N 6 Casablanca 22452

casablanca maroc

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

 26 بتاريخ  بالقنيطرة   شالبتدشئية 

دجنبر 2219 تحت رقم -.

405I

DRIEB & ASSOCIES

BLUE BOX
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسما  شلشركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
22112، CASABLANCA MAROC
BLUE BOX اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن  قرها شإلجتماعي 28، زنقة 
بوريد، شلصخور شلسودشء - 22252 

شلدشر شلبيضاء شملغرب.
رفع رأسما  شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري -.
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�ضى 
تم   2219 يونيو   48 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسما   رفع 
«00.000  درهم» أي  ن «400.000 
عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
ديون  إجرشء  قاصة  ع    : طريق 
شلشركة شملحددة شملقدشر و شملستحقة.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
 22 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

يونيو 2219 تحت رقم   7069.
406I

CHAMI CONSEILS

ALI BAIBA DISPO
اركة شلتضا ن

تأسيس اركة

CHAMI CONSEILS
حي شلفتح اارع  حج  حمد 

شلسادس عمارة شرينا شلطابق شلرشبع 
اقة 08 ، 70000، شلعيون شملغرب

ALI BAIBA DISPO  اركة 
شلتضا ن

وعنوشن  قرها شإلجتماعي  دينة 
شلوفاق بلوك Cرقم 221 - 70000 

شلعيون  شملغرب 
تأسيس اركة شلتضا ن 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
31529

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 12  ارس 

شألسا�ضي لشركة شلتضا ن باملميزشت 
شلتالية:

اكل شلشركة : اركة شلتضا ن.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 ALI  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

. BAIBA DISPO
غرض شلشركة بإيجاز : صناعة و 

بيع  وشد شلتنظيف .
:  دينة  شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
 70000  -  221 Cرقم  بلوك  شلوفاق 

شلعيون  شملغرب .
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
500 حصة    : شلسيد شلطاهر بدي 

بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيدة حني فطيمة  :  500 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
شلسيد شلطاهر بدي عنوشنه)ش( حي 
شلتعاون اارع سيناء رقم 05  70000 

شلعيون شملغرب.
عنوشنه)ش(  فطيمة   حني  شلسيدة 
 05 رقم  سيناء  اارع  شلتعاون  حي 

70000 شلعيون  شملغرب .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيد شلطاهر بدي عنوشنه)ش( حي 
شلتعاون اارع سيناء رقم 05 70000 

شلعيون شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
49  ارس  بتاريخ  شالبتدشئية بالعيون  

2222 تحت رقم 813/2222.
407I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DECATOIRE
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

اارع  والي شلحسن شقا ة شلبردعي 
عمارة ب شلشقة رقم 2 شلحي 

شلشتوي، 0000 ،  رشكش شملغرب
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decatoire  اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي 64 اارع 

يوغزالفيا  مر شلغندوري عمارة 

ف رقم 8 جليز  رشكش - 0000  

 رشكش شملغرب.

تحويل  شملقر شالجتماعي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري -.

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 

شملؤرخ في 26 يوليوز 2222 تم  تحويل  

للشركة  ن  شلحالي  شالجتماعي  شملقر 

اارع يوغزالفيا  مر شلغندوري   64»

 - جليز  رشكش   8 رقم  ف  عمارة 

«حي  إلى  شملغرب»  0000   رشكش 

درب دبا�ضي جديد رقم 449  - 000  

 رشكش  شملغرب».

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

30 غشت  بتاريخ  شلتجارية بمرشكش  

2222 تحت رقم 3192.

408I

CHAMI CONSEILS

THAROUATI
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

CHAMI CONSEILS

حي شلفتح اارع  حج  حمد 

شلسادس عمارة شرينا شلطابق شلرشبع 

اقة 08 ، 70000، شلعيون شملغرب

THAROUATI  اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي ساحة 

شلهدى حي شلوحدة رقم 57 - 70000 

شلعيون  شملغرب 

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

34 39

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 09  ارس 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

. THAROUATI
تثمين    : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شملنتجات شملحلية.
ساحة   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
 70000  - 57 شلهدى حي شلوحدة رقم 

شلعيون  شملغرب .
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
شلسيدة خولة بكنا  :  500 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
500 حصة    : شلسيد  حمد بكنا  

بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
شلسيدة خولة بكنا  عنوشنه)ش( حي 
زنقة شلرايدية رقم   04 خط شلر لة 

79 70000 شلعيون  شملغرب.
شلسيد  حمد بكنا  عنوشنه)ش( حي 
زنقة شلرايدية رقم   04 خط شلر لة 

79 70000 شلعيون  شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شلسيدة خولة بكنا  عنوشنه)ش( حي 
زنقة شلرايدية رقم   04 خط شلر لة 

79 70000 شلعيون شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
46  ارس  بتاريخ  شالبتدشئية بالعيون  

2222 تحت رقم 262/2222.
409I

BOUCHTA COMPTA

PACIFIC MEDITERRANE
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
92222، TANGER MAROC

PACIFIC MEDITERRANE اركة 
ذشت  سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي 122 اارع 

حفيظ شبن عبد شلبار,شقا ة شألندلس 

شنزرشن شلطابق شلثاني , حل رقم 6 

طنجة - 90000 طنجة شملغرب

تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

124225

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 فبرشير   0 

ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.PACIFIC MEDITERRANE

شالستيرشد   : غرض شلشركة بإيجاز 

وشلتصدير

شلغذشئية  شلحبوب  وتخزين  بيع 

شلعا ة وشلخضروشت.

 122  : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 

شلبار,شقا ة  عبد  شبن  حفيظ  اارع 

شألندلس شنزرشن شلطابق شلثاني , حل 
رقم 6 طنجة - 90000 طنجة شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

شملو ن  عبد  بنصبيح  شلسيد 

درهم   400 بقيمة  حصة   4.000   :

للحصة .

 : شملو ن  عبد  بنصبيح  شلسيد 

4000 بقيمة 400 درهم.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

وصفات و وشطن شلشركاء :

شملو ن   عبد  بنصبيح  شلسيد 

كاطوليكوس  ريس  شفنيدش  عنوشنه)ش( 
سبتة   54004 سبتة   42 رقم   04 أ 

شسبانيا.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

شملو ن  عبد  بنصبيح  شلسيد 
كاطوليكوس  ريس  شفنيدش  عنوشنه)ش( 
سبتة   54004 سبتة   42 رقم   04 أ 

شسبانيا
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
فبرشير  بتاريخ  4  بطنجة   شلتجارية 

2222 تحت رقم 1286.
440I

BUCOGEST

A6-TRANS
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

BUCOGEST
حي أ وكاي اارع  حمد 

شلخا س126 شلدايرة شنزكان 
 INEZGANE، 86362، INEZGANE

شملغرب
A6-TRANS اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي اارع 
عبد شلرحمان بن زيدشن رقم 21 

حي شلسالم أكادير  - 80000 شكادير 
شملغرب

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 
42881

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
شلقانون  إعدشد  تم   2222 يناير   22
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
A6-  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.TRANS
نقل   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شملستخد ين لحساب شلغير.
عنوشن شملقر شالجتماعي : اارع عبد 
شلرحمان بن زيدشن رقم 21 حي شلسالم 

أكادير  - 80000 شكادير شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
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600 حصة    : شلسيد شملنور خالد 
بقيمة 400 درهم للحصة .

شلسيد شملنور بوبكر :  00  حصة 
بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -
وصفات و وشطن شلشركاء :

عنوشنه)ش(  خالد  شملنور  شلسيد 
رقم  زيدشن  بن  شلرحمان  عبد  اارع 
21 حي شلسالم أكادير 80000 شكادير 

شملغرب.
عنوشنه)ش(  بوبكر  شملنور  شلسيد 
 8 اقة   32 عمارة   2 تمنارت  شقا ة 
بنسركاو أكادير شقا ة تمنارت 2 عمارة 
شكادير  أكادير  بنسركاو   8 اقة   32

شكادير.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  خالد  شملنور  شلسيد 
رقم  زيدشن  بن  شلرحمان  عبد  اارع 
21 حي شلسالم أكادير 80000 شكادير 

شملغرب
عنوشنه)ش(  بوبكر  شملنور  شلسيد 
 8 اقة   32 عمارة   2 تمنارت  شقا ة 
بنسركاو أكادير شقا ة تمنارت 2 عمارة 
شكادير  أكادير  بنسركاو   8 اقة   32

شكادير
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
12  اي  بتاريخ  باكادير   شلتجارية 

2222 تحت رقم 8 900.
444I

 ETTAFJIJA DE COMMERCE ET DE

DISTRIBUTION SARL AU

 ETTAFJIJA DE COMMERCE
 ET DE DISTRIBUTION SARL

AU
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

 ETTAFJIJA DE COMMERCE ET
DE DISTRIBUTION SARL AU

 GARAGE A HAY ASSAKA BLOC
 A N° 459 TIKIOUINE AGADIR ،

82222، AGADIR MAROC
 ETTAFJIJA DE COMMERCE ET
 DE DISTRIBUTION SARL AU
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي رقم 59  

بلوك أ حي أساكا  تيكوين أكادير - 

80000 أكادير شملغرب

تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

42882

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 40  ارس 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:

ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

 ETTAFJIJA DE COMMERCE ET

.DE DISTRIBUTION SARL AU

تدبير   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شالستغال  شلتجاري وشلخد اتي.
عنوشن شملقر شالجتماعي : رقم 59  

 - أكادير  تيكوين  أ حي أساكا   بلوك 

80000 أكادير شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:

 4.000   : شلسيد شلتفجيج جما  

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

 

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :

شلسيد شلتفجيج جما  عنوشنه)ش( 

دوشر شلقليعة جماعة أوناغة شلصويرة 

000   شلصويرة شملغرب.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:

شلسيد شلتفجيج جما  عنوشنه)ش( 

دوشر شلقليعة جماعة أوناغة شلصويرة 

000   شلصويرة شملغرب

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

12  اي  بتاريخ  باكادير   شلتجارية 

2222 تحت رقم 90054.

112I

BOUCHTA COMPTA

PACIFIC FRUIT
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس اركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
92222، TANGER MAROC
PACIFIC FRUIT اركة ذشت 

 سؤلية  حدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي 122 اارع 
حفيظ شبن عبد شلبار,شقا ة شألندلس 
شنزرشن شلطابق شلثاني , حل رقم 6 

طنجة - 90000 طنجة شملغرب
تأسيس اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

124222
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 فبرشير   0 
ذشت  سؤلية  لشركة  شألسا�ضي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت   حدودة 

باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 
شلشريك  ذشت   سؤلية  حدودة 

شلوحيد.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.PACIFIC FRUIT
شالستيرشد   : غرض شلشركة بإيجاز 

وشلتصدير
شلغذشئية  شلحبوب  وتخزين  بيع 

شلعا ة وشلخضروشت.
 122  : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
شلبار,شقا ة  عبد  شبن  حفيظ  اارع 
شألندلس شنزرشن شلطابق شلثاني , حل 
رقم 6 طنجة - 90000 طنجة شملغرب.
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  

درهم،  قسم كالتالي:
شملو ن  عبد  بنصبيح  شلسيد 
درهم   400 بقيمة  حصة   4.000   :

للحصة .

 : شملو ن  عبد  بنصبيح  شلسيد 
4000 بقيمة 400 درهم.

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   
وصفات و وشطن شلشركاء :

شملو ن  عبد  بنصبيح  شلسيد 
كاطوليكوس  ريس  شفنيدش  عنوشنه)ش( 
سبتة   54004 سبتة   42 رقم   04 أ 

شسبانيا.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
شملو ن  عبد  بنصبيح  شلسيد 
كاطوليكوس  ريس  شفنيدش  عنوشنه)ش( 
سبتة   54004 سبتة   42 رقم   04 أ 

شسبانيا
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
فبرشير  بتاريخ  4  بطنجة   شلتجارية 

2222 تحت رقم 1282.

443I

IMAME COMPTA

FULLIMMO SARL
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

IMAME COMPTA
229  جموعة شلبيضاء حي شلقدس 

سيدي شلبرنو�ضي ، 22622، شلبيضاء 
شملغرب

FULLIMMO SARL اركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي جرد نات 
6 زشوية زنقة  ڨارسوڨي  و زنقة رو ا 
إقا ة   ونا شلرقم 44 شلطابق شألو  
 ر�ضى شلسلطان شلبيضاء   - 22532 

شلبيضاء شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 
. 36 59

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
تمت   2222 يناير   43 في  شملؤرخ 

شملصادقة على :
شلسيد  حمد  )ة(  شلسيد  تفويت 
شجتماعية  ن  حصة   650 شلرياحي 
شلسيد  لفائدة   حصة   4.000 أصل 
 43 شلسيد كميل شلرياحي بتاريخ  )ة( 

يناير 2222.
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شلسيد  حمد  )ة(  شلسيد  تفويت 

شجتماعية  ن  حصة   350 شلرياحي 

أصل 4.000 حصة لفائدة  شلسيد )ة( 

شلسيدة   نفيسة شيناس شلرياحي بتاريخ 

43 يناير 2222.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم   

 22 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

فبرشير 2222 تحت رقم 232442.

44 I

FIDUCIAIRE JABBARI

 تيمنوس نور شفريقكا     س

 TEMENOS NORTH AFRICA   

(LLC(

اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تعيين  سير جديد للشركة

FIDUCIAIRE JABBARI

 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES

 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

22292، CASABLANCA MAROC

 تيمنوس نور شفريقكا     س 

   TEMENOS NORTH AFRICA LLC

اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي 88  زنقة 

شوالد زيان - 22492  شلدشر شلبيضاء 

شملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.493777

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�ضى 

تم تعيين  شملؤرخ في 21 فبرشير 2222 

 سير جديد للشركة شلسيد)ة( برش يي     

 (   Laurent (        لورشن )BRAMY(

كمسير وحيد

تبعا لقبو  شستقالة شملسير.

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

 12 بتاريخ  بالدشر شلبيضاء   شلتجارية 

 اي 2222 تحت رقم 858 73.

445I

اركة شىتمانية أ يكونتا ش م م دشت اريك وحيد

اركة اسب كارد ش م م
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

اركة شىتمانية أ يكونتا ش م م دشت 
اريك وحيد

اارع شلحسن شلثاني رقم 9 بيوكرى 
أاتوكة أيت باها أ ام  سياش بنك 
، 82222، بيوكرى أاتوكة أيت باها 

شملغرب
اركة شسب كارد ش م م  اركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي زنقة 

شدشوكرشن رقم 4 درب كناوة بيوكرى 
شاتوكة شيت باها - 82222 بيوكرى 

أاتوكة أيت باها  شملغرب 
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

13261
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2216 40  ارس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
اركة   : بمختصر تسميتها  شإلقتضاء 

شسب كارد ش م م .
شلحرشسة   : غرض شلشركة بإيجاز 

شلخاصة .
زنقة   : شالجتماعي  شملقر  عنوشن 
درب كناوة بيوكرى   4 شدشوكرشن رقم 
بيوكرى   82222  - شاتوكة شيت باها 

أاتوكة أيت باها  شملغرب .
أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 40.000 شلشركة:   رأسما    بلغ 

درهم،  قسم كالتالي:
شلسيد خالد شسندش   :  22 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
شلسيد رايد شسندش   :  22 حصة 

بقيمة 400 درهم للحصة .
 22   : بوهوش  شلحسين  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

 22   : بوهوش  شلحسن  شلسيد 
حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

 22   : ألشتوخ   عبدهللا  شلسيد 
حصة بقيمة 400 درهم للحصة .

وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -
وصفات و وشطن شلشركاء :

عنوشنه)ش(  شلسيد خالد شسندش   
بيوكرى    82222 باها   شيت  شاتوكة 

شملغرب .
عنوشنه)ش(  شلسيد رايد شسندش   
بيوكرى    82222 باها   شيت  شاتوكة 

شملغرب .
بوهوش   شلحسين  شلسيد 
 82222 شاتوكة شيت باها  عنوشنه)ش( 

بيوكرى  شملغرب .
شلسيد شلحسن بوهوش عنوشنه)ش( 
بيوكرى   82222 باها   شيت  شاتوكة 

شملغرب.
شلسيد عبدهللا ألشتوخ عنوشنه)ش( 
بيوكرى   82222 باها   شيت  شاتوكة 

شملغرب .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
عنوشنه)ش(  شلسيد خالد شسندش   
بيوكرى    82222 باها   شيت  شاتوكة 

شملغرب 
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
23  ارس  بتاريخ  شالبتدشئية بانزكان  

2216 تحت رقم 350.
446I

ر زي لالستشارشت

EXY BRISTA TRANS
إعالن  تعدد شلقرشرشت

ر زي لالستشارشت
اارع 24 نونبر عمارة حمدي ولد 

شلرايد شلطابق رقم 04 اقة رقم 04 
شلعيون ، 70000، شلعيون شملغرب

EXY BRISTA TRANS  «اركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد»
وعنوشن  قرها شالجتماعي: زنقة ز ور 
رقم 82 حي شلوحدة 04  - 70000 

شلعيون  شملغرب .
«إعالن  تعدد شلقرشرشت»

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري: -.

بمقت�ضى شلجمع شلعام شالستثنائي 

شملؤرخ في 43 أبريل 2222

تم شتخاذ شلقرشرشت شلتالية: 

شلذي ينص   :  04 قرشر رقم شلقرشر 

شملساهم  شسم  تصحيح  على  ايلي: 

 M BARK AMAKKARب وشملسير 

M BARAK  AMAKARK عوض  

وتحين شلقانون شالسا�ضي 

وتبعا لذلك تم تعديل  قتضيات 

شلنظام شألسا�ضي شلتالية: 

بند رقم -: شلذي ينص على  ايلي: -

باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 

12  اي  بتاريخ  بالعيون   شالبتدشئية 

2222 تحت رقم 825/2222.

447I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

بلو اليكترونيك
اركة ذشت  سؤلية  حدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسما  شلشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

42222، MARRAKECH MAROC

بلو شليكترونيك اركة ذشت  سؤلية 

 حدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن  قرها شإلجتماعي شلنخيل 

3 جناح 21 اقة 9 جنانات دوشر 

سيدي يحيى - 0000   رشكش 

شملغرب.
رفع رأسما  شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 

.97869

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�ضى 

تم   2222 23  ارس  في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسما   رفع 

 90.000» أي  ن  درهم»   212.222»

عن  درهم»   300.000» إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
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باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
بتاريخ  0  اي  بمرشكش   شلتجارية 

2222 تحت رقم 443306.

448I

RM CAR

RM CAR
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس اركة

RM CAR
رقم 44 زنقة وشد زيز حي شلحرية ، 

60300، بركان شملغرب
RM CAR اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن  قرها شإلجتماعي رقم 

22 زنقة شصيلة حي شال ل سيدي 
سليمان  - 60300 بركان شملغرب
تأسيس اركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري : 

7439
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى  
تم إعدشد شلقانون   2222 06  ارس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألسا�ضي 

شملحدودة باملميزشت شلتالية:
ذشت  اركة   : شلشركة  اكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  شلشركة  تبوعة  تسمية 
 RM  : تسميتها  بمختصر  شإلقتضاء 

.CAR
تاجير   : بإيجاز  شلشركة  غرض 

شلسيارشت بدون سائق.
 22 رقم   : عنوشن شملقر شالجتماعي 
زنقة شصيلة حي شال ل سيدي سليمان  

- 60300 بركان شملغرب.

أجلها  تأسست  ن  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 400.000  بلغ رأسما  شلشركة:  
درهم،  قسم كالتالي:

ياسين  شلسيد  هدشوي  حمد 
درهم   400 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.
 500   : عزشلعرب  رفاعي  شلسيد 

حصة بقيمة 400 درهم للحصة .
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   -

وصفات و وشطن شلشركاء :
ياسين  شلسيد  هدشوي  حمد 
بوملان  مر  زنقة   40 رقم  عنوشنه)ش( 
40 حي  لوية  60300 بركان شملغرب.

شلسيد رفاعي عزشلعرب عنوشنه)ش( 
شلنهضة  حي  خرييكة  زنقة   12 رقم 

60300 بركان شملغرب.
وشلعائلية  شلشخصية  شألسماء   

و وشطن  سيري شلشركة:
ياسين  شلسيد  هدشوي  حمد 
بوملان  مر  زنقة   40 رقم  عنوشنه)ش( 

40 حي  لوية  60300 بركان شملغرب
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
12  اي  بتاريخ  ببركان   شالبتدشئية 

2222 تحت رقم 473.

449I

 كتب  حاسبة

KIKOVA SARL
اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

 كتب  حاسبة
عمارة 4  اقة 2 زنقة عال  بن عبد 
هللا ص.ب 222 شلرايدية ، 52224، 

شلرايدية شملغرب

KIKOVA SARL اركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن  قرها شإلجتماعي اارع 
 والي شسماعيل حي شملسيرة - 

52222 شرفود شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري 
.12351

بمقت�ضى شلجمع شلعام شإلستثنائي 
تمت   2222 فبرشير   25 في  شملؤرخ 

شملصادقة على :
تفويت شلسيد )ة( سالم شلسعيدي 
أصل  شجتماعية  ن  حصة   2.222
)ة(  شلسيد  لفائدة   حصة    .000
 حمد شلتايك بتاريخ 25 فبرشير 2222.
)ة(  حمد  شلسيد  تفويت 
شجتماعية  حصة   4.750 شلسعيدي 
لفائدة   حصة   3.500 أصل   ن 
 25 بتاريخ  شلتايك  )ة(  حمد  شلسيد 

فبرشير 2222.
فوزية رحماني  )ة(  تفويت شلسيد 
أصل  شجتماعية  ن  حصة   4.750
)ة(  شلسيد  لفائدة   حصة   3.500
 حمد شلتايك بتاريخ 25 فبرشير 2222.
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم   
شالبتدشئية بالرايدية  بتاريخ 07  اي 

2222 تحت رقم 122.
122I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إستيتيكا بوليكلينيك  يديكو 
دونطير

إعالن  تعدد شلقرشرشت

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زشوية  اارع  حمد شلخا س و اارع 
شبن كثير إقا ة دوس  ارس رقم    ، 

90000، طنجة شملغرب
إستيتيكا بوليكلينيك  يديكو دونطير  

«اركة ذشت شملسؤولية شملحدودة»
وعنوشن  قرها شالجتماعي: 50 زنقة 
شملجازر إقا ة  ونيبليون أ  ا بين 

شلطابقين  كتب رقم 43  - 90000 
طنجة شملغرب.

«إعالن  تعدد شلقرشرشت»
رقم شلتقييد في شلسجل شلتجاري: 

.86944
بمقت�ضى شلجمع شلعام شالستثنائي 

شملؤرخ في 22  ارس 2222
تم شتخاذ شلقرشرشت شلتالية: 

قرشر رقم 4: شلذي ينص على  ايلي: 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسما   رفع 
 90.000» أي  ن  درهم»   600.000»
عن  درهم»   690.000» إلى  درهم» 
ديون  إجرشء  قاصة  ع   : طريق 

شلشركة شملحددة شملقدشر و شملستحقة
قرشر رقم 2: شلذي ينص على  ايلي: 
تسوية وضعية شلشركة طبقا للمادة 

86  ن قانون 5.96
وتبعا لذلك تم تعديل  قتضيات 

شلنظام شألسا�ضي شلتالية: 
بند رقم 6: شلذي ينص على  ايلي: 

شملساهمات
بند رقم 7: شلذي ينص على  ايلي: 

شلحصص شملكونة لرأسما  شلشركة
باملحكمة  شلقانوني  شإليدشع  تم 
43  اي  بتاريخ  بطنجة   شلتجارية 

2222 تحت رقم 231496.

121I
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
خالد شلشركي  حام

 قبو  لدى  حكمة شلنقض

بــن  ملؤسســات  شملســاهمة  اــركة 
اــركة  شلتصفيــة،  طــور  فــي  ربيعــة 

 45.000.000 برأســما    جهولــة 
ليــل  زنقــة   39 شلتصفيــة  درهــم  قــر 

لبيضــاء. شلدشرش

 3 003 شلتجــاري  شلســجل 

بالدشرشلبيضــاء(. شلتجاريــة  )شملحكمــة 

تــم تعييــن  صفــي جديــد للشــركة 

وفقــا لأل ــر عــدد 884  شلصــادر بتاريــخ 

شملحكمــة  عــن   2219 أكتوبــر   28
شمللــف  فــي  بالدشرشلبيضــاء  شلتجاريــة 
وشملؤيــد   2219/8121/4423 عــدد 
بمقت�ضى شلقرشر شإلستئنافي شلصادر عن 
شملحكمــة شلتجاريــة بالدشرشلبيضاء قرشر 
عــدد 6344 بتاريــخ 24 ديســمبر 2219 
 2219/8225/5526 شمللــف عــدد  فــي 
وشلــذي عيــن فيــه شلســيد  ــرشد نايــت 
علــي كوكيــل قصــد شلدعــوة إلــى شنعقــاد 
وفــق  للشــركاء  شلعمو يــة  شلجمعيــة 
 12-95 رقــم  شلقانــون   قتضيــات 
وشلنظــام شألسا�ضــي للشــركة للنظــر فــي 

شلنقطــة شملتعلقــة بتعييــن  صفــي.
عــن  شلصــادر  للقــرشر  وتنفيــذش 
شملحكمــة تــم عقــد شجتمــاع للجمعيــة 
شلعا ــة شإلســتثنائية لشــركة شملســاهمة 
ملؤسســات بن ربيعة في طور شلتصفية 
بتاريــخ 43 فبرشيــر 2222 علــى شلســاعة 

صباحــا.  40
تــم تعييــن شلســيد كريــم بــن ربيعــة 
وشلحا ــل لبطاقــة شلتعريــف شلوطنيــة 
 46 عــدد  BE76485 شلكائــن عنوشنــه 
شملستشــفيات  حــي  جلجــل  شبــن  زنقــة 
علــى  بنــاء  كمصفــي  بالدشرشلبيضــاء 

 قررشت شلجمعية شلعمو ية شملنعقدة 
فبرشيــر   43 بتاريــخ  بصفــة شســتثنائية 

.2222
ملحضــر  شلقانونــي  شإليــدشع  تــم 
شلجمعيــة شلعمو يــة شملنعقــدة بتاريــخ 
شلوكيــل  طــرف  2222  ــن  43فبرشيــر 
علــي  نايــت  شلســيد  ــرشد  شلقضائــي 
بالدشرشلبيضــاء  شلتجاريــة  باملحكمــة 
عــدد  شلتجــاري  شلســجل   وضــوع 
بتاريــخ 12  ــاي 2222 تحــت   3 003

.73 859 عــدد 
65
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 III.  -  إعالنات إدارية
وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2832 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

بيع  عقد  ذي  «تاغدشيطو»  شملسمى 

شملتوشجد   2222 2  ارس  كلي بتاريخ 

دشئرة  كلد ان،  شلترشبية  بالجماعة 

تاريخ  شبتدشء  ن  تازة،  إقليم  تازة، 

يونيو   8 غاية  إلى   2222 28  اي 

اأن  شروع  في  علني  بحث   2222

شملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  شلترخيص 

 نه،  ن أجل سقي  ساحة  0.460 

هكتارش لفائدة شلسيد)ة( جما   حمد 

شلحا ل)ة( لبطاقة شلتعريف شلوطنية 

.R805653

6

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2832 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

اهادة  ذي  لحمام»  «فدشن  شملسمى 

شملتوشجد   16/62885 عدد  شمللكية 

عال   سيدي  شلترشبية  بالجماعة 

إقليم  شلخميسات،  دشئرة  شملصدر، 

شلخميسات، شبتدشء  ن تاريخ 28  اي 

بحث  يونيو 2222   8 إلى غاية   2222

علني في اأن  شروع شلترخيص بإنجاز 

ثقب وجلب شملاء  نه،  ن أجل سقي 

شلسيد)ة(  لفائدة  هكتارش   2  ساحة 

لبطاقة  شلحا ل)ة(  سعيدي  حمد 

.AB122441 شلتعريف شلوطنية

7

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

أبريل   30 بتاريخ  ح.ج/2222/121 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

ارشء  عقد  ذي  «برطا »  شملسمى 

شملتوشجد    37 ص   394 بعدد  ض 

شقورشر،  شغبالو  شلترشبية  بالجماعة 

شبتدشء  إقليم صفرو،  دشئرة صفرو، 

غاية  إلى   2222 25  اي  تاريخ   ن 

في اأن  علني  بحث   2222 يونيو    

 شروع شلترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

سقي  ساحة  أجل  شملاء  نه،  ن 

2.2221 هكتارش لفائدة شلسيد)ة( بابا 

شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل)ة(  شحمد 

.CB242199 شلوطنية

8

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2852 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

ذي  بوجمعة»  طالع  «فدشن  شملسمى 

 16/51429 عدد  شمللكية  اهادة 

سيدي  شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد 

إقليم  تيفلت،  دشئرة  شلرزشق،  عبد 

 28 تاريخ  شبتدشء  ن  شلخميسات، 

 2222 يونيو   8 إلى غاية   2222  اي 

بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 

بإنجاز بئر وجلب شملاء  نه،  ن أجل 

لفائدة  هكتارش   0.9 سقي  ساحة 

شو�ضي   وحسن  ش نزو  أنور  شلسيد)ة( 

شلحا ل)ة( لبطاقة شلتعريف شلوطنية   

.A740537 و L328822

9

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    ح.ج/2222/2858 

على  سيجرى  شلذي   2222  اي 

شلحرش»  «فدشن  شملسمى  شلعقار 

 04 ص   04 بعدد  ض  شمللكية  ذي 

خميس  شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد 

إقليم  تيفلت،  دشئرة  يحيى،  سيدي 

 28 تاريخ  شبتدشء  ن  شلخميسات، 

 2222 يونيو   8 إلى غاية   2222  اي 

بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نه،  ن أجل 

لفائدة  هكتارش  سقي  ساحة  4.4 

عبد هللا شو  و�ضى فاطمة   شلسيد)ة( 

شلحا ل)ة( لبطاقة شلتعريف شلوطنية   

.G 66

10

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2859 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

)شلقر ود  هللا  رزق  «فدشن  شملسمى 

 333 بعدد  ض  ذي ارشء  وفرشجي(» 

شملتوشجد بالجماعة شلترشبية   386 ص 

دشئرة  شلغندور،  سيدي  خميس 

شلخميسات،  إقليم  شلخميسات، 

إلى   2222 28  اي  تاريخ  شبتدشء  ن 

في  علني  بحث   2222 يونيو   8 غاية 

اأن  شروع شلترخيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  شملاء  نه،  ن  وجلب 

شلسيد)ة(  لفائدة  هكتارش   4  ساحة 

لبطاقة  شلحا ل)ة(  شلجياللي   بنعبو 

.X62235 شلتعريف شلوطنية

11

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2219/1986 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

«شلحمري» ذي اهادة إدشرية  شملسمى 

شملتوشجد بالجماعة   239/2219 رقم 

شلترشبية  جاط، دشئرة شحوشز  كناس، 

 28 شبتدشء  ن تاريخ  إقليم  كناس، 

 2222 يونيو   8 إلى غاية   2222  اي 

بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 

بإنجاز بئر وجلب شملاء  نه،  ن أجل 

هكتارشت   2.4213 سقي  ساحة 

شسليمان   غودشن  شلسيد)ة(  لفائدة 

شلحا ل)ة( لبطاقة شلتعريف شلوطنية 

.PM822235

12

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2219/1826 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

عقد  ذي  جماعي»  «عقار  شملسمى 

شملتوشجد   14112 شمللف  رقم  إيجار 

دشئرة  شلترشبية  جاط،  بالجماعة 

شحوشز  كناس، إقليم  كناس، شبتدشء 

غاية  إلى   2222 28  اي  تاريخ   ن 

في اأن  علني  بحث   2222 يونيو   8

وجلب  بئر  بإنجاز  شلترخيص   شروع 

سقي  ساحة  أجل  شملاء  نه،  ن 

شلسيد)ة(  لفائدة  هكتارشت   3.2494

لبطاقة  شلحا ل)ة(  بودرشع  حمد 

.P44812 شلتعريف شلوطنية

13
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وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 
بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2836 
شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222
شملسمى «شلنوشدر» اهادة شمللكية عدد 
بالجماعة  شملتوشجد   25/125268
شلترشبية نزشلة بني عمار، دشئرة زرهون، 
 28 شبتدشء  ن تاريخ  إقليم  كناس، 
 2222 يونيو   8 إلى غاية   2222  اي 
بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 
بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نه،  ن أجل 
لفائدة  هكتارشت  سقي  ساحة   
شلسيد)ة( جرينيجة  حمد شلحا ل)ة( 
.G76885 لبطاقة شلتعريف شلوطنية
14

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 
بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2868 
شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222
ذي  شلسرشري»  حسن  «بالد  شملسمى 
 22/44611 عدد  شمللكية  اهادة 
شيت  شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد 
شلسبع لجروف، دشئرة شيموزشر كندر، 
 28 تاريخ  شبتدشء  ن  صفرو،  إقليم 
 2222 يونيو   8 إلى غاية   2222  اي 
بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 
بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نه،  ن أجل 
هكتارشت    4,2269 سقي  ساحة 
شلسرشري شملصطفى  لفائدة شلسيد)ة( 
و ن  عه شلحا ل)ة( لبطاقة شلتعريف 

.CB450 04 شلوطنية
15

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 
بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2821 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222
اهادة  ذي  «شلديفون�ضي»  شملسمى 
شملتوشجد   24/2219 رقم  إدشرية 
بالجماعة شلترشبية وشد شلجديدة، دشئرة 
شحوشز  كناس، إقليم  كناس، شبتدشء 
غاية  إلى   2222 28  اي  تاريخ   ن 
في اأن  علني  بحث   2222 يونيو   8
وجلب  بئر  بإنجاز  شلترخيص   شروع 
سقي  ساحة  أجل  شملاء  نه،  ن 
4.38 هكتارش لفائدة شلسيد)ة( لعسرة 
شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل)ة(   حمد 

.U5221 شلوطنية
16

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 
بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2861 
شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222
شملسمى «رشس  كرونات » ذي اهادة 
شملتوشجد   81/6386 عدد  شمللكية 
بالجماعة شلترشبية عبد شلرزشق، دشئرة 
تيفلت، إقليم شلخميسات، شبتدشء  ن 
تاريخ 28  اي 2222 إلى غاية 8 يونيو 
اأن  شروع  في  علني  بحث   2222
شلترخيص بإنجاز بئر وجلب شملاء  نه، 
 2.2468 سقي  ساحة  أجل   ن 
هكتارش لفائدة شلسيد)ة( وكاد شدري�ضي 
شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل)ة(  حسن 

.G428436 شلوطنية
17

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

وكالة  أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 
 شلحوض شملائي لسبو رقم 2222/2919 
شلذي   2222 6  اي  بتاريخ  ح.ج 
«وشد  شملسمى  شلعقار  على  سيجرى 
شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد  شلتوت» 
بن صميم، دشئرة أزرو، إقليم شفرشن، 
إلى   2222 25  اي  تاريخ  شبتدشء  ن 
علني  بحث   2222 يونيو  فاتح  غاية 
بإنجاز  شلترخيص  اأن  شروع  في 
بئر وجلب شملاء  نه،  ن أجل تزويد 
شلساكنة باملاء شلصالح للشرب لفائدة 

شلسيد رئيس شملجلس شلجماعي البن 
شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل  صميم 

.DA14222 شلوطنية
18

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
ح.ج   2222/2854 رقم   لسبو 
بتاريخ    اي 2222 شلذي سيجرى على 
وبوزملاط»  «شلقرطبي  شملسمى  شلعقار 
 16/9348 عدد  شمللكية  اهادة  ذي 
شيت  شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد 
إقليم  شلخميسات،  دشئرة   يمون، 
شلخميسات، شبتدشء  ن تاريخ 28  اي 
بحث   2222 يونيو   8 إلى غاية   2222
علني في اأن  شروع شلترخيص بإنجاز 
ثقب وجلب شملاء  نه،  ن أجل سقي 
شلسيد  لفائدة  هكتارشت   5  ساحة 
شلحا ل  و ن  عه  بوزملاط  حمد 

.X493 لبطاقة شلتعريف شلوطنية
19

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
ح.ج   2222/2266 رقم   لسبو 
شلذي سيجرى   2222 6  اي  بتاريخ 
على شلعقار شملسمى «فدشن تاغريست» 
213 صحيفة  ذي ارشء ضمن بعدد 
شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد   265
إقليم  تيفلت،  دشئرة  شلطلبة،   قام 
فاتح  تاريخ  شبتدشء  ن  شلخميسات، 
يونيو 2222 إلى غاية 44 يونيو 2222 
بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 
بانجاز ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل 
سقي  ساحة 2.52 هكتارشت لفائدة 
بشرى  وشملغاري  شحمد  غليم  شلسيد 
شلوطنية  شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل  

.D42222 ورقم I26168
20

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

بموجب قرشر أصدرته  ديرة وكالة 
 شلحوض لسبو رقم 2222/2848 ح.ج 
شلذي سيجرى   2222 6  اي  بتاريخ 
ذي  «أكوملان»  شملسمى  شلعقار  على 
اهادة شمللكية عدد F/1465 شملتوشجد 
دشئرة  شلعنوصر،  شلترشبية  بالجماعة 
شبتدشء  ن  صفرو،  إقليم  صفرو، 
غاية  إلى   2222 يونيو  فاتح  تاريخ 
بحث علني في اأن   2222 يونيو   44
 شروع شلترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
سقي  ساحة  أجل  شملاء  نه،  ن 
شيزم  شلسيد  لفائدة  هكتارشت   7.90
شدريس وشيزم لحسن شلحا ل لبطاقة 
ورقم   C407405 شلوطنية  شلتعريف 

.C222182
21

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
ح.ج   2222/2261 رقم   لسبو 
بتاريخ 30 أبريل 2222 شلذي سيجرى 
اريفة»  «فدشن  شملسمى  شلعقار  على 
 16/69153 ذي اهادة شمللكية عدد 
سيدي  شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد 
شلخميسات،  دشئرة  شملصدر،  عال  
تاريخ  شبتدشء  ن  شلخميسات،  إقليم 
25  اي 2222 إلى غاية   يونيو 2222 
بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 
بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نها،  ن أجل 
لفائدة  هكتارشت   3 سقي  ساحة 
شلسيد بونحيس عمر شلحا ل لبطاقة 

.X43692 شلتعريف شلوطنية
22

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

بموجب قرشر أصدرته  ديرة وكالة 
 شلحوض لسبو رقم 2222/2262 ح.ج 
بتاريخ 30 أبريل 2222 شلذي سيجرى 
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ذي  «ش ليليح»  شملسمى  شلعقار  على 
 81/3126 عدد  شمللكية  اهادة 
عين  شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد 
إقليم  تيفلت،  دشئرة  شلجوهرة، 
 25 تاريخ  شبتدشء  ن  شلخميسات، 
 2222 يونيو  إلى غاية     2222  اي 
بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 
شملاء  نه،  ن  وجلب  ثقب  بإنجاز 
هكتارش لفائدة   4 أجل سقي  ساحة 
شلسيد شلحرشق سمير شلحا ل لبطاقة 

.AB222529 شلتعريف شلوطنية
23

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
ح.ج   2222/2259 رقم   لسبو 
بتاريخ 30 أبريل 2222 شلذي سيجرى 
شلذهب»  «سهب  شلعقار شملسمى  على 
ذي  طلب شلتحفيظ رقم 81/1638 
عين  شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد 
إقليم  شلخميسات،  دشئرة  شلجوهرة، 
 25 تاريخ  شبتدشء  ن  شلخميسات، 
 2222 يونيو  إلى غاية     2222  اي 
بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 
شملاء  نه،  ن  وجلب  بئر  بإنجاز  
هكتارش   0.7066 أجل سقي  ساحة 
شلحق  عبد  بالعالية  شلسيد  لفائدة 
شلوطنية  شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل 

.A784854
24

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
ح.ج   2222/2844 رقم   لسبو 
شلذي سيجرى   2222 بتاريخ    اي 
ذي   «7 «حنابو  شملسمى  شلعقار  على 
 41/22221 عدد  شمللكية  اهادة 
عدد  شملليكة  اهادة  ذي  وحنابو   
بالجماعة  شملتوشجد   41/22268
دشئرة  شخيار،  سيدي  كندر  شلترشبية 

شبتدشء  ن صفرو،  إقليم  صفرو، 

 تاريخ 28  اي 2222 إلى غاية 8 يونيو 
اأن  شروع  في  علني  بحث   2222
شملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  شلترخيص 
 نه،  ن أجل سقي  ساحة 2.9695 
شزروف  شلسيد  لفائدة  هكتارشت 
شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل  شدريس 

.C30954 شلوطنية
25

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
ح.ج   2222/2843 رقم   لسبو 
شلذي سيجرى   2222 بتاريخ    اي 
وباب  شلدويورة  شملسماة  شلعقار  على 
فالحيتين  أرضيتين  وقطعتين  شيسلي 
دكشتام  وشلعزفة   وشلعزفة  وشيسلي 
ارشء  عقود  ذي  شسعيد»  وسيدي 
 231 وعدد   246 وعدد   216 عدد 
 423 وعدد   322 وعدد   36 وعدد 
بالجماعة  شملتوشجد   222 وعدد 
إقليم  دشئرة شملنز ،  شلترشبية شغزرشن، 
28  اي  تاريخ  شبتدشء  ن  صفرو، 
يونيو 2222 بحث   8 إلى غاية   2222
شلترخيص  اأن  شروع  في  علني 
شملاء  نه،  ن  وجلب  ثقب  بإنجاز 
706 .43 هكتارش  أجل سقي  ساحة 
لفائدة شلسيد  لو�ضي عبد شلرحمان 
شلوطنية  شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل 

.CB56079
26

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
ح.ج   2222/2842 رقم   لسبو 
شلذي سيجرى   2222 بتاريخ    اي 
على شلعقار شملسمى «غمرة» ذي اهادة 
شملتوشجد   2222/21 رقم  شالستغال  
دشئرة  بالجماعة شلترشبية بئر طم طم، 
شملنز ، إقليم صفرو، شبتدشء  ن تاريخ 
28  اي 2222 إلى غاية 8 يونيو 2222 

بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 
بإنجاز بئر وجلب شملاء  نه،  ن أجل 
هكتارشت   1.2262 سقي  ساحة 
شملصطفى  شلسيد  الكي  لفائدة 
شلوطنية  شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل 

.C6509 9
27

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
 2222/2838 ح.ج   رقم   لسبو 
شلذي سيجرى   2222 بتاريخ    اي 
على شلعقار شملسمى «حيدش ذي اهادة 
شملتوشجد   «14/43826 عدد  شمللكية 
سيدي  كندر  شلترشبية  بالجماعة 
صفرو  إقليم  صفرو  دشئرة  شخيار 
إلى   2222 28  اي  تاريخ  شبتدشء  ن 
علني  بحث   2222 يونيو   8 غاية 
بإنجاز  شلترخيص  اأن  شروع  في 
ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل سقي 
شلسيد  لفائدة  هكتارشت   2   ساحة 
شلعبدشلي عبد شلحق شلحا ل لبطاقة 

.C 5759 شلتعريف شلوطنية
28

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
 2222/2834 ح.ج   رقم   لسبو 
بتاريخ 30 أبريل 2222 شلذي سيجرى 
  5 «حسنية  شملسمى  شلعقار  على 
 «14/4455 ذي اهادة شمللكية عدد 
كندر  شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد 
إقليم  صفرو  دشئرة  شخيار  سيدي 
صفرو شبتدشء  ن تاريخ 25  اي 2222 
بحث علني   2222 يونيو  إلى غاية   
بإنجاز  شلترخيص  اأن  شروع  في 
ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل سقي 
  ساحة 3,4445 هكتار لفائدة شلسيد 
لبطاقة  شلحا ل  ش حمد  حمزشوي 

.D4221 شلتعريف شلوطنية
29

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
 2222/2832 ح.ج   رقم   لسبو 
بتاريخ 30 أبريل 2222 شلذي سيجرى 
ذي   5 «بقدير  شملسمى  شلعقار  على 
 «14/22233 عدد  شمللكية  اهادة 
شغبالو  شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد 
صفرو  إقليم  صفرو  دشئرة  شقورشر 
إلى   2222 25  اي  تاريخ  شبتدشء  ن 
علني  بحث   2222 يونيو  غاية   
بإنجاز  شلترخيص  اأن  شروع  في 
ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل سقي 
  ساحة 1,1286 هكتار لفائدة شلسيد 
نانا شحمد شلحا ل لبطاقة شلتعريف 

.CB16268 شلوطنية
30

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
 2222/2829 ح.ج   رقم   لسبو 
بتاريخ 30 أبريل 2222 شلذي سيجرى 
على شلعقارشت شملسمى «غنيمة وفدشن 
غنيمة ذي عقد ارشء ض بعدد 35 » 
سيدي  شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد 
يوسف بن شحمد دشئرة صفرو إقليم 
صفرو شبتدشء  ن تاريخ 25  اي 2222 
بحث علني   2222 يونيو  إلى غاية   
بإنجاز  شلترخيص  اأن  شروع  في 
ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل سقي 
  ساحة 8,8225 هكتار لفائدة شلسيد 
لبطاقة  شلحا ل  فضيل  شلحسين 

.F262252 شلتعريف شلوطنية
31

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
 2222/2853 ح.ج   رقم   لسبو 
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بتاريخ 30 أبريل 2222 شلذي سيجرى 
أرضية  «قطعة  شملسمى  شلعقار  على 
 عروفة ببالد دير وتقبليت ذي عقدي 
وضمن بعدد  ضمن بعدد  7  ارشء 
شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد   «229
إقليم  صفرو  دشئرة  شقورشر  شغبالو 
صفرو شبتدشء  ن تاريخ 25  اي 2222 
بحث علني   2222 يونيو  إلى غاية   
بإنجاز  شلترخيص  اأن  شروع  في 
ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل سقي 
  ساحة 2,9422 هكتار لفائدة شلسيد 
بوعلي زهير شلحا ل لبطاقة شلتعريف 

.CB96322 شلوطنية
32

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
 2222/2851 ح.ج   رقم   لسبو 
بتاريخ 30 أبريل 2222 شلذي سيجرى 
 D-1 «شملحمدية  شملسمى  شلعقار  على 
ذي اهادة شمللكية عدد 14/36948» 
شغبالو  شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد 
صفرو  إقليم  صفرو  دشئرة  شقورشر 
إلى   2222 25  اي  تاريخ  شبتدشء  ن 
علني  بحث   2222 يونيو  غاية   
بإنجاز  شلترخيص  اأن  شروع  في 
ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل سقي 
  ساحة 4.8050 هكتار لفائدة شلسيد 
لبطاقة  شلحا ل  شألر�ضي  حمد 

.CB485495 شلتعريف شلوطنية
33

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
 2222/2862 ح.ج   رقم   لسبو 
شلذي   2222 أبريل   28 بتاريخ 
«فدشن  شملسمى  شلعقار  على  سيجرى 
شلتحفيظ رقم  ذي  طلب   2 ش ليلح 
بالجماعة شملتوشجد   «81/4838 
تيفلت  دشئرة  شلجوهرة  عين  شلترشبية 

تاريخ شبتدشء  ن  شلخميسات   إقليم 
22  اي  غاية  إلى   2222 48  اي 
اأن  شروع  في  علني  بحث   2222
شملاء  وجلب  بئر  بإنجاز  شلترخيص 
0,73 سقي  ساحة  أجل    نه  ن 
سو ية شلسيد  لفائدة   هكتارشت 
شلحا ل  بنحميدة  وشملهدي  شلشرقي 
AB522584 لبطاقة شلتعريف شلوطنية 

.AB522232 و
34

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
 2222/2291 ح.ج   رقم   لسبو 
بتاريخ 29 أبريل 2222 شلذي سيجرى 
على شلعقار شملسمى «شلغيوشن 1-1 ذي 
 «62/22622 عدد  شمللكية  اهادة 
إقدشر  شلترشبية  بالجماعة  شملتوشجد 
شلحاجب  إقليم  شلحاجب  دشئرة 
إلى   2222 25  اي  تاريخ  شبتدشء  ن 
علني  بحث   2222 يونيو  غاية   
بإنجاز  شلترخيص  اأن  شروع  في 
ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل سقي 
  ساحة 1,1249 هكتار لفائدة شلسيد 
شلعكيد  وفاطمة  شلقادر  عبد   عطر 
شلوطنية  شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل 

.D228224 و D453281
35

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
 2222/2918 ح.ج   رقم   لسبو 
بتاريخ 30 أبريل 2222 شلذي سيجرى 
شلدولة  « لك  شملسمى  شلعقار  على 
 TF عدد  شلعقاري  شلرسم   وضوع 
 2228/K, 5819/K, 2292/K,
بين  ارشكة  شتفاقية  ذي   «2293/K
شلقطاع شلعام وشلخاص  شروق رقم 
433308 شملتوشجد بالجماعة شلترشبية 
إقليم  عر ة  عين  دشئرة  عر ة  عين 

25  اي  تاريخ  شبتدشء  ن   كناس 
يونيو 2222 بحث  إلى غاية     2222
علني في اأن  شروع شلترخيص بإنجاز 
ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل سقي 
اركة  لفائدة  هكتارشت   5  ساحة 
في   LES DOMAINES JAWHARA

شخص  مثلها شلقانوني.
36 

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  قرشر  بموجب 
شملائي  شلحوض  وكالة   ديرة 
 2222/2912 ح.ج   رقم   لسبو 
بتاريخ 29 أبريل 2222 شلذي سيجرى 
على شلعقار شملسمى «فدشن رشب بوعياد 
 «81/8812 ذي اهادة شمللكية عدد 
شلترشبية  قام  بالجماعة  شملتوشجد 
شبتدشء  شلخميسات  دشئرة  شلطلبة 
غاية  إلى   2222 25  اي  تاريخ   ن 
في اأن  علني  بحث   2222 يونيو    
ثقب  بإنجاز  شلترخيص   شروع 
سقي  أجل  شملاء  نه  ن  وجلب 
شلسيد  لفائدة  هكتار   4   ساحة 
لبطاقة  شلحا ل  جوشد  شلكوشش 

.C383233 شلتعريف شلوطنية
37

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 
وكالة شلحوض شملائي لسبو رقم ح.ج 
2222/2238 بتاريخ 29 أبريل 2222 
شملسمى  شلعقار  على  سيجرى  شلذي 
عقد  لكية  ذي  شحمري  فجان 
وفدشن    8 67 صحيفة  ضمن بعدد 
ضمن بعدد  خلوية ذي عقد ارشء  
شملتوشجد بالحماعة   30 صحيفة   24
شحمد،  بن  يوسف  سيدي  شلترشبية 
 25 تاريخ  إشبتدشء  ن  دشئرة صفرو، 
 2222 يونيو   5 إلى غاية   2222  اي 
بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 
بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل 
هكتارش   40,0089 سقي  ساحة 
شلقطرشني  حمد  شلسيد  لفائدة 
شلوطنية  شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل 

.C9621
38

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي   شلحوض  وكالة 

أبريل   29 بتاريخ   2222/2232 ح.ج 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

ارشء  ذي  شلفوقاني  شدرج  شملسمى 

شملتوشجد   448 221صحيفة  رقم 

بالجماعة شلترشبية شدرج، دشئرة شملنز ، 

 25 تاريخ  شبتدشء  ن  صفرو،  إقليم 

 2222 يونيو   5 إلى غاية   2222  اي 

بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 

بإنجاز بئر وجلب شملاء  نه،  ن أجل 

سقي  ساحة 2,3362 هكتارش لفائدة 

شلسيد ايبوب أحمد شلحا ل  لبطاقة 

.B 82655 شلتعريف شلوطنية

39

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

وكالة شلحوض شملائي لسبو رقم ح.ج 

2222/2236 بتاريخ 29 أبريل 2222 

شملسمى  شلعقار  على  سيجرى  شلذي 

تحفرين شلباتو  2 ذي اهادة شمللكية 

رقم  41/53336 شملتوشجد بالجماعة 

دشئرة  لجروف،  شلسبع  شيت  شلترشبية 

شبتدشء  إقليم صفرو،  شيموزشر كندر، 

غاية  إلى   2222 25  اي  تاريخ   ن 

في اأن  علني  بحث   2222 يونيو   5

 شروع شلترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

سقي  ساحة  أجل  شملاء  نه،  ن 

شلسيد  لفائدة  هكتارش   4,4770

لبطاقة  بوتكريشت لحسن شلحا ل  

.CB 6776  شلتعريف شلوطنية

40
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وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

وكالة شلحوض شملائي لسبو رقم ح.ج 

2222/2822 بتاريخ 29 أبريل 2222 

شملسمى  شلعقار  على  سيجرى  شلذي 

 24 بتاريخ  بيع  عقد  ذي  شلحاجبات 

بالجماعة  شملتوشجد   2219 ديسمبر 

دشئرة  شلرزشق،  عبد  سيدي  شلترشبية 

شبتدشء  شلخميسات،  إقليم  تيلفت، 

غاية  إلى   2222 25  اي  تاريخ   ن 

اأن  في  علني  بحث   2222 5  اي 

 شروع شلترخيص بحفر بئرين وجلب 

أجل سقي  ساحة  شملاء  نهما،  ن 

شلسيد  لفائدة  هكتارشت   2,2622

شلسالم  وعبد  قاسمي  شلهادي  عبد 

شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل  وشلظريف 

 AB ورقم   AB 483073 شلوطنية 

.,182286

41

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

وكالة شلحوض شملائي لسبو رقم ح.ج 

2222/2258 بتاريخ 29 أبريل 2222 

شملسمى  شلعقار  على  سيجرى  شلذي 

ضمن  ارشء  ذي  بوتليس  سيدي 

بعدد  46 ص 46 شملتوشجد بالجماعة 

دشئرة  شلرزشق،  عبد  سيدي  شلترشبية 

شبتدشء  شلخميسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية  إلى   2222 25  اي  تاريخ   ن 

في اأن  علني  بحث   2222 يونيو   5

وجلب  بئر  بإنجاز  شلترخيص   شروع 

سقي  ساحة  أجل  شملاء  نه،  ن 

سارة  كرشد  شلسيد  لفائدة  هكتار   4

شلوطنية   شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل 

.AB 268222

42

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 
وكالة شلحوض شملائي لسبو رقم ح.ج 
2222/2916 بتاريخ 28 أبريل 2222 
شملسماة  شلعقار  على  سيجرى  شلذي 
جوشد وظهر  أنس،  «ظهر شلفكرون»، 
شلعقارية  شلرسوم  ذشت   شلفكرون» 
 ،58/12421  ،58/12419 رقم 
58/12422، 58/19959 و «شلولجة» 
وذشت   58/4545 رقم  شملطلب  ذي 
 2219 9  اي  بتاريخ  كرشء  عقد 
شلترشبية سيدي  بالجماعة  شملتوشجدة 
أبي  سيدي  بااوية  شلقناد ،  أبي 
شبتدشء  ن  سال،  إقليم  شلقناد ، 
تاريخ 48  اي 2222 إلى غاية 28  اي 
اأن  شروع  في  علني  بحث   2222
شملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  شلترخيص 
 نه،  ن أجل سقي  ساحة 8 هكتارش 
   Atlas Berry Farms لفائدة اركة  
شقبا   شلسيد  شلقانوني  sarl  مثلة 
شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل  شلسرشيري 

.A 325155  شلوطنية
43

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 
بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2822 
شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222
اهادة  ذي  شملسمى  لك  يمون 
شملتوشجد   62/12452 رقم  شمللكية 
جحجوح،  سبت  شلترشبية  بالحماعة 
دشئرة أكورشي، إقليم شلحاجب، شبتدشء 
غاية  إلى   2222 28  اي  تاريخ   ن 
في اأن  علني  بحث   2222 يونيو   8
وجلب  بئر  بحفر  شلترخيص   شروع 
أجل سقي  ساحة    شملاء  نه  ن 
فاظمة  شلسيدة  لفائدة  هكتارشت 
لبطاقة  شلحا لة  و ن  عها  بوكمير 

.D58512 شلتعريف شلوطنية
45

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2664 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

شملسمى  لك شلدولة  وضوع شلرسم 

شتفاقية  ذي   K/1232 رقم  شلعقاري 

 434663 ارشكة  ع شلدولة  شروع 

سبع  شلترشبية  بالحماعة  شملتوشجد 

إقليم  عيون،  سبع  بااوية  عيون، 

28  اي  تاريخ  شبتدشء  ن  شلحاجب، 

بحث  يونيو 2222   8 إلى غاية   2222

شلترخيص  اأن  شروع  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل 

لفائدة  هكتارشت   5 سقي  ساحة 

في   STE FAMACOM SARL اركة 

شخص  مثلها شلقانوني.

46

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2821 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

اهادة  ذي   3 قصابي  شملسمى  لك 

شملتوشجد   62/9956 رقم  شمللكية 

دشئرة  يعزم،  شيت  شلترشبية  بالحماعة 

شبتدشء  ن  إقليم شلحاجب،  أكورشي، 

تاريخ 28  اي 2222 إلى غاية 8 يونيو 

اأن  شروع  في  علني  بحث   2222

شملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  شلترخيص 

 3,9780  نه  ن أجل سقي  ساحة 

هكتارشت لفائدة شلسيد شلعربي زيتوني 

شلوطنية  شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل 

.J84334

47

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2295 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

ذي اهادة   1-1 شملسمى  لك اهيبي 

شملتوشجد   62/22242 رقم  شمللكية 

بالحماعة شلترشبية آيت نعمان، دشئرة 

شلحاجب، إقليم شلحاجب، شبتدشء  ن 

تاريخ 28  اي 2222 إلى غاية 8 يونيو 

اأن  شروع  في  علني  بحث   2222

شلترخيص بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نه 

 ن أجل شالستعماالت شملنزلية وسقي 

لفائدة  هكتارشت   0,4376  ساحة 

لبطاقة  شلحا ل  طارق  بهور  شلسيد 

.BJ411953 شلتعريف شلوطنية

48

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2818 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

شملسمى  لك شلدولة  وضوع شلرسم 

شلعقاري رقم 25/82542 ذي شتفاقية 

 43479 شلدولة  شروع  ارشكة  ع 

إقدشر،  شلترشبية  بالحماعة  شملتوشجد 

شلحاجب،  إقليم  شلحاجب،  دشئرة 

إلى   2222 28  اي  تاريخ  شبتدشء  ن 

علني  بحث   2222 يونيو   8 غاية 

بإنجاز  شلترخيص  اأن  شروع  في 

ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل سقي 

اركة  لفائدة  هكتارشت   5  ساحة 

في   STE O’ZONE VERT SARL AU

شخص  مثلها شلقانوني.

49
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وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2814 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

شمللكية  اهادة  ذي  عسا   شملسمى 

شملتوشجد بالحماعة   25/53123 رقم 

دشئرة  جحجوح،  سبت  شلترشبية 

شبتدشء  ن  إقليم شلحاجب،  أكورشي، 

تاريخ 28  اي 2222 إلى غاية 8 يونيو 

اأن  شروع  في  علني  بحث   2222

شلترخيص بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نه 

هكتارشت   5 أجل سقي  ساحة   ن 

شليخليفي  حمد  شلسيد  لفائدة 

شلوطنية  شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل 

.Z222332

50

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

5  اي  بتاريخ  ح.ج/2222/2284 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

4 ذي شلرسم شلعقاري  شملسمى بوفلج 

بالحماعة  شملتوشجد   62/5228 رقم 

شلترشبية لقصير، دشئرة عين تاوجدشت، 

شبتدشء  ن تاريخ 29  إقليم شلحاجب، 

 2222 يونيو   8 إلى غاية   2222  اي 

بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل 

لفائدة  هكتارشت   5 سقي  ساحة 

شلسيد زعاف شحمد شلحا ل لبطاقة 

.D491583 شلتعريف شلوطنية

51

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

5  اي  بتاريخ  ح.ج/2222/2282 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

شملسمى شملعروفي 2 ذي اهادة شمللكية 

شملتوشجد بالحماعة   62/19149 رقم 

شلترشبية لقصير، دشئرة عين تاوجدشت، 

شبتدشء  ن تاريخ 29  إقليم شلحاجب، 

 2222 يونيو   8 إلى غاية   2222  اي 

بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل 

0,50 هكتارشت لفائدة  سقي  ساحة 

شلحا لة  سمية  نجيلي  شلسيدة 

.X59659 لبطاقة شلتعريف شلوطنية

52

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

5  اي  بتاريخ  ح.ج/2222/2824 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

شلرسم  ذي   1-1 بويمجن  شملسمى 

وعقد   62/22238 رقم  شلعقاري 

 12 بتاريخ  أرض فالحية  حرر  كرشء 

بالحماعة  شملتوشجد   2222 فبرشير 

شلترشبية إقدشر، دشئرة شلحاجب، إقليم 

29  اي  تاريخ  شبتدشء  ن  شلحاجب، 

بحث  يونيو 2222   8 إلى غاية   2222

علني في اأن  شروع شلترخيص بحفر 

سقي  أجل  شملاء  نه  ن  وجلب  بئر 

شلسيدة  لفائدة  هكتارشت   2  ساحة 

لبطاقة  شلحا لة  جميلة  عمرشوي 

.FA49509 شلتعريف شلوطنية

53

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

5  اي  بتاريخ  ح.ج/2219/2229 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

شمللكية  اهادة  ذي  شلهناء  شملسمى 

شملتوشجد بالحماعة   62/12346 رقم 

شلترشبية لقصير، دشئرة عين تاوجدشت، 

شبتدشء  ن تاريخ 29  إقليم شلحاجب، 

 2222 يونيو   8 إلى غاية   2222  اي 

بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل 

لفائدة  هكتارشت   5 سقي  ساحة 

شلسيد شلحيوني عبد شلرحمان شلحا ل 

.R62228 لبطاقة شلتعريف شلوطنية

54

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2824 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

اهادة  ذي  شورشغ  شفري  شملسمى 

شملتوشجد   65/2222 رقم  شالستغال  

بورزوين،  آيت  شلترشبية  بالحماعة 

شلحاجب،  إقليم  شلحاجب،  دشئرة 

إلى   2222 28  اي  تاريخ  شبتدشء  ن 

في  علني  بحث   2222 يونيو   8 غاية 

اأن  شروع شلترخيص بإنجاز ثقب 

وجلب شملاء  نه  ن أجل شالستعما  

شملااية وسقي  ساحة  شملنزلي وإروشء 

رشبحة  شلسيدة  لفائدة  هكتارشت   2

شلتعريف  لبطاقة  شلحا لة  جيري 

.DN15325 شلوطنية

55

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2828 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

شملسمى بويمجان 4 ذي اهادة شمللكية 

شملتوشجد بالحماعة   25/53235 رقم 

عين  دشئرة  هللا،  حرز  آيت  شلترشبية 

شبتدشء  شلحاجب،  إقليم  تاوجدشت، 

غاية  إلى   2222 28  اي  تاريخ   ن 

في اأن  علني  بحث   2222 يونيو   8

 شروع شلترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

شملاء  نه  ن أجل شالستعما  شملنزلي 

لفائدة  هكتارشت   5 وسقي  ساحة 

شلسيد بويمجان  وح شلحا ل لبطاقة 

.D59358 شلتعريف شلوطنية

56

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

بتاريخ    اي  ح.ج/2222/2282 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

شمللكية  اهادة  ذي  يوسف  شملسمى 

شملتوشجد بالحماعة   62/21282 رقم 

شلترشبية لقصير، دشئرة عين تاوجدشت، 

شبتدشء  ن تاريخ 28  إقليم شلحاجب، 

 2222 يونيو   8 إلى غاية   2222  اي 

بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل 

هكتارشت   3,0 60 سقي  ساحة 

زيات  صطفى  شلسيد  لفائدة 

شلوطنية  شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل 

.GN24392

57
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وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 
7  اي  بتاريخ  ح.ج/2222/2812 
شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222
باملكان  كيكو  يو�ضي  شيت  شملسمى 
شملسمى تغزوت ذي اهادة شالستغال  
بالحماعة  شملتوشجد   42/2219 رقم 
إقليم  بوملان،  دشئرة  كيكو،  شلترشبية 
شبتدشء  ن تاريخ فاتح يونيو  بوملان، 
2222 إلى غاية 44 يونيو 2222 بحث 
علني في اأن  شروع شلترخيص بإنجاز 
ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل سقي 
لفائدة  هكتارشت    ,9804  ساحة 
شلسيد شخندجي حدو شلحا ل لبطاقة 

.C9 076  شلتعريف شلوطنية
58

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 
7  اي  بتاريخ  ح.ج/2222/2816 
شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222
شملسمى  باملكان  يو�ضي  شيت  شملسمى 
شلترشبية  بالحماعة  شملتوشجد  تيجما 
بوملان،  إقليم  بوملان،  دشئرة  كيكو، 

 2222 يونيو  فاتح  تاريخ  شبتدشء  ن 

يونيو 2222 بحث علني   44 إلى غاية 

بإنجاز  شلترخيص  اأن  شروع  في 

ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل سقي 

لفائدة  هكتارشت   ساحة  3,935 

شلحا ل  شلبكرشوي  يمون  شلسيد 

.CB9698 لبطاقة شلتعريف شلوطنية
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وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

7  اي  بتاريخ  ح.ج/2222/2823 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

عقد  ذي  وشملصلة  تحمريت  شملسمى 

وتحمريت   37 برقم  ضمن  ارشء 

وتوغزيفت ذي عقد ارشء ض برقم 

شلترشبية  بالحماعة  شملتوشجد   36 

تازوطة، دشئرة صفرو، إقليم صفرو، 

 2222 يونيو  فاتح  تاريخ  شبتدشء  ن 

يونيو 2222 بحث علني   44 إلى غاية 

بإنجاز  شلترخيص  اأن  شروع  في 

ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل سقي 

لفائدة  هكتارشت   2,9212  ساحة 

شلسيد سعيد سعيد شلحا ل لبطاقة 

.C5 096 شلتعريف شلوطنية

60

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 
7  اي  بتاريخ  ح.ج/2222/2826 
شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222
شملسمى شغير شو سيد ذي نظير ارشء 
 6 برقم  ص  ارشء  وعقد   480 رقم 
عين  شلترشبية  بالحماعة  شملتوشجد 
إقليم صفرو،  دشئرة شملنز ،  تمكناي، 
 2222 يونيو  فاتح  تاريخ  شبتدشء  ن 
يونيو 2222 بحث علني   44 إلى غاية 
بإنجاز  شلترخيص  اأن  شروع  في 
ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل سقي 
لفائدة  هكتارشت   0,6364  ساحة 
لبطاقة  شلحا ل  عمر  شابان  شلسيد 

.Z6465  شلتعريف شلوطنية
61

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر
شفتتاح شلبحث شلعلني

أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 
7  اي  بتاريخ  ح.ج/2222/2829 
شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222
اهادتي  ذي  وسارة  صوفيا  شملسمى 
رقم  و   41/26324 رقم  شمللكية 
بالحماعة  شملتوشجد   41/26145

إقليم  دشئرة صفرو،  شلترشبية عزشبة، 

شبتدشء  ن تاريخ فاتح يونيو  صفرو، 

2222 إلى غاية 44 يونيو 2222 بحث 

شلترخيص  اأن  شروع  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل 

هكتارشت   4,9965 سقي  ساحة 

شلحا ل  بوجر  حمد  شلسيد  لفائدة 

.CB587 لبطاقة شلتعريف شلوطنية

62

وكالة شلحوض شملائي لسبو

 لخص قرشر

شفتتاح شلبحث شلعلني
أصدرته  ديرة  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شملائي  شلحوض  وكالة 

7  اي  بتاريخ  ح.ج/2222/2822 

شلعقار  على  سيجرى  شلذي   2222

شمللكية  ذي اهادة  شلطاوس  شملسمى 
بالحماعة  شملتوشجد   F/3222 رقم 

شلترشبية شغبالو شقورشر، دشئرة صفرو، 

شبتدشء  ن تاريخ فاتح  إقليم صفرو، 

يونيو 2222 إلى غاية 44 يونيو 2222 

بحث علني في اأن  شروع شلترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب شملاء  نه  ن أجل 

لفائدة  هكتارشت   22 سقي  ساحة 

شلسيد  حمد شلهادي سبتي و ن  عه 

شلوطنية  شلتعريف  لبطاقة  شلحا ل 

.BE7 3055

63
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رقم شلبقعة
أرقام شلرسوم

 
شلعقارية

شملساحةإسم وعنوشن شملالك أو شملفترض أنه شملالك
 الحظات

هآرسشلعنوشنشإلسم
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